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We beleven allemaal plezier aan onze woonomgeving en soms ergeren we ons. Maar wat
is nu precies woonplezier en waar ergeren we
ons aan? In een oproep aan onze lezers om mee te doen
aan de online Woonplezier & Woonergernissen Enquête
van VT Wonen, hebben maar liefst 1400 personen
gereageerd. Hier volgen de (verrassende!) resultaten.

Liefdesspel
Dat de slaapkamer
de plek bij uitstek
is om de liefde te
bedrijven, daar was
het merendeel van
de respondenten
het mee eens. Maar
waar bedrijven de
respondenten de
liefde nog meer?
In de huiskamer,
zegt 32% van de
respondenten,
gevolgd door de
badkamer (17%),
en 2% zegt de tuin
hiervoor weleens
gebruikt te hebben.

49%

De uitslag
Zíj bepaalt

‘Voor de inrichting van ons huis
neem ik zelf (en niet mijn partner)
de belangrijke beslissingen.’ Met
deze stelling was
van de
respondenten het oneens. Omdat
we in ons onderzoek zowel
vrouwen als mannen hebben uit
genodigd mee te doen, kunnen
we kijken wat de verschillen zijn
in ‘beslissingsbevoegdheid’ ten
aanzien van de inrichting van het
huis. Het blijkt dat de belangrijkste
beslissingen doorgaans worden
genomen door de vrouw.
van de respondenten bereidt zijn/
haar partner voor op deze beslis
sing met opmerkingen als ‘Vind je

25%

46%

onze gordijnen ook niet erg oud?’
en ‘Ben jij nog tevreden over ons
bankstel?’. Wat hierbij helpt is dat
volgens
van de respon
denten hun smaak niet verschilt van
die van hun partner. Je zou kunnen
zeggen: ‘Zij weet wel wat hij leuk
vindt’. Door wie de respondenten
zich laten beïnvloeden als het om
de inrichting van hun huis gaat?
Het merendeel
zegt zich
door hoegenaamd niemand te laten
beïnvloeden.
luistert naar
interieuradvies van huisgenoten en
naar raad van familie. De
beïnvloeding door schoonfamilie
is beduidend lager:
.

63%

(53%)

31%

4,2%

0,5%

woonergernissen

enquête 93%
Waar gebruikt men normaal gesproken het
avondeten? Het overgrote deel van de respon
denten gebruikt de avondmaaltijd aan tafel:
23% eet aan tafel in de eetkeuken en 58%
eet aan tafel in de huiskamer of eetkamer. Bijna
een op de vijf respondenten (19%) zit met het
bord op schoot voor de tv. Dit zijn vooral jongere
personen. Overigens blijkt voor 47% van de
respondenten het avondeten het meest gezellige

Bijna één op de vijf eet
met het bord op schoot
eet/drinkmoment van de dag te zijn, voor 18%
is dat het kopje koffie ’s avonds en voor 8%
de periode tijdens het koken.

Visite

poetst voordat de
visite verschijnt

Schaamte
over de
woning
Ja, zegt

21%. Als mensen

zich schamen voor hun huis,
heeft dat vooral te maken
met de inpandige rommel.
Ook de (rommel in de) tuin is
een belangrijke bron voor
schaamte, net als klein en
groot achterstallig onderhoud. Een aantal mensen

‘Als je weet dat iemand over een uurtje

op visite komt, doe je dan nog iets extra’s aan je huis?’ Slechts

7%

van de respondenten gaat ervan uit dat het huis netjes genoeg is en doet

(71% ) doet wat kleine dingen,
haalt een lapje over de tafel en legt de kranten/boeken even recht. 23%
niets. Het merendeel

gebruikt de tijd om de wc schoon te maken, de keuken op te ruimen
en de vloer te dweilen of te stofzuigen. Schoon huis of niet, van

69%

van de respondenten mogen gasten in alle kamers kijken.

14% zegt daar nee tegen en de rest (15%) weet het nog niet.
Van mannen mag dit wat vaker dan van vrouwen.

schaamt zich voor zijn te
kleine huis. Toch verlangt
vrijwel iedereen

(88%)

na een wat langere vakantie
echt weer terug naar zijn
huis. Slechts

4% verlangt

niet terug en de rest neemt
een middenpositie in.

Tekst Paul van der Meer, psycholoog/onderzoeker

De woonplezier

Lelijk cadeau gekregen?
We legden de respondenten
bovenstaand dilemma voor.
Het merendeel
geeft het lelijks eerst een
mooie plek in de huiskamer
en verplaatst het later
naar een ander vertrek.
van de responden-

(68%)

12%

ten blijft bij hun eerste
beslissing en laat het
object in de huiskamer
staan. Slechts
zegt
eerlijk tegen zijn vrienden dat hij het niet mooi
vindt en
biecht
het enige tijd later op.

5%

14%

Kleur in huis

De basiskleur van de meeste Nederlandse huiskamers op dit moment is wit

(34%), gevolgd door naturel (6%), beige (8%), grijs (6%),
bruin (4%), groen (3%) en blauw (2%). We vroegen naar het

voornemen om die kleur te veranderen tussen nu en drie jaar. Een kwart van

(25%)

de respondenten
gaat de huiskamer de komende drie jaar aanpakken. En daarbij krijgt de witte huiskamer kleur. Voor de nieuwe huiskamerkleur

(19%), gevolgd door naturel (16%), grijs
(11%), beige, bruin en blauw (5%) en tot slot groen (3%).

wordt gekozen voor wit

Ruim voldoende

We vroegen de respondenten hun huis rapportcijfers te geven
voor de sfeer, de energiezuinigheid, de beveiliging en de mate waarin
het huis praktisch is ingericht en ingedeeld. Over de sfeer in
ons huis zijn we het meest tevreden. Het gemiddelde cijfer dat hiervoor

8. De praktische inrichting en indeling van het
huis wordt gewaardeerd met een 7,7 en tot slot krijgen de

gegeven wordt is een

energiezuinigheid en de beveiliging van het huis respectievelijk
een

7,2 en een 7,1.

Ons
matras
Aan onze matras blijken
we nogal gehecht zijn. We
vroegen de respondenten
hoe oud hun huidige
matras is en over hoeveel
jaar ze van plan zijn een
nieuwe matras te kopen.
De omloopsnelheid van
een matras (aantal jaren
dat we erop hebben geslapen plus het aantal jaren
voordat we een nieuwe
matras gaan kopen) is
gemiddeld 10,4 jaar. Een
aanzienlijk deel van de
respondenten
heeft een omloopsnelheid
die trager is dan 10 jaar.
Het zijn vooral oudere
mensen die op deze
oudere matrassen slapen.

(36%)

20%

heeft weleens
problemen met zijn
buren

Ofschoon je eigen huis toch de
meest veilige plek zou moeten zijn,
Antwoordt 15% van de respondenten ‘ja’ op de vraag: ‘Heb je je
weleens onveilig gevoeld in je
eigen huis?’. Bij de meesten had dit
gevoel te maken met een inbraak in

hun huis of dat van de buren. Ook
blijken mensen de eerste weken na
een verhuizing in hun nieuwe huis
wat angstiger te zijn. Daarbuiten
zorgen hangjongeren, ruziënde
buren en gluurders binnenshuis
voor een gevoel van onveiligheid.

Emotionele
waarde

De meest geliefde objecten in huis zijn voor veel
respondenten spullen waaraan een (emotionele)
herinnering vastzit. Zoals een cadeau van dierbaren
(ouders en grootouders, vrienden, partner). Verder
is het meest geliefde object vaak een meubelstuk
met historie, zoals ‘Ons eerste kastje, we vonden
het allebei meteen heel mooi, het was ons eerste
meubelstuk dat we samen
kochten’. De meest
geliefde objecten zijn vaak
foto’s. Tot slot worden
praktische, mooie of
‘prettige’ objecten
genoemd, als ‘de open
haard, omdat die (vooral
tijdens winterse dagen)
erg sfeervol en gezellig is’.

Hekel aan...

15%

voelt zich thuis
weleens onveilig

Woonplezier is... (1)

...een opgeruimd huis zonder rommel,
aldus circa
. Ultiem woonplezier heeft te maken
met verschillende situaties en gevoelens. Een groot
aantal respondenten noemt een opgeruimd huis
zonder rommel als (basis voor) het ultiem woonplezier.
Verder wordt genoemd: het genieten van de
aanpassingen/verbouwingen in je huis, jezelf thuis
voelen, relaxen en natuurlijk vooral genieten.

45%

Opgeruimd...

Rommel en viezigheid spelen een grote rol bij de beleving
van woonplezier. Anders gezegd: ze geven de meeste
woonergernissen. We zagen dat voor veel mensen woonplezier begint bij een opgeruimd en schoon huis. En als
we ons schamen voor ons huis, de rommel (in huis en tuin)
de oorzaak is. Als we ruziemaken met onze partner komt
dat in de meeste gevallen door de rommel die hij/zij laat
slingeren. In de ergernissen top-5 staan rommel en
viezigheid bovenaan en als gasten langskomen, loopt
vrijwel iedereen nog even zijn huis na: alles netjes?
Uiteindelijk blijkt de spreuk die bij Melinda (45) in de hal
hangt veel wijsheid te bezitten: ‘Vul bij wat je opmaakt.
Was af wat je vuilmaakt. Doe dicht wat je openmaakt.
Veeg op wat je morst. Deel met anderen wat je klaarmaakt.’

Wordt de respondenten gevraagd naar objecten die ze liever kwijt dan rijk zijn, dan noemen
ze vooral onpraktische, lelijke, oude en versleten meubels, zoals: ‘De stoel van mijn vriend,
dat is namelijk een lelijke stoel’. Met een enkel object ligt het wat moeilijker. Een van de
deelnemers: ‘Het object waaraan ik een hekel heb, is het schilderij dat mijn schoonmoeder
heeft gemaakt. Het hangt nu boven de bank, ze heeft er echt heel erg haar best op gedaan.’

Woonplezier is... (2)
Wij vroegen de respondenten
een omschrijving te geven van
woonplezier. ‘Het ultieme woon
plezier voor mij is …’ . Een aantal
thema’s komt voor in de reacties
van de respondenten. Ultiem
woonplezier heeft te maken met
een viertal situaties en gevoelens.
Een groot aantal respondenten
noemt een opgeruimd huis zonder

45%

Woonplezier is
een opgeruimd huis
zonder rommel

rommel als (basis voor) het ultieme
woonplezier. Zoals Natasha (28):
‘Het hele huis schoon en opge
ruimd en gezellig tot en met.
Daarna met het hele gezin lekker
aan tafel om te eten en het dan
hebben over van alles en nog wat.
Thuis is voor mij alleen hier. Oost
west, thuis best.’
Voor een tweede groep respondenten heeft woonplezier te
maken met het genieten van de
aanpassingen/verbouwingen in
je huis.’ Sander (47): ‘Wanneer
we straks in onze totaal verbouw
de boerderij kunnen genieten van
het licht en de ruimte, van alles
wat we zelf hebben bedacht en
met onze blote handen hebben
gerealiseerd.’ En Gretske (40):

‘Onze woning kamer voor kamer
naar onze wensen opknappen en
daarna samen de inrichting be
palen. Wij vinden het heerlijk om
op de bank te zitten en de kamer
rond te kijken. Vaak bekruipt ons
dan het echte geluksgevoel: dit is
helemaal van ons en wat voelen
wij ons hier thuis! Als we weer een
ruimte hebben opgeknapt, krijgen
we hier allebei een opgewekt,
opgeruimd en gelukszalig gevoel
van. Het is toch geweldig om thuis
te komen in een omgeving die
helemaal naar je zin is en waar je
je met recht thuis voelt.’
Een derde thema dat door
velen genoemd wordt is (het
gevoel van) thuiskomen. Carla
(29): ‘Ik vind thuiskomen altijd fijn.
Of dat nou na mijn werk is, na een
wandeling of na een vakantie. Ik
voel me erg prettig in mijn eigen
huis. Het is nu echt ons eigen huis.’

10 facts over onze buren

De laatste groep associeert
woongenot met je thuis voelen,
relaxen en vooral genieten. Zoals
Vala (32) het omschrijft: ‘... genie
ten! Genieten van gezellig een film
kijken op de bank, van een rustige
zondagochtend met een stapel
tijdschriften en een kop koffie, van
onverwacht bezoek van vrienden
die na een lange, gezellige avond
toch blijven slapen, van af en toe
een ander kleurtje op de muur,
van lekker creatief bezig zijn in mijn
atelier in de tuin, van uitgebreid
buiten barbecueën met vrienden,
van de aarde tussen je vingers
bij het planten van de voorjaars
bollen... Woonplezier is genieten.’

Schoonmaken!?

Welk vertrek zou best wat vaker mogen worden schoongemaakt? De badkamer komt op de eerste plaats met
,
gevolgd door de zolder
Daarna volgen de keuken en
de slaapkamers (beide met
). Het meest worden de
huiskamer
en de entree/hal/gang/overloop
schoongehouden. En dan de gordijnen. De meest mensen
kiezen voor stoffen gordijnen in de huiskamer
Bijna de helft van de respondenten (47%) wast de stoffen
gordijnen eens per 2 à 3 jaar (20%). 27% wast ze minder
vaak dan eens per 3 jaar. Bijna een kwart (24%) wast ze
eens per 6 maanden en 29% wast ze eens per jaar.

(5%)

(21%).
15%

26%
(4%)

(56%).

1

2

20% heeft wel eens

problemen In het algemeen.

3
4

82% is goed te spreken

over de buurt waarin ze wonen.

5% geeft aan ontevreden

met zijn buurt te zijn.

14% zegt niet tevreden,

5
6
78
910

maar ook niet ontevreden te zijn.

21% heeft wel eens problemen

met zijn buren gehad (dus 79% had
nooit problemen met hen!).

46%

van de burenruzies
Bij
gaat het over geluidsoverlast.

De ruzies gaan vaak ook over
een heikel punt: erfgrenzen...

15%

...of over huisdieren,
kinderen en verbouwingen

11%

Nog een reden: vuilnisbakken, fietsen,
brommers, auto’s.

28%
3%

Helaas:
van de conflicten tussen buren
komt niet meer goed...

grof geld

Als er € 100.000 aan het huis kan
worden besteed, wordt dat bedrag door de
meeste respondenten in de badkamer
gestoken, gevolgd door de tuin en de
keuken, uitbreidingen (aan- en uitbouw),
de woonkamer en tot slot de buitenboel
en het schilder- en stucwerk.

Verandering
Het overgrote deel van de
respondenten (91%) wil wel
iets veranderen aan zijn huis.
Het vertrek dat men het liefst
zou (laten) veranderen is de
huiskamer (22%), gevolgd
door de keuken (20%),
de badkamer (19%), de
entree/gang/overloop (9%)
en de zolder (7%). Op dit
moment hebben de meeste
mensen (30%) houten
vloerdelen of een planken
vloer als vloerbedekking op
de begane grond. Daarna
komen laminaat (24%),

91%

vindt het tijd
voor verandering

parket (18%), plavuizen
(11%), vast tapijt (8%),
linoleum/zeil (5%) en
natuursteen/marmer (4%).
We stelden de vraag: ‘Stel dat
geld geen enkele rol speelt,
wat zou je dan kiezen?’ De
keuze valt dan voornamelijk
op houten vloerdelen/
plankenvloer (53%) en
natuursteen/marmer (12%).
Die voorkeur gaat vooral ten
koste van vaste vloerbedek
king (wordt 1%), plavuizen
(wordt 4%) en laminaat
(wordt slechts 3%).

nr.1

Woonergernis
rommel in het huis
(55%) ‘Rommel en viezig
heid’ vormen de grootste erger
nis binnenshuis. 55% van de
respondenten ergert zich hier
het meest aan. Daarna komt het
kleine onderhoud met 22%,
gevolgd door (gebrek aan)
berg- en leefruimte met 16%.
Het grote onderhoud wordt

21%

genoemd door 6%. Tot slot
ergert 1% zich het meest aan
zijn huisgenoten.
Ergernissen buitenshuis:
Honden- en kattenuitwerpselen
komen met 27% op de eerste
plaats, gevolgd door verkeers
overlast als hardrijdende auto’s
en parkeerproblematiek met
22%. Buren komen op de

heeft graag een vloerkleedje
in de toiletruimte.

derde plaats (13%), gevolgd
door geluidsoverlast van het
verkeer (7%), kinderen/
jongeren (5%) en vliegverkeer
(3%). Bijna een kwart van de
respondenten zegt zich ergens
anders aan te ergeren. In deze
groep worden voornamelijk
rommel, losliggend vuilnis en
troep op straat genoemd.

Appeltje voor de dorst?
In de leeftijd rond 36 jaar maakt men zich nauwelijks zorgen over de financiële toekomst. Dit in
tegenstelling tot hogere leeftijdscategorieën.
De groep rond 44 jaar stelt zich de vraag ‘Kan ik
nog wel in mijn huis blijven wonen?’ veel vaker.

Ruzie met Mijn partner...
38%

Vrouw (39)
vaste relatie
Het online onderzoek is
gehouden in week 3 en 4.
In totaal hebben 1439
lezers de vragenlijst in zijn
geheel ingevuld, waarvan

91% vrouw is. De

gemiddelde leeftijd van

Verreweg de meeste respondenten zijn
tevreden over hun woning. 84% zegt
(zeer) tevreden te zijn. Slechts 4% is
ontevreden en 12% neemt een middenpositie in (niet tevreden, maar ook niet
ontevreden).
De redenen waarom mensen niet
tevreden zijn over de woning, zijn op
te delen in drie groepen. 1. Het huis is
nog niet af en mensen zitten midden in
een verbouwing of verhuizing. 2. Het
huis (en/of de tuin) wordt te klein bevonden. 3. de omgeving wordt als belangrijkste oorzaak van de ontevredenheid

genoemd. Bewoners van huurhuizen zijn
minder tevreden dan mensen met een
eigen huis. De reden lijkt voor de hand
te liggen. Ans (23) zegt: ‘Het is een
leuk huis, maar enkele dingen zijn
gedateerd. En doordat het een huurhuis is, kun je zelf geen ingrijpende
veranderingen aanbrengen, wat erg
jammer is. Ik heb er grote plannen mee,
maar vind het zonde omdat het niet
van mij is.’ Mannen zijn overigens meer
tevreden over hun huis (95%) dan
vrouwen (83%). 88% van de
respondenten is trots op zijn woning.

(4%)

(5%),

(4%),
(3%).

(38%)

(14%)

(8%).

(1%)

de respondenten is 39
jaar. Van hen is

88%

gehuwd, samenwonend
of heeft een latrelatie. Dit
onderzoek is in opdracht
van (en in samenwerking

Veel trotse bezitters

...omdat mijn partner nooit eens iets opruimt, zegt
Haast iedereen heeft weleens ruzie met zijn partner, maar volgens
gaat de ruzie niet over een van de vertrekken van het huis. Als er al ruzie is
over een van de vertrekken dan gaat het over de huis/eetkamer
gevolgd door de badkamer
de keuken
de andere
slaapkamer(s)
en de eigen slaapkamer
Dat de partner
nooit iets opruimt is in de meeste gevallen de aanleiding voor de ruzie
. Ook de smaak van de partner over de inrichting (of het gebrek
daaraan) is voor ruzie ook een goede voedingsbodem
Net als
het op vieze schoenen door het huis lopen
, het gebruik van de
wc (bril die omhoog staat, druppels op de bril en de grond
) en de
vieze was die overal rondslingert
Een aantal respondenten
kan moeilijk kiezen en geeft aan dat ruzie met de partner gaat over
vrijwel alle genoemde redenen.

met ) VT Wonen uitgevoerd
door TeraKnowledge.
Directeur-eigenaar Paul
van der Meer woont sinds
ruim zes jaar in de Franse
Dordogne met zijn vrouw
Yolande en dochter Stella
(14 jaar). Een groot deel
van de onderzoeken die
hij verricht, ligt op het
gebied van fysieke en
mentale gezondheid en
intermenselijke relaties.

Top-5 Tegelwijsheid

1

2

Ik ben de baas in
huis (dat mag ik zeggen
van mijn vrouw).

3
4

5

Een gast brengt altijd vreugde
aan, is het niet bij het komen
dan is het bij het gaan
Ondanks alle gedonder
is elke dag een wonder.

Niets zo irritant, als een
tegeltje aan de wand.
Het huis schoonmaken terwijl
de kinderen opgroeien, is als
sneeuwruimen terwijl het nog
sneeuwt.

68%

(13%),

(22%).

11%

