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Vooral fi nancieel gewin 
verleidt consument

Een nieuw perspectief op energiebesparing en duurzame ontwikkelen:

Het zijn uitdagende tijden voor de vastgoedsector als het gaat om milieu
en duurzaamheid. De afgelopen decennia is ingezet op regelgeving en 
energieprestatie-eisen, maar dat heeft het probleem niet verholpen. Sterker 
nog, de energieopgave is in omvang alleen maar gegroeid. Om het groeiende 
energieverbruik een halt toe te roepen heeft de vastgoedsector eensgezind 
concrete reductiedoelstellingen geformuleerd in het zogeheten Lente-
akkoord. Dat er wat moet gebeuren staat buiten kijf. Maar hoe? Dat blijft de 
vraag. Bouwfonds Ontwikkeling zoekt naar nieuwe wegen waarbij het 
milieu niet langer vanuit energieprestaties alleen wordt benaderd, maar 
vooral ook vanuit de consument. In dit dossier een nieuw perspectief op een 
steeds groter groeiende opgave.

‘Het gaat erom 
de belangen van 
de consument 
zo te dienen dat 
daarmee ook het 
milieu is gediend’ 

Denken over energiebesparing, milieu en duurzaamheid doen
we inmiddels al meer dan 30 jaar. Het was de Club van Rome
die begin jaren 70 de noodklok luidde en waarschuwde voor de 
gevolgen op de langere termijn van schaarste van voedsel en 
grondstoffen. Kort daarna, tijdens de oliecrisis in 1973, ondervon-
den we aan den lijve hoe afhankelijk we zijn geworden van fos-
siele brandstoffen. Deze inzichten vormden de aanzet tot een 
bewustzijnsverandering en een beginnende belangstelling voor 
alternatieve energiebronnen. Inmiddels is duurzaam bouwen een 
begrip geworden. De energieopgave die er nu ligt, is er evenwel 
niet minder op geworden. Integendeel. De geschiedenis leert ons 
dat we met z’n allen niet minder energie zijn gaan verbruiken, 
maar dat het verbruik alsmaar groeit.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Al decennialang vertoont het energiegebruik in Nederland een 
stijgende lijn en daarmee ook de uitstoot van CO2. Sinds 1990 is 
zelfs sprake van een toename in het verbruik van 25% volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leef-
omgeving. Volgens de Milieubalans van 2005 zijn de industrie, de 
gebouwde omgeving, het verkeer en het vervoer de grootste ener-
gie gebruikers. De gebouwde omgeving  neemt zelfs een derde 
van het totale energiegebruik in ons land voor haar rekening.

Een aandeel dat vergelijkbaar is met dat van verkeer en vervoer. 
19% valt toe te schrijven aan het verbruik door Nederlandse huis-
houdens. Energiezuinige gebouwen en huishoudens kunnen dus 
een forse bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot.
Opmerkelijk is dat het energiegebruik in huishoudens sinds 1990 
met bijna 5% is gedaald. Mede dankzij de scherpere eisen die het 
Bouwbesluit stelt aan de energieprestaties van nieuwbouw-
woningen gebruiken deze veel minder gas voor de verwarming 
van woningen dan 20 jaar geleden. Overigens staat daar een forse 
toename in het elektriciteitsgebruik tegenover, voornamelijk door 
het groter wordende arsenaal van elektrische huishoudelijke 
apparaten. Deze greep uit de beschikbare cijfers laat overtuigend 
zien hoe groot onze gedeelde verantwoordelijkheid is om de
klimaatverandering het hoofd te bieden.

Harde afspraken
In september 2007 heeft het kabinet-Balkenende IV het werk-
programma ‘Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat’ 
opgesteld met als doel om de CO2-uitstoot te reduceren met 6 tot 
11 megaton in 2020. Middels twee convenanten wil het kabinet 
deze doelstelling realiseren: één voor de gebouwde omgeving en 
één voor de nieuwbouw.
Voor de nieuwbouw sloten de ministers van VROM en WWI in 

visie
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april 2008 een convenant met de NEPROM, Bouwend Nederland 
en de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB), 
ook wel bekend als het Lente-akkoord. In dit akkoord heeft de sec-
tor harde afspraken gemaakt om een hogere milieukwa liteit in 
de woningbouw te realiseren. Zo moet het gebouw gebonden 
energiegebruik van woningen in 2011 met 25% gereduceerd zijn, 
in 2015 met 50% en in 2020 zelfs energieneutraal. Zoals gezegd: 
het zijn uitdagende tijden voor de vastgoedsector. Om echter 
invulling te geven aan deze afspraken is niets minder dan een 
energietransitie nodig.

Schaarste als motor
Wat denken over duurzaamheid betreft bevinden we ons in een 
overgangsfase. Behalve in een ecologische crisis zitten we ook 
midden in een economische crisis. Een situatie die paradoxaal 
genoeg ook kansen biedt voor duurzaam ontwikkelen. De praktijk 
leert ons immers dat schaarste vaak vindingrijk maakt. De huidi-
ge crisis dwingt ons onze ingesleten gewoonten te herzien en 
naar nieuwe perspectieven te zoeken. Ze maakt ons creatief en 
innovatief. Ook als het gaat om de vraag hoe we de nieuwe ener-
gietransitie vorm kunnen geven.

Sinds jaar en dag wordt het energievraagstuk vooral gedomi-
neerd door regelgeving en prestatie-eisen. Regels bepalen de tech-
niek en zetten aan tot nieuwe innovatieve oplossingen, die ver-
volgens weer de kosten bepalen. Of het nu gaat om pas sief huis-
tech nologie, het gebruik van bodemenergie of stadsverwarming. 
Het milieu zelf (planet) is daarbij altijd het uitgangspunt geweest. 
De praktijk laat echter zien dat deze werkwijze niet langer
volstaat. De prangende energieopgave die er nu ligt, vereist een 
nieuwe benadering, gestoeld op andere uitgangspunten. Een 

benadering die verder reikt dan regelgeving en techniek, en
vooral ook uitgaat van de rol van consumenten en eindgebruikers 
(people). Energiebesparing is immers onlosmakelijk verbonden 
met de bereidheid van mensen tot energiezuinig handelen. 
Volgens Bouwfonds biedt het ‘verenigen van belangen’ een uit-
komst. Het samenbrengen van deze belangen creëert bij duur-
zame investeringen niet alleen winstkansen voor het bedrijfs-
leven, maar ook voor consumenten en eindgebruikers van 
vastgoed (profi t). Cruciaal daarbij is het vooropstellen van de 
belangen van mensen, nu en in de toekomst. En wel zodanig dat 
dit ten goede komt aan de portemonnee én het milieu. Kortom, 
het met elkaar verbinden van people, planet en profi t.

Een optimale mix
Onze rol als gebiedsontwikkelaar betekent een langdurige betrok-
kenheid bij gebieden en woonwijken. Dat maakt een duidelijke 
visie op duurzaam ontwikkelen onontbeerlijk. Duurzaam ontwik-
kelen gaat over omgevingskwaliteit, over de combinatie van 
milieu kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Het is tenslotte die 
omgevingskwaliteit die bepaalt of mensen graag in een gebied 
willen wonen, werken en recreëren. 
Investeren in omgevingskwaliteit vraagt echter ook om econo-
misch rendement. Vanuit deze visie heeft Bouwfonds de zoge-
naamde MRE-benadering (Milieu, Ruimte, Economie) ontwikkeld 
(zie o.a. NAW dossier #34 en Van de Griendt, 2010). Met de MRE-
benadering verbinden we het milieu- en duurzaamheidsvraag-
stuk met woningbouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Daarbij 
gaat het niet om de maximale duurzaamheidsprestatie, maar om 
het optimum van technische haalbaarheid en (fi nancieel-econo-
mische) betaalbaarheid. Zo zoeken we steeds opnieuw naar een 
balans tussen milieu, ruimte en economie.

Meerwaarde energiezuinige woning
Om de strenge reductiedoelstellingen uit het Lente-akkoord te 
kunnen realiseren, moeten we woningen nog beter isoleren en 
gebruik maken van nieuwe energiebesparende technieken. Het 
implementeren van energiemaatregelen brengt echter extra kos-
ten met zich mee, waardoor woningen weer duurder worden. 
Deze meerkosten kunnen op termijn weer worden terugverdiend 
door een lager energiegebruik.

De praktijk is vooralsnog weerbarstiger. Veelgebruikte systemen 
in nieuwbouwwijken zoals stadsverwarming zorgen over all 
inderdaad voor een lager energieverbruik. Desondanks betalen 
consumenten een fi ctieve prijs gebaseerd op het gebruik van een 
gasgestookte ketel, op basis van het zogenaamde niet-meer-dan-
anders-principe (NMDA). Het verschil tussen de werkelijke kosten 
en de betaalde prijs vloeit rechtstreeks terug naar de energieaan-
bieder. De consument krijgt wel de meerkosten gepresenteerd, 
maar niet het daarbij behorende fi nanciële voordeel. Een onwen-
selijke situatie die volledig voorbijgaat aan het belang van de con-
sument. De vraag is dan: hoe interessant is een energiezuinig 
huis eigenlijk voor consumenten?
Door energiezuinige huizen te bouwen lever je dus een duurder 
product. Tot voor kort was onbekend of deze energiezuinige 
woningen ook voor de consument een meerwaarde vertegen-
woordigen. En, niet onbelangrijk in een kopersmarkt, of zij daad-
werkelijk bereid zijn hiervoor extra te betalen. Vast staat dat de 
consument en zijn belangen in het milieuvraagstuk onvoldoende
aan bod zijn gekomen. En daar ligt volgens Bouwfonds de sleutel: 
in plaats van primair het spoor van regelgeving te volgen met 
een variëteit aan milieumaatregelen willen we juist de klant 
vooropstellen. Het gaat er dan om de belangen van de consument 
zo te dienen dat daarmee ook het milieu is gediend. Maar wat zijn 
nou die belangen? En wat bepaalt de marktacceptatie bij de klant?

Weten wat de klant wil
Een succesvolle implementatie van het Lente-akkoord kan dus 
alleen slagen als niet alleen aan de wettelijke eisen van reductie-
doelstellingen wordt voldaan, maar als er ook aan de verlangens 
van de woonconsument tegemoet wordt gekomen. Er was echter 
nog weinig bekend over het gedrag van consumenten als het gaat 
om de aankoopbeslissing van een woning. Bovendien worden 
energiebesparende maatregelen tot nu toe vaak over de hoofden 
van consumenten heen uitgevaardigd. De dialoog met de consu-
ment is daarom ongeloofl ijk belangrijk voor het operationaliseren 
van onze strategie. Hoe kunnen we duurzaam bouwen waarbij 
de wensen van de consument centraal staan? En hoe maken we 
energiezuinige woningen voor de consument zo aantrekkelijk 
mogelijk? Om tot dit soort innovaties te komen, kunnen we niet 
zonder marktonderzoek. Je moet weten wat de consument wil en 

dit weten te verbinden aan je visie over duurzaam ontwikkelen! 
Bouwfonds heeft daarom op het moment dat het Lente-akkoord 
in 2008 werd ondertekend besloten een grootschalig landelijk 
onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van consumen-
ten als het gaat om energiezuinige woningen. Wij wilden onder-
zoeken wat er precies speelt en doorslaggevend is bij de aankoop-
beslissing en hoe belangrijk het thema energie daarbij is. Ook 
wilden we weten hoe wij het beste over ons product kunnen 
communiceren als het gaat om energiemaatregelen.

Meer inzicht in motieven consumenten
Het onderzoek leverde een fl inke verdieping op op een terrein waar 
tot voor kort weinig over bekend was. Hoewel de vraagstelling 
beperkt bleef tot het thema energie en deze heeft geïsoleerd van 
alle andere milieuaspecten en overwegingen, heeft het wel diep-
gaande inzichten opgeleverd in de motieven van de consument 
en zijn kennis van en houding (attitude) ten aanzien van milieu 
en duurzaamheid. De belangrijkste conclusie en tevens titel van 
het onderzoek is: Baat het niet, dan gaat het niet! Want het fi nan-
ciële gewin van de woonconsument blijkt van doorslaggevend 
belang te zijn om extra te betalen voor een energiezuinige 
woning. Het milieubewustzijn lijkt daarbij nauwelijks een rol te 
spelen. De hoogte van de extra investering hangt onder meer af 
van de gegarandeerde terugverdientijd van energiezuinige syste-
men en de prijsklasse van de woning. Zo is onvoorwaardelijk 
(onafhankelijk van de terugverdientijd) nog niet de helft van de 
potentiële kopers (46%) bereid 5000 euro extra te betalen. Indien 
een energiezuinig systeem daadwerkelijk een lagere energiereke-
ning oplevert en de terugverdientijd gegarandeerd is, dan zegt 
bijna twee derde (62%) een meerprijs van 15.000 euro te accepte-
ren. Meer dan 50% van de potentiële kopers die een nieuwbouw-
woning boven de 400.000 euro zoeken, is zelfs bereid 30.000 euro 
meer te betalen. Als zij dat bedrag maar uiterlijk binnen tien jaar 
kunnen terugverdienen. Kortom, de investeringsbereidheid 
neemt toe als de consument inziet dat een zuinig energiesysteem 
daadwerkelijk een lagere energierekening oplevert. 

Lacune in kennis
Opmerkelijk is dat consumenten weinig kennis hebben over de 
voordelen van energiezuinige huizen. Daar ligt een belangrijke 

'De economische crisis biedt 
ook genoeg kansen voor 
duurzaam ontwikkelen'

Het Groene Balkon in IJsselstein
Certifi caat ‘Zonnewoning’ van Wereld Natuur Fonds

Het Groene Balkon in IJsselstein is het laatste stukje van de gebiedsontwikkeling
Zenderpark dat is ontwikkeld door Bouwfonds. In een parkachtige omgeving worden 80 
woningen gebouwd waarbij bijzonder veel aandacht is besteed aan duurzaam bouwen. 
De woningen voldoen aan de hoogwaardige eisen van milieutechnieken en energiebe-
heersing en hebben daarom het certifi caat ‘Zonnewoning’ gekregen, ondersteund door 
het Wereld Natuur Fonds. Dat betekent dat de woning een EPC heeft die minimaal 15 pro-
cent lager ligt dan die genoemd in het Bouwbesluit. De woningen zijn goed geïsoleerd en 
maken gebruik van duurzame energietechnieken, waaronder individuele warmtepom-
pen en zonneboilers. Daarnaast worden bij de bouw zoveel mogelijk milieuvriende lijke 
materialen gebruikt, waaronder FSC-gecertifi ceerd hardhout. Met een gemiddeld cijfer 
van 8,36 scoort Het Groene Balkon hoog op de duurzaamheidsmeetlat GPR Gebouw.

Stad van de Zon in Heerhugowaard
Grootste CO2-neutrale wijk ter wereld

Met 1600 woningen is deze Vinex-wijk, o.a. ontwikkeld door Bouwfonds Ontwikkeling, 
een van de grootste duurzame woongebieden ter wereld. Verreweg het merendeel van de 
energiezuinige woningen (zogenaamde ISO++-woningen) heeft zonnepanelen op de 
daken, die een gezamenlijke capaciteit hebben van 2,5 megawatt aan zonne-energie. Drie 
windturbines dragen ertoe bij dat de wijk CO2-neutraal is. Naast deze voorzieningen 
omvat de wijk een 175 hectare groot recreatiegebied dat bestaat uit natuur en 75 hectare 
(zwem)water. Het bos ‘Park van Luna’ van 90 hectare is aangeplant om CO2 vast te leggen. 
De 1600 woningen zijn in een carré aangelegd van 700 bij 700 meter. Het carré is zo ont-
wikkeld dat elke school of winkel niet verder dan vijf minuten fi etsen ligt van een 
woning. Dit om korte autoritten te vermijden. De wijk Stad van de Zon is inmiddels een 
icoon en lichtend voorbeeld voor duurzaam ontwikkelen in binnen- en buitenland.
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taak voor ontwikkelaars, die nog te weinig duidelijk maken wat 
consumenten kunnen besparen. Ook als het gaat om het terug-
verdienen van een extra investering in energiezuinige maatrege-
len is overtuigende bewijsvoering cruciaal.
Opvallend is dat mensen die goed geïnformeerd zijn over de ver-
wachte prijsstijging voor gas en elektriciteit en de mogelijk heden 
van energie besparen, wél belangstelling tonen voor innovatieve 
energiesystemen.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is in feite de bewijs-
voering van wat we al eerder hadden verondersteld: je kunt niet 
over het milieu (planet) beginnen als je daarbij voorbijgaat aan de 
mensen zelf (people) en hun belangen (profi t). Juist daar ligt de 
sleutel voor de uitdaging die we als vastgoedsector op het gebied 
van milieu en duurzaamheid hebben te volbrengen.

Hoe nu verder?
Als vastgoedsector staan we voor een enorme energieopgave, 
zoveel is duidelijk. We moeten daarom energiezuinige woningen 
en dus duurdere woningen ontwikkelen. Woningen die uiterlijk in 
2020 energie neutraal zijn. Aangezien consumenten niet handelen 
vanuit milieubewustzijn en niet zonder meer bereid zijn extra te 
betalen voor energiezuinige woningen, is een andere benadering 
noodzakelijk. Een benadering die de belangen dient van de consu-
ment én die van het milieu. Bouwfonds ziet daarbij een centrale 
rol weg gelegd voor de woonlasten. De verwachte stijging van 
energieprijzen zal immers ook tot een toename van de woonlas-
ten leiden. Zo zijn sinds 2000 de totale energielasten per huishou-
den gemiddeld verdubbeld, een ontwikkeling die naar verwach-
ting alleen maar zal doorzetten. Alleen al vanwege de verwachte 
woonlastenstijging heeft de consument goede redenen om in een 
energiezuinig huis te willen wonen. Door te besparen op energie 
zal de prijsstijging voor energie minder voelbaar zijn in de porte-
monnee. En juist daarin schuilt de aantrekkings kracht van een 
energiezuinig nieuwbouwhuis voor de consument. Een verkoop-
argument dat absoluut meer voor het voetlicht gebracht kan wor-
den.

Communiceren over voordelen
De gebrekkige kennis over energiebesparende systemen bij con-
sumenten verklaart mede waarom zij een geringe belangstelling 
hebben voor energiezuinige huizen. Potentiële kopers moeten 
daarom beter voorgelicht worden over de voordelen van een ener-
giezuinige nieuwbouwwoning, zo luidt een van de aanbevelin-

gen uit het rapport ‘Baat het niet, dan gaat het niet’. Cruciaal 
daarbij is dat de informatie niet vanuit de invalshoek van ener-
giebesparing (planet) wordt gegeven, maar in plaats daarvan 
inzichtelijk maakt wat een koper aan kosten kan besparen (profi t) 
met een energiezuinige woning. Dit is een besparing waarmee de 
consument niet alleen de extra investering kan terugverdienen, 
maar die naar verwachting ook zal oplopen naarmate de energie-
prijs verder gaat stijgen. Bovendien kan de kostenbesparing ook 
worden vertaald naar een waardeverhoging en dus een vergro-
ting van de koopkracht. Door deze elementen mee te nemen in de 
marketing van energiezuinige nieuwbouwwoningen kan de 
betalingsbereidheid van consumenten aanzienlijk worden ver-
groot.
Dat goede en begrijpelijke informatie helpt, bewijst ook de prak-
tijk. Dankzij een modelwoning van het project Oostindië in Leek, 
waar diverse energiebesparende technieken worden gedemon-
streerd, heeft meer dan de helft van de kopers gekozen voor een 
warmtepomp met een lagetemperatuurvloerverwarming en een 
CO2-gestuurde warmteterugwininstallatie.. Dit betekent een 
extra investering van 30.000 euro voor een energiezuinige 
woning. Deze kopers waren tot deze extra investering bereid, 
omdat ze door goede informatie inzicht hadden gekregen in de 
toegevoegde waarde van deze duurzame investering in hun 
woning.

Op de toekomst voorbereide woning
Behalve in het verbeteren van de communicatie zien we ook kan-
sen in het op steeds grotere schaal toepassen van nieuwe technie-
ken. Als grootste gebiedsontwikkelaar willen we daarin het voor-
touw nemen. Recente voorbeelden hiervan zijn het gebruik van 
zonne-energie in Stad van de Zon in Heerhugowaard en van bode-
menergie in Plantage De Sniep in Diemen. Zonne-energie biedt de 
mogelijkheid dat bewoners zelf elektriciteit opwekken. Bodem-
energie levert behalve een energiebesparing extra kwaliteit in de 
vorm van comfort en koeling. Voorop staat dat energiezuinige 
woningen een goed geïsoleerde schil moeten hebben, zodat de 
warmtevraag van huishoudens eenvoudigweg afneemt. Welke 
warmtebron of energietechnieken vervolgens ook worden toege-
past, individueel of collectief, als ontwikkelaar dienen we een zo 
laag mogelijke energierekening voor consu menten en eindgebrui-
kers te garanderen. Dit onderzoek leert ons immers dat consumen-
ten denken: baat het niet, dan gaat het niet!

'Alleen al vanwege de verwachte woonlastenstijging heeft 
de consument goede redenen om in een energiezuinig huis 
te willen wonen'

Oostindië in Leek
Goedkoopste totaaloplossing 
door koppeling techniek en 
fi nanciën 

Bouwfonds Ontwikkeling realiseert in 
Leek 20 halfvrijstaande woningen, een 
onderdeel van het plan Oostindië, dat in 
totaal circa 1100 woningen telt. Duur-
zaam, en met name energiezuinig, bou-
wen staat daarbij hoog in het vaandel. 
Een aantal woningen scoort zelfs een EPC 
van 0 en wordt daarom ook wel energie-
nulwoning genoemd. Dit wil zeggen dat 
het gebouwgebonden energieverbruik 
niet hoger is dan de energie die op duur-
zame wijze wordt opgewekt. In het pro-
ject zijn de warmtepomp en andere duur-
zaamheidsmaatregelen optioneel, maar 
worden gestimuleerd door een subsidie-
regeling van de gemeente en een speciale 
hypotheekvorm bij de lokale Rabobank. 
Kopers van woningen met een indivi-
duele warmtepomp profi teren hierdoor 
niet alleen van een fi nancieel voordeel, 
maar ook van een verhoogd wooncom-
fort en een gezond binnenklimaat.

Ten slotte zien we mogelijkheden in het ontwikkelen van fl exi bele en op de toekomst 
voorbereide woningen die zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften en tech-
nieken. Waar we vandaag nog kunnen volstaan met een op gas gestookte hr-ketel, moet 
het morgen mogelijk zijn diezelfde woning uit te rusten met een warmtepomp, later 
eventueel aangevuld met een zonne boiler of PV-cellen. Daarmee wordt niet alleen vol-
daan aan de doelstellingen van het Lente-akkoord voor 2011 en 2015, maar kunnen deze 
op de toekomst voorbereide woningen uiteindelijk ook het hoogste doel bereiken, name-
lijk energieneutraliteit.

Hogere hypotheek bij lagere woonlasten
De technieken hiervoor zijn er wel. En een betere voorlichting over de voordelen van een 
energiezuinige woning is een kwestie van de juiste argumenten. Maar willen we een 
echte doorbraak organiseren, dan moeten we ook het benodigde geld organiseren om het 
duurzaam ontwikkelen te kunnen fi nan cieren. Bouwfonds zoekt daarvoor naar nieuwe 
fi nanciële concepten. Een energiezuinig huis met een lagere energierekening garandeert 
niet alleen een grotere koopkracht, maar vertegenwoordigt ook een hogere waarde, 
zowel bij de aanschaf als ook in de toekomst. Door de kostenbesparingen ontstaat een 
andere verhouding tussen de inkomsten en woonlasten van de consument. Een ver-
schuiving die door de verwachte stijging in energieprijzen alleen maar wordt versterkt. 
De hogere waarde in combinatie met een relatieve afname van de woonlasten wordt 
inmiddels ook door de bankensector als zodanig onderkend. De groenfi nanciering die 
thans in ontwikkeling is bij de Rabobank biedt hiervoor nieuwe perspectieven.

Maximaal profi teren door anders te organiseren
Voor Bouwfonds vormt deze woonlastenbenadering bij uitstek de basis voor een groene 
hypotheek voor energiezuinige woningen. De Gedragscode Hypothecaire Financieringen 
evenals de huidige NIBUD-regels voor hypotheekverstrekking zijn niet op energiezuini-
ge woningen gebaseerd, maar op een gemiddelde woning uit de bestaande woningvoor-
raad met een C-label. Terwijl een ‘standaard’nieuwbouwwoning al veel energiezuiniger 
is dan het C-label voorschrijft. Bouwfonds onderzoekt de mogelijkheden om in de toe-
komst de fi nanciering zo te organiseren dat de mate van energiezuinigheid van een 
woning mede van invloed is op de hoogte van de hypotheek. Dat zou kunnen betekenen 
dat een woning met C-label een standaardhypotheek krijgt, terwijl een woning met een 
A-label in aanmerking komt voor extra hypotheekruimte en een A++ -label voor nog 
meer hypotheekruimte. Ofwel, geheel tegen de stroom in van steeds strengere hypo-
theekeisen pleit Bouwfonds juist voor een ruimere hypotheek voor energiezuinige 
woningen. Ook voor de banken is dit een kans om aan hun maatschappelijke betrokken-
heid invulling te geven.

Bouwfonds neemt hier de regie in handen, gedreven door onze maatschappelijke betrok-
kenheid. We zoeken daarbij naar coalities, ook buiten onze eigen sector. Want wat telt is 
de kracht van de grote aantallen. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je ver-
der. En dat is in dit dringende milieuvraagstuk van wezenlijk belang, dat we als vast-
goedsector samen verder komen in duurzaam ontwikkelen. Willen we een echte door-
braak realiseren, dan moeten we niet alleen helder over de voordelen van energiezuinige 
huizen communiceren, maar ook fi nancieel gewin voor de consument organiseren. 
Want, zoveel is wel duidelijk: Baat het niet, dan gaat het niet!Plantage De Sniep in Diemen

Grootste WKO-systeem van Nederland

Dit project van Bouwfonds gaat uit van een goede balans tussen mens, leefmilieu en
economie. Met gemiddeld bijna een 8 scoren de woningen zeer hoog op de meetlat van 
GPR Gebouw. De energieprestatie (EPC) ligt 10% tot 20% onder de wettelijke vereiste. Alle 
woningen zijn aangesloten op een duurzame energievoorziening, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van bodemenergie door warmtekoudeopslag (WKO). Met 1200 woningen is deze 
WKO de grootste in z’n soort in Nederland. Dit systeem reduceert de CO2-uitstoot met 50% 
en levert vanaf het begin fi nancieel voordeel op voor de bewoners door lagere energie-
lasten; een voordeel dat op de langere termijn alleen maar groter wordt.
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Al decennialang vertoont het energiegebruik in Nederland een stijgende lijn. Het belang 
van energiebesparing wordt dan ook breed onderschreven. Zowel de overheid als de 
vastgoedsector, waaronder projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers, hecht
grote waarde aan duurzaam bouwen. Niet alleen om wille van het klimaat en de eindig-
heid van  fossiele brand stoffen, maar ook met het oog op de ontwikkeling van de woon-
lasten. De verwachting is immers dat energiekosten in de toekomst een steeds groter 
aandeel van de woonlasten gaan vormen. In 2008 zijn de NEPROM, NVB en Bouwend 
Nederland daarom met de ministers van VROM en WWI overeengekomen om het ener-
giegebruik in de volle breedte van de nieuwbouw productie* in Nederland te reduceren. 
Deze afspraken zijn vast gelegd in het convenant ‘Lente-akkoord energiebesparing in de 
nieuwbouw’, dat op 22 april 2008 werd ondertekend. Daarin is afgesproken het gestan-
daardiseerde energieverbruik te verlagen met 25% per 1 januari 2011, met 50% per 1 janu-
ari 2015 tot volledig energieneutraal in 2020.
Het Lente-akkoord heeft naar verwachting grote gevolgen voor de ontwikkeling en de 
markt van Nederlandse nieuwbouwwoningen. Deze reductiedoelstellingen vereisen een 
betere isolatie van woningen en het gebruik van nieuwe, energiebesparende technieken. 
Het gebruik van deze technieken brengt echter extra kosten met zich mee waardoor 
woningen duurder worden. De vraag is of consumenten bereid zijn deze meerkosten te 
betalen. Tot op heden zijn vraagstukken over duurzaamheid en energie in de woning-
bouw vooral vanuit de techniek benaderd. Er dient immers een bepaalde energiepresta-
tie te worden geleverd, zoals voorgeschreven door bouwregelgeving. Daarbij wordt vaak 
voorbijgegaan aan de wensen en behoeften van consumenten en eindgebruikers. Voor 
Bouwfonds Ontwikkeling was deze situatie aanleiding om te onderzoeken in hoeverre 

woonconsumenten zelf energiebesparende 
systemen in een nieuwbouwwoning als 
een meerwaarde zien. En zo ja, in welke 
mate zij bereid zijn hiervoor te betalen en 
onder welke voorwaarden.

Bouwfonds heeft daarom, na het van 
kracht worden van het Lente-akkoord in 
2008, onderzoek gedaan naar de betalings-
bereidheid van woonconsumenten voor 
energiezuinige woningen. Uitgangspunt 
daarbij was dat de bereidheid van woon-
consumenten om extra te betalen voor 
energiezuinige huizen mede afhangt van 
de mate waarin tegemoet is gekomen aan 
de verlangens van woonconsumenten. Het 
onderzoek moest daarom antwoord geven 
op de volgende vraag: 

In welke mate en onder welke voorwaarden 
accepteren woonconsumenten energiezuini-
ge nieuwbouwwoningen en zijn zij bereid 
daar meer voor te betalen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wilden we onder meer weten: 
•  Welke factoren zijn van invloed op het aankoopgedrag van woonconsumenten bij de 

aanschaf van een energiezuinige nieuwbouwwoning?
•  Welke energieconcepten zijn kansrijk te implementeren om de energieprestaties van 

woningen nu of op de langere termijn steeds verdergaand te verbeteren?
•  Wat zijn de kennis en attitude van woonconsumenten als het gaat om energiezuinige 

nieuwbouwwoningen en welke sociodemografi sche en socio-economische factoren 
zijn daarbij onderscheidend?

•  In welke mate zijn woonconsumenten bereid extra te betalen voor energiezuinige 
nieuwbouwwoningen in het algemeen en voor energieconcepten in het bijzonder?

1 Aanleiding en doelstellingen
Om antwoord te krijgen op de in het vorige hoofdstuk gestelde onderzoeksvragen heb-
ben we een conceptueel model ontwikkeld. Dit conceptuele model is gebaseerd op een
in de psychologie en sociologie veelgebruikt gedragsmodel, de theorie van gepland gedrag 
van Ajzen (2002 & 2005). Deze theorie van gepland gedrag kan helpen om het gedrag 
van mensen te begrijpen en verklaren en zo nodig te beïnvloeden of voorspellen, bijvoor-
beeld als het gaat om aankoopbeslissingen van energiezuinige nieuwbouw woningen.

Theorie van gepland gedrag
Volgens de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 2002 & 2005) beïnvloeden achtergrond-
kenmerken (background factors) van mensen hun overtuigingen (beliefs) in meer of min-
dere mate. Het gaat daarbij om sociodemografi sche en socio-economische factoren en 
om kennis. Het gedrag van mensen wordt gestuurd door overtuigingen (beliefs) die zij 
hebben over:
•  De waarschijnlijke gevolgen van hun gedrag (behavioral beliefs). Dit bepaalt of een 

consument een bepaald gedrag positief of negatief beoordeelt (attitude).
•  De verwachtingen van anderen over hun gedrag (normative beliefs). Hier gaat het 

erom of en in hoeverre iemand sociale druk ervaart uit zijn of haar omgeving om een 
bepaald gedrag wel of niet te vertonen (sociale norm).

•  De controle die zij denken te hebben over factoren die de prestatie van hun gedrag 
kunnen beïnvloeden (control beliefs). Dit refereert aan de mate waarin iemand in zijn 
of haar beleving support of weerstand ondervindt om een bepaald gedrag te vertonen 
(perceptie van gedragscontrole).

In combinatie bepalen deze drie beliefs
de intentie van iemand om een bepaald 
gedrag te vertonen. Als algemene regel 
geldt daarbij: hoe positiever de attitude, 
hoe sterker de sociale norm en hoe meer 
iemand in zijn of haar beleving controle 
kan uitoefenen op het eigen gedrag, hoe 
sterker de intentie is om een bepaald 
gedrag te vertonen. Tot slot geldt dat, als 
mensen in bepaalde mate ook werkelijk 
controle kunnen uitoefenen op het gedrag, 
zij naar verwachting dat gedrag ook laten 
zien zodra de gelegenheid zich voordoet. 
Intenties zijn daarmee dus onlosmakelijk 
verbonden met gedrag.

Om te bepalen welke factoren invloed
hebben op het aankoopgedrag van
woonconsumenten bij energiezuinige 
nieuwbouw woningen is voor dit onderzoek niet alleen rekening gehouden met
sociodemografi sche en socio-economische factoren, zoals leeftijd, gezinssamenstelling, 
opleiding en inkomen. Ook zijn factoren meegenomen zoals milieubesef, prijsbesef en 
attitudes over comfort en gezondheid. Uit literatuuronderzoek blijkt namelijk dat dit
factoren zijn die energiezuinige nieuwbouwwoningen een meerwaarde geven ten 
opzichte van ‘standaard’nieuwbouwwoningen* (Van Estrik, 2009). Ervaringsonderzoek 
onder bewoners van duurzame woningen (o.a. Bouwmeester, 2002) bevestigt dat beeld. 
Het zijn vooral comfort, kostenbesparing (prijsbesef) en gezondheid wat bewoners hoog 
waar deren, gevolgd door bij dragen aan een beter milieu (milieubesef).

*  Dat betreft niet alleen woningen, maar ook

utiliteits gebouwen. Dit onderzoek heeft echter

alleen betrekking op woningen.

Ontwikkelingen in energielasten voor huishoudens sinds 2000

CBS en EnergieNed.

2 Theorie en conceptueel model

Gedragsmodel

Theorie van gepland gedrag (Ajzen, 2002 & 2005).

*  Voor dit onderzoek is een ‘standaard’ nieuwbouw-

woning een goed geïsoleerd huis met dubbel glas 

dat verwarmd wordt door middel van een op aardgas 

gestookte hoogrendements- of hr-ketel met een EPC 

van 0,8 (zie het hoofdstuk over onderzochte energie-

systemen).
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Attitudefactoren bij aankoopgedrag
Een positieve houding bij woonconsumenten over de meer waarde van een energiezuini-
ge woning is van invloed op de bereidheid hiervoor extra te betalen, bijvoorbeeld in ver-
gelijking met wat men voor een ‘standaard’nieuwbouwwoning betaalt.* Deze attitude 
wordt vooral bepaald door de factoren milieubesef, prijsbesef, comfort en gezondheid. In 
dit onderzoek zijn we voor deze begrippen van de volgende defi nities uitgegaan:

Milieubesef is ‘de mate waarin consumenten zich zorgen maken over milieu- en energieproble-
men en het belang dat men hecht aan deze problemen en de eigen bijdrage eraan’ (Steg, 1999).

Opvallend is dat een groot milieubesef niet altijd betekent dat mensen ook daadwerkelijk 
milieurelevant gedrag vertonen (Steg, 1999, en Beckers et al., 2004). Menselijk gedrag 
wordt immers niet alleen bepaald door milieuoverwegingen, maar ook door tal van andere 
overwegingen, zoals prijs- en kwaliteitsaspecten. Daarom komt het voor dat mensen wel-
iswaar zeggen dat ze grote waarde hechten aan het milieu, maar dat dit niet of minder tot 
uiting komt in hun (aankoop)gedrag (Takke, 2004). Bij de aankoop van nieuwbouwwonin-
gen lijkt het erop dat milieu- en energieoverwegingen nauwelijks een rol van betekenis 
spelen. Van der Veen (2007) bevestigt dit door te stellen dat consumenten een product niet 
alleen kopen vanwege het milieuvriendelijke aspect of omwille van energiezuinigheid.

Prijsbesef is ‘de mate waarin consumenten energie besparen om fi nanciële redenen’ (Verhal-
len & Van Raaij, 1980) en ‘het belang dat men hecht aan economisch voordeel’ (Van Raaij & 
Antonides, 2002).

Deze defi nitie van prijsbesef gaat ervan uit dat woonconsumenten een stijging van ener-
gieprijzen op termijn (kunnen) voorzien. De mate waarin consumenten door een prijs-
stijging gevolgen voor hun eigen fi nanciële situatie verwachten, bepaalt de betalings-
bereidheid voor een energiezuinige nieuwbouwwoning. Een positieve-attitudefactor 
prijsbesef houdt in dat woonconsumenten verwachten dat het loont te investeren in 
energiezuinige nieuwbouwwoningen, omdat dit wordt terugverdiend met een lagere 
energierekening. Dit betekent overigens niet dat bij een verwacht fi nancieel voordeel 
woonconsumenten ook daadwerkelijk een energiezuinige nieuwbouwwoning kopen.
De bereikbaarheid en betaalbaarheid van een nieuwbouwwoning kunnen immers nog 
een obstakel vormen (Renes et al., 2006).

Comfort is ‘de mate waarin woonconsumenten een energiezuinig concept voor een nieuw-
bouwwoning beschouwen als een bijdrage aan het gebruiksgenot van de woonomgeving 
waarbinnen de techniek is toegepast’ (Van der Reijden et al., 2002).

Een positieve-attitudefactor comfort betekent dat een energiezuinige nieuwbouwwo-
ning meer woongenot oplevert. Woonconsumenten hechten aan comfort en zijn veelal 
niet bereid in te leveren op de huidige levensstandaard. De attitudefactor comfort kan 
daarom een motivatie zijn voor woonconsumenten om extra te betalen voor een ener-
giezuinige nieuwbouwwoning. Ook hier zijn geen garanties. Bij de aankoop van een 
energiezuinige nieuwbouwwoning spelen ook andere factoren, zoals prijsbesef en 
gezondheid. De mate waarin een energiezuinige nieuwbouw woning als comfortabel 
wordt beschouwd, is sterk afhankelijk van de kennis en ervaring van consumenten. 
Weinig consu menten zijn echter bekend met de toepassing van nieuwe, innova tieve 
energiesystemen in nieuwbouwwoningen. Door deze relatieve onbekendheid heeft de 
media grote invloed op de attitudefactor comfort (Bryant & Zijlmann, 2000). Kranten, 
radio en televisie bepalen immers in sterke mate de beleving van de burger (Van de 
Griendt, 2007).

Gezondheid is ‘de mate waarin woonconsumenten bezorgd zijn over de toestand van het 
binnenmilieu van een energiezuinige nieuwbouwwoning’ (Dusseldorp et al., 2007) en ‘heeft 
betrekking op het algehele lichamelijk en medische welbevinden’ (Hameetman et al., 2006).

Woonconsumenten hechten veel belang aan een gezond binnenmilieu. Bijna twee derde 
van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die jaarlijks binnenkomen bij de GGD’s, 
hebben betrekking op het binnenmilieu (Dusseldorp et al., 2006). Hameetman et al. 
(2006) rekenen de luchtkwaliteit, de individuele beïnvloedbaarheid van het binnenkli-
maat en de reinigbaarheid van de woning en de installaties tot de belangrijkste gezond-
heids aspecten. Indien woonconsumenten het binnenmilieu van een energiezuinige

nieuwbouwwoning als gezond beschouwen, ontwikkelt de attitudefactor gezondheid zich 
positief. Dat draagt bij aan de betalingsbereidheid voor een energiezuinige nieuwbouwwo-
ning. Door de vele media-aandacht denken burgers meer kennis te hebben over het onder-
werp, maar dit leidt ook tot meer bezorgdheid (Van de Griendt, 2007). Deze bezorgdheid kan 
daarmee ten onrechte leiden tot een negatieve attitude ten aanzien van gezondheid.

Conceptueel model
Op basis van de hiervoor beschreven theorie van gepland gedrag en een uitgebreide litera-
tuurstudie naar het aankoopgedrag van (woon)consumenten naar (duurzame) producten 
en (duurzame) woningen, is een conceptueel (gedrags)model opgesteld. In dit conceptueel 
model hebben de determinanten kennis en attitude direct invloed op het aankoopgedrag 
van woonconsumenten. De attitude wordt gevormd door de hiervoor beschreven factoren 
milieubesef, prijsbesef, comfort en gezondheid. Het zijn vooral deze factoren die energiezui-
nige nieuwbouwwoningen onderscheiden van vergelijkbare ‘standaard’nieuwbouwwo-
ningen.

Voor de ontwikkeling van een (positieve) 
attitude is kennis over energiezuinige sys-
temen noodzakelijk. Een positieve attitude 
vertaalt zich in een extra betalingsbereid-
heid. De betalingsbereidheid is de intentie 
meer te betalen voor een energiezuinige 
nieuwbouwwoning dan voor een verge-
lijkbare ‘standaard’nieuwbouwwoning. 
Daarnaast zijn sociodemografi sche en 
socio-economische factoren, zoals leeftijd 
en gezinssamenstelling, opleiding en inko-
men, indirect van invloed op het aankoop-
gedrag via de determinanten kennis en 
attitude. Overigens kunnen sociodemogra-
fi sche en socio-economische factoren ook 
een directe invloed hebben op het aan-
koopgedrag. Voor de volledigheid is erva-
ring als factor meegenomen. Ervaring 
immers beïnvloedt kennis en attitude bij 
consumenten, bijvoorbeeld vanuit een eer-
dere aankoop van een energiezuinige 
nieuwbouwwoning.

Conclusie
Gebaseerd op de theorie van gepland gedrag en literatuur onderzoek laat het conceptuele 
model zien welke factoren en gedragsdeterminanten van invloed zijn op het aankoopge-
drag van woonconsumenten van een energiezuinige nieuwbouw woning. Kennis en attitu-
de hebben daarbij een directe invloed op de betalingsbereidheid van mensen. De motivatie 
om extra te betalen is afhankelijk van de factoren milieubesef, prijsbesef, comfort en 
gezondheid. De mate waarin deze factoren invloed hebben, kan van persoon tot persoon 
sterk verschillen, afhankelijk van onder meer sociodemografi sche en socio-economische 
factoren.
Waar vermoedelijk voor velen de prijs doorslaggevend is, is voor anderen juist het milieu, 
comfort of de gezondheid leidend. Alvorens deze factoren afzonderlijk én in hun onderlinge 
samenhang te kunnen onderzoeken, defi niëren we eerst een aantal energie zuinige (deel)sys-
temen die een woning energiezuinig(er) maken. Het gaat dan om (deel)systemen die kunnen 
bijdragen aan de energieopgave waarvoor we staan en waarvan de doelstellingen zijn vast-
gelegd in het ‘Lente-akkoord energiebesparing in de nieuwbouw’. Dat betekent dat vooral 
gezocht is naar reeds bestaande en bewezen technieken. Het Lente-akkoord beoogt immers 
niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe technieken (innovatie), maar vooral het op grote 
schaal toepassen van reeds bestaande technieken (implementatie). In het volgende hoofdstuk 
worden de technieken besproken die voor dit onderzoek zijn meegenomen.

*  Voor dit onderzoek is een ‘standaard’ nieuwbouw-

woning een goed geïsoleerd huis met dubbel glas 

dat verwarmd wordt door middel van een op aardgas 

gestookte hoogrendements- of hr-ketel met een EPC 

van 0,8 (zie het hoofdstuk over onderzochte energie-

systemen).

Conceptueel model

Conceptueel model voor marktacceptatie van en betalingsbereidheid voor energiezuinige nieuwbouwwoningen.
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Als het om de energieprestatie van nieuwbouwwoningen gaat, is het aan de projectontwikke-
laars om te bepalen welke technieken zij gebruiken om een gewenste energiebesparing te beha-
len. Bouwfonds Ontwikkeling hecht echter grote waarde aan de mening van woonconsumenten 
en kopers van woningen. De technieken die nodig zijn om een reductie te realiseren van een 
kwart of zelfs de helft van het energiegebruik, hebben immers verstrekkende gevolgen voor de 
woningprijs. Literatuuronderzoek heeft ons, zoals eerder aangegeven, geleerd dat een positieve 
attitude van invloed is op het aankoopgedrag van consumenten. Dat vormt ook het uitgangs-
punt van het voor dit onderzoek gebruikte conceptuele model. Vanuit die optiek is het essentieel 
om de consument te overtuigen van de voordelen van deze technieken, zoals een duidelijke ver-
betering van het wooncomfort en/of een lagere energierekening. Een positieve houding vergroot 
namelijk de betalingsbereidheid voor een duurdere energiezuinige nieuwbouwwoning.

In dit onderzoek hebben we onderzocht hoe woonconsumenten aankijken tegen een aantal 
reeds bestaande en bewezen energiezuinige technieken en deze uitkomsten afgezet tegen de 
mening van diezelfde woonconsumenten over de vertrouwde hr-ketel. Dit hebben we gedaan 
om de implementatie van deze energiezuinige technieken in de praktijk van vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling te bevorderen, zoals in het Lente-akkoord is vastgelegd:

‘Het convenant heeft betrekking op het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen door de 
toepassing van al bewezen maar nog onvoldoende in de markt toegepaste concepten en technieken 
voor energiebesparing, gerelateerd aan verwarmen, koelen, ventileren, tapwaterverwarming en 
eventueel andere gebouwgebonden energiefuncties.’

Hieronder beschrijven we vier kansrijke energiebesparende technieken, evenals de hoogrende-
ments- of hr-ketel waarmee veruit de meeste woningen in ons land worden  verwarmd.

1 hr-ketel (referentie)
Veel Nederlanders kennen een hoogrendements- of hr-ketel. Sterker nog, met 75% in 2005 wordt 
een ruime meerderheid van de woningvoorraad verwarmd met een op aardgas gestookte hr-
ketel. Dit is voor veel Nederlanders dan ook hun referentie. Een goed geïsoleerde woning met hr-
ketel en radiatoren geldt dan ook als gangbare vorm voor verwarming bij een EPC-norm van 0,8. 
Een hr-ketel zet aardgas effi ciënt om in warmte. Het systeem is zuinig met energie, omdat het de 
warmte  van waterdamp benut voor het verwarmen van water of lucht voor de centrale verwar-
ming. Behalve dat een hr-ketel zuinig is in gebruik en een lagere energie rekening oplevert, zorgt 
de hr-ketel ook voor een behaaglijk binnenklimaat.

2 Warmtepomp met bodemwarmtewisselaar
Een warmtepomp onttrekt via bodemwarmtewisselaars warmte of koude aan de bodem. Het 
systeem is hiermee in staat om een woning in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. 
De warmte wordt vervolgens opgewaardeerd tot het gewenste temperatuurniveau en afgegeven 
via vloer- of wandverwarming. Behalve een aangenaam en gezond binnenklimaat ontstaat 
bovendien meer ruimte door het verdwijnen van radiatoren. Ook vanuit fi nancieel oogpunt levert 
een elektrische warmtepomp voordeel. Het systeem heeft geen gasaansluiting en is daarmee 
onafhankelijk van de gasprijs, die de afgelopen jaren veel sterker is gestegen dan de elektriciteits-
prijzen. Een warmtepomp kan via een lagere energierekening worden terugverdiend (zie pag. 8
en 9 voorbeeldprojecten Oostindië in Leek en Plantage De Sniep in Diemen).

3 Zonnecellen (PV-cellen)
Fotovoltaïsche zonnecellen maken elektriciteit uit zonlicht. De opgewekte elektriciteit kan ver-
volgens direct worden gebruikt. Bovendien kan de opgewekte elektriciteit tegen een vergoeding 
worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. PV-cellen hebben zich ruimschoots bewezen, sto-
ten geen schadelijke stoffen uit en zijn geluidarm. Door de panelen schuin op de daken te plaat-
sen, georiënteerd op de zon, krijg je een optimaal rendement. Zonnecellen kunnen worden 
gecombineerd met een warmtepomp. Immers de warmtepomp kan de opgewekte elektriciteit 
gebruiken, wat een besparing in elektriciteit oplevert. Uiteraard kunnen PV-cellen ook samen 
met een hr-ketel worden toegepast (zie pag. 6, voorbeeldproject Stad van de Zon in Heerhugo-
waard).

3 Onderzochte energiesystemen

Energiesystemen Energieprestaties Meerinvestering Besparing Theoretische
   energiekosten terugverdientijd bij 
    historisch energiescenario

hr-ketel (standaard) 0,8 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Warmtepomp met 0,53 11.900 euro  -685 13 jaarbodemwarmtewisselaar 

Zonnecellen (7m2) als
aanvulling op hr-ketel of -0,10 4.500 euro -170 16 jaar
warmtepomp (elektriciteit)

Zonneboiler (2,4m2) als
aanvulling op hr-ketel of -0,07 2.700 euro -150 12 jaar
warmtepomp (warmtapwater)

Co2-gestuurde ventilatie 
als aanvulling op hr-ketel -0,07 3.200 euro -81 18 jaar
of warmtepomp

4 Zonneboiler
Een zonneboiler maakt, net als zonnecellen, gebruik van de zon. Hij gebruikt zonne-energie om 
het water in een zonnecollector te verwarmen. De collectorvloeistof geeft de warmte vervolgens 
af aan het boilervat van de zonneboiler voor de bereiding van warm tapwater. Indien de tempe-
ratuur in het boilervat voor kraanwater niet hoog genoeg is, wordt dit naverwarmd door een hr-
ketel of warmtepomp. Omdat minder energie nodig is voor het opwarmen van het tapwater is 
een zonneboiler zuinig in gebruik. Op deze manier kan een kwart tot bijna de helft van de ener-
gie worden bespaard die nodig is om warm tapwater te bereiden (zie pag. 7, voorbeeldproject Het 
Groene Balkon in IJsselstein).

5 CO2-gestuurde ventilatie
Door een verbeterde isolatie en toegenomen luchtvochtigheid van woningen is het belangrijk 
goed te ventileren. Onvoldoende ventilatie kan namelijk leiden tot vochtproblemen, moeheid
en gezondheidsklachten. Het CO2-gestuurde ventilatiesysteem voorziet ruimtes van een optimale 
luchtkwaliteit, afhankelijk van de bezettingsgraad. De aanwezigheid van mensen of dieren ver-
hoogt immers de CO2-concentratie. Op basis van het CO2-gehalte en de temperatuur in de ruimte 
bepaalt het ventilatiesysteem de hoeveelheid aan en af te voeren lucht. Het systeem stemt de 
ventilatie af naar behoefte en bespaart daarmee op het gebruik van aardgas. CO2-gestuurde ven-
tilatie is gebaseerd op een natuurlijke toevoer en een mechanische afvoer.

Conclusie
De bereidheid van woonconsumenten om meer te betalen voor een energiezuinige nieuwbouw-
woning wordt niet alleen beïnvloed door de aanwezige kennis en attitude. De betalingsbereid-
heid is ook afhankelijk van de prestaties van de hier besproken energietechnieken én van de kos-
ten en besparingen die deze technieken opleveren. Onderstaande tabel geeft hiervan een 
indicatief overzicht. In deze tabel is de energieprestatie uitgedrukt in een reductie van de ener-
gieprestatiecoëffi ciënt (  EPC). Bij de meerinvestering gaat het om de extra kosten ten opzichte 
van een ‘standaard’nieuwbouwwoning met een op gas gestookte hr-ketel en radiatoren. De the-
oretische terugverdientijd is gebaseerd op een jaarlijkse besparing in de energiekosten doordat 
minder energie nodig is voor ruimteverwarming en de bereiding van warm tapwater.
Hieronder een indicatief overzicht* van energieprestaties, meerkosten, besparingen en theoreti-
sche terugverdientijd van de onderzochte energiesystemen. Aan de hand van de in deze tabel 
weergegeven technieken, prestaties en kosten is in het volgende hoofdstuk de marktacceptatie 
en betalingsbereidheid van woonconsumenten onderzocht, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Dat gebeurde onder meer door middel van online-enquêtes. In het volgende hoofdstuk wordt 
verslag gedaan van de opzet van het onderzoek en de uitkomsten.

* Genoemde prijzen zijn incl. btw en gebaseerd op een gemiddelde (hoek)woning, zoals Agentschap NL (voorheen SenterNovem) die onderscheidt. Daarbij is voor de geprognos-

ticeerde energielasten en –besparingen uitgegaan van de gemiddelde stijging sinds 2000 (zie hoofdstuk Aanleiding en doelstellingen).

Prestaties, kosten en besparingen van de onderzochte energiesystemen
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De wensen en voorwaarden en daarmee een extra betalingsbereidheid voor een energie-
zuinige woning zijn in drie fasen onderzocht. De eerste fase behelsde een kwantitatief 
vooronderzoek naar de attitude en het kennisniveau bij woonconsumenten over energie-
zuinige nieuwbouwwoningen. Het kwalitatieve onderzoek in de tweede fase gaf inzicht 
in de achterliggende argumenten van consumenten en hun voorkeuren voor de diverse 
energiesystemen. Tot slot is in de derde fase middels een kwantitatief onderzoek onder-
zocht wat de meerwaarde is van energiezuinige woningen volgens woonconsumenten 
evenals hun bereidheid hiervoor te betalen.

Fase 1: kwantitatief vooronderzoek (online-enquête)
De eerste onderzoeksfase was bedoeld om inzicht te verkrijgen in de attitude en het
kennisniveau van respondenten over energiezuinige woningen, alsmede de achter-
liggende sociodemografi sche en socio-economische variabelen. Hiervoor is online onder-
zoek verricht met als doelgroep de Nederlandse bevolking. Er is gebruik gemaakt van het 
consu men tenpanel van USP. De nettosteekproef had een omvang van 1917 enquêtes. Uit-
eindelijk heeft dit vooronderzoek een omvangrijke dataset van 1663 volledig ingevulde 
enquêtes opgeleverd. Gevraagd is onder meer naar de woonsituatie, leeftijd, gezins-
samenstelling, opleiding en het inkomen van de respondenten en ook onderwerpen als 
energievoorziening, energiegebruik en kosten kwamen aan bod. De geënquêteerden kregen 
meer dan 30 stellingen voorgelegd die onder meer betrekking hadden op de factoren 
milieubesef, prijsbesef, comfort en gezondheid van het conceptuele model. Daarbij konden 
ze aangeven in welke mate  ze het met een stelling eens of oneens waren.

Fase 2: kwalitatief onderzoek (groepsdiscussies)
In de tweede fase is gekeken naar de achterliggende motieven van consumenten voor 
hun attitudes en intenties. Ook is de marktacceptatie van de verschillende energiesyste-
men onderzocht. Daarvoor zijn groepsdiscussies gehouden met panels die drie verschil-
lende woonmilieus vertegenwoordigden. Gekozen is voor een grootstedelijk (Rotterdam), 
stedelijk (Amersfoort) en landelijk (Oosterhout) woonmilieu. In totaal namen 36 perso-
nen deel aan deze groepsdiscussies. Daarvoor is een selectie gemaakt van deelnemers uit 
de eerste fase. Dat gebeurde op basis van leeftijd, opleiding en inkomen. Bij de samen-
stelling van de panels is bovendien rekening gehouden met de uitkomsten van het voor-
onderzoek én de sociodemografi sche en socio-economische kenmerken die de onder-
scheiden woonmilieus vertegenwoordigden. Groepsdiscussies leveren een veelheid aan 
meningen op. Respondenten hebben bovendien de mogelijkheid om op elkaar te reage-
ren, waardoor meningen kunnen worden bijgesteld of aangescherpt. Vaak levert een 
beperkt aantal discussies voldoende informatie op om een goed beeld te krijgen van ach-
terliggende motivaties. De uitkomsten zijn echter niet representatief, maar indicatief. 
Hier waren de uitkomsten richtinggevend voor de derde fase van het onderzoek.

Fase 3: kwantitatief onderzoek (online-enquête)
In de derde en laatste onderzoeksfase is de meerwaarde van een energiezuinige nieuw-
bouwwoning volgens consumenten onderzocht en hun bereidheid hiervoor extra te 
betalen. Via een online-enquête is dit bepaald onder de doelgroep verhuisgeneigde koop-
starters en doorstromers naar een nieuwbouwkoopwoning. Verhuisgeneigde koopstar-
ters zijn respondenten die denken binnen tien jaar naar een koopwoning te verhuizen. 
Deze grens is aangehouden, omdat in de praktijk vaak blijkt dat mensen die denken nog 
vijf tot tien jaar in hun huidige woning te blijven wonen, veelal binnen vijf jaar verhui-
zen. Het aantal respondenten dat een afgeronde enquête invulde bedroeg 1562, waarvan 
1113 buiten de doelgroep vallen en 449 binnen de beoogde doelgroep. Aan de hand van 
deze 449 enquêtes is uiteindelijk de betalingsbereidheid voor energiezuinige nieuw-
bouwwoningen gemeten. 

Betalingsbereidheid direct gemeten
De betalingsbereidheid voor energiezuinige nieuwbouwwoningen is direct gemeten. 
Meting heeft plaatsgevonden met behulp van de prijsacceptatiemethode. Dat is een 
combinatie van de Gabor Granger-prijstest en de prijsmetermethode:
•  De Gabor Granger-prijstest biedt een product steeds tegen verschillende prijzen aan, 

waarmee inzicht ontstaat in het aantal respondenten dat het product overweegt te 
kopen bij verschillende prijsniveaus. Deze eenvoudige methode geeft een goed inzicht 
in de prijsacceptatie van producten en bestaande prijsdrempels.

•  De prijsmetermethode toont een reeks prijsniveaus, waarbij respondenten kunnen 
aangeven welk prijsniveau te goedkoop, goedkoop, duur of te duur is. Deze methode 
meet de prijsbeleving. Vervolgens kan aan de hand hiervan de prijsacceptatie van een 
product worden ingeschat.

De voor dit onderzoek gebruikte prijsacceptatiemethode meet de 
extra betalingsbereidheid van verhuisgeneigde starters en door-
stromers naar een nieuwbouwkoopwoning. Hun is gevraagd of ze 
bereid zijn hiervoor 5000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 
euro, 25.000 euro of 30.000 euro extra te betalen wanneer een 
woning energiezuinig is. Daarbij hadden ze de keuze uit drie ant-
woordopties: 1) ‘Ja, onafhankelijk van de terugverdientijd’, 2) ‘Ja, 
maar afhankelijk van de terugverdientijd’ en 3) ‘Nee’. In eerste 
instantie is daarbij niet aangegeven om welk energiezuinig sys-
teem het gaat. Je koopt immers een huis inclusief de energievoor-
ziening. Vervolgens is opnieuw naar de extra betalingsbereidheid 
gevraagd, waarbij wél onderscheid is gemaakt tussen de verschil-
lende energiesystemen. Respondenten zijn daarbij geïnformeerd 
over onder meer de werking van het systeem, bijbehorende ener-
gieprestaties, kosten en besparingen.
Aangezien elke respondent, afhankelijk van het antwoord, moge-
lijk voor meerdere opeenvolgende prijsniveaus werd bevraagd, 
bestond het risico dat respondenten prijsbewust begonnen te kie-
zen en op die manier de prijselasticiteit kunstmatig opdreven. 
Bovendien was het technisch niet mogelijk om de prijsniveaus 
willekeurig aan respondenten voor te leggen. Om dit probleem 
van volgorde-effect te ondervangen zijn daarom twee vragenlijs-
ten gehanteerd die verschilden in de prijsopbouw: namelijk een 
vragenlijst met een oplopende prijsreeks (van 5000 euro tot 
30.000 euro) en een vragenlijst met een afl opende prijsreeks (van 
30.000 euro tot 5000 euro). Respondenten hebben willekeurig 
een van beide vragenlijsten voorgelegd gekregen.

Conclusie
Om het conceptuele model voor dit onderzoek te operationaliseren en de betalingsbereid-
heid van woonconsumenten voor energiezuinige nieuwbouwwoningen te kwantifi ceren, 
is een driefasenonderzoek uitgevoerd. Met een online-enquête zijn het kennis niveau en de 
attitude onder de Nederlands bevolking gemeten. Daarmee was het mogelijk om op basis 
van het conceptuele model invloedhebbende sociodemografi sche en socio-economische 
factoren te achterhalen. Deze onderliggende kenmerken maakten het vervolgens mogelijk 
om gericht mensen met een positieve attitude dan wel negatieve attitude uit te nodigen 
voor de groepsdiscussies. De indicatieve resultaten vanuit deze groepsdiscussies zijn ver-
volgens gebruikt om in de laatste fase de extra betalingsbereidheid te meten onder de doel-
groep van verhuisgeneigde koopstarters en doorstromers naar nieuwbouwkoopwoningen. 
Bovendien heeft een terugkoppeling plaats ge vonden naar kennis, attitude socio-econo-
mische en sociodemografi sche variabelen.

4 Onderzoeksmethode

Zonneboiler
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Milieu geen verkoopargument
Het milieu is voor het merendeel van de Nederlanders geen reden om meer te betalen voor een energiezui-
nige nieuwbouwwoning. Slechts een zeer beperkte groep zegt een extra investering vanuit milieu-idealis-
me te overwegen. Deze mensen bevinden zich onder alle lagen van de bevolking en zijn niet te categorise-
ren op basis van bepaalde sociodemografi sche of socio-economische kenmerken, zoals leeftijd, 
gezinssamenstelling, opleiding en inkomen. Ondanks een positieve bijdrage van energiezuinige nieuw-
bouwwoningen aan het milieu vormt energiezuinigheid dus geen verkoopargument om de betalingsbe-
reidheid te vergroten. 

Kennis over energiebesparing blijft achter
Onder consumenten is een groot gebrek aan kennis over energiezuinigheid. Dit komt dan ook tot uiting in 
de attitude. Veel consumenten onthouden zich op een groot aantal stellingen van een mening. Dat gebeurt 
vooral bij stellingen die een kenniselement beogen te meten. In het bijzonder blijkt een groot kennishiaat te 
bestaan over energiezuinigheid in relatie tot fi nanciën, comfort en gezondheid. Dat geldt voor alle bevol-
kingsgroepen, ook voor de hoog opgeleiden. Het ontbreekt eenvoudigweg aan ervaring met energiezuinige 
en duurzame systemen. Slechts 1% van de respondenten wekt de warmte in de huidige woning duurzaam 
op. Bovendien blijkt 7% niet eens te weten hoe de huidige woning wordt verwarmd. De woningen van de 
overige respondenten worden verwarmd met een conventionele gasketel (83%) of zijn aangesloten op een 
warmtenet of stadsverwarming (9%). Door gebrek aan eigen ervaringen lijken mensen in hun kennis en 
mening sterk te worden beïnvloed door berichtgeving in de media.

Leeftijd en inkomen doorslaggevend
Naast het gegeven of kopers voldoende fi nanciële draagkracht hebben voor een extra investering, wat 
vooral problemen geeft bij starters, is vooral de bereidheid om extra te investeren van doorslaggevend 
belang. Mensen die jonger zijn dan 35 jaar blijken gemotiveerder te zijn om extra te betalen dan 55-plussers. 
Dit wil echter niet zeggen dat ouderen minder milieubewust zijn. Integen deel zelfs. Maar 55-plussers zijn 
wel minder gemotiveerd om extra te betalen. Een verklaring hiervoor ligt in de onzekerheid bij deze groep 
of een extra investering wel wordt terugverdiend gezien het toekomstperspectief van deze ouderen in 
tegenstelling tot dat van jongeren. Hier doet zich dan ook een dilemma voor in de vorm van gemotiveerde 
jongeren die vaak onvoldoende draagkrachtig zijn naast minder welwillende ouderen die veelal wel 
beschikken over voldoende fi nanciële middelen. 
Verder heeft de hoogte van het inkomen invloed op de motivatie om extra te betalen. Mensen met hogere 
inkomens van meer dan 3000 euro netto per maand zijn geneigd meer te betalen dan mensen met een net-
to-inkomen lager dan 1500 euro per maand. Er zijn echter ook mensen die een dusdanig hoog inkomen heb-
ben dat de motivatie om energie te besparen ontbreekt, waardoor zij ook niet gemotiveerd zijn extra te 
betalen voor een energie zuinige woning. Hoog opgeleiden zijn doorgaans positiever over energie besparen 
dan laag opgeleiden en daardoor meer gemotiveerd extra te betalen. Hieraan ligt een hoger kennisniveau 
onder hoog opgeleiden ten grondslag, zij het in beperkte mate. Overigens zijn laag opgeleiden gevoeliger 
voor invloeden van de media, die de motivatie van deze groep hoofdzakelijk negatief beïnvloeden.

Conclusie
Het conceptuele model veronderstelt dat de bereidheid van kopers om extra te betalen voor een energiezui-
nige nieuwbouwwoning wordt beïnvloed door de aanwezige kennis, attitude en intentie. Het vooronder-
zoek bevestigt dat. Het vooronderzoek laat daarentegen ook zien dat het belang van milieubesef, prijsbesef, 
comfort en gezondheid enigszins dient te worden genuanceerd. Waar milieubesef en prijsbesef en in min-
dere mate comfort tot uiting komen in motivatie, blijkt de factor gezondheid niet duidelijk aanwijsbaar te 
zijn. Bovendien blijkt milieubesef geen argument te zijn om meer te betalen. Milieu-idealisten bevinden 
zich onder alle lagen van de bevolking en zijn niet te categoriseren naar bepaalde sociodemografi sche en 
socio-economische factoren. Wel blijken leeftijd, opleiding en inkomen doorslaggevende factoren te zijn om 
extra te betalen. Naast een indirect effect hebben deze dus ook een direct verband. Bij de resultaten van 
fase 3 gaan we hier verder op in. Vooral jongeren, hoog opgeleiden en mensen met een hoger inkomen lijken 
gemotiveerd extra te betalen. Maar naast de wil om meer te betalen speelt ook de bereikbaarheid een rol. 
Mensen moeten de extra kosten immers ook kunnen betalen. Dit dilemma doet zich hoofdzakelijk voor 
onder (koop)starters. Interessant is het daarbij te kijken naar de achterliggende argumenten van consu-
menten en hun voorkeuren voor verschillende energiesystemen. Dat komt aan de orde bij de bespreking 
van de resultaten van de volgende fases.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verschil lende onderzoeksfasen besproken. De resultaten van 
het kwantitatieve vooronderzoek (fase 1) geven inzicht in de attitude en kennis van woonconsumenten met 
betrekking tot energiezuinige nieuwbouwwoningen. Bovendien laat ze zien welke sociodemografi sche en 
socio-economische factoren hierop van invloed zijn. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek (fase 2), 
waarbij groepsdiscussies zijn gehouden en diverse energiebesparende systemen zijn besproken, geven een 
indicatie onder welke voorwaarden systemen voor consumenten acceptabel zijn en of zij eventueel bereid 
zijn hiervoor te betalen. Ten slotte toetsen de resultaten van het kwantitatieve onderzoek (fase 3) in hoever-
re verhuisgeneigde starters en doorstromers naar een nieuwbouwkoopwoning daadwerkelijk bereid zijn 
om voor een energie zuinige woning extra te betalen en onder welke voorwaarden.

5 Onderzoeksresultaten

Resultaten fase 1:
kwantitatief vooronderzoek naar attitude en kennis

Houding wijst op beperkte betalingsbereidheid 
Uit de online-enquêteonderzoek in fase 1 blijkt dat een ruime meerderheid (68%) van de respondenten zich 
zorgen maakt om het milieu. Toch is bijna de helft (43%) van mening dat de discussie wordt overtrokken. 
Het thema klimaatverandering is al jaren onderwerp van discussie. Dat neemt niet weg dat 80% vindt dat 
alle nieuwbouwwoningen voortaan vanwege het milieu en klimaat energiezuinig moeten zijn. Bovendien 
verwacht 60% dat een energiezuinige woning op termijn meer waard is dan een niet-energiezuinige 
woning. Desondanks is niet meer dan een derde bereid om hier extra voor te betalen, met name uit de 
groep met een hoger inkomen. Maar liefst 49% zegt op het energieverbruik te letten bij de aankoop van een 
nieuwe woning. Een beperkte groep (17%) kiest liever voor een duurdere energie zuinige woning in plaats 
van te bezuinigen op het energieverbruik. Bij oplopende energiekosten overweegt circa een op de tien te 
verhuizen. Hierbij gaat het vooral om eenoudergezinnen, die vaak een huurwoning betrekken. Bijna de 
helft (45%) verwacht bij een energiezuinige woning een behaaglijk binnenmilieu. Een op de vijf vermoedt 
echter dat een energiezuinige woning zomers te warm blijft. Ook verwacht 20% dat vocht en schimmel een 
probleem zijn. Bovendien twijfelen veel Nederlanders over het gezondheidsaspect, aangezien slechts 19% 
gelooft dat een dergelijke woning de gezondheid bevordert.

Scores op diverse stellingen
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‘We zien wel, je moet het toch betalen’
Uit de paneldiscussies van fase 2 blijkt dat veel mensen niet de exacte hoogte weten van 
hun maandelijkse energierekening. Maar zij merken wel dat deze kosten de laatste jaren 
zijn gestegen. Zo heeft het merendeel ervaren dat het energieverbruik gelijk is gebleven, 
terwijl de rekening hoger is. Bij anderen is het energieverbruik gedaald, maar is de reke-
ning gelijk gebleven. ‘De kinderen zijn het huis uit; we gebruiken nu dus minder, maar 
we betalen nog steeds hetzelfde.’ De meeste deelnemers houden echter geen rekening 
met een verdubbeling of een verdrievoudiging van de energierekening in de toekomst. 
‘We zien wel als het zover is, je moet het toch betalen.’ Toch geven deelnemers aan wel 
energiebesparende maatregelen te willen nemen. Het terugdringen van het energiever-
bruik en het besparen op de energiekosten zijn dan ook de voornaamste redenen om 
milieubewuster te gaan leven. ‘Na je 65e wordt je vanzelf milieubewust door de hoge 
energieprijzen van tegenwoordig.’  Ook de behoefte aan verhoogd comfort stimuleert om 
energiebesparende maatregelen te nemen. Aan het maatschappelijke aspect van milieu-
bewustzijn wordt weinig waarde toegekend.

‘Liever een luxe badkamer of keuken’
De extra investering die mensen bereid zijn te doen, is hoofdzakelijk afhankelijk van de 
prijs en de terugverdientijd. ‘Het hangt af van hoe lang het duurt om zo’n investering 
terug te verdienen. Ik weet nu niet of ik nog 20 jaar in deze woning of deze plaats blijf 
wonen.’ Een nieuwbouwwoning met een energiebesparend systeem is interessant, maar 
energiezuinigheid is geen doorslaggevende factor bij de aankoop. Consumenten twijfe-
len daarbij of een dergelijke woning wel meer waard is bij toekomstige verkoop. Sterker 
nog, veel mensen vrezen een negatief effect doordat systemen verouderen en op termijn 
worden ingehaald door weer nieuwere, nog innovatievere en nog zuinigere systemen op 
de markt. Uiteindelijk investeren mensen liever in een luxe badkamer of keuken dan in 
energiebesparende maatregelen. Simpel gezegd: ‘Liever luxe en genot op korte termijn 
dan een besparing op de lange termijn.' De oorzaak hiervan ligt voor een groot deel in 
het gebrek aan kennis. Goede informatie is niet of nauwelijks voorhanden. Duidelijk is 
dat consumenten behoefte hebben aan informatie rondom energiebesparing. Veel men-
sen weten weinig van beschikbare technieken en zijn niet op de hoogte van de voor- en 
nadelen. Hierdoor zijn ze niet in staat een weloverwogen keuze te maken voor een van 
de energiebesparende systemen, zoals de warmtepomp, zonnecellen, de zonneboiler en 
CO2-gestuurde ventilatie. In eerste instantie roepen alle energiebesparende technieken 
vooral vragen op zoals: ‘wat zijn de aanschafkosten, hoe lang duurt het om zoiets terug 
te verdienen, wat voor onderhoud vereist een dergelijk systeem, hoeveel ruimte neemt 
een dergelijk systeem in beslag, als ik een dergelijk systeem aanschaf, is dit dan niet snel 
verouderd?’

Energiesystemen

•  Warmtepomp
De meerkosten van een warmtepomp ervaren deelnemers als erg hoog. Desondanks 
waarderen respondenten het potentiële fi nanciële voordeel. Ook het comfort spreekt 
mensen zeer aan. ‘Ik vind het een voordeel dat je geen lelijke radiatoren meer nodig hebt 
met een warmtepomp’, en: ‘Het lijkt mij ideaal om in de zomer koele vloeren en muren te 
hebben..' Wel blijkt er een grote behoefte te bestaan aan begrijpelijke en toegankelijke 
informatie. Kennisgebrek leidt namelijk tot veel bezorgdheid over geluidsoverlast, ruim-
te en voorschriften waaraan moet worden voldaan. ‘Het is zo’n nieuw systeem, het 
effect ervan is onbekend’, en: ’Je hebt hiervoor wel veel ruimte onder de grond nodig.’

•  Zonnecellen
De uitstraling van zonnecellen wordt door de deelnemers verschillend ervaren. Terwijl 
sommigen zonnecellen lelijk vinden, vinden anderen het juist een trendy modebeeld. 
Bovendien blijken deelnemers het leuk te vinden om de overcapaciteit terug te verko-
pen aan de energieleverancier, een extra motivatie om energie en daarmee kosten te 
besparen.

•  Zonneboiler
Respondenten vinden de aanschafkosten en terugverdientijd 
van de zonneboiler tegenvallen. Bovendien zien ze de ruimte-
reservering voor het boilervat als een groot nadeel. ‘Zo’n boiler 
neemt toch veel plaats in?’ Wederom speelt kennisgebrek een 
cruciale rol, waardoor deelnemers moeite hebben een waar-
heidsgetrouw beeld te vormen.

•  CO2-gestuurde ventilatie
Ondanks dat het systeem vrij onbekend is, blijkt na enige voor-
lichting de interesse gewekt. ‘Ik wil wel meer weten over dit 
systeem.’ Uiteraard is er nog een groot kennisgebrek wat leidt 
tot bezorgdheid. ‘Het klinkt gecompliceerd, hoe moet dit sys-
teem onderhouden worden?’ Sommigen associëren dit systeem 
met de gezondheidsklachten in de Amersfoortse wijk Vathorst, 
waar balansventilatie met WTW is toegepast. Hierdoor ont-
staat een negatieve indruk van het systeem. ‘Ik zou het niet 
willen, al kreeg ik het voor niks.’ Daarbij wordt ook het onder-
houd en gebruik genoemd: ‘Ik heb gehoord dat je die fi lters wel 
één keer per vier dagen moet schoonmaken, dat is toch te gek 
voor woorden.’

Wisselend enthousiast
De meeste mensen hebben ondanks de forse meerinvestering
een voorkeur voor een warmtepomp. De terugverdientijd in rela-
tie tot de hoogte van de investering vinden mensen nog enigszins 
acceptabel (in vergelijking met die van andere technieken). 
Bovendien biedt de warmtepomp meer comfort, wat veel deelne-
mers enthousiasmeert. ‘Interessant systeem, vooral de koelfunc-
tie is van toegevoegde waarde.’ De aanschaf van energiebespa-
rende systemen blijft echter diverse reacties oproepen: ‘Op dit 
moment zou ik geen van de vier besproken energiebesparende 
systemen willen aanschaffen.’ ‘Als ik zou verhuizen naar een 
nieuwbouwwoning zou ik de aanschaf van een energiebesparend 
systeem wel overwegen.’ ‘Als de aanschaf van een energiebespa-
rend systeem verwerkt zou zijn in de hypotheek, zou dat de keuze 

voor energiebesparing makkelijker maken.’ ‘Een aparte fi nancie-
ring vind ik minder aantrekkelijk, hier zitten vast haken en ogen 
aan.’ ‘Wie zegt mij dat dit systeem over een aantal jaar, als het 
verouderd is, nog hetzelfde waard is?’

Pleidooi voor subsidie
Naast de diverse reacties bestaat er veel onduidelijkheid over de 
huidige subsidiëring van energiezuinige systemen. Los van de 
vraag of er wel of geen subsidiemogelijkheden zijn, pleiten de 
panelleden voor een overheidssubsidie op lange termijn. ‘Als de 
overheid wil dat mensen energiezuiniger gaan wonen, dan moet 
zij dit via subsidies bewerkstelligen.’ Of: ‘Naast het particuliere 
fi nanciële belang is er ook een maatschappelijk belang mee 
gemoeid en dan moeten de investeringen niet alleen van de kant 
van de consument komen.’ Bovendien verwachten consumenten 
van de overheid dat zij meer informatie verstrekt dan tot nu toe 
het geval is. Er is kortom een groot gebrek aan kennis en zonder 
goede algemene of gerichte verkoopinformatie kunnen mensen 
geen weloverwogen keuze maken.

Conclusie
Uit de discussiepanels blijkt dat onder consumenten een groot 
gebrek aan kennis bestaat over energiezuinige systemen. Maar 
als mensen geïnformeerd worden blijkt dat de verschillende 
energie systemen wel aanspreken. Bovendien neemt hierdoor het 
kennis niveau toe, waarmee ook de houding in positieve zin ver-
andert. Echter, energiezuinigheid van een woning is een plus, 
maar geen pre. Consumenten kiezen liever voor luxe en genot op 
korte termijn dan voor een besparing op de lange termijn. Een 
overheidssubsidie gedurende langere tijd kan de keuze voor ener-
giezuinigheid stimuleren. Dan blijft de vraag over wat bouwers 
en ontwikkelaars kunnen en moeten doen om de (overige) meer-
investering te dekken. Met andere woorden: hoe kunnen consu-
menten worden aangezet tot het kopen van een energiezuinige 
nieuwbouwwoning?

Resultaten fase 2:
kwalitatief onderzoek naar voorkeur energiebesparende systemen 

Zonneboiler en zonnecellen combiboiler CO2gestuurde ventilatie
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Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke betalingsbereidheid
De bereidheid meer te betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoning blijkt onder 
woonconsumenten zeer beperkt. Onvoorwaardelijk, dat wil zeggen onafhankelijk van de 
terug verdientijd, blijkt nog niet de helft (46%) van de potentiële kopers bereid te zijn 
extra voor een energiezuinige nieuwbouwwoning te betalen. Een kwart tot een derde 
(28%) accepteert nog een meer investering van 10.000 euro.

De voornaamste reden waarom consumenten niet bereid zijn te investeren in een ener-
giezuinige nieuwbouwwoning, is de hoogte van de meerinvestering gekoppeld aan de 
onzekerheid of een dergelijke investering wel wordt terugverdiend. Het milieubewust-
zijn vormt dus geen reden om extra te betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwo-
ning, ondanks het fi nanciële voordeel. Onder de voorwaarde van een daadwerkelijk lage-
re energierekening en een gegarandeerde terugverdientijd accepteren, accepteren bijna 
alle potentiële kopers (92%) een extra investering van 5000 euro. Sterker nog, bijna twee 
derde (62%) van de potentiële kopers is dan zelfs bereid 15.000 euro extra te betalen. 
Potentiële kopers met een positievere houding (ofwel: attitude) vertonen een hogere 
betalingsbereidheid dan minder gemotiveerde potentiële kopers. Desondanks wordt een 
onvoorwaardelijke meerprijs van meer dan 15.000 euro niet meer geaccepteerd door de 
meerderheid van de gemotiveerde potentiële kopers.
Naast motivatie heeft ook de koopsom van de toekomstige nieuwbouwwoning invloed 
op de voorwaardelijke betalingsbereidheid. Potentiële kopers die op zoek zijn naar een 
nieuwbouwwoning boven de 400.000 euro zijn dan bereid meer te betalen dan alle 
andere woningzoekenden. Meer dan de helft (59%) van deze potentiële kopers is bereid 
30.000 euro meer te betalen. Voorwaarde daarbij is wel dat zij dit bedrag uiterlijk binnen 
tien jaar hebben terugverdiend door een lagere energierekening.

Financieel voordeel en comfort als verkoopargument
Waar milieu geen motivatie vormt om extra te betalen, lijkt fi nancieel voordeel wel een 
stimulans te zijn. Ook comfort motiveert mensen meer te betalen voor een energiezuini-
ge nieuwbouwwoning, zij het in mindere mate. De rol van gezondheid blijft enigszins 
onderbelicht. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gezondheid bij iedere woning een 
voorwaarde is, zonder daar meer voor te betalen. Een andere verklaring kan zijn dat 
energiezuinigheid niet direct geassocieerd wordt met gezondheid, in tegenstelling tot 

Kenmerken steekproef
Aan het kwantitatieve onderzoek van fase 3 hebben meer vrouwen (59%) dan mannen 
(41%) deelgenomen. In leeftijd variëren de respondenten voor beide geslachten van 20 tot 
en met 85 jaar. De grootste groep echter betreft de leeftijdscategorie 30 tot 55 jaar De 
grootste groep echter betreft woont meer dan de helft (58%) samen en heeft kinderen. 
Het type huishouden ‘samenwonend met kinderen’ vormt ook over het geheel genomen 
de grootste groep (42%), gevolgd door ‘samenwonend zonder kinderen’ (37%), alleen-
staand (15%) en een oudergezinnen (6%). Dit correspondeert met de kenmerken van ver-
huisgeneigde koop starters en doorstromers naar een nieuwbouwwoning. Bovendien 
zijn als gevolg van deze selectie hoog opgeleiden (47%) goed vertegenwoordigd in vergelij-
king tot laag opgeleiden (12%) en verdient twee derde van de deelnemers (67%) modaal of 
bovenmodaal. In grote lijnen komen deze kenmerken overeen met de kenmerken van 
verhuisgeneigde koopstarters en doorstromers naar een nieuwbouwwoning in de koop-
sector, zoals onder andere CBS StatLine en het WoonOnderzoek Nederland (WoOn, 2006) 
die onderscheiden. Een opmerkelijke verschi is het aandeel vrouwen (8% meer dan bij 
CBS StatLine en WoOn). Dit blijkt echter de representativiteit van de steekproef nauwe-
lijks te beïnvloeden. Het grote aandeel samenwonenden (met of zonder kinderen), hoger 
opgeleiden en hogere inkomens kan worden verklaard doordat eigenwoningbezit vooral 
voor deze groepen bereikbaar is.

Belang energiezuinigheid bij aankoop woning
Alvorens de betalingsbereidheid van woonconsumenten voor een energiezuinige 
woning te bespreken, is het belangrijk te weten in welke mate energiezuinigheid een rol 
speelt bij de aankoop van woningen. Respondenten is daarom gevraagd om een top vijf 
samen te stellen van factoren die bij de aankoop van een woning een rol spelen. Daaruit 
blijkt dat het vooral de prijs, de grootte van de woning en de omgeving zijn die wooncon-
sumenten belangrijk vinden, en niet of in veel mindere mate energiezuinigheid. 
Ofschoon het wel een rol speelt, is energiezuinigheid dus geen doorslaggevende factor bij 
de aankoop van een (nieuwbouw)woning. Energiezuinigheid is dus een plus, maar nog 
geen pre.

Mensen kiezen liever voor een luxe woning. Slechts een op de vijf (22%) verkiest te al-
len tijde een extra investering in een energiezuinige nieuwbouwwoning boven een 
vergelijkbare ‘standaard’woning met extra luxe, waaronder een badkamer of keuken. 
Daar tegenover blijkt 23% van de respondenten juist alleen te kiezen voor een ‘gewone’ 
woning met extra luxe. De overige respondenten (55%) geven minimaal één keer aan te 
kiezen voor een luxe badkamer, luxe keuken of uitbouw. Dit betekent dat 78% van alle 
respondenten een extra investering liever aanwendt voor andere (luxe) zaken, zoals bad-
kamer, keuken of uitbouw, dan extra te betalen voor een energiezuinige nieuwbouw-
woning.

Resultaten fase 3:
kwantitatief onderzoek naar betalingsbereidheid

Belang van factoren bij de aankoop van een woning

Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke betalingsbereidheid
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Conclusie
De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek bevestigen wat het conceptuele model 
veronderstelt. Attitude (ofwel: motivatie), kennis en intentie beïnvloeden het gedrag 
van de kopers, ofwel de bereidheid om extra te betalen voor een energiezuinige woning. 
Vooral een positieve attitude blijkt hierin bepalend. Prijsbesef en in mindere mate com-
fort zijn daarbij de belangrijkste motiverende factoren. Milieu lijkt nauwelijks een rol 
van betekenis te spelen, evenals gezondheid. De motivatie wordt vooral beïnvloed door 
de sociodemografi sche en socio-economische factoren leeftijd, opleiding en inkomen. 
Behalve de woonconsumenten die een hogere prijs gewoonweg niet willen betalen, is 
het belangrijk er rekening mee te houden dat er ook nog mensen zijn die het eenvoudig-
weg niet kunnen betalen, zoals starters. 

De onvoorwaardelijke bereidheid van woonconsumenten om extra te betalen voor een 
energiezuinige nieuwbouwwoning is niet groot. Alleen onder strenge voorwaarden zijn 
consumenten bereid beperkt te investeren in energiezuinigheid. Zo moeten een lagere 
energierekening en een maximale terugverdientijd worden gegarandeerd. Dat heeft 
onder meer te maken met het geringe belang dat consumenten hechten aan de energie-
zuinigheid van een woning bij hun aankoopbeslissing. Energiezuinigheid blijkt geen 
doorslaggevende factor, waardoor de noodzaak om hiervoor extra te betalen ontbreekt. 
Daarentegen zijn prijs, woninggrootte en omgeving wel belangrijke factoren bij aan-
koopbeslissingen. 

Ondanks het beperkte belang dat woonconsumenten hechten aan de energiezuinigheid 
van een woning zijn er wel mogelijkheden om de implementatie van energiezuinige sys-
temen te bevorderen. Warmtepompen bijvoorbeeld zijn kansrijk vanwege het fi nanciële 
voordeel van een lagere energierekening en het comfort in de vorm van vloerverwar-
ming en koeling. Dit zijn elementen die woonconsumenten zeer aanspreken. Daarom is 
het van cruciaal belang om begrijpelijke en toegankelijke informatie te verstrekken over 
dergelijke systemen. Daarbij dient de communicatie echter primair te gaan over de 
woning als geheel en niet of veel minder over afzonderlijke energiesystemen. Energie-
zuinigheid moet in de beleving van consumenten een voorwaarde worden bij de aan-
koop van een (nieuwbouw)woning. Kortom, een pre in plaats van een plus, wat het nu 
nog is.

het begrip ventilatie. Verder blijkt dat de attitude bepalend is voor een extra betalingsbe-
reidheid voor een energiezuinige nieuwbouwwoning. Daarmee is attitude belangrijker 
dan sociodemografi sche en socio-economische factoren. Een positieve of negatieve atti-
tude (motivatie) blijkt een aanzienlijk effect te hebben op de bereidheid meer te betalen, 
al gaat het daarbij vooral om voorwaardelijke prijsacceptatie.

Informatievoorziening en motivatie
Ondanks dat een geringe prijsacceptatie een voortvarende implementatie van energie-
maatregelen belemmert, zijn er wel degelijk kansen. Daarbij gaat het er vooral om de 
voordelen van energiemaatregelen voor woonconsumenten inzichtelijk te maken.
Consumenten hebben grote behoefte aan informatie over de prestaties, kosten en bespa-
ringen van energiebesparende systemen. Indien deze informatie beschikbaar is, dan 
bestaat er veel belangstelling voor deze systemen. Vooral de interesse voor een warmte-
pomp is dan zeer groot. Het verhoogde comfort door vloerverwarming en koeling in de 
zomer kan rekenen op veel sympathie van potentiële kopers. Bovendien zien veel consu-
menten het als voordeel dat een warmtepomp - anders dan een hr-ketel - is losgekoppeld 
van de gasprijs. Ook zonnecellen en een zonneboiler kunnen rekenen op de nodige 
belangstelling. Vooral de eenvoud van deze systemen, gekoppeld aan de relatief grote 
bekendheid, is voor veel consumenten reden om te kiezen voor een van deze of beide 
bewezen technieken. Verder speelt de oneindigheid van de zon als natuurlijke energie-
bron een belangrijke rol bij de motivatie van kopers. De slagingskans van CO2-gestuurde 
ventilatie luistert nauw. Waarschijnlijk leggen respondenten voor deze techniek gemak-
kelijk een relatie met de gezondheidsproblematiek rondom balansventilatie met warmte-
terug-winning (WTW) in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst, waarover in de 
media afgelopen jaren veel is bericht.

Invloed van attitude (motivatie) op de (on)voorwaardelijke
betalingsbereidheid van consumenten

Zonnecellen leveren stroom in de 'Stad van de Zon' in Heerhugowaard
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Naar aanleiding van het op 22 april 2008 gesloten ‘Lente-akkoord energiebesparing in de 
nieuwbouw’ is door Bouwfonds Ontwikkeling een grootschalig woonconsumentenon-
derzoek uitgevoerd naar markt- en prijsacceptatie van energiezuinige nieuwbouwwo-
ningen in ons land. Een dergelijk onderzoek werd nodig geacht omdat de reductiedoel-
stellingen van het Lente-akkoord nieuwbouwwoningen veel duurder maken. Immers, 
alleen door een veel betere isolatie van woningen en het gebruik van nieuwe, energie-
besparende technieken kan het energiegebruik worden gereduceerd; met 25% in 2011 en 
50% in 2015. Dat roept de vraag op of en onder welke voorwaarden woonconsumenten 
bereid zijn deze meerkosten te betalen. 

Gedragsmodel
Om deze vraag te kunnen beantwoorden en de extra betalingsbereidheid van wooncon-
sumenten voor een energiezuinige nieuwbouwwoning te kunnen kwantifi ceren is spe-
ciaal voor dit onderzoek een gedragsmodel ontwikkeld. Dat gedragsmodel onderscheidt 
de relevante sociodemografi sche en socio-economische factoren, waaronder leeftijd, 
opleiding en inkomen, en de aspecten kennis, attitude en betalingsbereidheid. Kennis en 
attitude beïnvloeden de koopbeslissing van woonconsumenten, waarbij een positieve 
attitude ten aanzien van energiezuinige nieuwbouwwoningen zich vertaalt in milieu-
besef, prijsbesef, comfort en een gezindheid en daarmee een bereidheid om meer te beta-
len. Een extra betalingsbereidheid is echter nog geen garantie voor feitelijk gedrag. Woon-
consumenten moeten namelijk een extra investering fi nancieel ook kunnen dragen.

Driefasenonderzoek
De kennis, attitude en vooral extra betalingsbereidheid voor een energiezuinige woning 
zijn in drie fasen onderzocht. In de eerste fase is gekeken naar de algemene attitude en 
het kennisniveau van de Nederlandse bevolking ten aanzien van energiezuinige nieuw-
bouwwoningen. Daarbij werd ook gekeken naar sociodemografi sche en socio-economi-
sche variabelen die hiervoor een verklaring kunnen vormen. In de tweede fase vonden 
paneldiscussies plaats om inzicht te krijgen in hoe consumenten reageren op verschil-
lende systemen, bijbehorende energieprestaties, kosten en besparingen. Deelnemers zijn 
geselecteerd op basis van leeftijd, opleiding en inkomen. Bovendien werd een onder-
scheid gemaakt tussen woonconsumenten in grootstedelijke, stedelijke en landelijke 
woonmilieus. Tot slot is in de derde fase de meerwaarde van energiezuinige woningen 
onderzocht onder verhuisgeneigde koopstarters en doorstromers naar een nieuwbouw-
woning in de koopsector én hun bereidheid hiervoor extra te betalen.

Factoren die attitude bepalen
Attitude is de houding (motivatie) van woonconsumenten ten opzichte van een energie-
zuinige nieuwbouwwoning. Uit dit onderzoek blijkt dat die hoofdzakelijk samenhangt 
met leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. Jongeren (jonger dan 35 jaar) hebben veelal 
een positievere attitude dan ouderen (ouder dan 55 jaar). Dat heeft onder andere te 
maken met de langere levensverwachting van jongeren en hun verlangen om ook in 
hun toekomstige behoeften te kunnen voorzien. De positievere attitude van hoog opge-
leiden in vergelijking met laag opgeleiden kan vooral worden verklaard door verschillen 
in kennis. Hierdoor zijn hoger opgeleiden beter in staat een relevantere attitude te ont-
wikkelen ten aanzien van energiezuinige nieuwbouwwoningen. Een verklaring voor de 
samenhang met het inkomen is dat je een extra investering natuurlijk ook moet kunnen 
betalen. Naarmate je meer inkomen of vermogen hebt, kun je ook meer betalen. De crux 
van attitude is echter dat consumenten behalve moeten ‘kunnen’ investeren, ook moe-
ten ‘willen’ investeren. Veel woonconsumenten hebben moeite een daarvoor relevante 
attitude te ontwikkelen. Dat heeft niet alleen te maken met leeftijd, opleiding en inko-
men, maar komt ook door gebrek aan kennis van energiezuinige systemen die in de 
nieuwbouw vaak al worden toegepast. 

Betalingsbereidheid
De bereidheid meer te betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoning blijkt onder 
woonconsumenten zeer beperkt. Onvoorwaardelijk, dat wil zeggen onafhankelijk van de 
terugverdientijd, blijkt dat slechts 43% van de woonconsumenten een prijsniveau van 
5000 euro te accepteert. Dit betekent dat nog minder dan de helft van de potentiële 
kopers bereid is 5000 euro extra te betalen. Naarmate het prijsniveau toeneemt, neemt 
de bereidheid om extra te betalen sterk af. Nog niet een derde (28%) is bereid onvoor-
waardelijk 10.000 euro extra te betalen. Hiermee vormt een extra investering van 
10.000 euro voor energiezuinige maatregelen het maximum. De onvoorwaardelijke 
bereidheid om extra te betalen ligt hiermee tussen de 5000 euro en 10.000 euro en valt 
daarbij eerder lager dan hoger uit.
De voornaamste reden om extra te betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoning 
vormt een lagere energierekening. Terugverdientijd speelt dan ook een belangrijke rol in 
de overweging van consumenten om extra te betalen voor een energiezuinige nieuw-
bouwwoning. Woonconsumenten zijn namelijk voorwaardelijk, dus afhankelijk van de 
terugverdientijd, bereid meer te betalen. Bijna twee derde (62%) van de potentiële kopers 
accepteert een voorwaardelijk prijsniveau van 15.000 euro. Eventueel zijn ze zelfs bereid 
30.000 euro te betalen, maar dat geldt alleen voor potentiële kopers met hoge inkomens 
en/of grote vermogens en in de prijscategorie boven de 400.000 euro.
Kortom, vooral als een energiezuinig systeem daadwerkelijk een lagere energierekening 
oplevert, zijn woonconsumenten bereid hiervoor extra te betalen. De hoogte ervan kan 
variëren van 5000 tot 30.000 euro. De bereidheid om meerkosten boven de 5000 euro te 
betalen is behalve van de terugverdientijd ook sterk afhankelijk van de prijsklasse waar-
in woonconsumenten een woning zoeken. Daarbij mag de terugverdientijd overigens 
niet meer dan maximaal 10 jaar bedragen. Indien dat langer is, blijkt namelijk een over-
grote meerderheid (81%) niet langer bereid hiervoor te betalen. Het argument van 
milieubewustzijn speelt hierbij nauwelijks een rol van betekenis.

Onbekend maar niet onbemind
Ondanks dat woonconsumenten maar weinig weten van innovatieve energiebesparende 
technieken, hebben potentiële kopers van nieuwbouwwoningen hier wel grote belang-
stelling voor. Vooral verwachtingen van toekomstige prijsstijgingen voor gas en elektri-
citeit zijn hieraan debet. Dat biedt ook concrete aanknopingspunten voor het vermarkten 
van energiezuinige en duurzame woningen. Als er immers iets is wat nieuwbouw-
woningen onderscheidt van de bestaande woningvoorraad, dan is het wel dat ze veel 
energiezuiniger zijn.
Potentiële kopers zijn vooral enthousiast over de warmtepomp met bodemwisselaar en 
over zonnecellen. Voor de warmtepomp met bodemwisselaar is dat hoofdzakelijk te dan-
ken aan het verhoogde comfort door vloerverwarming én koeling en voor zonnecellen 
door de uitstraling ervan en bekendheid ermee. Ook de zonneboiler kan rekenen op de 
nodige belangstelling, zij het in mindere mate. Dit lijkt vooral te worden ingegeven door 
de eenvoud van het energiesysteem. Daarentegen lijkt de huidige slagingskans van de 
CO2-gestuurde ventilatie beperkt. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is de 
associatie met gezondheidsproblemen van balansventilatie met warmteterugwinning 
(WTW). 

Baat het niet, dan gaat het niet
Of een dergelijke associatie terecht is of niet, als het om de verkoop van energiezuinige 
woningen gaat zijn een goede informatievoorziening, communicatie en voorlichting 
richting woonconsumenten cruciaal. En omdat woonconsumenten niet handelen vanuit 
milieubewustzijn en dus niet zonder meer bereid zijn extra te betalen voor energiezuini-
ge woningen, is een andere benadering noodzakelijk. Een benadering die de belangen 
dient van de consument én die van het milieu. Dit onderzoek leert ons dat je niet over 
het milieu (planet) kunt beginnen als je daarbij voorbijgaat aan de mensen zelf (people) 
en hun belangen (profi t). Daar ligt dan ook de sleutel voor de uitdaging die de vastgoed-
sector op het gebied van milieu en duurzaamheid heeft te volbrengen. Kort samengevat 
betekent dat: baat het niet, dan gaat het niet!

6 Samenvatting en conclusies
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