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Samenvatting 
De Nude is een wijk in Wageningen die in de toekomst aan de hand van het project ‘Wijk van de 

Toekomst’, een energietransitie zal ondergaan. Als gevolg hiervan zal de Nude niet meer aangesloten 

zijn op het gasnetwerk. Kleurrijk Nude, die de bewoners van de Nude vertegenwoordigt, wil inzicht 

verkrijgen in de plannen voor de wijk, de invloed van de energietransitie op de bewoners en de wensen 

van bewoners binnen dit project. Daarom heeft dit onderzoek als doel ‘het in kaart brengen van de 

huidige situatie waarin de Nude zich bevindt met betrekking tot de energietransitie’. Om dit doel te 

bereiken, worden in dit rapport de plannen van de belanghebbende partijen aangaande de 

energietransitie, het perspectief van de bewoners hierover, de technische invulling van de 

energietransitie en de participatie van bewoners onderzocht. De gebruikte methoden om deze aspecten 

te onderzoeken zijn: interviews, een enquête en een literatuuronderzoek. 

 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de energietransitie in de Nude nog in een beginstadium is, waarbij 

belanghebbende partijen nog in overleg zijn over de precieze invulling. De Woningstichting en de 

gemeente blijken de meest invloedrijke partijen in zijn in de planvorming met een groot belang. Kleurrijk 

Nude en de bewoners hebben ook een groot belang, maar een lage invloed in de huidige situatie. In de 

huidige situatie is er een zeer lage participatiegraad met de bewoners. Wel zijn er plannen die de mate 

van participatie in de toekomst kunnen verhogen. De bewoners blijken aspecten als financiële kosten, 

duurzaamheid, inspanning en veiligheid belangrijk te vinden, wanneer de overgang zal plaatsvinden. 

Daarbij is het van cruciaal belang om de bewoners tijdig en volledig te informeren over de aankomende 

veranderingen in de Nude. Het feit dat de energietransitie invloed zal hebben op veranderingen van e- 

practices binnenhuis van de bewoners versterkt dit belang. 
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1. Introductie 
Wageningen staat aan het begin van grote veranderingen op het gebied van duurzaamheid. De 

gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn (Wageningen.nl, n.d.) en om 

dat doel te bereiken zijn grote maatregelen nodig. De Nude, een van de wijken ten westen van het 

centrum (zie figuur 1), gaat als het aan de gemeente Wageningen ligt aan kop om deze belofte te 

vervullen. De gemeente is daarom druk bezig met het ontwikkelen van plannen ter verduurzaming van 

de Nude en heeft de wijk benoemd tot ‘Wijk van de Toekomst’. 

Kleurrijk Nude, de bewonerscommissie vanuit de woningcorporatie ‘de Woningstichting’, heeft opdracht 

gegeven tot dit onderzoek zodat zij meer inzicht krijgen in de aangaande veranderingen in de Nude. 

 

 
Figuur 1: Ligging de Nude in Wageningen: De rode markering weergeeft de gemeentegrens van 

Wageningen en de zwarte stippellijn weergeeft de ligging van de wijk de Nude (bewerkt van Heijmans 

Woningontruiming,  n.d.) 

 
1.1 De Nude 

Woningen en bewoners in de Nude 

De Nude wordt gezien als een van de drie woonkernen van Wageningen. De wijk ligt ten westen van 

het centrum aan het einde van de stad en grenst dus aan de Nederrijn en provincie Utrecht. Een groot 

deel van de wijk bestaat uit het bedrijventerrein, Nudepark. Er bevinden zich in de Nude in totaal 1410 

woningen bestaande uit een beperkt aantal laagbouwwoningen en voornamelijk midden- hoog en 

laagbouwwoningen, waarvan 420 woningen sociale huurwoningen zijn (Woningstichting, 2013). Deze 

sociale huurwoningen zijn het type portiek- en galerijwoningen en eigendom van de Woningstichting (de 

Woningstichting, n.d.). De gezinssamenstelling in de Nude is 8% families met kinderen, 13% families 

zonder kinderen 79% alleenstaanden (Woningstichting, 2013). Daarnaast staat de wijk bekend om de 

diverse samenstelling van culturen. Volgens het rapport ‘Woonvisie 2016-2025’ van de gemeente 

Wageningen heeft de wijk “een eenzijdig woningsamenstelling” (Gemeente Wageningen, 2016, p.33). 

Tot slot staat de wijk in Wageningen ook bekend als een probleemwijk (zie bijvoorbeeld: Speelziek, 

2012). Dit kan het gevolg zijn van de relatief lage score op leefbaarheidsaspecten die de Nude scoort 

in onderzoek van het RIVM (RIVM, 2012). 



Ontwikkelingen 

In de Nude staat een wijkcentrum, genaamd ‘Huis van de Wijk’, dat beheerd wordt door de Wageningse 

welzijnsorganisatie Solidez. In samenwerking met de gemeente stellen zij doelen voor de wijk, zoals het 

bieden van een plek voor ontmoetingen en activiteiten of het bestrijden van vereenzaming (Gemeente 

Wageningen, 2016, p.22). Naast het leefbaarheidsaspect geeft het ‘’eenzijdige woningaanbod’’ (p.33) 

ook aanleiding voor de gemeente om een pilot in de wijk uit te voeren met de focus op het uitbreiden 

van het woningaanbod. De gemeente geeft aan dat daarom herstructurering of renovatie belangrijke 

aspecten zijn in de periode tot 2025 (Gemeente Wageningen, 2016). In concrete woorden is het doel 

van de gemeente het “inzetten op meer differentiatie in woningtype, huurprijs en doelgroep bij eenzijdig 

samengestelde buurten (bijvoorbeeld de Nude) om leefbaarheid te bevorderen.” Betrokken partijen 

hierbij zijn de gemeente Wageningen, Woningcorporaties en Welzijnsorganisaties (Gemeente 

Wageningen, 2016, p.35). 

 
1.2 De energietransitie 

Huidig gasverbruik 

In tegenstelling tot andere Europese landen wordt in Nederlandse huishoudens nog veel gas gebruikt, 
waarvan 80% wordt gebruikt voor het verwarmen van de woning, 20% voor het verwarmen van water 

voor bijvoorbeeld douchen en een klein percentage voor het koken op gas (Hier Verwarmt, n.d.). 

Absolute aantallen over het gasverbruik in de Nude zijn niet bekend, maar op basis van het woningtype 

en cijfers van de Warmte Atlas wordt dit geschat op circa 800 m3 gas per jaar (zie appendix D). Dit is 

onder het Nederlandse gemiddelde van 1410 m3 per huishouden (RVO, 2017). Een verklaring hiervoor 

is het feit dat de meeste woningen van de Nude geïsoleerd worden door de naast- boven- en 

ondergelegen woningen en het grootste aandeel van het gas voor verwarmen van de woning wordt 

gebruikt. Volgens Hier Verwarmt (n.d.) gebruikt 95% van de 7,7 miljoen Nederlandse huishoudens 

aardgas voor de eerdergenoemde doeleinden en gebruikt slechts 5% alternatieve energiebronnen. 

Wanneer een energietransitie plaatsvindt wordt het aardgas vervangen door het gebruik van andere 

vormen van energie. 

 
‘Wijk van de Toekomst’ 

De gemeente Wageningen heeft samen met 30 andere gemeenten in Nederland de Green Deal 

Aardgasvrije wijken getekend (Green Deal, 2017). Binnen deze Green Deal dient iedere gemeente een 

(bestaande of nieuwbouw) wijk te selecteren met als doel deze aardgasvrij te maken. Een van de wijken 

die is geselecteerd door de gemeente Wageningen voor dit project is De Nude. De Nude wordt om deze 

reden een aardgasvrije wijk. Het ‘Wijk van de Toekomst’ project houdt in dat er een stapsgewijze 

afkoppeling van het aardgas zal plaatsvinden, waarbij de opbouw van een nieuwe, gasloze basis voor 

warmtevoorziening centraal staat. Het uiteindelijke doel is om hiermee de complete Gelderse bebouwde 

omgeving aardgasvrij te maken in 2030/2035. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de verduurzaming 

van de bestaande bouw en wordt middels een programma in het basisonderwijs, de ‘Wijk van de 

Toekomst’ ontworpen door kinderen in samenwerking met raadsleden en wethouders (Gelders 

Energieakkoord,  2017). 

 

 
Figuur 2: Schematische weergave transitiefasen (Rotmans et al. 2001, p. 17) 



Transitiemanagement 

Het ‘Wijk van de Toekomst’ project en de bijkomende energietransitie in de Nude vormt een onderdeel 

van de maatschappelijke transitie waarin de verandering van aardgas naar duurzame energiebronnen 

wordt gestimuleerd. Het concept van transitiemanagement maakt onderscheid in vier fases die een 

maatschappij doormaakt in deze transitie (Rotmans et al. 2001; zie figuur 2). 

Op landelijk niveau kan de energietransitie ingedeeld worden in de take-off fase. Kleinschalige 

initiatieven die in de niches van de samenleving zijn ontwikkeld, worden nu steeds meer verkend door 

de overheid. De Green Deal aardgasvrije wijken geeft aan dat er steeds meer op grotere schaal wordt 

geëxperimenteerd met duurzame energiebronnen. Een groeiend aantal gemeenten in Nederland zijn 

bezig met het experimenteren met aardgas vrije wijken, de energietransitie is steeds vaker een 

besproken onderwerp, de overheid wordt steeds actiever en er komt steeds meer ruimte voor nieuwe 

duurzame energie-initiatieven, waarvan de Nude een belangrijk voorbeeld is. 

 
1.3 Waarom de Nude? 

Er zijn verschillende redenen te noemen waarom de Nude is gekozen voor dit project. Allereerst is het 

gasnet van de netbeheerder Liander in de Nude oud en toe aan renovatie (RVO, n.d.). Daarnaast heeft 

Wageningen het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn, waarbij het ontwikkelen van aardgas vrije 

wijken als middel fungeren om dit doel te bereiken. Ten tweede is vanuit de gemeente de wens 

geformuleerd de Nude een meer gevarieerde samenstelling van woonaanbod te geven en hier 

differentiatie in aan te brengen (Woonvisie, 2016). Tot slot, heeft de Woningstichting de intentie 

uitgesproken om in 2020 met groot onderhoud te willen beginnen in de Nude. Verwacht wordt dat deze 

verschillende ontwikkelingen de Nude een toepasselijke wijk hebben gemaakt om te benoemen tot ‘Wijk 

van de Toekomst’. De focus binnen dit project gaat dus zowel naar leefbaarheid van de wijk, als naar 

de energietransitie. 

 
1.4 Probleemanalyse 

Het is niet de eerste keer dat een wijk geen beschikking tot het gasnetwerk zal hebben en volledig 

afhankelijk is van alternatieven, zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk. De nieuwbouwwijk 

Kortenoord in Wageningen zal bijvoorbeeld volledig afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk worden 

(Nieuw Kortenoord, n.d). Toch doet zich in de Nude een unieke situatie voor, omdat het in deze wijk 

gaat om de renovatie van een bestaande wijk met bewoners die er al (vaak voor langere tijd) wonen. 

De keuze om de energietransitie in de Nude te laten plaatsvinden is een beslissing vanuit de gemeente 

geweest. Het is vooralsnog onduidelijk hoe bewoners tegen deze transitie aankijken, op welke manier 

bewoners worden betrokken en wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de bewoners. Omdat er nog 

veel onzekerheden gepaard gaan met de energietransitie in de Nude wil Kleurrijk Nude, de 

bewonerscommissie van de Nude, graag meer duidelijkheid aangaande dit drietal van aspecten. Dit om 

haar doel, de belangen van de bewoners vertegenwoordigen, binnen deze energietransitie optimaal te 

kunnen uitvoeren. 

 
1.5 Doel van dit onderzoek 

Gebaseerd op het geïdentificeerde drietal aan aspecten in de probleemanalyse is het volgende doel 

geformuleerd: ‘Het in kaart brengen van de huidige situatie waarin de Nude zich bevindt met betrekking 

tot de energietransitie’. 

 
1.6 Hoofd- en deelvragen 

Het bovenstaande doel heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: 

Wat is de huidige situatie waarin de Nude zich bevindt met betrekking tot de energietransitie? 

 
Het beschrijven van de huidige situatie zal worden opgedeeld in een viertal van aspecten. Onderstaande 

deelvragen beschrijven deze verschillende aspecten: 

 
1. Wat zijn de plannen van de belanghebbende partijen aangaande de energietransitie in de 

Nude? 

2. Wat is het perspectief van de bewoners aangaande de aankomende energietransitie? 

3. Hoe ziet de technische invulling van de energietransitie eruit? 

4. Welke mate van participatie vindt er plaats tussen de bewoners en belanghebbende partijen? 

5. Welke communicatiemiddelen zijn effectief in het bereiken van de bewoners van de Nude? 



1.7 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit negen hoofdstukken die gezamenlijk het resultaat vormen van het onderzoek. Elk 

hoofdstuk begint met een introductie, gevolgd door een hoofddeel en eindigt met een deelconclusie die 

ingaat op geïdentificeerde risico’s en kansen. Hoofdstuk 2 is het theoretisch en conceptueel kader, dat 

dient als de basis van het onderzoek. In hoofdstuk 3 is een onderbouwing gegeven van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. Daarna volgen de hoofdstukken waarin antwoord wordt gegeven op de 

deelvragen middels het toepassen van deze methoden. 

Zo behandelt hoofdstuk 4 met een stakeholderanalyse de plannen en de invloed van belanghebbende 

partijen aangaande de energietransitie in de Nude. Vervolgens zijn in hoofdstuk 5 de resultaten 

besproken van de interviews en een enquête onder bewoners, die inzicht geven in het perspectief dat 

zij hebben over de komende veranderingen. Daarna zet hoofdstuk 6 verschillende alternatieven voor 

aardgas uiteen en analyseert welke effecten deze hebben op de bewoners. Hierop aansluitend is de 

huidige betrokkenheid van bewoners binnen de planvorming van de ‘Wijk van de Toekomst’ beschreven 

in hoofdstuk 7. Hierin wordt tevens ingegaan op de toekomstplannen aangaande bewonersparticipatie. 

Met het beantwoorden van de deelvragen in hoofdstuk 4 t/m 7, worden deze bevindingen 

bediscussieerd in hoofdstuk 8. De besproken discussiepunten zijn bevindingen die tijdens het 

onderzoeksproces naar boven kwamen en mogelijk invloed hebben gehad op de uitkomsten van het 

onderzoeksrapport. Tot slot eindigt het rapport met hoofdstuk 9 waarin antwoord wordt gegeven of de 

eerdergenoemde hoofdvraag en daarmee de conclusie van dit onderzoek vormt. 



2. Theoretisch en conceptueel kader 
In dit hoofdstuk zijn theorieën en concepten uitgelegd die de basis vormen van dit onderzoek, bestaande 

uit drie onderdelen (zie figuur 3 voor een visualisatie van deze onderdelen.) Ten eerste is het concept 

van energietransities in het algemeen uitgelegd. Ten tweede is de theorie van social practices uitgelegd 

waarbij huishoudelijke activiteiten van consumenten worden gekoppeld aan energie. Tot slot is 

Arnstein’s participatieladder gebruikt waarin onderscheid wordt gemaakt in verschillende fases van 

betrokkenheid van de bewoners. Toepassing van dit concept en de twee theorieën maakt het mogelijk 

om: te identificeren hoe de energietransitie specifiek in de Nude wordt gedefinieerd; te onderzoeken 

welke veranderingen de bewoners mogelijk te wachten staan binnenshuis en te analyseren in welke 

mate bewoners worden betrokken in het proces en of aanpassing hierin mogelijk en wenselijk is. Bij 

elk(e) concept/theorie is de betekenis beschreven met betrekking op de casus van de Nude. 

 

 
Figuur 3: Visualisatie van de trechterwerking van het concept van energietransitie naar de twee 

theorieën: De energietransitie is een breed concept wat fungeert als beleidsdoel voor onder andere de 

Nude. Vanuit deze ambitie kan met behulp van de Social Practice Theory worden ingezoomd op een 

kleiner schaalniveau, namelijk die van de activiteiten op huisniveau. Vervolgens kan, met behulp van 

deze kennis over het effect van de energietransitie op e-practices, de participatieladder worden 

toegepast op de bewoners in de planvorming van de energietransitie. 

 
2.1 Energietransitie 

In het kader van het klimaatakkoord (COP21) werkt Nederland aan verduurzaming. Deze klimaatambitie 

betekent voor Nederland dat het huidige energiesysteem ingrijpend moet veranderen (PBL, 2016). Op 

verschillende plekken in Nederland is daarom een energietransitie gaande of wordt deze geïnitieerd, 

zoals in de Nude in Wageningen. 

 
Definitie  energietransitie 

De term energietransitie verbindt de termen energiesysteem en een transitie. Een energiesysteem wordt 

gezien als een socio-technical system, waarmee de noodzakelijke verbinding tussen verschillende 

elementen wordt bedoeld, om maatschappelijke functies te vervullen zoals in dit geval het voorzien van 

warmte, licht en elektriciteit (Geels, 2004). Een transitie wordt beschreven als een proces van sociale 

transformatie waarbij een systeem structureel verandert over een bepaalde tijdsperiode (Rotmans et 

al., 2000). Samen geven deze definities invulling aan wat een energietransitie in dit onderzoek inhoudt. 



Een dergelijk grootschalige verandering wordt dan ook gekenmerkt door zowel technische als sociale 

complexiteit (Geels, 2005 in Gooyert et al., 2014). Dit komt doordat verschillende partijen diverse 

opvattingen hebben over wat de energietransitie precies is en welke betekenis men aan de 

energietransitie zouden moeten geven (Narayanan et al. 2011). De verschillende partijen zijn 

bijvoorbeeld beleidsmakers, NGO’s en academici (Verbong & Geels, 2007), waarbij het van belang is 

hoe elke gemeente invulling geeft aan de energietransitie. In sommige gevallen wordt er gekozen om 

te richten op de transitie binnen nieuwbouwwijken, zoals Kortenoord in Wageningen, terwijl in andere 

gevallen, hier de Nude, sociale huurwoningen zijn uitgekozen. Kaplan (2008) stelt dat de betekenis die 

wordt gegeven aan de energietransitie de uitkomst is van een lopende discussie waarin verschillende 

mogelijke betekenissen over de tijd in belang toe- en afnemen. Daarom kan een energietransitie niet 

slechts beschouwd worden als een fysiek fenomeen, maar ook als een sociaal construct (Gooyert et 

al., 2014). 

 
Kritiek op de energietransitie 

Hoewel er veel positief over de energietransitie wordt geschreven in verband met haar duurzame 

karakter (SER, 2017; Rijksoverheid, 2016; PBL, n.d.), is er ook veel kritiek op. Zo wordt de 

energietransitie ook wel gezien als een fenomeen gedreven door liberalisering en Europeanisering in 

plaats van zorgen voor het milieu (Verbong & Geels, 2007). Milieuproblemen ontvangen veel aandacht, 

maar deze plaatsen zich in werkelijkheid lager dan de kwestie van lage kosten. Bovendien, zijn vele 

duurzame innovaties tegen problemen aangelopen tijdens het proces van implementatie en 

maatschappelijke inbedding (Verbong & Geels, 2007). Een voorbeeld hiervan is de weerstand vanuit 

lokale bewoners tegen de komst van windmolens. Zo pleit NKPW dat “windturbines afbreuk doen aan 

de kwaliteit van de open ruimte en het landschap, ernstige effecten hebben op de woon- en 

leefomgeving van omwonenden en zeer veel gemeenschapsgeld kost.” (Nationaal Kritisch Platform 

Windenergie). 

Deze kritiek toont aan dat er niet één visie is over wat een energietransitie is en wat het met zich 

meebrengt. Het is een sociaal en technisch gevormd fenomeen waarbij het aan de context ligt welke 

betekenis het woord of het fenomeen krijgt. 

 
Toepasbaarheid op de Nude 

‘De energietransitie’ is dus niet een concept met één universele definitie. In tegenstelling, de technische 

en sociale omstandigheden van een gemeente of specifiek van een wijk geven invulling aan de 

betekenis van de energietransitie. De energietransitie is toepasbaar voor de Nude, omdat er in deze 

wijk naast de technische aspecten aandacht wordt gegeven aan de sociale transformatie. Het concept 

kan dus gebruikt worden als aanleiding voor het uitvinden van wat het woord ‘energietransitie’ betekent 

voor de verschillende partijen, zoals de gemeente Wageningen, de Woningstichting en de bewoners 

van de Nude. Op deze manier wordt de koppeling met de resultaten gemaakt. 

 
2.2 Social practices 

Wanneer de energietransitie plaatsvindt in de Nude zullen de bewoners geen toegang meer hebben tot 

gas. Dit betekent dat er verschillende dingen in huis zullen veranderen. Om te onderzoeken wat voor 

invloed deze transitie zal hebben op de activiteiten van de bewoners worden huidige en nieuwe 

activiteiten uiteengezet op basis van de Social Practice Theory. 

 
Social Practice Theory 

Een social practice beschrijft een activiteit van de consument in een huiselijke setting. Volgens Shove, 

Pantzar & Watson (2013) bestaat een social practice uit drie elementen. Het eerste element is het 

materiaal dat nodig is om de social practice uit te voeren. Dit kan gaan om de fysieke input en output 

(zoals water, elektriciteit, warmte, internet), maar ook over de objecten (zoals apparaten, gereedschap) 

en infrastructuur (zoals kabel, leidingen). Het tweede element is de betekenis van de social practice 

voor de consument, vaak gevormd door bredere sociale en culturele normen. Het laatste element gaat 

om de kennis of de vaardigheden die nodig is/zijn om de social practice uit te voeren. 

Middels de social practice theorie kunnen gedragsveranderingen op de lange termijn worden 

onderzocht op lokaal of huishoudelijk niveau zonder de context te verliezen (van Vliet & Spaargaren, 

2017). Elk van de elementen zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen tezamen de 

social practice. 

 
E-practices 

De social practices gerelateerd aan energieconsumptie worden de energie practices (e-practices) 

genoemd. Volgens van Vliet & Spaargaren (2017, p.433) zijn dit de “...(routine) practices omtrent de 



productie, distributie, opslag, monitoring en gebruik van elektriciteit in een huiselijke setting” . In dit 

onderzoek wordt met e-practices niet alleen de consumptie van elektriciteit, maar ook van andere 

energiebronnen zoals aardgas bedoeld. 

In studies naar transformaties van e-practices binnen huishoudens kan onderscheid worden gemaakt 

in twee typen veranderingen. Allereerst ontstaan er nieuwe e-practices zoals energiemonitoring door 

het gebruik van ‘slimme energiemeters’ en de opkomende ‘slimme apparaten’. Daarnaast vindt er 

steeds meer aanpassing van bestaande e-practices plaats. De informatie naar de consument toe over 

hoe zij nieuwe e-practices kunnen uitvoeren of hoe zij hun bestaande e-practices kunnen aanpassen 

resulteert niet direct in meer duurzame energieconsumptie. Uit diverse studies is gebleken dat dit zeer 

afhankelijk is van het vermogen van de consument om toegang te krijgen tot de informatie en de nieuwe 

betekenis en nieuwe kennis van de e-practice te adopteren (Van den Burg, 2003; Wallenborn et al., 

2011 in van Vliet & Spaargaren, 2017). Ook bleek dat geldbesparing, transparantie, duurzaamheid en 

de samenwerking tussen huishoudens, de motivatie vormt van consumenten om hun routines en 

practices aan te passen. 

 
Toepasbaarheid op de Nude 

Het perspectief van de bewoners op de energietransitie is afhankelijk van de veranderingen die plaats 

gaan vinden binnenshuis, ofwel de directe veranderingen waarmee de bewoners te maken gaan 

hebben. Mogelijke veranderingen van technische apparatuur ten gevolge van een energietransitie 

kunnen invloed hebben op deze huishoudelijke activiteiten van bewoners en daardoor op het perspectief 

van de bewoners op de energietransitie. Kortom, het gebruik van het energietransitie concept in 

combinatie met de social practice theorie, vormt de basis voor dit onderzoek. Wanneer het perspectief 

en de huishoudelijke activiteiten van bewoners ten opzichte van de energietransitie zijn 

geïdentificeerd, kan dit worden meegenomen in het proces van planvorming. Met de volgende theorie 

van Arnstein (1969) kijken we naar de mogelijkheid voor de bewoners om (actief) deel te nemen aan de 

besluitvorming en hun ideeën en wensen te uiten. 

 
2.3 Bewonersparticipatie 

Definitie  bewonersparticipatie 

Volgens Arnstein (1996) is bewonersparticipatie in feite een ander woord voor de macht die bewoners 

hebben. Vooral het betrekken van bewoners die normaliter zijn uitgesloten van economische of politieke 

beslissingen, worden benadrukt in Arnstein’s werk. Bewonersparticipatie is dus een manier om deze 

bewoners weer  te betrekken bij het actief vormen  van doelen, beleid  en hoe informatie  wordt 

doorgegeven. Een belangrijk aspect bij bewonersparticipatie is vervolgens het herverdelen van macht 

om daadwerkelijk inspraak te hebben op besluitvorming. 

 
 

 
Figuur 4: De participatieladder met daarin acht treden die de mate van bewonersparticipatie 

representeren (Arnstein, 1969). 



Participatieladder 

Om aan te tonen wat voor verschillende types van participatie er zijn, heeft Arnstein (1969) acht 

verschillende types weergegeven in een ladder (figuur 4). Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed de 

bewoners hebben op het daadwerkelijke eindproduct. Een toelichting van de acht verschillende types 

helpt om de casus in de Nude een plek op deze ladder te geven. Natuurlijk is de positie van de bewoner 

op de ladder ook afhankelijk van de partij met wie de participatie plaatsvindt (zoals de gemeente, de 

Woningstichting, Kleurrijk Nude etc.). 

 
Uitleg van de treden 

De onderste twee treden bestaan uit de participatie types ‘manipulatie’ en ‘therapie’. Deze twee treden 

horen bij de categorie van schijnparticipatie, of hoe Arnstein (1969, p.217) refereert: ‘non-participation’. 

Deze vorm van participatie wordt zo genoemd vanwege het feit dat deze meer gebruikt worden om 

bewoners te beleren. De volgende twee treden van de ladder bestaan uit ‘voorlichting’ en ‘overleg’. Bij 

deze twee participatie typen kunnen bewoners hun woord doen en zij worden gehoord. Echter hebben 

ze geen invloed op uiteindelijke beslissingen of macht om veranderingen te bereiken. Trede vijf komt 

enigszins overeen met de twee voorgaande treden. De ‘bemiddeling’ trede is een stap hoger omdat het 

vanuit de regels wel vast is gelegd dat bewoners mee mogen bemiddelen, maar in feite ligt de macht 

om uiteindelijke beslissingen te maken buiten de bewoners. Na ‘bemiddeling’ volgt ‘coöperatie’. In dit 

type bestaat de mogelijkheid voor de bewoners om in onderhandeling te gaan. Het uiteinde van de 

ladder bestaat uit de ‘afgevaardigde macht’ en ‘bewoners Controle’ treden. Deze twee typen kennen 

bewoners de volle macht toe om beslissingen te nemen en leiding te geven. 

 
Toepassing volgens Hasselaar 

Hasselaar (2009) maakt gebruik van de participatieladder in een soortgelijke context als de Nude. Bij 

het onderzoeken naar het draagvlak voor energiebesparende maatregelen, maakt de auteur gebruik 

van de participatieladder van Arnstein. Om de ladder beter toe te kunnen passen op dit soort casussen, 

vertaalt Hasselaar de verschillende treden naar de praktijk. De eerste stap wordt PR (personal relations) 

genoemd. Hier gaat het om het creëren van een positief beeld. Door het verzamelen van informatie doet 

deze methode geloven dat bewoners de mogelijkheid hebben om te participeren. De tweede stap van 

Arnstein toegepast op de praktijk is het filteren van informatie. Een wisselende passieve en actieve 

communicatie zijn hier onderdeel van. De derde stap kan worden gezien als het stimuleren van inbreng 

van de bewoners. Een voorwaarde hiervoor is gelijkwaardige communicatie. Bij stap vier wordt een 

platform gecreëerd dat bewoners de ruimte geeft om eigen initiatieven te bedenken. Bij de volgende 

(vijfde) trede zijn implementerende partijen bewust over het belang dat bewoners hebben. Door het 

bewustzijn zien ze zich genoodzaakt om advies van hun doelgroep te vergaren. Trede zes, zeven en 

acht zijn onderdeel van de categorie die bewoners daadwerkelijk macht geeft om invloed uit te oefenen 

op het eindproduct/project. Deze laatsten treden kunnen in de praktijk worden gezien als overleg, 

samenwerking of coproductie. Coproductie combineert de vorige twee en bevat daardoor een manier 

van samenwerken waarbij elke partij zijn eigen taak krijgt, waarbij het projectmanagement gedeeld 

wordt en waarbij iedereen dezelfde invloed heeft. 

Uit Hasselaars onderzoek is gebleken dat doordat energiebesparingen meestal van bovenaf worden 

opgelegd bij bewoners, het draagvlak onder bewoners wordt verminderd (Hasselaar, 2009). 

 
Toepasbaarheid op de Nude 

De participatieladder theorie van Arnstein (1969) en de vertaling hiervan naar de praktijk van Hasselaar 

(2009) is toepasbaar op de Nude, omdat de ladder aangeeft in hoeverre bewoners worden 

meegenomen in een proces van verandering, of specifiek in de energietransitie. 

Door de drie beschreven theorieën opeenvolgend te gebruiken verwachten wij de huidige situatie waarin 

de Nude zich bevindt met betrekking tot de energietransitie in kaart te kunnen brengen. De ladder kan 

op verschillende manieren worden gebruikt in ons onderzoek. Ten eerste kan er worden gekeken in 

hoeverre de bewoners van de Nude tot nu toe worden betrokken bij het vormen van plannen. Ten 

tweede kan de participatieladder aan bod komen bij het analyseren van de plannen van stakeholders 

ten opzichte van bewonersparticipatie vanwege het feit dat de energietransitie en het project ‘Wijk van 

de Toekomst’ in de Nude zich nog in de beginfase bevindt. Tot slot geeft de participatieladder mogelijke 

inzichten in de mate van betrokkenheid die nodig is in deze situatie. In hoofdstuk 7 (participatie 

bewoners in het proces van de planvorming) wordt de participatietheorie verder worden gekoppeld aan 

de situatie in de Nude. 



3. Onderzoeksmethode 
In dit hoofdstuk wordt een onderbouwing gegeven van de gekozen onderzoeksmethoden. Als eerste 

wordt het specifieke onderzoeksgebied afgebakend. Ten tweede zal de methodologie worden 

verantwoord, waarbij we gekozen hebben voor mixed methods research. Tot slot worden de gekozen 

methoden uitgelegd. De gekozen methoden bestaan uit de volgende onderdelen: literatuuronderzoek, 

interviews, een enquête en een analyse van de gebruikte communicatiemiddelen. 

 
3.1 Onderzoeksgebied en doelgroep 

Dit onderzoek is gedaan onder bewoners van de sociale huurwoningen in de Nude. De Nude gaat in de 

toekomst in zijn geheel de energietransitie in, maar aangezien de bewonerscommissie Kleurrijk Nude 

alleen deze bewoners vertegenwoordigt, is alleen de mening van de sociale huurders meegenomen in 

dit onderzoek. Onderstaande kaart (figuur 5) geeft aan welke woningen fungeren als sociale 

huurwoningen in de Nude (interview Woning Consulent Woningstichting, 2017). 

 
Het is van belang dat de sampling van de bewoners goed is afgebakend, zodat er een zo representatief 

mogelijk beeld ontstaat (Gobo, 2004). Binnen de afgebakende groep bewoners is zoveel mogelijk 

gedifferentieerd naar verschillende kenmerken van bewoners die aanwezig zijn in de wijk: 

leeftijdsgroepen, huishoudelijke situatie en culturele achtergrond. De leeftijdsgroepen bestaan uit: 

jonger dan 30, ouder dan 30 en 65+. De huishoudelijke situatie bestaat uit: alleenwonend, 

tweepersoonshuishouden, eenoudergezin, gezin met kinderen en groepswonen. Er werd tevens 

gepoogd bewoners te spreken met verschillende culturele achtergronden om te onderzoeken of er 

verschil is in de antwoorden van bewoners met verschillende achtergronden. In het onderzoek is 

gestreefd naar het spreken van bewoners uit verschillende categorieën om te voorkomen er een 

eenzijdig beeld van de wijk wordt gevormd. 

Er is voor gekozen om taal af te bakenen naar bewoners die Nederlands of Engels kunnen spreken. De 

meningen van bewoners die geen Nederlands of Engels spreken niet kunnen worden meegenomen in 

het onderzoek, gezien de taalbarrière bij andere talen te groot was om in de beperkte onderzoekstijd te 

kunnen overbruggen. 

 

 
Figuur 5: Onderzoeksgebied in de Nude. De gemarkeerde adressen zijn onderdeel geweest van het 

onderzoek. 



3.2 Methodologie 

Voor het onderzoek is gekozen voor een mixed methods research. Dit houdt in dat er zowel gebruik is 

gemaakt van kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Triangulatie van methoden wordt vaak toegepast 

om de geldigheid van het onderzoek te waarborgen. De resultaten die worden verkregen uit 

verschillende methoden, kunnen met elkaar vergeleken worden en zo komen overeenkomsten en 

verschillen naar boven (Brayman, 2006). Olsen (2004) beargumenteert bovendien, dat triangulatie ook 

zorgt voor verbreding en verdieping van elkaars begrip, en interdisciplinair onderzoek ondersteunt. Voor 

dit onderzoek, wat zowel de sociale als de technische aspecten van de energietransitie behandelt, is 

het dus van meerwaarde om te kiezen voor meerdere methoden. Op deze manier kan er een breder 

inzicht worden verkregen in de beantwoording van de onderzoeksvragen. Voor de volgens methoden 

is gekozen: literatuuronderzoek, semigestructureerd interviews en een enquête. 

 
3.3 Gebruikte methoden 

De deelvragen en het theoretisch kader zijn aan elkaar verbonden door middel van de drie thema’s: de 

energietransitie (deelvraag 1 en 2), de social practices (deelvraag 2 en 3) en de participatie (deelvraag 

4 en 5) van bewoners. 

 
1. Wat zijn de plannen van de belanghebbende partijen aangaande de energietransitie in de 

Nude? 

2. Wat is het perspectief van de bewoners aangaande de aankomende energietransitie? 

3. Hoe ziet de technische invulling van de energietransitie eruit? 

4. Welke mate van participatie vindt er plaats tussen de bewoners en belanghebbende partijen? 

5. Welke communicatiemiddelen zijn effectief in het bereiken van de bewoners van de Nude? 

 
Om de benodigde data te kunnen verzamelen zijn onderstaande methoden gehanteerd. Bij elk methode 

staat aangegeven welke deelvraag hiermee wordt beantwoord. 

 
Literatuuronderzoek 

Voor het beantwoorden van de deelvraag 2 aangaande praktische effecten van de energietransitie op 

de bewoners is literatuuronderzoek verricht. Er is gekozen voor literatuuronderzoek omdat deze 

praktische effecten het best te vinden zijn, door het onderzoeken van al bekende energietransities. Dit 

vanwege het feit dat dergelijke transities al eerder elders hebben plaatsgevonden, en er inmiddels 

behoorlijk wat literatuur over te vinden is. Dit literatuuronderzoek heeft bestaan uit wetenschappelijke 

literatuur en grijze literatuur. De grijze literatuur is voornamelijk gebruikt voor het onderzoeken van 

praktische veranderingen die de energietransitie teweegbrengt. Wetenschappelijke literatuur is gebruikt 

ter ondersteuning van deze bevindingen. 

 
Interviews 

Voor het beantwoorden van de deelvragen 1, 2 en 4 zijn verschillende semigestructureerde interviews 

afgenomen. De keuze voor semigestructureerd interviews komt voort uit het feit dat de vragen een 

exploratief karakter hebben en ons eerste doel is om zoveel mogelijk inzicht te vergaren (Brinkmann, 

2014). Zo zijn er allereerst interviews afgenomen met de woningconsultant van de Woningstichting, de 

procesbegeleider als zelfstandig adviseur binnen het project ‘Wijk van de Toekomst’ komende van het 

bedrijf Transitiereizen, de sociaal werkster van het wijkcentrum van Solidez en adviseur klimaat en 

duurzaamheid van de gemeente Wageningen. Al deze interviews zijn gebruikt voor het inzicht krijgen 

in de plannen aangaande de energietransitie en in de mate waarin betrokkenheid van de bewoners 

mogelijk is. Daarnaast zijn er interviews met 16 bewoners van de Nude afgenomen. Deze interviews 

fungeerden als basis voor het opstellen van de enquête. Deze interviews richtten zich op de voorkennis 

van de bewoners en op wat de bewoners belangrijk achtten. Na het afnemen van de interviews hebben 

de bewoners een cadeautje gekregen ter waardering van hun deelname. 

 
Enquête 

Tot slot zijn er 68 bewoners van de Nude geweest die de enquête hebben ingevuld. Deze enquête is 

ontworpen voor het beantwoorden van deelvragen 2, 4 en 5. Er is gekozen voor een enquête omdat we 

op deze manier makkelijker en binnen snellere tijd een groter aantal bewoners kunnen bereiken dan 

met interviews (Bryman, 2015). Om de respons te verhogen hebben we een winactie verbonden aan 

de enquête: onder de respondenten verloten we twee keer een VVV bon ter waarde van 20 euro. 

De enquête is verspreid via de brievenbussen van de bewoners op vrijdagavond 16 juni. Hierbij is enkel 

een Nederlandstalige enquête verspreid. De bewoners konden ingevulde enquêtes inleveren in de 

inlever enveloppen die in alle grote flats zijn opgehangen. In de kleinere flats, waarbij een sleutel nodig 



is om binnen te komen, zijn geen inlever enveloppen opgehangen. Op de maandag is ook een 

inleverbox bij het wijkcentrum geplaatst. Op maandagochtend 19 juni zijn de eerste enquêtes uit de 

inleverboxen gehaald. Ook zijn er verschillende enquêtes ingevuld door mensen aan te spreken op 

straat. De laatste papieren enquêtes zijn opgehaald in de wijk in de ochtenden van 20 en 21 juni. 

Naast een papieren enquête is de enquête vanaf zaterdag 17 juni ook beschikbaar gesteld via de 

Facebookpagina van Kleurrijk Nude. Via deze online link was ook een Engelstalige enquête 

beschikbaar. De antwoorden op de enquête zijn geanalyseerd met beschrijvende statistiek via het online 

enquête programma van Google Drive (Google Forms). 

 
Analyse data 

Interviews 

De interviewguide was onderverdeeld in de thema’s: inleiding, kennis, mening, wensen, betrokkenheid 

en persoonlijke informatie. Voor de analyse zijn de uitwerkingen van de interviews opnieuw verdeeld in 

dezelfde volgorde. Hierbij is de focus gelegd op de vier thema’s kennis, mening, wensen en 

betrokkenheid en de thema’s inleiding en persoonlijke informatie als achtergrondmateriaal gebruikt. 

Vervolgens is voor elk thema de antwoorden naast elkaar gelegd. De volgende stap was het zoeken 

naar terugkerende antwoorden of uitspraken die op elkaar leken om vervolgens deze te groeperen. 

Daarna zijn voor deze groepjes overkoepelende termen bedacht die dekkend waren voor alle genoemde 

antwoorden van de respondenten. 

 
Enquête 

De enquête is zowel op papier als online ingevuld. De online enquête is gemaakt met het programma 

Google Forms. Dit programma berekent automatisch de percentages en weergeeft de resultaten in 

diagrammen. Ook is ervoor gekozen om de gegeven antwoorden op de papieren enquête zelf online in 

te vullen in Google Forms. Hierdoor kon een overzicht gecreëerd worden van alle resultaten uit de 

enquête. Vervolgens is beschrijvende statistiek gebruikt om de resultaten toe te lichten en hier invulling 

aan te geven in het hoofdstuk ‘Perspectief respondenten op energietransitie’. 

 
Analyse gebruikte communicatiemiddelen 

Voor de beantwoording van deelvraag 5, is besloten om te onderzoeken hoe effectief de volgende 

communicatiemiddelen waren in het bereiken van bewoners in de Nude: de posters, de interviews en 

de enquête. Deze communicatiemiddelen zijn toegepast in dit onderzoek (zie appendix E). De posters 

zijn beoordeeld op in welke mate bewoners spraken of zij de poster(s) wel of niet hebben opgemerkt. 

De interviews en de enquêtes zijn beoordeeld naar de mate en snelheid van respons. Het interview met 

Solidez, betreft aanvullende informatie over effectieve communicatiemiddelen, en is verwerkt in de 

beantwoording van deze deelvraag. 



4. Stakeholderanalyse 
Zoals toegelicht in het theoretisch kader (en in de onderzoeksmethode) is er gekeken naar de invulling 

die de verschillende betrokken partijen geven aan het concept ‘energietransitie’. De partijen die 

betrokken zijn bij de energietransitie in de Nude zijn opgedeeld in twee groepen gebaseerd op het 

belang dat zij hebben bij een succesvolle energietransitie vanuit het perspectief van Kleurrijk Nude: de 

primaire partijen (groter belang) en secundaire partijen (kleiner belang). In dit hoofdstuk zijn, gebaseerd 

op literatuuronderzoek en de interviews, per groep het belang, de inbreng en de invloed van de partijen 

beschreven. De vraag die centraal staat in dit hoofdstuk is: ‘Wat zijn de plannen van de belanghebbende 

partijen aangaande de energietransitie in de Nude?’ Door middel van enkele interviews met deze 

partijen en grijze literatuur is in dit hoofdstuk antwoord gegeven op deze vraag. Het overzicht van de 

betrokken partijen is weergegeven in figuur 6. 

 

 
Figuur 6: Primaire en secundaire stakeholders: vanuit het perspectief van Kleurrijk Nude zijn de partijen 

ingedeeld op basis van de grootte van hun belang in de energietransitie in de Nude. De volgorde binnen 

elke cirkel is willekeurig. 

 
4.1 Primaire partijen 

Bewoners 

Binnen dit onderzoek omvat de partij ‘bewoners’ enkel de bewoners van de sociale huurwoningen van 

de Woningstichting in de Nude. Het belang van de bewoners in de energietransitie is erg groot 

aangezien het effect zal hebben op hun direct woonomgeving (zowel binnen- als buitenshuis), financiën 

en hun e-practices (zie hoofdstuk 6 ‘Uiteenzetting technische invulling energietransitie’). In hoeverre de 

bewoners op de hoogte zijn van de plannen en in hoeverre zij invloed willen hebben op de planvorming 

is onderzocht middels interviews en een enquête en staat beschreven in het volgende hoofdstuk (zie 

hoofdstuk 5 ‘Perspectief respondenten op energietransitie op energietransitie’). Hierbij is belangrijk te 

herhalen dat het bij ‘de bewoners van de sociale huurwoningen in de Nude’ gaat om een enorm diverse 

groep mensen, die niet dezelfde belangen en perspectieven hebben. Hoofdstuk 5, focust dus op de 

mening van de 16 informanten (interviews) en 86 respondenten (enquête) van het onderzoek. 

 
Kleurrijk Nude 

Kleurrijk Nude is een bewonerscommissie die in 2012 is opgericht om bewoners van sociale 

huurwoningen in de wijk de Nude te informeren en te vertegenwoordigen (de Woningstichting, 2013). 

Deze partij opereert als onafhankelijke speler maar is wel verbonden aan de Woningstichting door 

bijvoorbeeld de financiële middelen die de commissie van de stichting ontvangt. De commissie is 

opdrachtgever van dit onderzoek en voorziet in de nabije toekomst grote veranderingen voor de 

bewoners die zij vertegenwoordigen. Dit zijn aan de ene kant het project ‘Nude, Wijk van de Toekomst’ 

met de daaraan verbonden energietransitie, en aan de andere kant het grootschalige onderhoud wat 

gepland staat door de woningcorporatie de Woningstichting. Het is in het belang van Kleurrijk Nude dat 

de mogelijkheden binnen deze veranderingen en de wensen van de bewoners worden geïdentificeerd 

zodat Kleurrijk Nude haar vertegenwoordigende rol kan uitvoeren (persoonlijke communicatie Kleurrijk 



Nude, 2017). De invloed van Kleurrijk Nude op de planvorming omtrent de energietransitie is tot nu toe 

klein, omdat zij nog niet op de hoogte zijn van de precieze invulling van het project en het onduidelijk is 

wat de rol van de bewoners kan zijn. Dit komt omdat deze partij in verhouding met de andere primaire 

spelers (bewoners, gemeente, de Woningstichting) over minder zeggenschap en middelen beschikt. 

 
Gemeente  Wageningen 

De gemeente Wageningen heeft een groot belang in de energietransitie met haar doel om de 

leefkwaliteit in de wijk de Nude te vergroten binnen het project ‘Wijk van de Toekomst’. De gemeente 

benadrukt dat het project  veel breder wordt ingezet  door andere aspecten van een duurzame 

leefomgeving te verbeteren zoals groenvoorziening en afval (zie appendix A.1). 

De gemeente heeft, als onderdeel van haar energiebeleid, het initiatief genomen de energietransitie in 

de Nude te laten plaatsvinden. Het project zit volgens de gemeente nog in de beginfase en er moet 

vooral gekeken worden naar de mogelijkheden in de wijk en de interesses van de bewoners waar ze 

over mee willen denken. De gemeente is een samenwerkingsproces gestart met onder andere de 

Woningstichting, een vastgoedgroep, VvE’s, Solidez en Liander, het proces wordt begeleid door een 

onafhankelijke procesbegeleider. De gemeente liet weten dat deze partijen hun belangen hebben 

ingediend om vervolgens te kijken hoe men het beste kan samenwerken (zie appendix A.1 en A.2). De 

gemeente heeft aangegeven dat zij hierover meerdere malen met de Woningstichting in gesprek zijn 

gegaan. De verdere tijdsplanning van het project laat de gemeente afhankelijk van de plannen van het 

onderhoud van de Woningstichting om het daar mee te combineren. 

 
Procesbegeleider 

De procesbegeleider werkt in opdracht van de gemeente om het proces van het project ‘Wijk van de 

Toekomst’ onafhankelijk te begeleiden. Uit een interview met deze begeleider bleek dat zij meehelpt 

met het opzetten van een communicatiestrategie van de gemeente over het communiceren naar en met 

bewoners (zie appendix A.2). Het is nog niet bekend hoe lang deze begeleider het proces zal 

begeleiden. Mede om die reden en omdat het proces nog in de beginfase zit, is de invloed van de 

begeleider op het proces ook nog onbekend. 

 
De Woningstichting 

De Woningstichting heeft een groot belang in de energietransitie, omdat de stichting de eigenaar is van 

de sociale huurwoningen in de Nude en bewoners goed wooncomfort dient te bieden. De 

Woningstichting heeft aangekondigd om in 2020 groot onderhoud uit te voeren omdat de sociale 

woningbouw in de Nude op een aantal vlakken verouderd is en om, zoals vermeld in hoofdstuk 6, het 

energielabel omhoog te krijgen naar gemiddeld energielabel B (zie appendix A.3). Per woningcomplex 

wordt onderzocht welke werkzaamheden verricht moeten worden om dit doel te behalen. Wat betreft de 

energietransitie is het niet bekend wat de Woningstichting wil of zal realiseren. Hun rol is echter zeer 

bepalend voor de bewoners omdat de Woningstichting beslist wat er in de woningen zal veranderen, dit 

kan financiële effecten hebben op de bewoners (zoals beschreven in paragraaf 6.4 financiële effecten). 

De Woningstichting geeft aan dat zij de bewoners goed wil informeren gedurende het proces van groot 

onderhoud en de energietransitie (zie appendix A.3). De Woningstichting heeft contact met de 

gemeente over de energietransitie, maar het overleg is nog in een pril stadium. 

 
4.2 Secundaire partijen 

Solidez 

De rol van Solidez is het invullen en behalen van doelen die vanuit de gemeente worden gesteld voor 

de wijk. Eerder behandelde thema’s hierin zijn het groener maken van de wijk of het tegengaan van 

eenzaamheid van bewoners. Solidez werkt contextgericht, wat betekent dat ze vooral reageren op de 

vraag van de bewoners. De partij zelf organiseert geen activiteiten in de wijk maar stimuleert en 

faciliteert initiatieven van bewoners. De kracht van Solidez is het contact met de mensen in de wijk, hun 

rol in het ‘Wijk van de Toekomst’ project zal hier dus ook op gericht zijn. Volgens Solidez doet de 

Woningstichting haar best om betrokken te zijn bij de planvorming, maar is het voor de Woningstichting 

lastig om erachter te komen wat er echt bij de mensen speelt (zie appendix A.4). Ook geeft Solidez aan 

dat de gemeente vaak door bewoners wordt gezien als een ‘ver van mijn bed show’ en inmenging van 

de bewoners van de Nude in inspraakavonden van de gemeente vaak laag is (zie appendix A.4). 



Liander 

Liander is onderdeel van het bedrijf Alliander en is netbeheerder in de Nude. Liander zal de technische 

uitvoering van de energietransitie op zich nemen en een belangrijke rol spelen in de keuze voor het 

alternatief (de techniek) dat gas zal vervangen. 

 
VVE’s 

De Verenigingen van Eigenaren vertegenwoordigen de woningeigenaren in de wijk en staat dus niet in 

direct verband met de doelgroep van dit onderzoek. De gemeente gaf aan dat enkele VvE’s ook aan 

het nadenken zijn over renovatie en verduurzaming (zie appendix A.1). Het kan voor de VvE’s in de 

Nude dus relevant zijn om ook te participeren in de energietransitie. Ook kan het voor de gemeente 

handig zijn deze partij te betrekken bij de energietransitie om het project groter te maken. 

 
TNO 

Onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast 

natuurwetenschappelijk onderzoek) is ingeschakeld om kennis en advies te leveren over de 

energietransitie en zal daarom een klein belang hebben in de plannen ten opzichte van andere partijen. 

Hoe en wat deze partij precies zal doen is nog niet bekend. 

 
Van de Vorm Vastgoedgroep 

Van de Vorm Vastgoedgroep is eigenaar en verhuurder van woningen in de Nude. De gemeente gaf 

aan dat deze partij voor het einde van het jaar haar woningen graag verkoopt aan een andere 

vastgoedgroep (zie appendix A.1 en A.2). Voor deze vastgoedgroep kan het, net zoals voor de VvE’s, 

relevant zijn om de ontwikkelingen in de wijk in de gaten te houden en eventueel mee te doen of bij te 

dragen. 

 
4.3 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk zijn het belang, de inbreng en de invloed beschreven van de partijen die betrokken zijn 

bij de energietransitie in de Nude. Leidraad in dit hoofdstuk was de deelonderzoeksvraag: ‘Wat zijn de 

plannen van de belanghebbende partijen aangaande de energietransitie in de Nude?’ 

 
In de primaire cirkel staan de partijen die naar voren kwamen als degene die dichtst betrokken zijn bij 

de energietransitie: de bewoners, Kleurrijk Nude, de gemeente Wageningen en de Woningstichting. De 

bewoners zullen de directe gevolgen van de energietransitie merken en hebben daarom een groot 

belang. Kleurrijk Nude wil de bewoners vertegenwoordigen en heeft daardoor ook een groot belang bij 

het proces van de energietransitie. De invloed en inbreng die Kleurrijk Nude heeft is echter nog klein 

vergeleken met de Woningstichting en de gemeente Wageningen. De gemeente Wageningen heeft veel 

invloed: de gemeente is de initiator van de energietransitie en heeft initiatief in het bijeenbrengen van 

partijen waarmee ze het project willen aanpakken. De Woningstichting is de laatste partij die nog in 

onze primaire groep belanghebbenden valt. De Woningstichting is eigenaar van de sociale 

huurwoningen en heeft daardoor veel zeggenschap over onderhoudszaken en de energietransitie van 

de huizen. Kortom, de gemeente en de Woningstichting hebben een hoog belang, leveren veel inbreng 

en hebben een hoge invloed op de plannen omtrent de energietransitie. 

 
Van de secundaire belanghebbenden die zijn geïdentificeerd, komen Solidez en Liander het meest naar 

voren. Deze partijen hebben een lager belang binnen de energietransitie plannen. Solidez en Liander 

behoren tot uitvoerende partijen die zijn ingeschakeld door de gemeente en daardoor kan hun invloed 

op de energietransitie wel hoog zijn. 

 
Op basis van deze bevindingen zijn er zowel een risico als een kans binnen de stakeholderanalyse 

geformuleerd: 

 
Risico 

Een risico ligt bij het feit dat het contact tussen de gemeente Wageningen en Kleurrijk Nude tot nu toe 

stroef is verlopen. Dit bleek bijvoorbeeld uit het feit dat er tussen beide partijen geen communicatie is 

geweest over de uitvoer van dit onderzoek. Ook heeft de gemeente Kleurrijk Nude niet benaderd om 

inbreng in de eerste gesprekken over de energietransitie waar een aantal andere partijen wel zijn 

benaderd. Dit kan risico’s vormen voor beide partijen. Zo vormt het feit dat er geen communicatie is 

geweest over ons onderzoek naar de gemeente Wageningen een risico voor diens eigen onderzoek in 

de wijk door mogelijke overvraging van de bewoners of het onnodig creëren van onrust in de wijk. Het 

niet benaderen van Kleurrijk Nude kan een risico spelen voor het mislopen van contacten in de wijk. 



Een goed contact tussen beide partijen kan dus aan beide kanten bijdragen aan optimalisering van de 

energietransitie voor bewoners. 

 
Kans 

De kans binnen de stakeholderanalyse wordt gevormd door het brede scala aan betrokken partijen 

bestaande uit zowel van ons gekaderde primaire als secundaire belanghebbenden. Deze 

verscheidenheid kan voor de waarborging van diverse meningen en wensen zorgen, waaronder die van 

de bewoners. 



5. Perspectief respondenten op energietransitie 
Dit hoofdstuk beschrijft het perspectief van de informanten en respondenten ten aanzien van de 

energietransitie. Er zal verder worden ingegaan op hoe de bewoners aankijken tegen de huidige situatie 

en de mogelijke veranderingen in hun huis. Op basis hiervan kan inzicht worden gegeven in de 

veranderingen in e-practices. Zoals beschreven in het hoofdstuk onderzoeksmethodiek (paragraaf 3.3) 

is dit onderzoek verricht op basis van interviews met 16 bewoners (informanten) en 68 afgenomen 

enquêtes (respondenten) in de wijk. 

 
5.1 Kennis respondenten 

Om meer inzicht te krijgen in het perspectief van de respondenten aangaande de aankomende 

energietransitie is er eerst meer inzicht verworven in de huidige kennis over dit onderwerp van de 

bewoners. Ook hebben we onderzocht hoeveel respondenten op aardgas koken en uit onze interviews 

en enquête bleek dat 94% van de respondenten op aardgas kookt. Van de respondenten staat 65% wel 

open voor verandering hierin, tegenover 35% die alleen op gas willen koken. 

 
Uit de interviews blijkt dat alle informanten die op 13 juni 2017 zijn geïnterviewd nog nooit van het project 

‘Wijk van het Toekomst’ hebben gehoord. Eén van de informanten was op de hoogte van de 

ontwikkelingen in Nederland om woningen aardgasvrij te maken. Ook zij was niet bekend met de 

specifieke plannen over de energietransitie in de Nude. Van de twee interviews die 19 juni 2017 zijn 

afgenomen liet één informant weten het project te kennen door dit buurtonderzoek. Met behulp van de 

enquête is getoetst of deze bevindingen ook gelden voor de rest van bewoners van de wijk. Op de 

vraag: Heeft u gehoord van het project de Nude als 'Wijk van de Toekomst'? heeft 32% van de 

respondenten gereageerd het project te kennen (figuur 7). Dit is beduidend meer dan uit de interviews 

bleek. Van de 68 reacties hebben 23 respondenten ingevuld waar ze het project van kennen. Hierbij 

zijn de genoemde bronnen: Facebook (13%), via dit buurtonderzoek (8%), via Kleurrijk Nude (4%), via 

lokale kranten of tijdschriften (4%), de VvE (4%), door middel van het contact met buren (4%), de 

aankondiging van de enquête via Facebook (4%) en Proef Wageningen (4%). Facebook en ons 

onderzoek lijken belangrijke redenen voor het verschil in uitkomst tussen de enquête en de interviews 

te zijn, al kan niet met zekerheid worden vastgesteld via welke pagina op Facebook de respondenten 

van het project hebben gehoord. 

 
Over de plannen om de wijk aardgasvrij te maken kwam er tijdens de interviews naar voren dat geen 

enkele informant van de plannen heeft gehoord, terwijl er uit de enquête blijkt dat 27% wel van deze 

plannen heeft gehoord (figuur 8). Hierbij hebben 20 respondenten aangegeven hoe zij hiervan hebben 

gehoord. Hierbij zijn de genoemde bronnen: het buurtonderzoek (20%), de krant (10%), Kleurrijk Nude 

(10%), de VvE (5%) en verbouwplannen van de flats (5%). 
 

  
Figuur 7: Heeft u gehoord van het project de Figuur 8: Heeft u gehoord van het plan om de 

Nude als 'Wijk van de Toekomst' ? Nude in de toekomst aardgasvrij te maken? 

 
5.2 Mening  respondenten 

Interviews 

In de interviews zijn de informanten gevraagd over hun mening wat betreft de overgang van aardgas 

naar elektriciteit. Hier kwamen verschillende antwoorden uit, waarbij twee thema’s opvielen. Namelijk, 

duurzaamheid en het koken op elektriciteit. In acht van de interviews werd het thema koken snel 



aangehaald, daarbij vonden twee het geen probleem om op elektriciteit te koken, drie absoluut tegen 

de verandering op keken, terwijl de rest hun zorg erover uitsprak. Deze zorgen bestaan uit: de mogelijke 

kostenverhoging doordat elektriciteit duurder is dan aardgas, dat het koken op elektriciteit langzamer 

gaat, minder fijn en moeilijker in de omgang is, het moeten wennen aan de nieuwe apparatuur en de 

moeite om de keuken uit te ruimen. Verder hebben de twee informanten die geen probleem ondervinden 

om op elektriciteit te koken aangegeven dat het makkelijker schoon te houden en veilig is. 

Het tweede thema is duurzaamheid, waarbij vijf informanten hebben aangegeven duurzaamheid en het 

milieu erg belangrijk te vinden. De overgang wordt als heel positief ervaren door twee van deze 

informanten omdat zij dat beter voor het milieu vinden. De andere drie zien in dat de overgang mogelijke 

inspanning met zich meebrengt maar hebben het voor het milieu over. Er werd als idee ook meegedeeld 

dat de flats ideaal zijn voor zonnepanelen en dat hier gebruik van moet worden gemaakt. 

Eén informant gaf aan geen mening erover te hebben en vond het prima, zij gaf aan dat de gemeente 

het zelf moest weten. 

 
Enquête 

In figuur 9 staan de resultaten van onze vragen naar de mening over hoe belangrijk de respondenten 

de volgende aspecten vinden: duurzaamheid, veiligheid, inspanning en financiële kosten. De uitwerking 

van de resultaten worden bij paragraaf 5.3 ‘Wensen respondenten’ besproken. 

 

 

Figuur 9: verdeling van hoe belangrijk de aspecten duurzaamheid (linksboven), inspanning 

(rechtsboven), financiële kosten(linksonder), veiligheid (rechtsonder) voor de respondenten zijn. 

 
5.3 Wensen  respondenten 

In de interviews zijn de informanten gevraagd naar wat zij persoonlijk belangrijk vinden wanneer de 

overgang van aardgas naar elektriciteit plaatsvindt, en aan welke aspecten extra aandacht geschonken 

moet worden tijdens dit proces. In de enquête is stapsgewijs gewerkt door eerst te peilen hoe belangrijk 

respondenten de afzonderlijk genoemde aspecten vinden (Figuur 9). Daarna kregen respondenten de 

kans om aan te geven welk aspect zij het meest en minst belangrijk vinden, zodat we ook meer inzicht 

krijgen in de wensen van de respondenten. In figuur 10 is de ranking te zien. 

 
Financiële kosten 

Een terugkerend thema, dat vaak ook als eerste werd genoemd, is de zorg om de extra financiële 

kosten. Elf informanten hebben aangegeven dat zij zich zorgen maken om de kosten die de overgang 

met zich meebrengt. Vier informanten dachten specifiek aan de eenmalige grote uitgaven die wellicht 

moeten gebeuren, zoals een nieuw elektrisch fornuis aanschaffen en nieuwe pannen kopen. Drie 



informanten hebben de zorg dat de overgang ook tot een hogere energierekening zal leiden, omdat 

elektriciteit duurder is dan gas. Zoals één informant aangaf, bestaat de wijk uit bewoners met een laag 

inkomen. Wanneer de plannen worden  gemaakt,  wensen  deze  informanten  dat  hier  rekening 

mee wordt gehouden. 

Ook uit de enquêtes blijkt dat de financiële kosten een zeer belangrijke aspect is. Hier wordt de uitkomst 

van de interviews bevestigd, namelijk dat de bewoners het zeer belangrijk vinden dat de overgang niet 

veel  kosten  met  zich   meebrengt.   Slechts   6%   vindt   de   kosten   onbelangrijk   tegenover 

een percentage van 84% die dat wel belangrijk achten. Ook uit de ranking van de aspecten (zie Figuur 

10) blijkt dat financiële kosten met stipt op nummer één staat als meest belangrijk (44 %). 

 
Inspanning 

Het tweede thema dat naar voren kwam tijdens de interviews is inspanning. Met inspanning werd de 

hoeveelheid werk, moeite en tijd bedoeld die de overgang kan kosten voor de bewoners. Vier 

informanten maakten hier een opmerking over. Zoals één informant aangaf, kunnen de werkzaamheden 

tijdelijk overlast veroorzaken, wat zij als een moeilijkheid ervaart. Een andere informant vulde aan dat 

er aandacht en hulp moet worden geboden voor ouderen die niet meer zelf hun keukenapparatuur 

kunnen vervangen. 

Uit de enquête komt tevens naar voren dat er onder respondenten meer verdeeldheid heerst over het 

belang van inspanning. Afzonderlijk van andere aspecten, wordt inspanning als vrij belangrijk 

beoordeeld. Uit de percentages is gebleken dat 60% het belangrijk vindt dat de uitvoerende partijen 

rekening houden met de bewoners tijdens de overgang om de inspanning minimaal te maken. Echter, 

in de ranking is te zien dat inspanning als minst belangrijk aspect is beoordeeld door de respondenten, 

in relatie tot de andere aspecten. 

 
Veiligheid 

Het derde thema dat door drie informanten is genoemd is veiligheid. Het betreft veiligheid in het 

algemeen en de veiligheid van elektrisch koken: een informant gaf aan dat ze elektrisch koken als veilig 

ervaart, wat een pluspunt is voor haar. Een andere informant heeft echter twijfels bij een elektrische 

plaat: ‘...je zou gemakkelijk je hand kunnen verbranden’. 

De meningen over veiligheid zijn iets meer verdeeld dan over de kosten, blijkt uit de enquête. Toch, 

vindt de meerderheid (52%) het belangrijk dat een overgang een veilige woonomgeving creëert voor de 

bewoners. Veiligheid staat in de ranking op de derde plek, en lijkt zo dus wel belangrijker te zijn voor 

bewoners dan inspanning. 

 
Informatie 

Het vierde thema is informatie. Vier informanten geven aan dat ze het heel belangrijk vinden om tijdig 

en goed geïnformeerd te worden over het transitieproces. Ze willen hierbij graag informatie over de 

hiervoor besproken thema’s: financiële kosten (wie gaat wat betalen), over de werkzaamheden en 

verwachte overlast, en meer in het algemeen over de inhoud van de betreffende plannen. 

Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de respondenten (65%) graag informatie wil ontvangen 

gedurende het hele proces. In de ranking van de enquêtes komt ‘informatie’ uit op de op een na laatste 

plek, wat een opvallend resultaat is gezien de hoge percentage dat heeft aangegeven graag gedurende 

het hele proces op de hoogte te willen worden gehouden door Kleurrijk Nude. De overige 32% wil ook 

graag informatie ontvangen in een vroeger stadium van de overgang dan pas bij de uitvoering. 

 
Duurzaamheid 

Het laatste thema dat naar voren kwam tijdens de interviews, was het thema duurzaamheid. Vijf 

informanten gaven aan waarde te hechten aan duurzaamheid en twee informanten waren blij dat de 

gemeente de energietransitie naar een duurzame aardgasvrije wijk wil maken. Andere informanten 

spraken echter niet over duurzaamheid. Eén informant had vragen tijdens het interview over in hoeverre 

de wijk duurzamer wordt als alles op elektriciteit gaat. 

Uit de enquête blijkt ook dat 66% van de respondenten duurzaamheid belangrijk of zeer belangrijk acht. 

Ook in de ranking staat duurzaamheid als tweede meest belangrijke aspect na financiële kosten. 

Duurzaamheid blijkt dus wel degelijk een aspect dat meespeelt voor de bewoners. 

 
Andere  veranderingen 

Wat opviel was dat de informanten vooral dachten aan de verandering van hun fornuis. Vijf informanten 

hadden een breder blikveld, en spraken ook over de aanpassingen van de boiler en de behoefte aan 

extra capaciteit in huis, wanneer alles op elektriciteit zal gaan werken. Uit de enquête blijkt dat enkele 

respondenten aandacht hadden voor het feit dat de geiser zal moeten worden aangepast. Daarnaast 



gaven twaalf respondenten aan dat ze ook andere wensen hebben zoals betere isolatie, een goed 

werkend ventilatiekanaal, en een goed afvalbeleid, waar ze graag meer aandacht voor willen. 

 

Figuur 10: Welke van deze aspecten vindt u het meest belangrijk? en Welke van deze aspecten vindt 

u het minst belangrijk? 

 
5.4 Betrokkenheid  respondenten 

In de interviews gaven alle respondenten aan het gevoel niet geïnformeerd te zijn door de gemeente of 

de woningstichting over het ‘Wijk van de Toekomst’ project. Op welke manier de respondenten zouden 

willen worden betrokken in deze veranderingen verschilt zeer per respondent. Een groot deel van de 

respondenten gaf aan niet de wens te hebben te worden betrokken in dit project. Zij zouden graag alleen 

worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Mail en brief werden vaak genoemd als gewenst middel 

om te worden geïnformeerd. Ook betrokkenheid door middel van bijeenkomsten kwam een aantal keer 

terug, al reageerden de respondenten vaak twijfelachtig nadat hun de vraag werd gesteld of zij deze 

dan ook zouden bezoeken. Een website van de gemeente of de Woningstichting met alle informatie en 

de mogelijkheid voor vragen kwam ook terug in de interviews. De geïnterviewden gaven aan het fijn te 

vinden hun mening en inzichten te kunnen geven door middel van deze interviews. 

Bovenstaande bevindingen zijn ondersteund door de uitkomsten uit de enquête. Een percentage van 

60% van de respondenten gaf aan in de enquête niet te willen worden betrokken bij de planvorming 

over de toekomst van de Nude als aardgasvrije wijk (figuur 11). 



 

 
Figuur 11: Wilt u betrokken zijn bij de planvorming over de toekomst van de Nude als aardgasvrije wijk? 

 
In figuur 12 staat een overzicht van geprefereerde manieren om benaderd te worden met informatie die 

genoemd zijn door de respondenten. Hieruit halen wij dat het grootste deel (67%) aangaf door middel 

van een brief per post te willen worden geïnformeerd. Ook de flyer per post (37%) en via Facebook 

(30%) werd vaak genoemd. De mail was niet opgenomen in de optiemogelijkheden. Via de papieren 

enquête is dit antwoord nog wel vaak naar voren gekomen als gewenst communicatiemiddel. 

 

 
Figuur 12: Hoe wilt u het liefst benaderd worden met informatie over de Nude door de 

bewonerscommissie? (meerdere zijn antwoorden mogelijk) 

 
5.5 Deelconclusie 

Dit hoofdstuk is een uiteenzetting van het perspectief van de informanten en respondenten ten aanzien 

van de energietransitie. Uit de enquête en de interviews blijkt dat zeer weinig respondenten op de 

hoogte zijn van de plannen omtrent de energietransitie in de wijk. De transitie zal echter wel een grote 

impact hebben op de bewoners, waarbij vooral naar voren komt dat de manier van koken zal 

veranderen, aangezien 94% van de respondenten nog op aardgas kookt. Respondenten waren zich 

ervan bewust dat deze e-practice zal veranderen. Andere e-practices die zullen veranderen, werden 

een stuk minder benoemd. De aspecten die naar voren kwamen in ons onderzoek als belangrijk voor 

de respondenten zijn: duurzaamheid, financiële kosten, inspanning, veiligheid, en informatie. Deze 

komen grotendeels overeen met de volgende motivaties van Vliet & Spaargaren (2017): duurzaamheid, 

transparantie en geldbesparing. Aan de bevindingen omtrent het perspectief van de bewoners op de 

energietransitie zijn verschillende risico’s en kansen te koppelen. 

 
Risico’s 

Extra financiële kosten 

Uit onze interviews en de enquête blijkt dat 94% van de respondenten op aardgas kookt. Dit betekent 

dat een groot aantal huishoudens een ander soort kookstel zal moeten aanschaffen, wat veel kosten 

zal meebrengen voor de gemeente of de Woningstichting of de bewoners. Veel bewoners maken zich 

zorgen over deze kosten, wat blijkt uit het feit dat financiële kosten als meest belangrijk aspect naar 



voren is gekomen in de enquête. Het is duidelijk dat extra aandacht moet worden gegeven aan de 

financiële gedeelte van de energietransitie en dat bewoners goed geïnformeerd moeten worden 

hierover. 

 
Andere prioriteiten 

Twaalf respondenten zien andere gebreken aan de woningen of flats als prioriteit. Zowel in de interviews 

als in de enquête benoemden veel respondenten wensen aangaande de leefbaarheid van de woning, 

bijvoorbeeld isolatie van de woningen. Deze gebreken worden gezien als problemen die een hogere 

urgentie hebben voor de respondenten. Dit kan ertoe leiden dat het draagvlak voor de energietransitie 

minder is, zolang deze meer urgente zaken niet ook worden opgepakt. 

 
Discrepantie tussen wat respondenten zeggen en doen 

In de interviews komt naar voren dat er wat betrokkenheid betreft een verschil kan bestaan tussen, wat 

respondenten aangeven en waar ze zich daadwerkelijk voor interesseren. Een aantal informanten wilde 

bijvoorbeeld geïnformeerd willen worden door bijeenkomsten. Later vermelden dezelfde informanten 

ook dat zij deze bijeenkomsten nauwelijks bijwonen. Uit de enquête komt ‘bijeenkomsten’ ook naar 

voren als een communicatiemiddel waar respondenten voorkeur voor hebben. Het is mogelijk dat dit te 

maken heeft met de onderwerpen van voorgaande bijeenkomsten en dat dus bijeenkomsten over de 

energietransitie wel interesse opwekken. 

 
Kansen 

Homogene attitude betreffend financiële kosten 

Uit ons onderzoek komt naar voren dat onder de bewoners een homogene attitude aangaande het 

aspect financiële kosten heerst: een verhoging van de financiële kosten is de grootste zorg van 

bewoners. Als deze zorg serieus wordt genomen en er voldoende maatregelen worden getroffen om dit 

te voorkomen, zal dat voor meer tevredenheid van de hele wijk leiden. Ook de verschillende 

belanghebbende partijen zijn zich bewust van het feit dat de financiële kosten voor bewoners een 

belangrijk aspect is, waar zij rekening mee moeten houden. Indien dit ook echt zal gebeuren, zal de 

kans op meer draagvlak voor de energietransitie verhoogd worden. 

 
Noodzaak renovatie van de huizen 

Uit het interview met de woningstichting kwam naar voren dat er grote verbouwingen moeten gebeuren, 

zo moet bijvoorbeeld de isolatie van huizen verbeterd worden. Uit de interviews en de enquête kwam 

naar voren dat meerdere bewoners deze renovaties graag zien gebeuren. Een mogelijke kans die de 

tevredenheid van bewoners kan bewerkstelligen, is het samen laten gaan van de renovaties met de 

energietransitie. 



6. Uiteenzetting technische invulling energietransitie 
Uit hoofdstuk 5 kwam naar voren dat bewoners in het algemeen nog weinig kennis hebben over de 

komende energietransitie en de effecten die dat zal hebben. De keuze voor een alternatief op gas is 

echter zeer bepalend voor de effecten op de bewoners. Het is voor Kleurrijk Nude van belang te weten 

wat deze effecten kunnen zijn om de mening van bewoners hierover te vragen. Daarom zijn in de eerste 

paragraaf van dit hoofdstuk de mogelijke alternatieven voor gas uiteengezet en is in de tweede 

paragraaf geanalyseerd welke effecten dit zal hebben op de e-practices. Tot slot staat in de derde en 

tevens laatste paragraaf beschreven op welke manier de technische invulling financieel effect kan 

hebben op bewoners. 

 
6.1 Alternatieven voor gas 

Aan de hand van informatie van casussen in andere gemeenten, energiebedrijven, de rijksoverheid en 

kennisplatformen van Stichting HIER klimaatbureau is onderzocht welke alternatieve methoden er zijn 

die het gebruik van gas kunnen vervangen en wat de bijkomende effecten zijn op de bewoners. 

 
Mogelijke technieken 

In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de mogelijke alternatieven voor gas: elektrische 

warmtepompen, aansluiting op het warmtenet voor het verkrijgen van warmte, een WKO-systeem en 

biogas. Met het kiezen voor elektrische warmtepompen wordt gekozen voor het ‘all-electric’ concept, 

waarbij in de complete energiebehoefte van huishoudens wordt voorzien door middel van elektriciteit 

terwijl bij de andere alternatieven warmte wordt geleverd in een andere vorm van energie. 

 

Alternatief Uitleg Fysieke veranderingen in de woning 

Elektrische 

warmtepomp 

(all-electric) 

De pomp onttrekt warmte uit de 

buitenlucht, bodem of grondwater 

om met deze warmte de 

binnenruimte te verwarmen. Dit is 

zowel voor een enkel huishouden 

als collectief toepasbaar. 

Elektriciteitsnet wordt meer belast en 

moet daarom vaak versterkt worden. 

Warmtepompen worden geplaatst per 

huishouden of per cluster huishoudens. 

cv-ketels worden weggehaald. Werkt het 

meest efficiënt in combinatie met 

vloerverwarming of lage-temperatuur 

radiatoren. 

Extra isolatie is meestal noodzakelijk, dit 

is ook afhankelijk van de capaciteit van de 

warmtepomp. 

(Gemeente Woerden, 2017) 

Warmtenet 

(industrie of 

stadsverwarming) 

Door een warmtenet aan te leggen 

in de wijk kan warmte worden 

gebruikt als energiebron voor de 

huishoudens. Dit kan met warmte 

die wordt geproduceerd door 

industrie elders in de omgeving, of 

door warmtecentrales die warmte 

produceren voor stadsverwarming 

(district heating). Dit alternatief kan 

dus ook enkel collectief worden 

toegepast. 

De gasaansluiting en cv-ketel worden 

vervangen door een aansluiting op het 

warmtenet. Wanneer de temperatuur in 

het warmtenet niet hoog genoeg is voor 

de productie van warm water is er ook een 

elektrische boiler of warmtepomp nodig. 

Extra isolatie is meestal ook noodzakelijk. 

(Gemeente Woerden, 2017) De grootste 

fysieke veranderingen vinden buitenhuis 

plaats. 

Warmtenet 

(aardwarmte) 

Naast restwarmte kan ook 

aardwarmte (geothermie) worden 

gebruikt als input voor 

huishoudens. De warmte wordt dan 

op meer dan een kilometer diepte 

uit de grond gepompt met een 

elektrische pomp (Hier Verwarmt, 

n.d.). Dit  is wederom alleen 

collectief toepasbaar. 



 

WKO Bij een Warmte Koude Opslag 

(WKO) wordt ook gebruik gemaakt 

van de isolerende werking van de 

bodem. Bij een open WKO-systeem 

wordt grondwater dat tussen twee 

grondlagen (meestal 80 tot 200m 

diep) zit gebruikt om warmte of 

koude op te slaan (RVO, n.d.). Dit 

waterreservoir dient in de winter als 

warmtebron en in de zomer als 

koudebron. Bij een gesloten WKO- 

systeem wordt geen grondwater 

maar ander water met antivries 

vloeistof gebruikt (RVO, n.d.). 

Omdat de reservoirs voor open 

systemen zeer groot zijn, is die 

methode alleen collectief 

toepasbaar en liggen vaak onder 

grote gebouwen. Gesloten 

systemen kunnen ook per 

huishouden worden aangelegd. 

De gasaansluiting en cv-ketel (inclusief 

radiatoren) zijn niet meer nodig en de 

woning wordt aangesloten op het WKO- 

systeem. De ruimte wordt dus verwarmt 

middels vloer- en wandverwarming. 

Vanwege de relatief lage temperatuur van 

de warmtebron is de isolatie van de 

woning zeer belangrijk en dient de woning 

minimaal energielabel A te hebben (Hier 

Verwarmt, n.d.). De 

bodemwarmtewisselaar en elektrische 

warmtepomp worden niet in de woningen 

geïnstalleerd. 

Groen gas 

(biogas) 

Biogas wordt niet geproduceerd 

van fossiele bronnen maar van 

hernieuwbare bronnen zoals mest 

en ander organisch afval. Echter 

kan Nederland niet voldoende 

biogas produceren om alle huizen 

mee te verwarmen (Hier Verwarmt, 

n.d.). Bovendien heeft biogas een 

andere kwaliteit en samenstelling 

dan aardgas waardoor het niet kan 

worden geleverd via het bestaande 

gasnet zonder er aardgas aan toe 

te voegen. 

Binnenshuis kan men nog steeds koken 

op gas en ook de radiatoren blijven in 

gebruik. Zoals hier links is vermeld kan 

biogas kan dus niet als volledige 

vervanger van aardgas dienen. 

Tabel 1: Alternatieven voor gas in een woonwijk - de vijf alternatieven zijn vijf verschillende technieken 

waarvan de algemene werking is beschreven. 

 
Potentie voor alternatieven in de Nude 

In de praktijk zal de toepassing van het alternatief maatwerk zijn en daarom is tabel 1 niet leidend, maar 

geven de algemene beschrijvingen uit de tabel richtlijnen over de mogelijke veranderingen. De potentie 

van elk alternatief in de Nude is niet bekend maar het is aannemelijk dat het gebruik van biogas geen 

optie is omdat deze aardgas niet geheel kan vervangen. Daarnaast is volgens de nationale warmteatlas 

van het RVO het potentieel voor een open WKO-systeem ook niet groot in verhouding met de rest van 

Nederland en heeft een gesloten WKO-systeem meer potentie dat het open systeem (2017) (zie 

appendix D). Volgens deze atlas is er ook al een warmtenet aanwezig in de gemeente. Hoewel deze 

niet in de Nude ligt biedt dit wel een mogelijke verbinding voor het gebruik van het warmtenet voor de 

distributie van warmte naar de huishoudens in de Nude (RVO, 2017) (zie appendix D). Dit bleek ook uit 

het interview met de gemeente Wageningen waarin een aardwarmtebron in de gemeente Renkum werd 

genoemd die 17.000 huishoudens van warmte kan voorzien, waaronder mogelijk huishoudens in de 

Nude(zie appendix A.1). Op 19 juni is door diverse partijen, waaronder het Ministerie van Economische 

Zaken, Alliander en de gemeente Wageningen, een Green Deal ondertekend om de ontwikkeling van 

deze ultra-geothermiebronnen in Renkum te stimuleren voor een duurzame energievoorziening van de 

regio Wageningen-Ede-Renkum (Parenco, 2017). De warmte zal worden gebruikt voor zowel industrie 

(zoals papierfabriek Parenco), bedrijven en huishoudens. Naar aanleiding van het voorgaande lijkt het 

gebruik van aardwarmte via het warmtenet dus het meest kansrijk voor de Nude. Echter is in dit 

onderzoek geen complete (technische en financiële) haalbaarheidsstudie naar de diverse alternatieven 

voor de Nude verricht om te kunnen concluderen welke techniek wordt gerealiseerd. 



Verandering in infrastructuur 

Naast concrete veranderingen in huis ten gevolge van de energietransitie, zullen er ook veranderingen 

buitenshuis plaatsvinden. Ten eerste zijn de gasleidingen die nu nog ondergronds liggen dan overbodig 

en dienen verwijderd te worden. Het verwijderen wordt gefaseerd uitgevoerd door de netbeheerder (in 

het geval van de Nude) Liander. Hiervoor zullen straten open gehaald moeten worden en moeten 

monteurs mogelijk ook de gebouwen en de woningen zelf binnentreden om hun werkzaamheden te 

verrichten. Dit kan de dagelijkse bezigheden van de bewoners en hun wooncomfort tijdelijk verstoren. 

Als tweede kunnen nog grotere ingrepen plaatsvinden. Zo dient bij de keuze voor het warmtenet een 

aansluiting gemaakt te worden met het bestaande warmtenet waardoor nog meer straten open gehaald 

moeten worden voor het plaatsen van de ondergrondse infrastructuur. Tevens dienen 

boorwerkzaamheden plaats te vinden wanneer wordt gekozen voor een WKO of aardwarmte als 

energiebron. Volgens de Warmte Atlas is er immers geen dergelijke installatie aanwezig (RVO, 2017). 

Ten derde zal het elektriciteitsnetwerk meer capaciteit moeten aankunnen afhankelijk van het gekozen 

alternatief.  Het  huidige  elektriciteitsnetwerk  zal  daarvoor  moeten  worden  uitgebreid  (Gemeente 

Woerden, 2017). Mogelijk zal dan ook een extra groep elektriciteitskabels aangelegd moeten worden. 

Hiervoor geldt ook dat deze werkzaamheden ondergronds en mogelijk ook in de woningen plaats zal 

vinden. Dit effect kan echter worden geminimaliseerd met andere maatregelen binnen het concept van 

‘Demand Side Management’. 

 
Demand Side Management 

Het verhogen van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is een ‘end-of-pipe’ oplossing. Voornamelijk 

bij de keuze voor ‘all-electric’ zal de elektriciteitsvraag van de huishoudens aanzienlijk stijgen. Bij 

Demand Side Management worden energievraagstukken brongericht aangepakt bij de kant van de 

consument (Gottwatt et al., 2011). Zo kan de energievraag worden verlaagd door energiebesparende 

maatregelen gericht op elk van de componenten van de e-practice: met energiebesparende apparaten 

zoals een zuinige wasmachine (materialen), het bewust maken de relevantie voor het milieu (betekenis) 

en het aanleren van energiebesparend gebruik (competenties). 

Bovendien bepalen de pieken in het energiegebruik de benodigde capaciteit van het net. De e-practices 

in een huishouden zijn niet gelijkmatig verspreid over de tijd maar zijn geconcentreerd op bepaalde 

momenten. Deze variabiliteit veroorzaakt pieken en dalen in het energieverbruik per dag maar ook per 

seizoen. Zo is er ‘s ochtends een piek in energieverbruik wanneer veel mensen gaan douchen en 

verlichting gebruiken om zich klaar te maken om naar school of werk te gaan en is er ‘s avonds een 

piek wanneer men gaat koken, televisie kijkt etc. Dit vraagt veel van het elektriciteitsnet terwijl de dalen 

juist midden op de dag en diep in de nacht plaatsvinden. Wat betreft de variabiliteit in seizoenen gebruikt 

worden e-practices als verlichten en verwarmen meer gebruikt in de winter en koelen meer in de zomer. 

Met ‘peak shaving’ kan de druk rond de piekuren worden verlaagd door middels load shifting de pieken 

te ‘verkleinen’ (Wimmler et al., 2017). Deze maatregel is bijvoorbeeld toegepast in casussen op 

wijkniveau in Breda en Etten-Leur binnen het project ‘Jouw Energie Moment (2.0)’ (Jouw Energie 

Moment, 2016). In dit project is onderzocht wat bewoners stimuleert om e-practices op een ander 

moment van de dag te doen door bijvoorbeeld het gebruik van variabele pilot-energietarieven en slimme 

energiemeters die advies geven over het plannen van de e-practice (Gottwatt et al., 2011). 

 
6.2 Mogelijkheden voor elektrisch koken 

Mogelijkheden voor elektrisch koken 

Ook de manier van koken zal worden beïnvloed door de energietransitie. Elektrisch koken kan op een 

klassiek elektrische kookplaat, een keramische kookplaat of een inductiekookplaat. Deze opties hebben 

beide andere voor- en nadelen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van conventioneel koken op 

gas. Het is nog niet bekend of de keuze voor de kookplaat bij de bewoner of bij de Woningstichting komt 

te liggen. 

 
Klassiek elektrisch 

Een klassiek elektrische kookplaat bevat gietijzeren verwarmingselementen. Het voordeel is dat de 

aanschafkosten van de kookplaat het laagst zijn in verhouding met de andere typen elektrische 

kookplaten (Consumentenbond -b, n.d.). Het nadeel is echter dat het relatief lang duurt voordat de 

verwarmingselementen warm genoeg zijn om op te koken en het duurt dus ook lang voordat deze zijn 

afgekoeld wat ten nadele kan zijn van de veiligheid. Volgens de Consumentenbond is er ook altijd een 

extra elektriciteitsgroep in het net binnenshuis nodig om een klassiek elektrische kookplaat aan te 

schaffen. 



Keramisch 

Een keramische kookplaat zien eruit als aan glasplaat. Onder de laag glas bevinden zich spiralen bij 

elke kookpit die dienen als verwarmingselementen door middel van elektriciteit, infrarood of 

halogeenstralen (Consumentenbond -2, n.d.). Ook duurt het verwarmen en afkoelen langzaam. Dit 

levert echter niet direct een een veiligheidsrisico op omdat keramische kookplaten gebruik maken van 

rode indicatieringen die aangeven hoe warm de plaat is. Daarnaast geeft de grootte van de ring aan 

hoe groot de pan mag zijn. Andere nadelen zijn dat de kookplaat niet energiezuinig werkt en ook aan 

een extra elektriciteitsgroep aangesloten dient te worden (Consumentenbond -b, n.d.). Omdat de 

keramische plaat een moderne en strakke uitstraling heeft kan dit esthetisch een voordeel zijn voor een 

bewoner. 

 
Inductie 

Bij inductiekoken wordt stroom opgewekt met behulp van een magnetisch veld dat in de kookplaat zit. 

Wanneer speciale inductie pannen op de kookplaat worden gezet, ontstaat in de bodem van de pan 

een inductiestroom wat wordt omgezet in warmte. Een voordeel in vergelijking met koken op gas is dat 

er geen open vuur of gaslekken kunnen voorkomen, wat de mate van veiligheid vergroot. Daarbij koelt 

de kookplaat snel af en worden de pannen niet heet aan de zijkanten wat de kans op verbranding met 

de huid verkleint. Ook kookt het twee keer zo snel in verhouding met gas, is het schoonmaakvriendelijk, 

en is de temperatuur gemakkelijker te reguleren (Hier Verwarmt, n.d.). Evenals de keramische kookplaat 

heeft de inductieplaat een moderne en strakke uitstraling. Tot slot kookt inductie ook energiezuiniger 

vergeleken met andere elektrische kookplaten. 

 
Een nadeel is dat de meeste conventionele pannen niet geschikt zijn voor dit type kookplaat. Wanneer 

de pan al wel een metalen vlakke bodem heeft kan deze wel gebruikt worden, echter kan het bij de 

overstap van gas naar elektriciteit zijn dat de bodem van de pan krom is getrokken door het gebruik op 

gas (Hier Verwarmt, n.d.). Wat betreft het effect van inductie op de manier van koken is bekend dat 

wokken minder efficiënt werkt op inductie dan op gas. Dit komt omdat de buitenkant van de wokpan dan 

vaak niet heet genoeg wordt. Sommige inductiekookplaten hebben hiervoor een kuiltje in de plaat of 

een extra magnetische ring die op het pitje gezet kan worden. Daarnaast is een veelgenoemd nadeel 

bij inductie dat het een risico kan vormen voor consumenten met een pacemaker. Omdat adviezen nog 

uiteenlopen en het niet bekend is hoe groot dit risico is, verwijst de Hartstichting consumenten hiervoor 

door naar de desbetreffende pacemakertechnicus (Hartstichting, n.d.). Tot slot zijn de aanschafkosten 

van inductiekookplaten volgens de Consumentenbond het hoogst in vergelijking met andere typen 

elektrische kookplaten (Consumentenbond, n.d.-a). 

 
6.3 Effect op e-practices 

De alternatieven, als genoemd in tabel 1, hebben invloed op 

diverse e-practices van de bewoners. Voor deze e-practices zijn 

hieronder de veranderingen in materiaal, betekenis en competentie 

beschreven volgens de Social Practice Theory (zie hoofdstuk 2, 

paragraaf 2.2). Omdat de betekenis van de e-practice voor de 

bewoners ook persoonsafhankelijk is zijn hieronder de mogelijke 

betekenissen inzichtelijk gemaakt. Naar verwachting zal de 

betekenis ‘milieubewust wonen’ na de energietransitie toenemen 

onder de bewoners. Daarnaast zijn voor de kolom ‘na de 

energietransitie’ alle mogelijke veranderingen inbegrepen en is er 

geen onderscheid gemaakt in het type alternatief dat wordt 

gekozen. 



Verwarmen  binnenruimte 

Onderdeel: Huidige situatie Na de energietransitie 

Materiaal energie in de vorm van gas; cv-ketel; 

radiatoren 

energie in de vorm van elektriciteit of 

warmte; vloer- en wandverwarming; 

mogelijk een elektrische warmtepomp 

en/of boiler; mogelijk ander digitaal 

apparaat (thermostaat) om de temperatuur 

in huis te regelen 

Betekenis zorgen dat men als bewoner het niet te 

koud krijgt; voor de sfeer/gezelligheid in 

huis; milieubewust verwarmen 

(energiebesparing); efficiënt 

verwarmen  (kostenbesparing) 

zorgen dat men als bewoner het niet te 

koud krijgt; voor de sfeer/gezelligheid in 

huis; milieubewust verwarmen 

(energiebesparing); efficiënt verwarmen 

(kostenbesparing) 

Competentie kennis over hoe men met een radiator 

de temperatuur kan regelen; kennis 

over wat men niet moet doen bij een 

radiator of cv-ketel (veiligheidsrisico’s 

en inefficiënt gebruik voorkomen); 

kennis over wat men moet doen 

wanneer deze apparaten het niet doen 

kennis over hoe men een elektrische 

warmtepomp/boiler/thermostaat moet 

gebruiken; kennis over wat met niet moet 

doen bij deze apparaten 

(veiligheidsrisico’s en inefficiënt gebruik 

voorkomen); kennis over wat men moet 

doen wanneer de apparaten het niet doen 

Tabel 2: Verwarmen van de binnenruimte: veranderingen in de e-practice in een huishouden. De met 

oranje gemarkeerde blokken zijn inhoudelijk veranderd na de energietransitie ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 
Douchen 

Afhankelijk van het gekozen alternatief zal ook het douchen veranderen. Een bewoner heeft in een 

interview vertelt dat haar wooncomfort omlaag is gegaan omdat er door het gebruik van de boiler niet 

langer gedoucht kan worden dan een half uur per dag voor haar huishouden van drie personen (zie 

appendix B). Afhankelijk van de nieuwe technieken zal dit minder of meer voorkomen. Zo is de duur van 

het douchen afhankelijk van de inhoud van een boiler en de ingestelde temperatuur en of er een warmte- 

bespaarder aanwezig is (Abelenco, 2014). Zoals eerder vermeld hoeft bij gebruik van aard- of 

restwarmte via het warmtenet alleen een elektrische boiler of warmtepomp gebruikt te worden wanneer 

de temperatuur in het warmtenet niet hoog genoeg is voor de productie van warm water. 

Onderdeel: Huidige situatie Na de energietransitie 

Materiaal water; douchecabine inclusief 

(waterbesparende) douchekop; zeep; 

handdoek; aangesloten aan boiler/cv- 

ketel op gas 

water; douchecabine inclusief 

(waterbesparende) douchekop; zeep; 

handdoek; aangesloten aan warmtenet 

en/of elektrische boiler / warmtepomp 

Betekenis reinigen van het lichaam (hygiëne); 

ontspanning; wakker worden; schoon 

voelen; water-/energiebesparing voor 

milieubewust douchen of 

kostenbesparing 

reinigen van het lichaam (hygiëne); 

ontspanning; wakker worden; schoon 

voelen; water-/energiebesparing voor 

milieubewust douchen of 

kostenbesparing 

Competentie kennis over hoe men zich moet reinigen; 

kennis over hoe lang men kan/mag 

douchen; kennis over hoe de douche 

werkt (regelen temperatuur en 

hoeveelheid water); kennis over  de 

veiligheidsrisico’s 

kennis over hoe men zich moet reinigen; 

kennis over hoe lang men kan/mag 

douchen; kennis over hoe de douche 

werkt (regelen temperatuur en 

hoeveelheid water); kennis over andere 

veiligheidsrisico’s 

Tabel 3: Douchen: veranderingen in de e-practice in een huishouden. De met oranje gemarkeerde 

blokken zijn inhoudelijk veranderd na de energietransitie ten opzichte van de huidige situatie. 



Koken 

Zoals in het vorige hoofdstuk staat vermeld, kookt 94% van de respondenten op een gasfornuis. Mensen 

zullen moeten leren koken op een elektrisch fornuis in plaats van een gasfornuis. Uit de interviews is 

naar voren gekomen dat mensen die dit weleens hebben geprobeerd, moeite hebben met het niet laten 

aanbranden van eten en het inschatten van de warmte, komende van het fornuis. Ook zal de betekenis 

worden beïnvloed. Zoals in het vorige hoofdstuk staat vermeld staat 65% van de respondenten wel open 

om op een andere manier dan met gas te koken en de overige 35% niet. 

 

Onderdeel: Huidige situatie Na de energietransitie 

Materiaal gasfornuis; keukengerei (potten, 

pannen etc.); gas; voedsel om te 

bereiden (inclusief water, olie e.d.), 

afzuiger; gas/elektrische oven 

elektrische kookplaat (conventioneel of 

keramisch of inductie); elektrische oven; 

voedsel om te bereiden (inclusief water, olie 

e.d.); afzuiger; elektriciteit; keukengerei (bij 

inductie: andere pannen) 

Betekenis honger stillen/voorkomen; cultuur 

(traditie); sociale contacten 

(gezelligheid); hobby, ontspanning 

honger stillen/voorkomen; cultuur (traditie) kan 

afnemen na de transitie wanneer bewoners 

bepaalde gerechten niet elektrisch kunnen 

bereiden (bijvoorbeeld wokken op inductie); 

sociale contacten (gezelligheid); hobby, 

ontspanning 

Competentie kennis over hoe men kookt (op 

gas); hoe men de ingrediënten kan 

bereiden; welke hoeveelheid nodig 

is; veiligheidsrisico’s van koken op 

gas 

kennis over hoe men kookt (op elektriciteit); hoe 

men de ingrediënten kan bereiden; welke 

hoeveelheid nodig is; veiligheidsrisico’s van 

koken met de desbetreffende elektrische 

kookplaat 

Tabel 4: Koken: veranderingen in de e-practice in een huishouden. De met oranje gemarkeerde blokken 

zijn inhoudelijk veranderd na de energietransitie ten opzichte van de huidige situatie. 

 
Verkoelen  binnenruimte 

Onderdeel: Huidige situatie Na de energietransitie 

Materiaal ventilator, airconditioner, elektriciteit ventilator, airconditioner, elektriciteit 

Betekenis lichaam op juiste temperatuur brengen, 

goede nachtrust, bijdragen aan een 

koeler microklimaat vanuit 

milieubewustzijn 

lichaam op juiste temperatuur brengen, 

goede nachtrust, bijdragen aan een 

koeler microklimaat vanuit 

milieubewustzijn 

Competentie kennis over hoe een ventilator of 

airconditioner ingesteld en gebruikt dient 

te worden, wat men moet doen wanneer 

deze kapot zijn, op welke momenten men 

de apparaten dient te gebruiken, (voor de 

laatste betekenis:) kennis over het 

microklimaat 

kennis over hoe een ventilator of 

airconditioner ingesteld en gebruikt dient 

te worden, wat men moet doen wanneer 

deze kapot zijn, op welke momenten men 

de apparaten dient te gebruiken, (voor de 

laatste betekenis:) kennis over het 

microklimaat 

Tabel 5: Verkoelen van de binnenruimte: veranderingen in de e-practice in een huishouden. De met 

oranje gemarkeerde blokken zijn inhoudelijk veranderd na de energietransitie ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 
Vanwege de toenemende warme dagen in Nederland door klimaatverandering wordt het verkoelen van 

woningen steeds belangrijker, ook in verhouding tot de e-practice van verwarmen. In de bebouwde 

omgeving ontstaat sneller hittestress (hinder door de hitte) en om het ‘stedelijk hitte eiland effect’ te 

voorkomen dienen zowel de buitenruimte als de binnenruimte koeler gemaakt te worden omdat deze 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden (Lenzholzer, 2013). Verkoelen kan op vele manieren door 

bijvoorbeeld de materiaalkeuze van de woning en door ventilatie. Zo heeft ook een respondent in de 



enquête aangegeven dat de dakisolatie eerst geregeld moet worden voordat de energietransitie 

plaatsvindt omdat het extreem warm is binnen (zie appendix B). De enquête werd dan ook afgenomen 

tijdens een periode met tropische dagen (maximum luchttemperatuur van minimaal 30 graden Celsius) 

(KNMI, n.d.). Omdat dit onderzoek gefocust is op e-practices zijn enkel elektrische apparaten (ventilator, 

airconditioner) in tabel 5 opgenomen. De energietransitie zal hierop geen directe invloed uitoefenen. 

Noemenswaardig is dat het gebruik van airconditioners niet gewenst is vanuit milieuoogpunt omdat het 

de warmte enkel verplaatst naar buiten wat dan opwarmt. 

 
Mogelijkheid nieuwe e-practices 

Afhankelijk van de invulling van de energietransitie kunnen nieuwe e-practices ontstaan (Van Vliet et al, 

2016). Zo is er een mogelijkheid om naast de overstap van gas naar elektriciteit ook energie op te 

wekken en andere energiemaatregelen te treffen. Daarnaast zal het groot onderhoud van de 

Woningstichting tegelijkertijd plaatsvinden met de uitvoering van de energietransitie. Dit betekent dat dit 

groot onderhoud ook effect zal hebben op de e-practices van de bewoners. Dit is afhankelijk van de 

invulling van het groot onderhoud en de stap naar energielabel B (paragraaf 4.1). Bij andere casussen 

ontstaan daardoor de volgende e-practices: 

 
Energie opwekken 

Onder de respondenten van de enquête waren zes bewoners die interesse hebben voor het opwekken 

van zonne-energie in de wijk. Mocht er gekozen worden voor het opwekken van energie in de wijk, is 

het aannemelijk dat dit vanwege de woningtypen collectief zal gebeuren. Mogelijk zal dit ook effect 

hebben op de bewoners. 

 
Energiemonitoring 

Er is een trend gaande dat bewoners steeds meer zelf hun energieconsumptie gaan monitoren. Door 

bijvoorbeeld een slimme energiemeter in huis, wordt de bewoner geïnformeerd over het energieverbruik 

en de energieproductie en geadviseerd over wanneer men het beste welke e-practice kan uitvoeren 

(Van Vliet et al, 2016). Middels energiemonitoring wordt de bewoner meer bewust van haar gedrag en 

dient de bewoners gestimuleerd te worden om slimmer (duurzamer en kostenbesparend) met energie 

om te gaan. Echter is er ook kritiek op privacy in particuliere energiemonitoring omdat de energiemeters 

informatie versturen naar de netbeheerder zodat zij beter kunnen inspelen op het energiegedrag van 

de consument en de opkomende trend van de particulier als ‘co-provider’. 

 
6.4 Financiële effecten 

De financiële effecten van de energietransitie op de bewoners zijn afhankelijk van het alternatief dat 

wordt gekozen, het consumptiegedrag (energievraag) van de bewoners zelf, en in hoeverre de 

Woningstichting of de gemeente hen tegemoetkomt in de aanschafkosten. Het is voor de 

Woningstichting nog onbekend of het zal gaan over onderhoud of om renovatie (die laatste leidt tot 

huurverhoging), wel is het waarschijnlijk dat er consistent een van de twee zal plaatsvinden in de Nude. 

De energielasten kunnen worden verlaagd door een optimale isolatie, energiebesparing door 

energiezuinige huishoudelijke apparaten, gedragsverandering en het (lokaal) opwekken van 

hernieuwbare energie door bijvoorbeeld zonnecollectoren of -panelen. 

Zoals beschreven in paragraaf 6.1 (tabel 1), is bij gebruik van aard- of restwarmte via het warmtenet 

vaak een elektrische boiler of warmtepomp nodig. De aanschafkosten voor materieel binnenshuis 

kunnen dus bestaan uit die boiler en warmtepomp maar ook de nieuwe kookplaat, eventueel inductie 

pannen, en isolatiemaatregelen. De terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen is dus ook 

niet bekend. Een betere isolatie is noodzakelijk, omdat de gebruikte techniek anders niet effectief werkt. 

De Woningstichting heeft gemeld dat de woningen losstaand van de energietransitie een betere isolatie 

moeten krijgen (zie appendix A.3). De sociale huurwoningen in de Nude hebben namelijk nu 

energielabel E en F (zie appendix A.3) en volgens het convenant energiebesparing huursector dienen 

de woningen van alle woningcorporaties in 2020 gemiddeld energielabel B te hebben (RVO, n.d.). Het 

verhogen van het energielabel is gunstig voor de WOZ-waarde van de woningen, wat voordelig is voor 

de Woningstichting als eigenaar van de  woningen. Voor de bewoners  betekent dit een betere 

energieprestatie en dus lagere energierekeningen, echter kan dergelijke renovatie leiden tot 

huurverhoging. Tot slot verandert niet alleen de hoogte maar ook de inhoud van de rekening voor de 

bewoners. Na de energietransitie zullen de bewoners geen gasrekening meer ontvangen. Bij de 

aansluiting op het warmtenet zullen zij warmterekeningen ontvangen en bij het de keuze voor 

elektrische warmtepompen en elektrisch koken zal de energie(elektricitieits)rekening veranderen (Hier 

Verwarmt, n.d.). 



6.5 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk is uiteengezet wat de mogelijke alternatieven voor gas zijn en welke effecten deze 

hebben op de e-practices en financiële kosten van bewoners. Het alternatief dat met de beperkte 

informatie op dit moment het meest waarschijnlijk lijkt voor de Nude, is het gebruik van aardwarmte via 

het warmtenet. Een gevolg voor de bewoners van deze omschakeling is dat een elektrische boiler of 

warmtepomp en extra isolatie nodig is. De grootste fysieke veranderingen omtrent materiaal zullen 

echter buitenshuis plaatsvinden: gasleidingen moeten verwijderd worden en het elektriciteitsnet moet 

worden uitgebreid. Dit kan leiden tot tijdelijke overlast van bouwwerkzaamheden. 

Ook de e-practices in een huishouden zullen veranderen naar aanleiding van de energietransitie. Indien 

ervoor wordt gekozen om de energievraagstukken via Demand Side Management te reguleren, worden 

bewoners direct gestimuleerd om hun energiegedrag aan te passen. Op meer indirecte wijze, zullen e- 

practices ook veranderen. Zo zal bijvoorbeeld de manier van koken anders gaan op elektriciteit. 

Daarnaast ontstaat de mogelijkheid dat er nieuwe e-practices ontstaan, afhankelijk van de invulling van 

de energietransitie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat bewoners zelf hun energieconsumptie gaan 

monitoren met behulp van een slimme energiemeter in huis, wat kan bijdragen aan de betekenis van 

‘milieubewust handelen’ voor bewoners bij de e-practices. 

Het is lastig vast te stellen of de energietransitie zal zorgen voor kostenbesparing of kostenverhoging 

voor de bewoners. Enerzijds zal de energietransitie gepaard gaan met aanschafkosten voor materiaal 

binnenshuis zoals een boiler of nieuwe kookplaat met eventueel inductie pannen. Anderzijds kan de 

overstap leiden tot lagere energielasten, indien de energietransitie gepaard gaat met andere 

energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd van deze maatregelen is echter niet bekend. 

Indien er sprake zal zijn van renovatie van de huizen, zal de huur wel weer verhoogd kunnen worden. 

 
Risico’s 

Een duidelijk risico dat naar voren komt, is dat de energietransitie mogelijk kan zorgen voor een 

verhoging van de financiële kosten voor bewoners. Het is belangrijk dat er daarom zo goed mogelijk 

wordt gekeken naar de financiële gevolgen van de diverse invullingen die de energietransitie kan 

hebben voor bewoners. 

Een ander risico is het feit dat e-practices binnen huishoudens zullen veranderen. Op welke manier dat 

zal gebeuren, is afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de plannen. Aangezien niet iedere bewoner 

openstaat voor verandering, is het belangrijk dat deze veranderingen tijdig en helder gecommuniceerd 

worden en dat bewoners bewust worden gemaakt van de voordelen die nieuwe e-practices kunnen 

brengen. 

 
Kansen 

De alternatieven voor aardgas vragen om extra maatregelen, zoals een betere isolatie van de woningen. 

Uit hoofdstuk 5.3 blijkt dat meerdere bewoners hebben aangegeven dat zij uitzien naar verbeteringen 

van de woningen op dit gebied. Dit soort maatregelen werken daarnaast ook kostenbesparend en zullen 

waarschijnlijk worden gewaardeerd door de bewoners. 



7. Bewonersparticipatie bewoners in het proces van planvorming 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betrokkenheid van de bewoners van 

de Nude binnen de planvorming van het ‘Wijk van de Toekomst’ project met 

de focus op de specifiek planvorming voor de aankomende energietransitie. 

Hierbij wordt de theorie va de participatieladder uit het theoretisch kader 

toegepast. Allereerst wordt de huidige situatie geschetst en uiteengezet in 

hoeverre de bewoners op dit moment worden betrokken. Daarna wordt 

verder ingegaan op wat de toekomstplannen met betrekking tot 

bewonersparticipatie zijn. Tot slot, worden verschillende 

communicatiemiddelen besproken die kunnen bijdragen aan participatie 

van de bewoners. 

 
7.1 Huidige situatie 

De besproken participatietheorie in het theoretisch kader legt de focus op het bestaan van 

machthebbende partijen en machteloze partijen. Wanneer we deze theorie toepassen op de situatie in 

de Nude zien we dat de energietransitie is opgelegd vanuit een landelijk energieakkoord (RVO, nd), en 

dus niet ter discussie staat. De gemeente is hierbij de initiërende partij en neemt om deze reden de rol 

als machthebbende partij aan. Ook de Woningstichting en Liander zijn partijen die invloed hebben op 

de vormgeving van de plannen. Volgens Arnstein’s theorie (1969) vormt de groep die hierbij is 

buitengesloten de partij zonder macht. In dit geval behoren de bewoners tot de partij zonder macht. In 

hoeverre de bewoners de partij zonder macht zijn, kan worden gebaseerd op de uitkomsten uit de 

enquête en de interviews. Zoals besproken in hoofdstuk 5 liet de enquête zien dat de bewoners geen 

betrokkenheid ervaren. Ze hebben kenbaar gemaakt voornamelijk niet op de hoogte te zijn van de 

plannen en geen voorlichting te hebben gehad. De bewoners kunnen hun mening (nog) niet kwijt en 

worden dus (nog) niet gehoord. In de huidige situatie bestaat dus een zeer lage mate van participatie, 

volgens Arnstein’s theorie (1969) is dit verbonden met de treden ‘manipulatie’ of ‘therapie’. Volgens 

Arnstein (1969) behoren deze vormen van participatie tot schijnparticipatie omdat deze meer gebruikt 

worden om bewoners te beleren. Naar de praktijk vertaald zoals in het onderzoek van Hasselaar (2009), 

lijkt de huidige situatie in de PR-stap te zitten, waarbij het gaat om het creëren van een positief beeld. 

Door het inzamelen van informatie lijkt het alsof de bewoners de mogelijkheid hebben om te 

participeren. In de Nude is echter nog geen informatie ingezameld bij de bewoners. Wel is er op OBS 

de Wereld een workshop gegeven door de betrokken wethouder om samen met leerlingen van groep 

7/8 over duurzaamheid en de toekomst van de Nude te praten (Winkel, 2017). Ook is er ingezet op het 

creëren van een positief beeld over de energietransitie. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het artikel in 

Proef Wageningen over de aardgasvrije wijk (Biggelaar & Stap, 2017). Kortom, in de huidige situatie 

vindt (nog) bijna geen participatie plaats. De machthebbende partijen geven aan dat dit komt doordat 

ze nog in de eerste fase van het project zitten, dat de plannen nog moeten worden ingevuld en er nog 

wordt gewacht op het juiste moment om de bewoners bij het proces te betrekken (Gemeente 

Wageningen, 2017). Wel zijn verschillende betrokkenen bezig met het opstellen van strategieën over 

hoe de bewoners het beste betrokken kunnen worden bij het project in de toekomst. Deze strategieën 

worden in de volgende paragraaf besproken. 

 
Figuur 13: Huidige situatie participatieladder 



7.2 Toekomstplannen 

Gemeente  Wageningen 

Uit het met de klimaat- en duurzaamheidsadviseur van de gemeente Wageningen bleek dat er plannen 

zijn vanuit de gemeente om in de toekomst informatie van de bewoners in te zamelen. Dit zou ervoor 

kunnen zorgen dat de vorm van participatie op de participatieladder stijgt. De gemeente toont ambitie 

is om met alle partijen na te denken over hoe de communicatiestrategie eruit gaat zien. Met ‘alle’ wordt 

vooral verwezen naar de Woningstichting, VVE’s, Vastgoed groep, Liander en de bewoners. Volgens 

de gemeente hebben een aantal partijen hun belangen ten opzichte van de energietransitie recentelijk 

schriftelijk ingediend. De volgende stap is het verzamelen van de belangen van de bewoners in de Nude 

(Klimaat en duurzaamheidsadviseur, 2017). Ideeën zoals het uitvinden en benaderen van 

‘buurtburgemeesters’ (bewoners die bekend en actief zijn in de wijk) kunnen hiervoor de eerste stappen 

zijn. Er komen ook andere mogelijke strategieën ter sprake, zoals het laten ontstaan van werkgroepjes 

of het organiseren van activiteiten en informatieavonden. Mogelijke voorbeelden van activiteiten 

genoemd in het gesprek zijn een ‘’samenwerkdag’' voor een groene wijk of een kookworkshop op 

inductie. Tijdens deze activiteiten bestaat de mogelijkheid om contacten met bewoners te leggen en uit 

te vinden wat bewoners belangrijk vinden. 

De gemeente geeft echter ook aan, dat bijvoorbeeld het opstellen van werkgroepen afhankelijk is van 

de mate waarin bewoners interesse hierin tonen. Als er geen bewoners zijn die graag in een werkgroep 

willen en bewoners de energietransitie willen overlaten aan de gemeente, dan zal de gemeente dat 

accepteren. De onafhankelijke procesbegeleider voor het project heeft de taak gekregen om op een 

natuurlijke manier uit te vinden wat er precies speelt in de wijk en wie van de bewoners een actieve rol 

willen innemen in het project. De hier genoemde toekomstige plannen van de gemeente om de 

bewoners te laten participeren komen overeen met stap 4 van Arnsteins’ (1969) participatieladder. Stap 

vier verwijst naar overleg tussen machthebbende en machteloze partijen die duidelijk ruimte geeft voor 

bewoners om hun mening te uiten. Bovendien, creëert het idee van de gemeente om werkgroepjes op 

te richten, een platform die bewoners de ruimte geeft om eigen initiatieven te bedenken. Dit wijst volgens 

Hasselaar (2009) op trede vier in de participatieladder. Het is echter niet bekend of de mening en 

belangen van de bewoners daadwerkelijk invloed hebben op de uiteindelijke besluitvorming. Bovendien 

kunnen bewoners maar tot op een bepaalde hoogte worden betrokken, vanwege het feit dat de 

komende energietransitie niet ter discussie staat. Uit de gesprekken met de gemeente en de 

procesbegeleider blijkt ook dat er geen indicatie is dat de participatie van bewoners letterlijk vast wordt 

gelegd in regels, die bewoners het recht toestaan om mee te mogen bemiddelen. Dit is een voorwaarde 

waaraan moet worden voldaan om naar stap 5 te komen op de participatieladder, volgens Arnstein 

(1969). 

Een sociaal werker (Solidez, 2017) van Solidez bevestigt de intentie van de gemeente om de bewoners 

in de toekomst meer te betrekken (zie appendix A.3)De welzijnsorganisatie Solidez is in een later 

stadium betrokken bij het project ‘Wijk van de Toekomst’ en dus ook bij de energietransitie. Solidez is 

ingeschakeld door de gemeente om vanuit hun sociale expertise input te leveren over hoe de bewoners 

bereikt of gemotiveerd kunnen worden. Ook kunnen ze een bijdrage leveren door het faciliteren van hun 

netwerk. Door het feit dat Solidez gevraagd is om mee te denken vanuit een sociaal oogpunt tonen de 

andere belanghebbende partijen initiatief om bewoners te betrekken. Een sociaal werker (Solidez, 2017) 

heeft aangegeven dat in de huidige situatie de transitie zich in een heel pril stadium bevindt. Volgens 

de sociaal werker toont de gemeente wel het initiatief om bewoners mee te laten denken, echter is het 

belangrijk hoe dat precies wordt gedaan. Lange en vermoeiende vergaderingen zullen bewoners 

bijvoorbeeld afschrikken en zorgen voor weinig deelname vanuit de bewoners. 

 
De Woningstichting 

Uit het interview met de woonconsulent van de Woningstichting is gebleken dat zij de bewoners wil gaan 

betrekken bij het energietransitie project vanaf het moment dat de plannen concreet worden. Plannen 

over het betrekken van bewoners zijn echter nog niet concreet wegens de beginfase van het project. 

De mogelijke middelen om de bewoners te betrekken, die de woonconsulent noemt, komen voort uit de 

ervaringen die de Woningstichting in het verleden heeft gemaakt als het gaat om onderhoud. De manier 

van informeren zal dus waarschijnlijk plaatsvinden middels informatiemomenten, nieuwsbrieven en de 

website. Daarnaast, wil de Woningstichting ook gebruik maken van één op één contact met bewoners. 

Dit blijkt uit ervaring een succesvolle manier te zijn, zeker als het gaat om onderhoud in hun woningen 

(Woonconsulent, 2017). Door het langsgaan bij mensen hebben ze de mogelijkheid om per huishouden 

erachter te komen wat belangrijk en nodig is en wat de gevolgen zijn van veranderingen voor individuele 

bewoners. Volgens de visie van de Woningstichting kan de kans op eventuele moeilijkheden worden 

geminimaliseerd, door van tevoren goed te communiceren met de bewoners. De Woningstichting zal 

deze middelen in het speciaal inzetten om eventuele belemmeringen vroegtijdig te identificeren en 



vooraf hierover goed te communiceren (Woonconsulent, 2017). Daarnaast, zijn het ook middelen die 

worden gebruikt om nadruk te leggen op de voordelen van de energietransitie voor de bewoners, om 

zo de bewoners helpen te overtuigen van de noodzaak ervan (Woonconsulent, 2017). 

 
De bovengenoemde mogelijke middelen voor participatie wijst op de derde stap in de participatieladder 

(Arnstein, 1969). Voornamelijk het geven van informatie aan bewoners door middel van nieuwsbrieven 

en websites zijn onderdeel van een “one- way flow” van informatie (Arnstein 1969, p.219). Vanwege het 

feit dat de Woningstichting de bewoners pas betrekt als de plannen concreet worden, is er niet veel 

ruimte voor de bewoners om deze plannen achteraf nog te beïnvloeden. In het interview was ook 

aangegeven dat bewoners verplicht zijn om mee te werken aan het onderhoud en dit toe te staan in hun 

woning. Dit wijst erop, dat de wensen van de bewoners wel worden meegenomen in het proces tot een 

bepaalde hoogte. Het één op één contact zoeken met bewoners is echter wel een indicatie voor trede 

vier in de participatieladder. Hierbij krijgen bewoners gedeeltelijk wel de mogelijkheid om hun verhaal 

te maken en persoonlijk aan te geven wat belangrijk voor hen is. De uiteindelijke kwaliteit van deze 

betrokkenheid hangt natuurlijk af van in hoeverre de input van de bewoners wordt meegenomen in het 

vormen van de plannen. Hierbij is belangrijk dat bewoners technisch geadviseerd worden hoe ze het 

best hun mening kunnen uiten. Hierover zijn concrete uitspraken te doen, vanwege het vroege stadium 

waarin de energietransitie zich bevindt. 

 

 
Figuur 14 Toekomstige situatie participatieladder 

 
7.3 Communicatiemiddelen 

Om bewoners te kunnen betrekken, zijn communicatiemiddelen nodig. Tijdens ons onderzoek hebben 

we met een sociaal werker (Solidez, 2017) hierover gesproken. Tevens hebben we zelf een aantal 

communicatiemiddelen gebruikt, die we in dit onderdeel bespreken, met als vraag ‘door middel van 

welke communicatiemiddelen kunnen bewoners worden betrokken?’ 

 
Uit hoofdstuk 5.4, blijkt dat bewoners graag schriftelijk worden geïnformeerd, hetzij via post, flyer, mail 

of Facebook. De sociaal werker (Solidez, 2017) bevestigt dat Facebook en Twitter goed werken als 

communicatiemiddel. Flyers daarentegen werken minder goed: mensen gooien meestal gelijk alles weg 

als het in hun brievenbus belandt. Indien het gewenst is om bewoners schriftelijk te informeren is het 

dus beter om een meer officiële brief te sturen dan een flyer. Een geschikt communicatiemiddel voor 

ouderen is de kabelkrant: via dit programma dat wordt uitgezonden op tv op RTV Rijnstreek (een lokale 

zender) worden mensen geïnformeerd over lokale nieuwsberichten. 

 
De sociaal werker (Solidez, 2017) benadrukte hoe belangrijk het is dat mensen je leren kennen, door 

bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij activiteiten in de wijk. Alvorens we ons onderzoek begonnen, hebben 

we een poster gemaakt om onszelf en het onderzoek bekend te maken. Deze posters zijn opgehangen 

in de galerijen en bij relevante punten zoals het wijkcentrum. We hebben geen harde cijfers over in 

hoeverre deze posters echt geholpen hebben. Wat we wel weten uit informele contacten, is dat er 

wisselende reacties zijn: sommigen hebben het helemaal niet gezien, maar ook veel hebben de poster 

wel opgemerkt. In ieder geval is een poster opzichzelfstaand niet voldoende als communicatiemiddel 

om bewoners te betrekken. 



Voordat we begonnen aan de enquête, zijn we de wijk ingegaan om interviews af te nemen met 

bewoners. We hebben hiervoor mensen op straat aangesproken en aangebeld. Het vinden van mensen 

die bereid waren om met ons in gesprek te gaan, verliep zeer soepel. We hebben positieve reacties 

gehad op het feit dat we de wijk in zijn gegaan en op deze persoonlijke manier de mening van de 

informanten hebben gevraagd. Wat opviel was dat bewoners liever ingaan op een kort interview, dan 

dat ze ter plekke een enquête invullen. Belangrijk bij dit communicatiemiddel is wel dat het gesprek niet 

al te lang moet duren. Daarnaast is het handig om een kort maar krachtige introductie te hebben. Onze 

gesprekken duurden gemiddeld een kwartier. Tot slot werd de attentie, die aan het eind van het interview 

werd overhandigd, positief ontvangen. 

 
De sociaal werker (Solidez, 2017) heeft ons aanvankelijk afgeraden om met een enquête te beginnen 

omdat de bewoners van de Nude daarmee zijn ‘’platgebombardeerd’’. Het voorbeeld wat zij hierbij 

noemde was de enquête van de Woningstichting waarvan er maar één ingeleverd terug kwam. 

Mogelijke oorzaak hiervan was dat de enquête wel heel erg lang was. Wij hebben besloten om ons plan 

om enquêtes uit te delen, door te zetten, met inachtneming van de tip om de enquête kort te houden. 

Uit onze bevindingen bleek dat een enquête wel degelijk een geschikt communicatiemiddel kan zijn: we 

hebben ons streefgetal van 50 enquêtes ruimschoots gehaald en zijn zelfs op 68 uitgekomen. Vooral 

de online enquête bleek vaak te zijn ingevuld, namelijk 41 keer. Wat hierbij wel belangrijk is, is dat de 

enquête dus duidelijk en kort moet zijn, met vooral gesloten vragen. Dit verhoogt de kans op ingevulde 

vragenlijsten. Daarnaast hadden we er een winactie aan verbonden voor de respondenten. Dit heeft 

mogelijk ook invloed gehad op de deelname van respondenten. 

 
7.4 Deelconclusie 

In de huidige situatie is er sprake van een zeer lage tot geen participatie van bewoners in het proces 

van planvorming voor de energietransitie. Er zijn plannen waarbij de mate van participatie in de toekomst 

zal worden verhoogd naar de vierde trede ‘overleg’ van de participatieladder volgens de theorie van 

Arnstein (1969) door zowel de Woningstichting als de gemeente Wageningen. Communicatiemiddelen 

die, op basis van ons onderzoek, bleken te werken om de betrokkenheid van bewoners te vergroten 

zijn: schriftelijke informatie door middel van een officiële brief, informatie via Facebook en Twitter, het 

ophangen van posters ter bekendmaking van de organisatie, persoonlijk contact, het uitdelen van een 

korte, overzichtelijke enquête met gesloten vragen en het organiseren van een winactie. Aan de 

bevindingen omtrent de participatie van bewoners in het proces van planvorming voor de 

energietransitie zijn verschillende risico’s en kansen te koppelen. 

 
Risico’s 

Vanwege de geïdentificeerde lage mate van betrokkenheid in de huidige situatie bestaat het risico dat 

bewoners het gevoel krijgen niet voldoende te worden betrokken bij de energietransitie. Uit de interviews 

met de gemeente en de Woningstichting kwam naar voren dat wordt ingezet op het uitwerken van een 

aantal oplossingsrichtingen voordat de bewoners van de Nude grootschalig worden betrokken bij de 

energietransitie. Uit de enquête is echter gebleken dat veel bewoners (65%) graag gedurende het hele 

proces wil worden geïnformeerd. Ook is van de respondenten slechts 32% op de hoogte van de 

aankomende veranderingen, terwijl de betrokken partijen dus al bezig zijn met het vormen van de 

plannen. Het kan de participatie van de bewoners verhogen als zij tijdig worden geïnformeerd over de 

plannen in de wijk en over het lopende proces. 

 
Zoals in dit hoofdstuk besproken, zorgen de toekomstplannen van belanghebbende partijen ervoor dat 

de mate van participatie zou kunnen stijgen naar trede vier in de participatieladder van Arnstein (1969). 

Hierin wordt ruimte gecreëerd voor bewoners om hun mening en wensen te uiten. Echter identificeren 

we het risico, met behulp van Arnstein’s theorie, dat bewoners van de Nude wel de kans wordt gegeven 

om hun ideeën en meningen te geven maar geen invloed kunnen uitoefenen op uiteindelijke 

beslissingen omtrent de precieze uitvoering van de energietransitie. Door het blijven hangen in trede 

vier is vervolgens Arnstein (1969) de kans op echte participatiemogelijkheid en de herverdeling van 

macht niet gewaarborgd. 

 
Kansen 

Naast risico’s zijn er ook kansen te identificeren op basis van onze bevindingen. De eerste kans die wij 

hebben geïdentificeerd op basis van dit hoofdstuk, betreft de wijze waarop contact met bewoners kan 

worden gezocht. Tijdens ons onderzoek bleek dat bewoners niet goed op de hoogte waren van 

informatie over de energietransitie die was verspreid via het tijdschrift Proef Wageningen. Wel bleek uit 

de enquête dat meer respondenten over de energietransitie wisten, doordat wij actief waren in de wijk 



en persoonlijk contact zochten met bewoners (zie hoofdstuk 5.1). Hieruit kunnen we concluderen dat 

persoonlijk contact, die de Woningstichting en de gemeente in het vervolg van het proces willen zoeken 

met de bewoners, een kans is om informatie beter te verspreiden. 

 
De tweede kans bestaat uit het betrekken van de juiste bewoners die daartoe gemotiveerd zijn. Uit de 

enquête bleek dat er aan de ene kant een groep respondenten is die graag wordt betrokken, maar aan 

de andere kant ook een groep respondenten die hier niet in geïnteresseerd is (60%) (zie hoofdstuk 5.4). 

Sommige respondenten hebben aangegeven het vooral heel belangrijk te vinden om informatie te 

ontvangen, waar anderen betrokkenheid belangrijk vinden. Kortom, er ligt een kans bij het identificeren 

van de mate van betrokkenheid die door verschillende bewoners gewenst is en daar naar behoefte op 

in te spelen. Deze uitkomst komt overeen met het plan van de gemeente om eerst een groep actieve 

buurtbewoners te benaderen. 



8. Discussie 
Er zijn een aantal factoren in dit onderzoek die invloed kunnen hebben gehad op de resultaten en 

analyse. In dit hoofdstuk worden deze factoren bediscussieerd om de onderzoeksresultaten en de 

analyse in de context van het onderzoek te kunnen plaatsen. 

 
Methoden 

Allereerst vormde de diversiteit aan talen van de bewoners in de Nude een barrière voor het onderzoek. 

Bij de interviews bleek dat sommige bewoners wel geïnteresseerd waren in het onderzoek maar niet in 

staat waren om zich voldoende uit te drukken in het Nederlands of Engels. Gezien de vooraf 

vastgestelde variëteit aan beschikbare talen binnen de groep onderzoekers (Engels, Marokkaans, 

Arabisch, Duits en Spaans) was verwacht dat dit probleem minder mee zou spelen, in de praktijk was 

het te lastig om de taalbarrière te doorbreken. Daarnaast is de enquête enkel in het Nederlands van 

deur tot deur verspreid, voornamelijk vanwege tijdgebrek. Dit is enigszins opgevangen door online een 

Engelse enquête beschikbaar te stellen. Echter, geen van de respondenten heeft de enquête in het 

Engels ingevuld. Dit betekent dat enkel Nederlandssprekende mensen zijn bereikt door middel van de 

enquête. Gezien het grote aandeel bewoners met een migratieachtergrond in de wijk (CBS, 2013) zijn 

de resultaten geen volledige afspiegeling van de wijk. 

 
Ten tweede heeft het tijdstip van de interviews het onderzoek beïnvloed. De eerste ronde bewoners 

interviews heeft plaatsgevonden tussen 10 uur ‘s ochtends en 13 uur ‘s middags. In verband met deze 

tijdsspanne is het goed mogelijk dat een deel van de (fulltime) werkende bewoners van de Nude niet is 

benaderd. Daarnaast is ook nog een tweede ronde interviews afgenomen. Een aantal van de interviews 

zijn een aantal dagen of zelfs een week later afgenomen. Dit zorgde voor verschil in resultaten. Deze 

respondenten waren bijvoorbeeld wel bekend met de energietransitie mogelijk doordat ze hier via het 

lopende buurtonderzoek bekend mee zijn geraakt. 

Ditzelfde argument kan ook respondenten van de enquête hebben beïnvloed. Het is mogelijk dat 

sommige respondenten al voor het invullen van de enquête bekend zijn geraakt met het ‘Wijk van de 

Toekomst’ project doordat dit onderzoek in de wijk werd geïntroduceerd. 

 
Ten derde zijn er kanttekeningen te plaatsen bij het gebruik van een enquête als onderzoeksmethode. 

Uit het interview met Solidez bleek dat de bewoners vaak gevraagd worden een enquête in te vullen, 

bijvoorbeeld door de Woningstichting. Het samenvallen van deze verschillende onderzoeken zou 

kunnen resulteren in een overvraging van de bewoners. In dit onderzoek lijkt dit geen probleem te zijn 

geweest, gezien het feit dat de verwachte respons ruimschoots is gehaald. De gemeente heeft 

aangegeven dat er in de nabije toekomst een onderzoek wordt gestart waarbij de bewoners opnieuw 

worden bevraagd. Dit zou wel potentieel kunnen resulteren in overvraging van de bewoners. 

 
Interviews  stakeholders 

Er zijn in totaal vier belanghebbende partijen geïnterviewd: de woonconsulent (Woningstichting), de 

gemeente Wageningen, Solidez en de onafhankelijke procesbegeleider. Er is geen contact meer gelegd 

met de buurtbeheerder (van de Woningstichting) van de Nude. Deze was tijdelijk niet werkzaam en het 

interview is komen te vervallen. Deze buurtbeheerder had van toegevoegde waarde kunnen zijn in 

advies over het benaderen van de bewoners, wat een aantal andere discussiepunten had kunnen 

verminderen. 

Een van de uitvoerende partijen, Liander, is aan het begin van het onderzoek niet belangrijk genoeg 

geacht om al mee in gesprek te gaan omdat werd verwacht dat deze partij nog maar zeer beperkt 

betrokken zou zijn bij het project. Uit de interviews met de andere belanghebbende, zeker die met de 

gemeente, kwam echter naar voren dat de rol van Liander (of Alliander) in het project groter was dan 

verwacht. Op basis van de interviews was het waardevol geweest om de netbeheerder wel te spreken. 

 
Resultaten 

Allereerst blijkt uit de resultaten van de interviews met bewoners dat een viertal aspecten belangrijk 

worden gevonden in een transitie: duurzaamheid, financiële kosten, inspanning en veiligheid. 

Informatievoorziening was een aspect dat zowel binnen de transitie al in het algemeen als belangrijk 

werd gezien. Deze aspecten komen grotendeels overeen met de motieven genoemd in het onderzoek 

van van Vliet & Spaargaren (2017) die geldbesparing, transparantie, duurzaamheid en de 

samenwerking tussen huishoudens identificeerde. Opvallend is dat dit laatste aspect in dit onderzoek 

geen enkele keer genoemd door respondenten. Een mogelijke verklaring is dat samenwerking tussen 

huishoudens  minder  van  belang  is  voor  de  bewoners  van  sociale-huurwoningen,  omdat  de 



Woningstichting degene is die de energietransitie zal gaan faciliteren. Bewoners hoeven hiervoor dus 

minder direct met elkaar te overleggen. 

 
Ten tweede komt uit de resultaten naar voren dat de participatie van bewoners in de planvorming nog 

zeer beperkt is, er vindt bijna geen participatie plaats. In combinatie met de participatieladder van 

Arnstein (1969) zou dit kunnen leiden tot de conclusie dat partijen (bewust) nietsdoen aan participatie. 

Het waargenomen gebrek aan participatie kan echter te maken met het stadium van het project, 

meerdere partijen benadrukken dat het project nog in de beginfase zit. De betrokken partijen hebben 

ook de intentie uitgesproken om van plan te zijn bewoners meer te betrekken bij de plannen, waarmee 

de participatie zal stijgen op de participatieladder. 

 
Ten slotte is uit de resultaten gekomen dat de respondenten het op prijs stelden dat wij onderzoek 

deden in de wijk. Of dit een goede afspiegeling is van de wijk betwijfelen wij, aangezien bewoners die 

het niet fijn vinden dat wij onderzoek doen waarschijnlijk ook geen interview wilden geven. 

 
Communicatiemiddelen 

Er zijn verschillende communicatiemiddelen gebruikt in het onderzoek: posters, interviews en de 

enquête. Deze middelen zijn gebruikt om bewoners te informeren en te betrekken. De deelvraag over 

communicatiemiddelen is beantwoord aan de hand van eigen ervaringen met de in dit onderzoek 

gebruikte communicatiemiddelen. Ook is hierbij het interview met Solidez betrokken, omdat wij 

verwachtten dat deze organisatie veel kennis heeft over het bereiken en betrekken van bewoners. Het 

voordeel van deze gekozen methode is dat we praktische resultaten hebben over wat voor ons heeft 

gewerkt in de wijk en dat het specifiek is gericht op de Nude. Echter, is er geen volwaardig 

wetenschappelijk onderzoek naar communicatiemiddelen gedaan en er is geen gebruik gemaakt van 

literatuur over communicatie, wat de mogelijkheid tot het trekken van conclusies zeer beperkt. 

 
Stakeholderanalyse (plannen belanghebbende partijen) 

Om duidelijk te krijgen wat de precieze invulling voor het ‘Wijk van de Toekomst’ project en de 

energietransitie in de Nude gaat worden, is gebruik gemaakt van interviews met vertegenwoordigers 

van betrokken partijen. Er zijn gesprekken geweest met een woonconsulent (Woningstichting), adviseur 

klimaat en duurzaamheid (gemeente Wageningen), sociaal werkster (welzijnsorganisatie Solidez) en 

een onafhankelijk procesbegeleider. De plannen van deze partijen bevinden zich nog in een 

beginstadium en zijn dus nog weinig concreet. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat de geïnterviewde 

partijen enkel de vastliggende of vooral de positieve plannen hebben gedeeld en de interviews geen 

volledige weergave zijn van de te verwachte plannen in de wijk de Nude. 

 
Daarbij bleek dat onze contactpersoon bij de Woningstichting niet bekend was met de plannen van de 

Woningstichting aangaande de energietransitie. Deze woonconsulent heeft ons wel goed kunnen 

helpen met informatie over de Nude en de Woningstichting in het algemeen, maar minder over de 

energietransitie specifiek. Er is op aanraden van deze contactpersoon een nieuw contact benaderd om 

meer te weten over de plannen van de Woningstichting. Dit is in eerste instantie niet gelukt wegens een 

gebrek aan respons, door tijdsgebrek is hier niet meer achteraangegaan. 



9. Conclusie 
In dit onderzoek is de huidige situatie waarin de Nude zich bevindt met betrekking tot de energietransitie 

uiteengezet. Het in kaart brengen van de huidige situatie is onderzocht op basis van vier aspecten. Een 

stakeholderanalyse, het perspectief van bewoners, een uiteenzetting van de technische invulling van 

de transitie en een onderzoek naar de mate van participatie van bewoners in het proces van 

planvorming. De conclusie van dit resultatenrapport wordt gebruikt om een overzicht te creëren van de 

bevindingen per hoofdstuk. 

 
Stakeholderanalyse 

Uit de stakeholderanalyse blijkt dat de belanghebbende partijen kunnen worden ingedeeld in primaire 

en secundaire partijen, vanuit het perspectief van Kleurrijk Nude. Vervolgens is gebleken dat de partijen 

die zich in de primaire cirkel bevinden bestaan uit: bewoners, Kleurrijk Nude, de gemeente Wageningen 

en de Woningstichting. De bewoners hebben te maken met de directe gevolgen van de energietransitie 

en zijn daardoor een groot belang. Daarom heeft de bewonerscommissie, Kleurrijk Nude ook een groot 

belang, maar de invloed en inbreng die ze hebben bleek echter klein vergeleken met de Woningstichting 

en de gemeente Wageningen. De gemeente Wageningen heeft veel invloed: zij zijn de initiator van de 

energietransitie en hebben het initiatief getoond in het bijeenbrengen van partijen, waarmee ze het 

project willen aanpakken. Tot slot is de Woningstichting eigenaar van de sociale huurwoningen en heeft 

daardoor veel zeggenschap over onderhoudszaken en de energietransitie van de huizen. 

Van de secundaire belanghebbenden die zijn geïdentificeerd, komen Solidez en Liander het meest naar 

voren als het gaat om de bewoners van de sociale huurwoningen. Deze partijen hebben een belang in 

de ontwikkelingen. Beide partijen behoren tot uitvoerende partijen die zijn ingeschakeld door de 

gemeente en daardoor kan hun invloed op de energietransitie hoog zijn. 

 
Perspectief  respondenten 

Uit de enquête en de interviews blijkt dat zeer weinig respondenten op de hoogte zijn van de plannen 

omtrent de energietransitie in de wijk. De transitie zal echter wel een grote impact hebben op de 

bewoners, waarbij vooral naar voren komt dat de manier van koken zal veranderen, aangezien 94% 

van de respondenten nog op aardgas kookt. Respondenten waren zich ervan bewust dat deze 

verandering invloed heeft op hun huishoudelijke activiteiten die te maken hebben met koken. Andere 

activiteiten die zullen veranderen, werden een stuk minder benoemd. De belangrijke aspecten voor de 

informanten die naar voren kwamen in ons onderzoek zijn: financiële kosten, duurzaamheid, 

inspanning, veiligheid, en informatie. Deze komen grotendeels overeen met de volgende motivaties van 

Vliet & Spaargaren (2017): duurzaamheid, transparantie en geldbesparing. 

 
Technische invulling energietransitie 

Er zijn verschillende technische invullingen nodig voor de energietransitie met elk hun eigen effecten op 

e-practices en financiële kosten van bewoners. Het alternatief dat met de beperkte informatie op dit 

moment het meest waarschijnlijk lijkt voor de Nude, is het gebruik van aardwarmte via het warmtenet. 

Een gevolg voor de bewoners van deze omschakeling is dat een elektrische boiler of warmtepomp en 

extra isolatie nodig is. De grootste fysieke veranderingen zullen echter buitenshuis plaatsvinden: 

gasleidingen moeten verwijderd worden en het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid. Dit kan leiden 

tot tijdelijke overlast van bouwwerkzaamheden. 

Ook de e-practices binnenshuis zullen veranderen. Indien ervoor wordt gekozen om de 

energievraagstukken via Demand Side Management te reguleren, worden bewoners direct 

gestimuleerd om hun energiegedrag aan te passen. Maar ook de nieuwe manier van koken zal invloed 

op e-practices hebben. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid dat er nieuwe e-practices ontstaan. Het is 

mogelijk dat bewoners zelf hun energieconsumptie gaan monitoren met behulp van een slimme 

energiemeter in huis, waardoor bewoners meer bewust energiegedrag gaan vertonen. 

Het financiële aspect blijft een onzeker punt binnen de energietransitie. Enerzijds zal de energietransitie 

gepaard gaan met aanschafkosten voor materiaal binnenshuis zoals een boiler of nieuwe kookplaat met 

eventueel inductie pannen. Anderzijds kan de overstap leiden tot lagere energielasten, indien de 

energietransitie gepaard gaat met andere energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd van 

deze maatregelen is echter niet bekend. Indien er sprake zal zijn van renovatie van de huizen, zal de 

huur wel weer verhoogt kunnen worden. 

 
Participatie 

In de huidige situatie is er sprake van een zeer lage tot geen participatie van bewoners in het proces 

van planvorming voor de energietransitie. Er zijn plannen waarbij de mate van participatie in de toekomst 

zal worden verhoogd naar de vierde trede ‘overleg’ van de participatieladder volgens de theorie van 



Arnstein (1969) door zowel de Woningstichting als de gemeente Wageningen. Communicatiemiddelen 

die, op basis van ons onderzoek, bleken te werken om de betrokkenheid van bewoners te vergroten 

zijn: schriftelijke informatie door middel van een officiële brief, informatie via Facebook en twitter, het 

ophangen van posters ter bekendmaking van de organisatie, persoonlijk contact, het uitdelen van een 

korte enquête met gesloten vragen. 

 
Slot 

Dit zijn de bevindingen van dit onderzoek gericht op de betrokken partijen, het perspectief van de 

respondenten, de technische invulling van de energietransitie en de mogelijkheden voor participatie van 

de bewoners. Deze bevindingen samen geven een zo compleet mogelijke beschrijving van de huidige 

situatie waarin de wijk de Nude zich bevindt met betrekking tot de energietransitie. Op dit moment 

worden bewoners volgens ons nog niet voldoende betrokken bij het proces, terwijl ze zelf aangeven wel 

graag geïnformeerd te worden. Juist in de beginfase en bij het maken van de plannen kan de participatie 

van bewoners heel belangrijk zijn. Het is daarom van belang om nu te beginnen met het informeren en 

mee laten denken van bewoners zodat zij echt mee kunnen beslissen in de veranderingen van de wijk. 

Wij hebben ons best gedaan om middels de in dit onderzoek geïdentificeerde risico’s en kansen bij te 

dragen aan een kleurrijke toekomst voor de wijk de Nude voor alle belanghebbende partijen en de 

bewoners in de wijk. 



Literatuur 
 

Abel&co, (2014). Hoe lang kan ik douchen met een boiler? Verkregen op 15 juni 2017, van  

https://abelenco.nl/kennisbank/hoe-lang-kan-ik-douchen-met-een-boiler/# 
 

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 

35(4), 216-224. 

 
van den Biggelaar, L. & Stap, K. (2017). Alle wijken aardgasvrij. Proef Wageningen, 6, 54-55. 

 
Brinkmann, S. (2014). Interview. In Encyclopedia of Critical Psychology (pp. 1008-1010). Springer 

New York. 

 
Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done?. Qualitative 

research, 6(1), 97-113. 

 
Bryman, A. (2015). Social research methods. Oxford university press. 

 
Cogan, A., Sharpe, S., & Hertzberg, J. (1986). Citizen participation. International City Managers' 

Association/American Planning Association, Chicago, 283-305. 

 
Consumentenbond, (n.d.) a. Koken op inductie. Verkregen op 28 juni 2017, van  

https://www.consumentenbond.nl/kookplaat/koken-op-inductie. 
 

Consumentenbond, (n.d.) b. Werking van kookplaten. Verkregen op 27 juni 2017, van  

https://www.consumentenbond.nl/kookplaat/gaskookplaat-elektrische-kookplaat#no3 
 

Geels, F. W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about 

dynamics and change from sociology and institutional theory. Research policy, 33(6), 897-920. 

 
Gemeente Woerden, (2017) Verslag bewonersbijeenkomst Schilderskwartier, Verkenning naar een 

toekomst zonder aardgas. Verkregen op 13 juni 2017, van  

https://www.woerden.nl/sites/default/files/verslag%20bewonersavond%20aardgasvrij%20schilderskwa 

rtier.pdf 
 

Gobo, G. (2007). Sampling, representativeness and generalizability. Teoksessa Seale, C., Gobo, G., 

Gubrium, J. & Silverman, D. Qualitative research practice. Sage Research Methods Online, 1-19. 

 
Gooyert, V. D., Rouwette, E. A. J. A., van Kranenburg, H. L., & van Breen, H. J. (2014). Dynamiek van 

de energietransitie; naar een gedeeld beeld van kansen en uitdagingen. 

 
Gottwalt, S., Ketter, W., Block, C., Collins, J., & Weinhardt, C. (2011). Demand side management—A 

simulation of household behavior under variable prices. Energy policy, 39(12), 8163-8174. 

 
GreenDeal (2017). GD212 - Aardgasvrije wijken. Verkregen op 27 juni 2017, van  

http://www.greendeals.nl/gd112-aardgasvrije-wijken/. 
 

Hartstichting, (n.d.) Pacemaker. Verkregen op 20 juni 2017, van  

https://www.hartstichting.nl/behandelingen/pacemaker 
 

Hasselaar, E. (2009). Draagvlak voor energiebesparende maatregelen; principes en processen om 

huurders bij energiebesparingen te betrekken. Conference proceedings. 

 
Heijmans Woningontruiming (n.d.). Wageningen. Verkregen op 29 juni 2017, van  

https://heijmanswoningontruiming.nl/wageningen/ 
 

Hier Verwarmt, (n.d.) Koken op inductie. Verkregen op 20 juni 2017, van  

https://www.hierverwarmt.nl/inductie 

http://www.consumentenbond.nl/kookplaat/koken-op-inductie
http://www.consumentenbond.nl/kookplaat/gaskookplaat-elektrische-kookplaat#no3
http://www.woerden.nl/sites/default/files/verslag%20bewonersavond%20aardgasvrij%20schilderskwa
http://www.greendeals.nl/gd112-aardgasvrije-wijken/
http://www.hartstichting.nl/behandelingen/pacemaker
http://www.hierverwarmt.nl/inductie


Jouw Energie Moment (2016). Pilotgebieden. Verkregen op 21 juni 2017, van  

http://www.jouwenergiemoment.nl/pilotgebieden/ 

 
 

Kaplan, S. (2008). Framing contests: Strategy making under uncertainty. Organization Science, 19(5), 

729-752. 

 
KNMI, (n.d.). Uitleg over tropische dagen. Verkregen op 29 juni 2017, van https://www.knmi.nl/kennis- 

en-datacentrum/uitleg/tropische-dagen 
 

Lenzholzer, S. (2013). Het weer in de stad: hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt. Wageningen: 

Nai010 Uitgevers. 

 
Narayanan, V. K., Zane, L. J., & Kemmerer, B. (2011). The cognitive perspective in strategy: An 

integrative review. Journal of Management, 37(1), 305-351. 

 
Nationaal Kritisch Platform Windenergie [NKPW]. (n.d.). Verkregen op 20 juni 2017, van  

http://www.nkpw.nl/index.php/nkpw 
 

Olsen, W. (2004). Triangulation in social research: qualitative and quantitative methods can really be 

mixed. Developments in sociology, 20, 103-118. 

 
Parenco (2017). Persbericht ‘Green Deal voor Ultradiepe Geothermie ondertekend door Parenco,  

Vito, QNQ en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling’. Pdf-document verkregen op 27 juni 2017, 

van  http://www.parenco.com/media/17332/Persbericht%20ondertekening%20Green%20Deal%20juni%20 

2017.pdf 
 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). (2016). Energietransitie: Joulebak 2050. Verkregen op 20 

juni 2017, van http://themasites.pbl.nl/energietransitie/ 
 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), (2012). Leefbaarometerscore Wageningen 

totaal en per postcode naar zes deelgebieden 2012. Verkregen op 27 juni 2017, van  

http://www.rivm.nl/media/profielen/profile_289_Wageningen_omgeving.html 
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOa), (n.d.). Beleid en afspraken woningbouw, 

convenant energiebesparing huursector. Verkregen op 22 juni 2017, van  

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/woningbouw/beleidskader 
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOb), (n.d.) Gemeente Wageningen - lokale situatie. 

Verkregen op 22 juni 2017, van http://www.rvo.nl/initiatieven/green-deal-aardgasvrije- 

wijken/gemeente-wageningen 
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOc), 2017. Warmte Atlas. Verkregne op 21 juni 2017, 

van   http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2 
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOd), (n.d.). Technieken: ondiepe bodemenergie - 

gesloten systemen. Verkregen op 21 juni 2017, van 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie- 

opwekken/bodemenergie/aardwarmte/gesloten-systemen 
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOe), (n.d.). Technieken: ondiepe bodemenergie - open 

systemen. Verkregen op: 21 juni 2017, van http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam- 

ondernemen/duurzame-energie-opwekken/bodemenergie/aardwarmte/gesloten-systemen 
 

Rijksoverheid, (2016). Doelen Energieakkoord binnen bereik. Verkregen op 13 juni 2017, van  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/14/doelen-energieakkoord-binnen-bereik.. 
 

Rotmans.J, R. Kemp, M. Asselt. (2001) ‘More evolution than revolution: transition management in 

public policy’, Foresight, Vol. 3 Iss 1 pp. 15 - 31. doi: 10.1108/14636680110803003 

http://www.jouwenergiemoment.nl/pilotgebieden/
http://www.knmi.nl/kennis-
http://www.nkpw.nl/index.php/nkpw
http://www.parenco.com/media/17332/Persbericht%20ondertekening%20Green%20Deal%20juni
http://themasites.pbl.nl/energietransitie/
http://www.rivm.nl/media/profielen/profile_289_Wageningen_omgeving.html
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/woningbouw/beleidskader
http://www.rvo.nl/initiatieven/green-deal-aardgasvrije-
http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
http://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/14/doelen-energieakkoord-binnen-bereik


Rotmans, J., Van Asselt, M., Molendijk, K., Kemp, R., Geels, F., & Verbong, G. (2000). Transitions 

and transition management. The case of an emission-low energy supply. 

 
Shove, E., Pantzar, M., & Watson, M. (2013). Social Practice: Everyday Life and How it Changes. 

Sage: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2012. 181 pages. Science & 

Technology, 26(23), 124-126. 

 
Sociaal-Economische Raad (SER). (2017) Energieakkoord voor duurzame groei. Verkregen op 13 juni 

2017, van http://www.energieakkoordser.nl 
 

Speelziek, L. (2012). Winkelstrip De Nude in Wageningen verloedert. De Gelderlander. Verkregen op 

27 juni 2017, van http://www.gelderlander.nl/de-vallei/winkelstrip-de-nude-in-wageningen- 

verloedert~a1f383e3/. 
 

Van Vliet, B., & Spaargaren, G. (2017). against sustainable ways of. Routledge Handbook on 

Consumption, 353. 

 
Van Vliet, B. J., Naus, J., Smale, R., & Spaargaren, G. (2016). Emerging e-Practices, Information 

Flows and the Home: A Sociological Research Agenda on Smart Energy Systems. In Smart Grids 

from a Global Perspective (pp. 217-233). Springer International Publishing. 

 
Verbong, G., & Geels, F. (2007). The ongoing energy transition: lessons from a socio-technical, multi- 

level analysis of the Dutch electricity system (1960–2004). Energy policy, 35(2), 1025-1037. 

 
Wimmler, C., Hejazi, G., de Oliveira Fernandes, E., Moreira, C., & Connors, S. (2017). Impacts of 

Load Shifting on Renewable Energy Integration. Energy Procedia, 107, 248-252. 

 
Winkel, A. (2017). Wageningse kinderen werken aan duurzame wijk. De Gelderlander.     

Gemeente Wageningen (wageningen.nl) (n.d.) Duurzame energie. Verkregen op 27 juni 2017, van  

https://www.wageningen.nl/inwoners/Klimaat/Windenergie 
 

de Woningstichting (2013). Kleurrijk Nude. Verkregen op 26 juni 2017, van  

https://www.dewoningstichting.nl/1/Welkom-bij-de-Woningstichting/Mijn-buurt/Zuid/Nude/Nude- 

Bewonerscommissies/Kleurrijk-Nude.html?highlight=kleurrijk%2c%20nude 

http://www.energieakkoordser.nl/
http://www.gelderlander.nl/de-vallei/winkelstrip-de-nude-in-wageningen-
http://www.wageningen.nl/inwoners/Klimaat/Windenergie
http://www.dewoningstichting.nl/1/Welkom-bij-de-Woningstichting/Mijn-buurt/Zuid/Nude/Nude-




Appendix A: Verslagen interviews bewoners 

 
Interview 1 

Troelstraweg begane grond (plus vriend aan begin en plus vriendin Anne Cleij die hier ook komt te 

wonen vanaf volgende week maandag) 

 
Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

Zij woont al 4 ½ met haar drie kinderen in de Nude. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Haar vriend vertelt dat ze wel last hebben van geluidsoverlast hier in de buurt, omdat ze hebben buren 

die wel heel graag harde muziek opzetten. Of ook dat ze last hebben van vuil op de straat of niet goed 

schoonmaken. Een tijd terug hadden ze veel last van enorm veel afval naast de containers. Dat is ter 

sprake gekomen in de huisapp en Toon, de buurtbeheerder, leest mee en heeft dat meteen goed 

geregeld, dus nu hebben ze daar geen last meer van. Vivian zegt dat ze wel heel blij is met dit plekje. 

Ook omdat ze dus drie kinderen heeft en hier zijn een aantal speeltuinen die dicht bij de school en hun 

huis zijn. Ze vindt het ook heel leuk dat de wijk zo multicultureel is. Ze zegt ook dat ze niet zo moeilijk 

is. Dus ze vindt het wel alles best. Ze was wel vanochtend om 7 uur wakker gemaakt door de harde 

muziek van de buren. Daar dacht ze wel van, nou of dat nu zo moet zijn, zo vroeg. Ze zegt wel dat het 

niet de meest chique buurt is maar ja dat hoort erbij volgens haar. Tot nu zit ze hier goed maar als ze 

samen gaat wonen met haar vriend dan wil ze wel ergens anders naartoe. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Er zijn nieuwe speeltuinen gekomen. Vivian vond het heel fijn dat de buurt actief betrokken werd bij het 

kiezen van de speeltuinen, er was een bijeenkomst waarin mensen konden aangeven wat ze fijn vinden. 

Al maakte het haar niet zo uit wat er nou precies kwam in de speeltuinen, want voor de kinderen is toch 

alles wel leuk. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Nee, niet echt 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Vivian vertelt dat in het buurthuis wel heel vaak leuke activiteiten plaatsvinden voor kinderen en 

jongeren. Soms zijn haar kinderen de hele middag weg omdat ze dan deelnemen aan al die activiteiten. 

Dat vindt ze prima. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Nee, ze heeft die tijdschrift niet gelezen. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Nee. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Nee. 

Alle aanwezigen zeiden allemaal dat ze niet denken dat dat hier gaat gebeuren. Anne vertelde over 

over haar broer die voor drie weken uit zijn flat moest, toen bij hem die overgang werd uitgevoerd. Dat 

zou ze niet leuk vinden. Maar ze denken echt niet dat de Woningstichting dat in de Nude zou doen. Dat 

is alles veel te duur. En als ze er veranderingen aan brengen dan is dat waarschijnlijk heel ver in de 

toekomst. Of dat ze ergens heel klein ermee beginnen. Maar ze konden zich dat niet echt voorstellen. 

Ze zijn van mening dat dat soort projecten alleen maar plaatsvinden in nieuwbouwwoningen maar niet 

in bestaande woningen. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 



Anne zei dat ze echt niet op inductie wilt gaan koken. Vivian daarentegen zei dat ze dat helemaal geen 

probleem vind. Integendeel ze vindt dat juist heerlijk en fijn op inductie. Is makkelijk schoon te houden 

en ook veiliger. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Persoonlijk vinden hun dat het wel belangrijk is dat duidelijk wordt gemaakt wie hiervoor betaalt. Nieuwe 

pannen of een nieuwe vloer zijn heel duur. Dus wie gaat dat betalen? 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

Ook door de ervaring met wat de broer van Anne is gebeurd vinden de informanten het belangrijk dat 

hier een tegemoetkoming voor de bewoners nodig is. Ze vinden wel een vloerverwarming ideaal maar 

ze zijn zich bewust erover dat dan natuurlijk ook een andere vloer erin moet. En hoe ze dat willen doen, 

kunnen ze zich niet voorstellen. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Niet echt iets gehoord hierover. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Via bijeenkomsten, nieuwsbrieven, online vragenlijsten en ze komen met het idee een website van de 

gemeente of de Woningstichting te hebben waar alle informatie op staat over wat je kan verwachten en 

ook waar je met vragen terecht kan. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Ze vinden het heel erg leuk dat we persoonlijk langs komen. Het lijkt toch echt alsof we oprecht 

geïnteresseerd zijn in hun meningen en belangen hierover. 

 
Persoonlijke gegevens (antwoorden van Vivian) 

Wat is uw leeftijd? 

Net boven 30 

Wat is uw woonsituatie? 

Ze woont alleen met haar drie kinderen. 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 

 
Zij was heel geïnteresseerd en wilt heel graag komen naar onze eindpresentatie. 

 
Interview 2 

Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

Hij woont er 1 ½ jaar in de Nude. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Hij vindt het fijn om een plek te hebben. Hij heeft in Wageningen gestudeerd, maar is nu al klaar en op 

dit moment werkloos. Er wonen ook een aantal vrienden van hem in de buurt dus dat vindt die fijn. Hij 

vindt het een grappige wijk. Hij zegt wel dat hij het vaak de achterbuurt van Wageningen noemt. Dat 

klinkt nu wel negatief, zegt hij, maar op zich vindt hij het prima wonen voor nu. Hij heeft helaas wel heel 

luidruchtige buren. Dat vindt hij heel erg jammer dat hij daarmee helaas zo pech heeft gehad. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Hij begint over het afval scheiden project. Daar kon je per straat een prijs winnen (afvalbakken om te 

scheiden) maar hij weet niet echt hoe dat is afgelopen. Heel veel is er volgens hem niet veranderd. Het 



vuilnis wordt nu wel gescheiden maar wel heel vaak ook fout. Er is altijd iemand die plastic in de gft- 

afval doet. Dus hij weet niet echt of dat nu verbeterd is. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Hij zegt dat die niet echt een idee heeft. Misschien iets met verven maar verder niets gehoord. 

Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Hij heeft het specifieke artikel niet gelezen, maar kent het tijdschrift. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Hij kent het project Wijk van de Toekomst niet. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Nee. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Hij vindt dat heel goed omdat hij is heel erg voor duurzaamheid. En hij zegt ook dat hij niets tegen 

verandering heeft. Ook als hij dan bijvoorbeeld andere pannen moet gebruiken dan staat hij hier open 

voor. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Hij heeft niet echt punten van aandacht. Dit omdat hij zelf heel bezig is met duurzaamheid. Hij zegt wel 

dat het beter niet heel veel zou moeten kosten, in het speciaal ook voor anderen, maar voor hem is dat 

op zich geen probleem. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Niet echt iets wat hij belangrijk vindt. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

Kon niets bedenken. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Hij had nooit iets hierover gehoord. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

De manier maakt hem niet uit. Hij staat voor alles open. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Hij vindt het heel leuk dat we onderzoek doen, grappig. Hij hoopt voor ons dat we wel aanspraak krijgen 

omdat volgens hem is de buurt heel verschillend. Er is wel heel veel werkloosheid. Hij zegt dat hij wel 

een heel mooi huis heeft maar ook bij andere zouden we misschien niet zomaar binnen komen. 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

27 

Wat is uw woonsituatie? 

Hij woont met zijn vrouw. 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 



Interview 3 

Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

Zij wonen er al bijna drie jaar. Zomer 2014. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Hij vindt het goed, leuk. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Nee, hij heeft geen veranderingen gemerkt. Wel dat er heel veel nieuwe gezinnen zijn, meestal uit Syria. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Nee. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Over activiteiten weet hij niet echt iets. Zijn kinderen spelen altijd op het grasveld achter het huis. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Nee. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Hij is niet bekend met dit project. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Nee, hier heeft hij niks over gehoord. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Hij vertelt dat die al op inductie kookt. Hij heeft het kookstel overgenomen van de vorige eigenaar van 

deze woning. Die wou het eigenlijk eruit halen maar toen heeft die hem opgekocht. Hij vindt het fijn op 

inductie te koken maar hij zegt dat het wel duurder is omdat het meer verbruikt. Maar het is wel heel 

makkelijk om schoon te maken. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Niet gevraagd omdat hij al op inductie kookt. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Niet echt van toepassing. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

Niet van toepassing. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Hij zegt dat die een paar brieven had gekregen over toekomstige plannen, maar hij heeft daar niet op 

gereageerd en hij heeft ze ook niet gelezen. Ook een x aantal vragenlijsten maar die gooit hij gewoon 

weg. Hij zegt dat dat hier iedereen zo doet. Zijn reden hiervoor is, dat hij geen zin heeft om te reageren. 

En omdat niemand hieraan meedoet. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Hoeft niet. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Niet echt een mening hierover. 



Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

30+ 

Wat is uw woonsituatie? 

Gezin met 5 kinderen 

Wat is uw geboorteland? 

Afghanistan 

 
Interview 4 

Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

Hij woont al 17 jaar in de Nude 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Hij heeft geen contacten in de wijk. Niemand komt langs dus hij woont heel erg op zichzelf. 

Hij geeft aan dat die dat wel jammer vindt en dat die dat wel graag zou willen. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Nee, omdat die hiermee niet per se bezig is. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Nee, hij heeft niks gehoord hierover. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Hij heeft nog nooit ergens deelgenomen, maar hij weet dat er weleens iets is in het wijkcentrum. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Hij kent het tijdschrift wel maar hij heeft dit artikel niet gelezen. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Hij heeft daar nog nooit iets van gehoord. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Nee, daar wist hij niks van. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Hij geeft aan dat die niet echt behoefte aan verandering heeft. Hij vindt het wel best om op gas te koken 

omdat die ook heel weinig gas verbruikt. Dus hij zou liever geen verandering willen. Maar als iedereen 

in de flat een verandering moet doen dan gaat hij wel mee doen. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Hij vertelde dat zijn ouders die ergens anders wonen net wel van gas naar inductie waren veranderd. 

Maar dat ze toch weer terug zijn gegaan naar gas. Hij denkt wel gelijk aan al die pannen die je dan niet 

meer kan gebruiken. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Hij vindt vooral de kosten belangrijk. 

Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

Extra aandacht zou dus naar de kosten moeten gaan. Dat het niet te veel kost voor hem. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Hij heeft hierover nog nooit iets gehoord van een partij. 



Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Hij zou wel graag betrokken willen worden als er zulke veranderingen aankomen. Het eerste wat hij 

opnoemt is een informatieavond ergens. Maar later zegt hij dat hij nog nooit bij zoiets is geweest. Hij 

zegt dat vragenlijsten door de brievenbus ook wel een optie zijn. Als die maar gevraagd wordt vind die 

eigenlijk alles best. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Hij houdt van positief denken, dus hij vindt het positief dat we in de wijk rondgaan en naar de meningen 

vragen. 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

65 

Wat is uw woonsituatie? 

Hij woont alleen. Zijn partner heeft er ook een tijd gewoond maar ze moest weer naar de psychiatrie. 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 

Hij was heel geïnteresseerd en wilt heel graag komen naar onze eindpresentatie. 

 
Interview 5 

Vrouw met klein kind over straat wandelend. 

Adres: Treubstraat 

 
Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

De respondent geeft aan sinds oktober vorig jaar in de Nude te wonen. Dit zijn nu dus 8 maanden. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Ze vindt het een rustige wijk en ervaart de wijk als wel oké. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Ze heeft geen veranderingen in de afgelopen 8 maanden opgemerkt. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Ze weet niks van plannen voor de toekomst in de wijk. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Studentenverenigingen organiseren weleens activiteiten in de wijk, zoals een BBQ of feesten. Daar doet 

onze respondent nooit aan mee, omdat ze daar niet in geïnteresseerd is. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

De respondent heeft nog nooit het tijdschrift Proef Wageningen gelezen. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

De respondent heeft nog nooit gehoord van de wijk van de toekomst project. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

De respondent heeft nog nooit gehoord van de energietransitie. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? De respondent geeft aan eerder op elektriciteit te hebben 

gekookt. Ze geeft aan het koken op gas fijner te vinden. Ze zegt dat koken op gas een stuk sneller is en 

ook goedkoper. Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

De boiler in huis moet nodig worden aangepakt. Dit zou heel goed zijn om geld te besparen. Nu laat de 

bewoners de boiler altijd ’s nachts aanstaan, omdat dit goedkoper is. Er kan nu maar maximaal 0,5 uur 



worden gedoucht, doordat anders het warme water op is. Dit zorgt niet voor wooncomfort. Daarnaast 

zijn de woningen helemaal niet energiezuinig. De woningen hebben een label E of iets dergelijks. Als 

dit    zou    worden    verbeterd    zou    dat    flink    schelen    in    de    energie    verbruikskosten. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

 
Met het afsluiten van het huurcontract is onze respondent verteld dat de boiler binnenkort zou worden 

vervangen en het huis energiezuiniger zou worden gemaakt. Ze hebben nu al meer energiekosten 

gemaakt dan waarvoor de betalen. Dit was in hun voormalige huis, in Ede, nooit het geval. Dit komt 

door het lage energielabel. Dit zouden ze graag veranderd zien. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

De respondent geeft aan nog niet geïnformeerd te zijn over het project. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

De respondent geeft aan graag meer betrokken te willen worden in het project en de plannen hiervan. 

Ze zou graag haar mening geven. 

 
En als JA: Hoe zou u het liefst uw mening willen geven (Vragenlijst/ persoonlijk/ informatieavond)?     

Ze zou graag per mail of brief worden geïnformeerd. Ze ervaart geen duidelijk verschil tussen deze 

beide media. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

De respondent geeft aan het erg goed te vinden dat wij rondvragen in de buurt over dit onderwerp. 

 
Persoonlijke  Informatie 

Wat is uw leeftijd? 

28 jaar 

Wat is uw woonsituatie? Woont u alleen, of met een gezin? 

Gezinssituatie. Moeder, vader en kind. 

(Vader hoogstwaarschijnlijk werkend. Deze informatie is gebaseerd op een opgevangen gesprek tussen 

buurtbewoners.) 

 
Wat is uw geboorteland? 

Afghanistan 

 
Interview 6 

Man genaamd Benny waarbij is aangebeld. Adres: treubstraat 18 

 
Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

De respondent is voor 2,5 jaar woonachtig in de Nude. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

De respondent heeft wisselende ervaringen in de buurt. Hij had erge ruzie met de buren, maar deze zijn 

nu verhuisd. De flat zal ervaart hij altijd als prima. Doordat de flat wordt gerenoveerd voordat je erin 

komt wordt het als een erg nette flat opgeleverd. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Hij heeft geen veranderingen gezien in de wijk. Hij bemoeit zich niet zo met de buren. Hij weet wel dat 

de wijk voorheen een erg slechte naam had en weleens de ‘’ghetto’’ wordt genoemd. Dit was voordat 

hij hier kwam wonen en is nu niet meer de situatie. Het is een hele gemixte buurt. De mensen hebben 

niet erg veel contact met elkaar, maar dat vindt de respondent prima. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

De respondent zegt dat hij weet dat er activiteiten worden georganiseerd, maar dat hij er zelf niet bij 

betrokken is. De meeste activiteiten zijn gericht op kinderen. 



Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

De bewoner heeft geen idee van eventuele toekomstplannen n de wijk. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Hij heeft het tijdschrift weleens in de bus gehad of eerder gezien, maar nog nooit gelezen. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Hij geeft aan niks te weten van dit project. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Hij geeft aan niet eerder te hebben gehoord van een dergelijk plan voor de Nude. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Hij vindt het een positieve ontwikkeling om van het gas af te gaan en over te stappen op elektriciteit. De 

flats zouden ideaal zijn voor zonnepanelen, omdat er veel oppervlakte op het dak is waar nu niks mee 

wordt gedaan. Niemand zou er daar ook last van hebben. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

De respondent denkt niet dat het heel veel invloed zal hebben op zijn dagelijks leven. Wel bedenk hij 

zich dat hij een hekel heeft aan elektrische kookplaten. Toch heeft hij dit voor de transitie over. Hij 

verbrand eten sneller op elektrische platen en zegt dat het veel duurder is om daarop te koken. Ook 

een elektrische verwarming is erg duur. Aardgas is veel goedkoper. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

De respondent geeft aan graag wat meer inzicht te willen hebben in de energierekening. Het is voor 

hem onduidelijk of je betaalt per flat of per woning. Dit wil niet zeggen dat hij vindt dat hij te veel betaalt, 

maar het is tot nu toe onduidelijk. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddelen 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

De informant geeft aan niet geïnformeerd te zijn over deze ontwikkelingen. Hij staat wel positief 

tegenover deze verandering, maar ziet zichzelf niet als initiatiefnemer. Zijn mening mag worden 

gevraagd, maar hij zal niks initiëren. Zijn mening kan worden gevraagd als er iemand langskomt voor 

een kopje koffie, maar informeren via de mail is ook prima. 

 
Wat  vindt  u  ervan  dat  wij  een  onderzoek  doen  naar  meningen  en  wensen  van  bewoners? 

Hij vindt het uitstekend dat wij langskomen 

 
Persoonlijke  Informatie 

Wat is uw leeftijd? 

55 jaar 

Wat is uw woonsituatie? Woont u alleen, of met een gezin? 

Alleenstaand 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 

 
Interview 7 

Jonge net afgestudeerde vrouw waarbij is aangebeld. Adres: Treubstraat 51 

 
Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

De respondent woont sinds november in de Nude. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Ze ervaart het als een prima wijk en heeft niks te klagen. 

Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 



Ze heeft geen veranderingen opgemerkt in de wijk. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Ze weet dat de balkons zullen worden gerenoveerd in de nabije toekomst. Verder is ze zich niet bewust 

van andere toekomstplannen. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Geen antwoord genoteerd. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

De respondent geeft aan Proef Wageningen nog nooit te hebben gelezen of te hebben gezien. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Ze is niet op de hoogte van dit project. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Ze heeft niks gehoord over de overgang in de Nude. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Ze zou wel even moeten wennen aan deze verandering. Toch heeft ze dit ervoor over, omdat ze het 

belangrijk vindt vanwege milieuredenen. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

De respondent vindt het erg belangrijk dat de plannen op tijd worden aangekondigd. Mensen moeten 

zich kunnen voorbereiden. Daarnaast zijn er nu niet veel stopcontacten en moet bijvoorbeeld de 

wasmachine in de keuken staan. Wanneer alles met elektriciteit wordt gedaan moet hier extra capaciteit 

bij komen. De stoppen moeten niet opeens elke keer doorslaan en je moet nog steeds je was kunnen 

draaien en tegelijkertijd kunnen koken. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

De respondent geeft aan dat de manier waarop het huis verwarmt wordt hoogstwaarschijnlijk niet zal 

worden opgemerkt door bewoners. Koken zal daarentegen het meest directe effect hebben. Een fornuis 

is niet goedkoop. Om deze kosten te kunnen maken en op goed te kunnen plannen is voorbereiding 

nodig. Daarom moeten de plannen op tijd aangekondigd worden. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddelen 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Ze is hier niet over geïnformeerd. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

De respondent geeft aan niet per se betrokken te hoeven worden in dit project. Ze heeft er niet een hele 

duidelijke mening over. Voor haar zijn de duurzaamheid redenen genoeg om enthousiast te worden. Ze 

gaat ervan uit dat de mensen die het regelen weten wat ze doen. Ze zou het liefst per brief geïnformeerd 

blijven. 

 
Persoonlijke  Informatie 

Wat is uw leeftijd? 

24 

Wat is uw woonsituatie? 

Woont samen met een huisgenoot. Beide recent afgestudeerd. 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 



Interview 8 

Thuiswerkende vrouw waarbij is aangebeld. Adres: Treubstraat 45 

 
Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

De respondent geeft aan sinds september woonachtig te zijn in de Nude. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Ze vindt de wijk een fijne wijk. Ze werkt vanuit thuis en vindt het geluid van spelende kinderen en de 

hoeveelheid groen erg fijn. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Geen antwoord genoteerd 

Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

 
Ze is bekend met activiteiten die weleens worden georganiseerd in de tuintjes in de wijk. Ze denkt dat 

deze activiteiten worden georganiseerd voor kinderen. Zelf heeft ze nog nooit meegedaan aan iets 

dergelijks. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Ze heeft het tijdschrift nog nooit gezien. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Over dit project heeft ze nog niks gehoord. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Ze heeft wel wat gehoord over dat de overstap van gas naar elektriciteit zal gaan plaatsvinden in de 

Nude. Een vriend van haar die ook in de wijk woont heeft hierover verteld. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

De respondent geeft aan gewend te zijn aan het gebruik van elektriciteit in plaats van gas. Ze komt uit 

Bulgarije en daar gaat alles op elektriciteit. Toen ze naar Nederland verhuisde moest ze gewend raken 

aan het koken op gas. Wel is gasvrij goedkoop en is ze niet op de hoogte van de kosten die elektrisch 

koken in Nederland met zich mee zou brengen. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Ze is nu gewend aan beide, dus ze vindt het prima. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Het transitie proces zou moeilijkheden met zich mee kunnen brengen. Mensen zullen een nieuw fornuis 

moeten kopen en ook de werkzaamheden die plaats zullen moeten vinden zullen overlast veroorzaken. 

De kosten die deze transitie met zich mee brengen zijn erg belangrijk. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

Het proces dat zal komen zal goed moeten worden uitgelegd en de veranderingen die zullen 

plaatsvinden. Ze zou het graag ruim van tevoren weten zodat ze vooruit kan plannen. Ze werkt vanuit 

huis, dus als er dergelijke werkzaamheden plaats gaan vinden moet ze dat op tijd weten. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddelen 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Ze geeft aan niet geïnformeerd te zijn door de gemeente of de woningstichting over dit project. Ze was 

onder de indruk dat alleen nieuwe gebouwen in Nederland van het gas af zouden gaan. 

Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Ze zou het fijn vinden als een vertegenwoordiger van de flat hun belangen zou behartigen tijdens dit 

proces en dit zou terugkoppelen aan de flatbewoners. Via bijeenkomsten of flyers zou dit terug kunnen 



worden gecommuniceerd. Ook nieuwe bewoners zullen beter moeten worden geïnformeerd over deze 

aankomende veranderingen voordat ze verhuizen, omdat zij investeringen doen die misschien 

binnenkort moeten veranderen. Ze verwacht dat meer mensen een brief lezen dan een flyer, dus dat dit 

de beste manier van communicatie zou zijn. Een bijeenkomst kan goed zijn voor interactie en vragen, 

maar zij waardeert een brief meer dan een bijeenkomst. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

De respondent geeft aan dat ze het goed vindt dat wij deze vragen stellen en dat het goed voor de 

bewoners is om geïnformeerd te worden. 

 
Persoonlijke  Informatie 

Wat is uw leeftijd? 

31 

Wat is uw woonsituatie? 

Samenwonend met vriend 

Wat is uw geboorteland? 

Bulgarije 

 
Interview 9 

Aangebeld bij gezin, waarbij alleen de zoon ‘gebrekkig’ Nederlands sprak. Adres: Schaepstraat 

 
Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

De respondent geeft aan dat zij 1,5 jaar woonachtig zijn in de Nude. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Ze zien het als een goede wijk om te wonen. Het is netjes en er wonen goede mensen. Wel is het erg 

anders wonen in de Nude dan waarvan ze vandaan komen. Dit heeft de maken met verschillen in cultuur 

en traditie. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Geen antwoord genoteerd. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Er worden niet veel activiteiten georganiseerd. Hij heeft het gevoel dat in Nederland iedereen meer op 

zichzelf is. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Hij geeft aan dit tijdschrift weleens te hebben gezien, maar nog nooit te hebben gelezen. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

De respondent geeft aan het beter te vinden wanneer er alleen elektriciteit wordt gebruikt. Het is beter 

voor het milieu en beter voor de veiligheid in huis. Ook vindt hij elektrisch koken prima en ziet dit als 

een veiligere optie. Soms vindt hij het een beetje onhandig met aanbranden en dergelijke, maar verder 

vindt hij elektrisch koken prima. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Hij verwacht geen grootschalige veranderingen op zijn dagelijkse level. Hij vraagt zich alleen af of de 

elektriciteitsrekening niet veel duurder zal uitvallen op deze manier. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

De respondent geeft aan veiligheid erg belangrijk te vinden. Ook de kosten spelen een belangrijke rol. 

Verwarming met elektriciteit moet niet duurder worden dan verwarmen met gas. Een vriend van de 



respondent heeft een elektrische verwarming. Hij vindt het hier altijd koud in huis en het opwarmen van 

het huis kost erg veel tijd. Hier moet extra op worden gelet dat dit niet gebeurd in de Nude. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

De respondent maakt duidelijk dat de transitie niet moet resulteren in extra werk voor de bewoners. Het 

regelen van een nieuw fornuis en dergelijke kost allemaal erg veel tijd en dit werk zou zo veel mogelijk 

bij de gemeente moeten liggen en niet bij de bewoners. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddelen 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Hij is hier niet over geïnformeerd. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

De respondent geeft aan dat hij het niet belangrijk vindt betrokken te worden in het project. Ze hoeven 

hun mening niet te geven en vinden het voornamelijk extra werk. Wanneer er informatie wordt 

verstrekt naar het huishouden van de respondent zal hij alles moeten vertalen voor zijn ouders 

aangezien zijn ouders geen Nederlands spreken. 
 

Persoonlijke  Informatie 

Wat is uw leeftijd? 

20 jaar 

Wat is uw woonsituatie? 

De ouders van de respondent wonen samen met zijn kleine broertje in de Nude. Hijzelf woont in 

Veenendaal. 

Wat is uw geboorteland? 

Syrië 
 

Interview 10 

(C. van de Lindenstraat 79) 

Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

Zij en de hoofdbewoner zijn afgestudeerde studenten, de hoofdbewoner woont er ongeveer 5 jaar. De 

informant zelf woont er sinds zomer 2015 (bijna twee jaar) 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Zij vindt de Nude heel fijn, het appartement is ruim en de huur is laag doordat zij huursubsidie krijgen. 

Ze wil nu meer contact met de buren zoeken. Ze merkt dat waar ze eerst woonde echt een studenten 

omgeving is, hier in de Nude voelt het als een gemeenschap. Verder hoor je weleens geluiden, echter 

ervaart ze het niet als overlast. 

Ze heeft contact met bewoners via de buurttuin, verder kent ze twee bewoners in de flat doordat ze 

elkaar in de galerij groeten. De buurman naast haar, herkent ze wel maar die is nooit over de vloer 

geweest. Het gezin dat ervoor woonde is verhuisd, toen kwamen de kinderen nog langs voor heitje voor 

karweitje. Verder geeft ze aan dat je contact met de buren afhangt van wie er naast je woont. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Er zijn bomen geplant en er was een buurtsafari. Hiervoor was er na afloop nog een evaluatie waarbij 

de organisatoren langs de de deuren zijn geweest. Zij geeft aan dat ze merkt dat er dingen gaande zijn 

in de wijk. Verder herinnerde zij zich nog de buurttuin waarbij er 2x per jaar een burendag wordt 

gehouden. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

De galerijen aanpakken is het enige waar zij van op de hoogte is vertelde zij. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Zij neemt niet deel aan de activiteiten in de wijk omdat ze nog actief is bij haar studentenvereniging 

 
Kennis 



Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Zij kent het tijdschrift maar heeft het artikel niet gelezen. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Kent zij niet 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Nog niet over gehoord 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Ze gaf aan dat als het duurzaam is het prima is. Zij houdt van koken, waarbij ze aangaf een voorkeur te 

hebben voor op aardgas koken. Dit komt omdat het sneller warm wordt. Ze vond keramische kookplaten 

met al die knopjes maar een gedoe. Echter, als het voor duurzaamheid is, is het prima. 

Ze voegde daarna de opmerking toe; Wie het gaat betalen is de vraag natuurlijk. 

 
Wensen 

Aan welke aspecten moet er extra aandacht geschonken worden wanneer de overgang gaat 

plaatsvinden? 

Ze vertelde dat de huizen vochtig en tochtig zijn, als de verwarming beter wordt zou dat erg helpen. Er 

is voorheen al een gezin verhuisd omdat het niet gezond voor het kind was, die had astma. Het is fijn 

wonen, maar de huizen zijn wel verouderd. Dit kun je zien aan de schimmel in bijvoorbeeld de 

badkamer. 

Verder vertelde zij dat de woningstichting bezig is appartementen te verbouwen in de Asterstraat en dat 

deze wijk de volgende is. Haar huisgenoot heeft al contact gehad met de Woningstichting en is langs 

geweest voor een gesprek. Zij/Hij wilde graag weten wat het plan is qua verbouwing en heeft wat 

informatie ingewonnen. De geïnterviewde weet hier niet zoveel over. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Nog niet langs zien komen. Ze vertelde over een ‘vage’ app-groep van de flat waarin zij niet reageert 

op berichtjes. Zij komt ook nooit bij Solidez, wel komt ze weleens bij Ons Huis omdat haar 

studentenvereniging daar soms dingen doet, daar is ze al druk genoeg mee 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Zij is niet erg betrokken in de wijk, maar als er veranderingen gaan gebeuren wil ze dat in de krant 

kunnen lezen (stad van Wageningen) en bij officiële veranderingen een officiële brief ontvangen van de 

Woningstichting. 

Verder geeft ze aan dat er mogelijkheid is om inspraak te hebben over dingen zoals iets veranderen 

aan de ramen. Voor inspraak moet er een x% aanwezig zijn plus x% Ja stemmen. Het eerste is al niet 

te behalen omdat niet genoeg mensen aanwezig zijn. (Er zijn dus mogelijkheden voor inspraak maar 

daar moet de rest van de bewoners ook actief gebruik van maken zodat het iets kan opleveren) 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Heel leuk! Zij hoopte thuis te zijn wanneer wij langs de deuren zouden gaan. Ze vond het belangrijk om 

zulke dingen aan te moedigen. Zij heeft niet zoveel met het thema maar vindt het belangrijk dat wij 

komen 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

27 

Wat is uw woonsituatie? 

Deelt huis met voormalige student 

Geboorteland 

Nederland 



Interview 11 

Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

De geïnterviewde mevrouw woont (pas) sinds december 2016 in dit huis en in de Nude. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Het grootste minpunt wat ze noemde was de gestutte balustrade van de flat met de steigerpalen voor 

de deur. Het was op meerdere manieren onhandig, bijvoorbeeld omdat de kinderwagen er nu net niet 

meer makkelijk langs kan. Ook zou het eerst voor een jaar zijn maar is na bellen duidelijk geworden dat 

het waarschijnlijk nog wel drie jaar zo zou zijn, dit vond ze erg negatief. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Mede omdat ze er pas woont heeft ze geen noemenswaardige veranderingen opgemerkt. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Nee ze was niet op de hoogte van mogelijke veranderingen. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Jazeker. In het wijkcentrum (naast de flat) worden wel activiteiten georganiseerd zoals salsadansen, 

kinderkoken of gezamenlijk eten. Hier heeft ze nog niet aan meegedaan, haar kind is bijna 1 en dit kost 

veel tijd. Ook zijn activiteiten die ze onderneemt dus veelal verbonden aan haar kind. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Zowel het blad als het project zijn haar onbekend. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Dit moet de gemeente helemaal zelf weten. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Ze heeft niet het gevoel dat ze veel van de veranderingen gaat merken. De genoemde veranderingen 

met betrekking tot koken maken haar niet zoveel uit. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Ze zou graag als haar kind wat ouder is verhuizen naar een huis met een tuin. Dit ook omdat ze het 

gevoel heeft dat deze flatgebouwen niet heel veilig zijn, in verband met het stutwerk. Haar kind trapte 

laatst een stukje balustrade los. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Ze was nog nergens over geïnformeerd aangaande dit project. Vanuit de woningstichting was er wel 

een brief gekomen over de stutwerkzaamheden, n.a.v. deze brief had ze gebeld naar de 

woningstichting. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Ze had weinig behoefte aan betrokkenheid. 

De gebruikte middelen, vooral brieven, vond ze een prima medium. Mocht er iets onduidelijk zijn kon ze 

dan aan familie vragen of naar de woningstichting bellen. 



Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Ze vond het gezellig en geen probleem dat we even langs kwamen. 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

25 

Wat is uw woonsituatie? 

Gezin met kind en vriend 

Geboorteland? 

Nederland. 

 
Interview 12 

Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

Een van de respondenten was hoofdhuurder en woonde er al sinds december 2011, de andere woonde 

er sinds september 2016. Ze zijn via loting in deze woning terecht gekomen toen er nog de mogelijkheid 

bestond voor studenten om in de Nude te huren. Dat is nu niet meer mogelijk. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Ze vinden het prima om hier te wonen. Het is hier rustiger dan je denkt. Soms in de weekenden is het 

wel wat lawaaiig, meer mensen op de been in de wijk en her en der wordt muziek afgespeeld. Voor 

hoeveel mensen er samenwonen op dezelfde ruimte valt het erg mee hoe onrustig het is. 

De wijk is ok heel groen en een goede ligging tov verschillende natuurgebieden, de rijn en het centrum, 

wel iets verder vanaf de universiteit. 

‘s Nachts zijn er soms mensen die schreeuwen, sommige bewoners hebben niet een heel goed besef 

van het effect van hun handelen, dat anderen er last van kunnen hebben. Toch is dit niet echt hinderlijk, 

je merkt het wel soms. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Niet echt. Ten opzichte van mijn vorige woonlocatie (Asterstraat) is de sfeer hier toegankelijker, mensen 

zijn eerder in voor een praatje. Het voelt hier meer als een buurt. We kennen buren ook goed, we 

hebben met verschillende burencontact. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Ze waren op de hoogte van plannen om de gymzaal als moskee in gebruik te nemen als de nieuwe 

gymzaal aan de Marijkeweg wordt gerealiseerd. Hierover was een informatieavond voor vragen. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Vaak zijn er op school wel activiteiten. We zien ook weleens posters hangen of krijgen flyers in de bus. 

Zo was er laatst iets in het buurthuis en was er een rommelmarkt. We hebben ook ons eigen leventje, 

als student hebben wij genoeg aansluiting buiten de wijk, dus heel vaak wonen we zulke activiteiten niet 

bij. Het kan wel heel leuk zijn voor andere buurtbewoners. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Nee. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Nog geen informatie over gehad, de term kwam een van de twee wel een beetje bekend voor. 

Ze noemden vrij snel dat dit als gevolg zal hebben dat ze elektrisch moeten gaan koken. Dit vonden ze 

zelf niet direct een probleem maar verwachten wel dat er rekening gehouden moet worden met de 

kosten, vooral ook voor andere bewoners. Het is niet de rijkste en de slimste wijk, dus het kan voor 

sommige mensen lastig zijn als het gasstel moet worden vervangen of als er kosten bij komen kijken. 

Als de woningstichting deze kosten op zich gaat nemen is het dus een hele goede zet om hiermee te 

beginnen in de Nude, zo niet is het waarschijnlijk een moeilijker project dan als het in een andere wijk 

was geweest. 



Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Hoewel deze ontwikkeling beter lijkt is het wel belangrijk je af te vragen waar de elektriciteit vandaan 

komt. Als deze niet groen is opgewekt maar a.d.h.v. kolen is opgewekt is het maar de vraag hoeveel je 

erop vooruit gaat. 

 
Mening 

Wensen 

Hierboven 

 
Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Zoals gezegd rekening houden met mensen die minder te besteden hebben, het moet geen kostenpost 

worden. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

Ze verwachten dat het een heel gedoe kan zijn bij sommige andere bewoners om de keukenapparatuur 

te vervangen, daar kunnen ze waarschijnlijk hulp bij gebruiken. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Nog niet. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Een brief vanuit de woningstichting zou het beste zijn, hiermee is het contact het directst. Als er vragen 

zijn moet er de ruimte zijn die te stellen, bijvoorbeeld een inspraakavond. Ze waren er niet zeker van of 

ze die zelf zouden bijwonen overigens. Of een inloop uur bij het wijkcentrum. Een brief vanuit de 

woningstichting zou ook beter werken dan een vanuit de gemeente omdat je lijntjes met de 

woningstichting korter zijn en er persoonlijk contact is, bijvoorbeeld met mensen als buurtbeheerder 

Toon. 

Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

- 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

23 en 24 

Wat is uw woonsituatie? 

Deelt huis met studenten en pas afgestudeerden. 

Geboorteland? 

Nederland beide. 

 
Interview 13 

Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

Drie jaar, daarvoor 30 jaar aan de van Eckstraat (buiten de Nude). 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Leuke wijk. Ik zie wat er op straat gebeurd. Er wonen aardige mensen om hem heen. Nadeel is wel dat 

hij veel meekrijgt dat buren ziek worden/overlijden en dat er dus weer vaak nieuwe mensen komen 

wonen. 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Nee. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Nee. 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 



In de algemene ruimte van de Nudehof zijn weleens activiteiten. Bingo en dergelijke. Ook heeft hij zich 

ingeschreven voor een koffieclub. Ook is hij bekend met activiteiten in het wijkcentrum maar hij heeft 

hier geen interesse in. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Ja, die lag op de algemene tafel en was vrij beschikbaar, die heeft hij toen meegenomen. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Niet van gehoord. 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Nee niets. 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Dat maakt hem helemaal niets uit. In de aanleunwoningen kookt iedereen op elektriciteit. Het gaat op 

hem dus geen invloed hebben. Verder geen positieve of negatieve associaties bij. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Hij had vroeger wel gas in zijn oude huis. Toen hij naar de aanleunwoningen kwam moest hij wel 

aanleren hoe dat moest, op elektriciteit koken. Ook welke knoppen wat deden en dergelijke. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

N.v.t. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

N.v.t. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Niet. 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Foldertjes en dergelijke leest hij altijd wel. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Niet behandeld. 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

81 

Wat is uw woonsituatie? 

Alleen 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 

 
Interview 14 

Straat: de S Lohmanstraat 

 
Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

23 jaar 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 



Rustig. Hij zegt erover: “ik kan mijn plek vinden” 

 
Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Het was al wel een tijd geleden, maar hij weet nog dat groene stroken in de tuin zijn veranderd in 

buurttuinen. Af en toe zijn er extra dingen gekomen bij het plein om de buurt leuker te maken. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Ja, deze week een folder gekregen over dat de wijk aardgasvrij wordt. Ook weet hij dat in de galerij 

stellages zijn geplaatst omdat de flat niet heel veilig was. Er komt nog een groot onderhoud over een 

jaar. 

 
Bent u bekend met activiteiten in de buurt? 

Via scholen. Vroeger op het wijkcentrum deed hij mee met activiteiten, maar dat is een tijd geleden. 

 
Waarom doet u nu niet meer mee? 

Hij is het contact kwijtgeraakt. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Hij kent het tijdschrift maar heeft het betreffende artikel over aardgas-elektriciteit niet gelezen. 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Door de flyer weet hij dat ze dus aardgas willen afbouwen en dat hij elektrisch moet gaan koken. 

Wist u ook al wat over het project voor de flyer? 

Hij had een vaag idee, toevallig had hij er vorige week nog over gepraat met een paar mensen, maar 

hoe hij er precies van wist, weet hij niet meer. 

 
Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Hij kijkt op tegen de overgang omdat er een hoop veranderd moet worden. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Misschien niet, omdat al een paar jaar geleden de keuken, badkamer en wc zijn vernieuwd. Hierdoor 

hoeven ze misschien niet alles af te breken, maar alleen het aardgas af te sluiten. Maar als anders alles 

af moet wordt dat een hele toer, daar heeft hij geen zin in. Maar anders is het prima. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Hij heeft er eerst niet echt een mening over. Dan verwijst hij naar de enquête, dat hij het lastig vond om 

aan te geven welke genoemde aspecten hij het belangrijkst vindt. Hij kan niet zo goed antwoord geven. 

Zijn conclusie was dat misschien wel alle aspecten even belangrijk zijn (duurzaamheid, financiële 

kosten, inspanning, veiligheid en informatie) 

 
Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? En als NEE: Wat is de reden 

waarom u niet meer betrokken hoeft te zijn? 

Nee, dat hoeft niet. Vroeger zat hij in de bewonerscommissie, maar dat hield op, de instanties trokken 

zich terug. Nu is er een nieuwe, Kleurrijk Nude. Hij heeft ze soms gezien en ontmoet. Maar het gaat nu 

langs hem heen, hij heeft er nu geen feeling meer mee. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Hij  vindt  het  goed  dat  mensen  van  tevoren  worden  geïnformeerd.  Soms  worden  mensen  niet 

geïnformeerd en weet je niet wat er gebeurd. Deze manier is dan beter: dan weet je meer. 

 
Hoe zou u het liefst geïnformeerd worden? 

Door middel van een brief of folder. Hij vindt het prettig om een beetje op de hoogte te blijven. 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

58 



Wat is uw woonsituatie? 

Alleenstaand 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 

 
Interview 15 

Straat de D. Lohmanstraat 

 
Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

14 jaar 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

De wijk is erg achteruitgegaan, vooral hoe het eruit ziet, er ligt veel afval in de galerijen. Buiten is er 

soms ook afval wanneer je langs de flats loopt. Dit is vooral in het weekend zo. 

Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

Er zijn veel minder speeltuinen in de wijk, dat mist zij heel erg. Wat ze ook heeft gemerkt, is dat er veel 

mensen de boel niet schoonhouden. 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Nee 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Er wordt veel georganiseerd voor de kinderen, op school en in het wijkcentrum. Voor de ouderen wordt 

er ook wat georganiseerd in het wijkcentrum, je kan daar koffiedrinken bijvoorbeeld. 

 
Neemt u weleens deel aan dit soort activiteiten/projecten? waarom wel/niet? 

Ze komt daar niet vaak meer omdat ze slecht ter been is. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Nee 

 
Wat weet u over het ‘Wijk van het Toekomst’ project? 

Niks 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Nog niks gehoord 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Als het duurder wordt voor haar om alles te betalen dan vindt ze het geen goed plan. Ze ontvangt weinig 

geld en en ze is bang dat ze straks het niet meer kan betalen. 

 
Denkt u dat de veranderingen invloed zullen hebben op uw dagelijkse leven? 

Zij vindt het vooral eng, wanneer het straks een elektrische plaat wordt, kan zij haar hand verbranden 

of iets dergelijks op de plaat. Wanneer het vuur is kan je dat zien, maar elektriciteit niet. Daarom vindt 

ze het heel belangrijk dat er straks goed wordt uitgelegd hoe het allemaal werkt. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Het informeren van de bewoners moet goed gebeuren 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Niet 



Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Ze zou graag betrokken willen worden, het liefst via bijeenkomsten. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Ze vindt het goed dat dit gedaan wordt. 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

61 

Wat is uw woonsituatie? 

Vrouw woont samen met haar zoon 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 

 
Interview 16 

Begin 

Hoe lang woont u al in de Nude? 

1 ½ Jaar. 

 
Wat vindt u van de wijk de Nude? 

Ze vindt het een prettige wijk. 

Heeft u veranderingen gemerkt in de wijk? 

 
Bent u bekend met toekomstige plannen voor de wijk? 

Nee 

 
Zijn er hier in de buurt weleens activiteiten/projecten? 

Ja wel. Maar ze doet daar niet actief mee. 

 
Kennis 

Heeft u dit tijdschrift gelezen? 

Nee 

 
Wat weet u over het “Wijk van het Toekomst” project? 

Niks 

 
Heeft u iets over de overgang van aardgas naar elektriciteit gehoord? 

Nee 

 
Mening 

Wat vindt u van deze overgang/verandering? 

Ze vindt het eigenlijk niet zo leuk om op gas te koken, maar ja als het moet. 

 
Wensen 

Wat vindt u persoonlijk belangrijk wanneer de overgang plaatsvindt? 

Monique vind vooral belangrijk dat ze een keuze hierin heeft. Ze vindt het niet leuk als ze moet 

veranderen omdat het iemand anders zegt. 

 
Aan  welke  aspecten  moet  er  extra  aandacht  geschonken  worden  wanneer  de  overgang  gaat 

plaatsvinden? 

Ze vindt het heel belangrijk dat de overgang haar niks gaat kosten. Ook wil ze van tevoren geïnformeerd 

zijn. 

 
Betrokkenheid/Communicatiemiddel 

In hoeverre bent u al geïnformeerd over de “Wijk van de Toekomst” door de gemeente en/of de 

woningstichting? 

Nooit iets gehoord. Maar als ze dat zo hoort, dan begint ze wel na te denken of ze zich daar meer in 

moet verdiepen in wat er voor veranderingen aankomen. 



Op welke manier zou u betrokken willen zijn bij veranderingen in de buurt? 

Ze staat niet per se op te wachten dat mensen voor haar huis staan. Dus ze wil het liefst e-mails en 

brieven ontvangen die haar informatie geven. 

Ze zegt dat het op zich niet uitmaakt wat de bewoners vinden. De gemeente doet het toch uiteindelijk. 

Dus ze voelt niet echt dat ze daar inspraak op kan hebben. 

 
Wat vindt u ervan dat wij een onderzoek doen naar meningen en wensen van bewoners? 

Ja, interview vindt ze op zich niks. Het is dat we haar via via hebben benaderd en als het maar tien 

minuten is dan is dat goed. 

 
Persoonlijke  gegevens 

Wat is uw leeftijd? 

30+ 

Wat is uw woonsituatie? 

Ze woont alleen 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 



Appendix B: Enquête 
In deze bijlage staat de enquête die is gebruikt tijdens het onderzoek om informatie van de bewoners 

te verkrijgen. Op deze pagina staat de voorkant en op de volgende pagina staat de achterkant van de 

enquête. 

 



 

 



Appendix C: Technische achtergrondinformatie 
Deze bijlage bevat achtergrondinformatie van hoofdstuk 6 ‘Uiteenzetting technische invulling 

energietransitie’. 

 
Gasverbruik in de Nude 

Gezien de algemene cijfers per woningtype ‘flat’ zal het gasverbruik gemiddeld circa 940m3 per jaar zijn 

(zie tabel D1) maar volgens de warmte atlas van het RVO is het gasverbruik voor de sociale 

huurwoningen in de Nude tussen de 100 en 800m3 (zie figuur D1). Deze laatste twee getallen zijn 

bepaald door de schaalverdeling van het RVO op basis van het minimale en maximale gasverbruik in 

Nederland. Het is echter aannemelijk dat het daadwerkelijke gasverbruik meer richting de 800m3 ligt 

dan 100m3  omdat tabel D1 940m3  aangeeft. 

 

 
Figuur D1: Themakaart uit de Warmte Atlas: de sociale huurwoningen die binnen de scope van het 

project vallen hebben een jaarlijks gasverbruik van 100-800m3  (RVO, n.d.). 



 

Woningtype Gemiddeld gasverbruik per jaar Kosten per maand in euro 

Flat 940 m3
 67 

Tussenwoning 1300 m3
 86 

Hoekwoning 1570 m3
 100 

Twee-onder-een-kap 1860 m3
 115 

Vrijstaand 2430 m3
 145 

Gemiddeld van alle woningtypen 1410 m3
 92 

Tabel D1: Gasverbruik per woningtype in Nederland in hoeveelheid gas en maandlasten (Nibud, 2017) 

 
Potentie voor alternatieven in de Nude 

In onderstaande tabel D2 staat per type WKO-systeem vermeld wat de potentie (aan te produceren GJ 

per hectare per jaar) voor de Nude is. Daarbij staat in de meest rechter kolom aangegeven wat de 

reikwijdte in Nederland is als toetsingskader van de potentie in de Nude. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de 

potentie voor koude door een open WKO zeer laag is omdat het maximum in Nederland vijf keer zo 

groot is als in de Nude. Op deze manier kan de tabel worden gelezen. 

 

Type WKO systeem Potentie in de Nude Range potentie in Nederland 

warmte open WKO 1000-2000 GJ / (ha/jaar) 0-5000 GJ / (ha/jaar) 

koude open WKO 0-1000 GJ / (ha/jaar) 0-5000 GJ / (ha/jaar) 

warmte gesloten WKO 1400-1550 GJ / (ha/jaar) 0-4650 GJ / (ha/jaar) 

koude gesloten WKO 380-420 GJ / (ha/jaar) 0-480 GJ / (ha/jaar) 

Tabel D2: Potentie WKO-systeem in de Nude. Er is onderscheid gemaakt in de potentie voor de koude 

en warmtevraag voor zowel een open als gesloten systeem (bewerking van RVO, 2017). 

 
Op de volgende pagina (figuur D2) is bewijs voor de aanwezigheid van een warmtenet in de gemeente 

Wageningen  weergegeven. 



 

 
Figuur D2: Themakaart uit de Warmte Atlas: het paars geruite gebied weergeeft de locatie van het 

warmtenet dat is gelegen ten noordwesten van het centrum van Wageningen. De rode pijl wijst aan 

waar de Nude ligt (bewerkt van RVO, 2017). 



Appendix D: Promotiemateriaal 
In het onderzoek zijn de volgende afbeeldingen gebruikt als communicatiemiddel om te communiceren 

naar de bewoners in de Nude (in willekeurige volgorde): 

 
Mini-poster 

Onderstaande afbeelding (figuur E1) was als klein formaat op elke enquête bevestigd om meerdere 

redenen. Allereerst dient het de respons te verhogen door het gebruik van kleur en het weergeven van 

de VVV-bon. Wanneer men zich verplaatst in de bewoner is het aannemelijk dat deze aspecten sneller 

de aandacht trekt dan wanneer men een zwart/wit standaard enquête in de brievenbus ziet. Ten tweede 

is de foto van de grotere poster gebruikt voor herkenning en is gekozen voor eenvoudig taalgebruik. Tot 

slot wordt de bewoner uitgenodigd voor de eindpresentatie. 

 

 
 

Figuur E1: Mini-poster 

 
Uitnodiging 

Onderstaande uitnodiging (figuur E2) is per email verstuurd naar de geïnterviewde stakeholders en 

begeleiders van dit onderzoek. Tevens is de uitnodiging bij alle posters gehangen die aan het begin van 

het onderzoek waren opgehangen in de Nude (zie volgende pagina). De bewoners waren immers alleen 

nog maar geïnformeerd over de eindpresentatie middels de mini-poster op de enquête. Om de 



bewoners op de hoogte te houden en de animo voor de eindpresentatie te verhogen zijn de bewoners 

hier dus nogmaals over geïnformeerd. 

 

 
Figuur E2: Uitnodiging 

 
Poster (tweetalig) 

Aan het begin van het onderzoeksproces zijn posters opgehangen in de wijk in met name de galerijen 

op aanwezige prikborden en galerijdeuren. Het doel van de poster was om ons voor te stellen aan de 

wijk, hen te informeren wat wij willen doen, en hen te vragen om ons hierbij te helpen. Deze 

bekendmaking diende niet alleen het aantal respondenten en informanten te verhogen maar ook 

bewustwording en interesse bij de bewoners te wekken, zodat zij zichzelf gingen afvragen: Wat vind ik 

eigenlijk van mijn woonwijk en wat wordt er bedoeld met een aardgasloze wijk? Op de volgende twee 

pagina’s zijn zowel de Nederlandse als de Engelse versie van de poster weergegeven (figuur E3 en 

E4). 



Poster (Nederlands) 

 
Figuur E3: Poster in het Nederlands. 



Poster (Engels) 

 
Figuur E4: Poster in het Engels. 


