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1 lnleiding

Allereerst hartelijk dank voor uw opdracht voor het uitvoeren van
het woononderzoek aan de Hanoidreefte Utrechl

ln opdrachi van Bo-Ex heeft Woonsupponplus net
vvoon be!evi n gsonderzoek uitgevoerd-
Bij inmiddels 80 % van de bewoners hebben wij het r,voononderzoek

afgenomen. Vanwege de Corona-maatregelen hebben wij de
beuroners de keuze gegeven om cjit woononderzoek telefonlsch uii te
voeren of middels een huisbezoek. Mei inachtneming van de Corona
maatregeien.
Het behaald aantai responcienten geeft een representatief beeld van
hoe belvoners tegen het gebouw en de woning aankiiken.
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2 Aan pak woon belevi ngsonderzoek

Bo-ex is vooÍnemens het woongebouw aan de Hanoidreef grondig te renoveren / groot onderhoud te plegen. ons is gevraagd om een
woonbelevingsonderzoek af te nernen onder de bewoners van dit woongebouw.
Dit woononderzoek heeft als doel dat de uiikomsten helpen in de planontwikkelíng van de uiteindelijke uit te voeren werkzaamheden. Zodanig
dat de plannen aansluiting vínden bij de bewoners. de plannen leiden tot het vergroten van het woongenot van de bewoners en dat er onder
de bewoneis genoeg draagvlak is om de plannen daadwerkelijk uit te voeren.

Het woononderzoek is opgedeeld in een aantal onderwerpen. De aniwoorden die de respondenten hebben gegeven op de vragen van de
verschillende onderwerpen vindt u in deze samenvatting. Bij elk onderwerp staan een aantal graÍeken weeÍgegeven met daarbij een
toelichting. aanvulling of een advies.

Naast deze samenvatting ontvangt u per adres een rapport waarin de foto's zijn opgenomen. Ook worden de foto's in een bestand los
bijgevoegd .van de uitkomsten is er ook een Excel-bestand voor meer details.

Vervolg woononderzoek
Bewoners die we tot op heden niet hebben gesproken gaan we nogmaals benaderen. Wij proberen met iedereen in contact te komen en het
woononderzoek af te nemen. De reden hiervoor is dat dit een ooede basis geeft bij het behalen van draagvlak. Daarnaast is dit waardevolie
inforrnatie bij de begeleiding in de uitvoer,

Adressen waar geen enkel ccntact mee mogelijk is of waar andere problematiek speelt zullen we voorleggen aan Bo-Ex.
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iri
r tpl US



Grootte huishouding
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4. Woon beleving [Wi nter)

32o,,,o

38tó

O"/'1

11o/o

13Ya

Ervaart utocht in de woning

o 20 40 óo 80

Waar ervaart u tocht in de woning

O Nee

O Zeerweinig
O wdnlg
O Veel
O Zeerveel

Kier tussen muur en kozijn
Kieren rEtmen en deuren

Vanuit devloer
ventilatierooster

Vanuit de gang voordeur

EnraaÉu koude in dewoning hlaarervaart u koude straling in de woning

O
o
o
o
o

Nee
Zeerweinig

Vanuit de rnuren
Vanuit de ramen

Vanuit de vloer
Vanuit het dak

hreinig
Veel
Zeer veel

o 15 30 45 óO

7Vo

49o/o

12o/o

1g;,ó 139'6

Opmerkingen bewoners:

ln veel woningen bevindt zich nog enkel glas- Mensen e,-varen veel tochi
via de ramen en kieren aansluiting kozfinen. De ramen sluiten slecht en
regenen in. Er zijn bewoners die melding gedaan hebben van condensatie
op raÍnen. Bij deze bewoner zijn er gaten geboord in het onderprcÍel van
het raarn zodat het conCensatievocht naar buiten wordt afgevoerd.

é



4. Woon beleving (Wi nter)

Hoe beoordeelt u de werking nan de verwarming? tdaar zijn bewoners niettenreden over.

23%

:.o*,t

=aa/JJ: :,

o
at
a
o

Goed

Matig
Voldoende

o 7.5 15 225 30

Slecht
Zeer slecht

Erzijn ruimtes waar het onvoHoendewarmwordt
Verwarming valt vaak uit/stoort

Te weinig radiatoren
Plekttermostaat

77 ':,,)
21To

2e.,"a

53%

Waar zijn bewoners niet tevreden over.Hoe beoordeelt u dewerkingvan de
wa rmnratervoo rzi eni n g?

O Nbttevreden
O ïevreden

O Duurt land voordaterww is
O Wisselend warm en koud water
O SV-unitstoortvaak



4. Woonbeleving (Winter)

68r ó

tó: :

14%

17:,í

83;i:

O Tevreden
O ttetrraal
O ruia tevreden

Hoetewederr bent u over het comfoÉ
in de winterperiode ?

O Belangrijk
O Hiet belangrijk

Hoe belangrijk is eenverbetering van
het wooncomfoÉ ?

Opmerkingen van bewoners:

woningen worden als niet cornfortabel en ongezond ervaren. Er is veel vocht in
de woningen in vorm van oppeMakte condensatie . Daarnaast werkt de
ventilatieafooer slechttoi niet. Bewoners maken zich zorgen over hun
gezondheid vanwege de aanwezige schimmels.

De woning is over het algemeen goed te venrrarmen. Bewoners geven aan dat
in sommige ruimtes de radiator niet werkt lríaarschijnlijk is daar de .adiator
kram defect- Daamaast zíjn mensen zich bewust van de slechte isolatie
waardoor zij radiotoren niet aanzetten om de woonlasten te beperken. Dit
verstrekt de condensatie en dus het vochtprobleem.



4. Woonbelevi ng (Zomer)
ls uwwoning in de zomerperiodewarm? IÍelke ruimtes worden er warm?

Bewoners geven unanlem aan dat de gehele woning in de
zomerperiode erg warm wordt.

O ttee
O t'tatig
O Redelijk
O Erg warm

+Y' n

309ó

lfD
20%

hlat voor maatregelen heeft u genomen
om dewarmte buitente houden? Geen

Raambekleding

Zonnescherm

Airco

Ventilatoren

o 20 40 óo 80

Hoe tevreden bent u over het comfort
in de zomerperiode ?

Hoe belangrijk is een verbetering van
het wooncomfoÉ ?

O Tevreden
O Neutraal
O Niettevreden

O Belangrijk
a Naet belangrijk

62'.,i
26%

18 ?i

E2r. t



4. Woonbelevi ng (Geluid)
Ervaart u een vorm van geluidshinder? Waar ervaart u geluidshinder van?

o
a

Ja
Nee

Buiten de woning [verkeer)
lnstallatie in de r.roning

Via de leidingen

Leefgeluidenr/buren

Via andere ruimte in de woning
Lift

0 17.5 35 52.5 70

680/o

&%

Welke mate heeft u last van geluidshinder?

O Geenhst
I Enigzins last
O Veel last

Hoe belangrijk vindt u een vermindering
van het geluid in uw woning?

O Bejangnjk
I Niet belangrijk

30% 2s%

45%

Opmerkingen bewoners:

De geluidshinder wordt vccre veroorzaakt door Jcven0uren e.r dan zijn dit
rret name:eefgeluiden [io:en. spelerde kinderen,- De ,;rcringen r,.,srden als
,lehor g e'varen. SpeciÍeke klac'rten over [bcver,]burer zc,-icen a be<end z ;n

bij Br-Êx.

De laetste jaren zijr, '.'ee r;Êu',ve b'ewoners in het comp, ex klmen wonen met
socialer'csychische problematieken. Dii zorgt voor o'rerlast vraaronoe. ook
een toenarre van de geiuidoverlast aldus de beuioners.



5. Gezondheid [ventilatie)+

Afruiging
o

't75

35

52.5

70

AÍaiging AfarigiÍE

m

525

:l5

17,5

ó0

45

30

É

o

I Zeer slecht
ï l,tatig
I Voldoende
I Goed

Hoe beoordeelt u de werkingrfán -
het afzuigsysteem keuken?

I Zeer slecht
a Matig
I Voldoende
I Goed

- -t{6ê-beoóitlèétt u-clè werking vàh
het afzui gsysteem badka mer?

Hoe beoordeelt u de werking van
het afzuigsysteem toilet?

I Zeer slecht
X uatig
I Voldoende
I eoea

Meest voorkomende klachten

Vocht en schimmel
Tocht

Slechte afvoer
Slechte toevoer

Kookluchtjes
Veelgeluid

Slecht zelf regelen

o 17.5 55 52,5 70



5. Gezondheid (ventilatie)

ls de luchttoevoer goed te regelen? hÍat geven bewoners aan:

O Werkt niet
I Werkt prima

O Rooster zit dicht ivm vervuiling .-

O Raamkannietopen
O RoosterwerK niet

Op de ramen
Tulssen de radren

Op de muren (zichtbaar door sctrinimel)
Het plafond (zichtbaar door schimmel)

Vloer

Badkarner

Keuken
' To'ilet

hlaar komen vochtproblemen vooÉ

o 15 30 45 óo

De ma-tevan vocht/schimmel in de
woning?

O Zeerveel
O veet
I Weinig
O Geen

2t'



5. Gezondheid (ventilatie)

Samenvatting:
De vochtbelastlng in de won:ng is erg hoog. Het gaat hierbijtm oppervlakte condensatie vanuit
ramen eÍt muren. laamaast vcldoet het huidige ventilatiesysteem niet. De ventilatiecapàciteit is
onvoldoende Coor de beperking van toe- en afvoer van ve;'se lucht rn de woning.
\jeel bev,roners geven aan cat de roosters niet meer werken en dat ze cie 'rentilatie niet zelf kunnen

-rs-ch ê ve ntilatie a an g eb racht e n a an gesleten
op hei arvoerkanaal. Dit zorgt r,veer voor problemen biri andere huurders

Conclusie:
o 17.5 3s 52.5

-Bewonersgedrag !
Slechte afzuiging

Beperkte toevoer

Advies:
g van cm zoigen v3o: een

informatievooz:ening naar Ce bewoners; met aandacht voor de verschlllende doelgroepen. Als
bewoners niet weten hoe het nieuwe ventilatiesysteern te gebruiken zal dit nag weinig verbetering-
van delrrchtkwaliteit in de vrcning opleveren.
Mocht er gekozen worden voor ventilatieroosters dan zai vooraí duidelijk rnoeten zijn of onderhoud
van deze roos:ers voor de huurder of verhuurder zijn.

Gezien de doelgroep is ons advies om te kiezen voor een onderhoudsvriendelijky'entilatiesysteem
waaóij de werking van het-systeem niet aftankelijk is van onderhoud die bewoners zelf met
regelmaat moete"r plegen. Denk hierbij aan het onderhoud/'wisseien uan filt*5 brj lr/TW installaties.
Mocht hier wel voor gekozen worden. zorg dan dat de installatie goed ioegankelijk is voor
bewoners.

70
OppervlaHe
condensatie rnuur

ZAV [mechanische
ventilatie) - --

BeperKe toevoer

Oppervlakte
condensatie raam

BeperKe afuoer



6. Woning en gebouw
l_u' Beoordeling onderhoud gebouw

. Kozijnen

29% (| Tevrel:n
r-,a-lr +:,,ro-{.n

O x etie,"-e jen

Buitenschilderwerk
\.

I

ii

Ir

h:
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ll;.'

a

t

Berging

| -e,,,reden

i''1atiE te,,'redeir
I t'.tier te,,'rede:'r

I Te','r=cen
l"latrg te,.,:scen

I l'.liet te'.':ecen

i

27'É

31%
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ó. Woning en gebouwtttt
tltt
tltt
Itaa
lltt

I
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63 oÁ vervanging

l{astaftl

Badkamer

Tegelwerk

O Tevreden
O Matig tevreden
O Niet tevreden

O Zeertevreden
O Matig tevreden
O Niettevreden

llengkraan/
douchegamituur

O Zeertevreden
(D Matig tevreden
O Niet tevreden

67% vervanging

*

Toilet

Tegehrerk Toile@t Fonteintje

O Tevreden
O Matig tevreden
O Niettevreden

O Terrrreden
O Matigtevreden
O Niettevreden

O Tevreden
O l,tatig tevreden
O Niet tevreden

Keuken

60% vervanging

Tegelwerk Keukenblok Aanrecht

I Tevreden
O t'tatig tevreden
O Niettevreden

I Tevreden
O laatig tevreden
O Niettevreden

O Tevreden
O Matig tevreden
O Niettevreden



6. Woning en gebouwrtlt
lrtt
ttll
latl
!ltl

Verbeteringen

lsolatie gevel

lsolatie dak
lsolatie vloer

Nieuweverwarming
lsolerend glas

Veilig harqg- en sluitwerk
Brandveiligheid

0 20 40 óo 8Í)

Aanvullingen verbeteringen:

ln de toelichting bij deze vraag hebben bewoners nog andere
suggesties gegeven over mogelijke verbetering die het
woongenot vergroten.
Onderstaand zijn de verbeteringen aangegeven die meerdere
keren door verschillende bewoners zijn genoemd.

hloning:
. Kozijnen vervangen
. Tocht en vcchtoroblemen aanpakken
. Ventilatiesysteem verbeteren
. Slecht Balkon. Veel roest. Hekrverk los
. Leden:adia:oren en standleidingen verouderd (veel lekkagel
- Rarren c;e goed afsluitbaar zijn en kierdicht

Gebouw algemeen:
. LifL regelrnaiig deÍect sneller en minder ge -ridsoveriast [bonkt bij stopper-]
. Camera's plaatsen (voorkcrnt D'assen in algerneen r.rirr,te.1
. Afvalcontainer naar b.riten [vooi-komi ongedie-ej

Bergingen:
. Slechi toegankelijk voor brommers en fietsen
. Niet toegankelijk voor scootmobiel
. Slechie ve.lichting.l lamp pertwee bergingen
. Erg orveilig gevoel door mensen die daar hangen. Ze: liever feest ouiten net

het risico op diefstal.
. Alles 1r berging is zichtbaar_
. Bergingen e'g klein
. Oplaadpunten íets



ó. Woning en gebouwltal
!atl
ttlt
lttr
!tll

Zelf aangebrachte voorzieningen Toestemming op ZAV

Ola
O Nee

Ola
O tdeet niet

Opmerking:
Bewoners zijn vaak niet op de hoogte cat bij
verandering in de wonirg ioesternming n:dig .s

en hoe dit werkt.

75%

25%

Welke ZAV's geven bewoners aan?

Zonwering

Schotel

Eigen keuken

Badkamer

Toilet

Uitbreiding electrische installatie

wMo

Camera

lndeling aangepast

Opmerking ZAV schotel:
Een aantal bewoners geven aan de dat de
schotel mag worden vervrijderd. Bervo:rers
kunnen nu streaa',en lvaardocr,Jeze cverbcdig is

o 't.25 2.5 3.75 5



7. Energie
Hoogte energielast

14?6-

Hoe belangrijkvindt u
besparing op energie

696-

Hoe belangrijkvindt u
besparing voor het milieu

a%

-276

O Niet belangrijk
a9%

I Belangrijk
O Neutraal

Hoe belangrijkvindt u besparing
voor de toekomstige generatie

896-

-296

O Niet belangrijk
89%

I Belangrijk
O Neutraal

8%

48%

.-21%

30%

O Laas
O gemiddeld
O noog
O Zeerhoog

73%

I Niet belangrijk
I Belangrijk
O Neutraal

Welke energiebesparende maatregelen hebben
bewoners zelf genomen?
. Spaarlampen
. Tochtstrip
. Venvarrn,ng niet te hoog zeiten
. Lichten uitdoen als je de kamer verlaat
. Niet te lang onder de douche



7. Energie

Warmte
Stadsvenrarming

Gem. laag Gen hoog

Elektraverbruik

Laag Gem. Hoog

Gas
90€

ó7.5€

45€

n5€

o€

4000 kLh

3000 kwh

2000 kwh

IOOO kl'rh

O ktrh

35€

26.25€

Í7.5 C

8.75 €

o€
Gern.

Warm water:
Gemiddeld betalen ber..,oners € 120,00 :er )aai
voor de huur van een \ir,,aÍmo,'aterunit en het

verbrlik van gemiCdeld ó0m3'warm viater. De

maandlasten voor'.,,,arm,it,aier kolen can
gemidde d uit op € 35,CC per maand.



7. Energie

180 €

135 €

90€

45€

0€

. Electra
f Kookgas
I Warmwater
I Venrarming

Gem. maandlast energie



B. Bewoner

63%o

374/o

ls het fijn wonen op de Hanoidreef ?

. Achterstallig onderhoud

. Alles vies en oud

. Plassen in de algernene
ruimie

- Niet trots op gebouw
. Ongezond en koud
. Rotzooi 'ondom en in

de flat
. 0ngedier:e

Plassen al gernene ruirn:e

bJaarom niet

Waarom wel

Mooi uitzicht
3roene ongeriing
Grootte van de woningen
Buurt fjn
Locatie gunstig vocr
uitvals'.vegen en winkels

OJa
O Nee

Heeft u de komende jaren verhuisplannen?

Waarom niet verhuizing
- Verhuizen betekent een hogere huur
. Een goece verbinding hebben in de

buurt

Waarom welverhuizen:
. Mensen willen groter wonen
- Willen in een andere wijk wonen
. Een beter leefklimaat
- Niet trots op gebouw waarin zij wonen

Alles oud en vies

4sYo

48o/o
OJa
O Nee

O Misschien

at ItIt



9. Bewoner
Zijn er zaken waarwij rekening mee moeten
houden voor het uitwerken van de plannen?

Meenemen in planontwikkeling
. Snellere en grotere lift
. Lift veiliger maken
. Drempelvrij maken voor ouderen
. Geen stijgleidingen door woning i.v.m.

geluid en lekkage
. Bergingen opknappen schoonhouden en

privacy
. Scootmobiel ruimte
. Zonwe;'ing
. Bellentableau met beeldscherm

Persoonlijke zaken om rekening Ínee te houden
tijdens een renovatie:
. Huisdieren
. Gezondheid
. Rustwoning
. Hulp voor mensen slechte gezondheid

Wat zou u Bo-Ex adviseren t.a.v. het gebouw
waarin u woont

o 7.5 15 22.5 30

Energie zuiniger maken

Gebouw mooier maken

Geen mening

GÍoot onderhoud

SlooP./nieuwbou'a

Toegankelikheicl gebcu d

Comfort veóeteren

at Ittt



9. Bewoner

Afual opslag niet rreer in de flat. Grondcontainer
voor de flat
Handhaving van oruertr-eders, boetes cf anoere
consequenties
Vaker legen
Olde n',ensen kunnen het fysiek niet in de
aivalbak krijgen
Carnera's piaatsen
Brieven s'iuren ln rneerdere talen rnet ouidelijke
informatie met behulp rran claatjes hoe afval
diert te worden afger.,oerC. Denk Caarbij ook aan
grcfvuil

80o/o

:1

4% 
17o/o

OJa
I Nee

O Geen mening

Bent u tevreden over het
afvoeren van afval binnen
het complex

Wat zou volgens u Bo-Ex kunnen doen
om het afval afvoeren te verbeteren?

39o,É

6i 1t'a

Redenen die bewoners aangeven waarom ze zich nietveilig
voelen:

. Veel inbraken in en om de fiat

. Veel ruzie in wijk en rondom de flat

. Schietparti.ien op straat

. Diverse branden in de straat (autobra:rdenl

. Verlichting buiien. erg donker

. Drugsoverast door gebruik

. Dealen in de bergingen

Voelt u zich veilÍg in de wijk?

OJa
I Nee

at ItaI



9. Bewoner
Maalctol:

-

!trf

4e

O oagreEts
O werefiilcs
O l.laandellik



9. Bewoner
Toelichting op benodigde hulp

. Boodschappen

. Een pi'aatje

. lets zwaars tillen

. Computerhulp

. Hulp met taal
63%

37%

809',o

20%

Bent u bereid hulp te verlenen
aan uw buurtbewoner?

Zou u hulp kunnen gebruiken
van uw buurtbewoner?

OJa
O Nee

O:a
O Nee

at It o
at



9. Bewoner

1

2

5

4

5

ó

I
9

10

Slopen nieuwbouw
Alles reroveren en opknappen
Veilige en goedwerkende iiften
Veil ig heici verbeteren
Tocht en schimrnel oplossen
Gebou,,r'mooier maken
Beter onderhouden
Scnoner maken gebouw

Welk cijfer geeft u het woongenot?

o 7.5 15 22.3 30

Gemiddeld geven bewoners voor woning,
gebouw en buurt een 4,9.

Waarmee kunnen wij het woongenot
verhogen?

A'spi-aken worden niet nagekomen
Klachten worCen riet opgepak:
Bewcners hebben het idee dat ze niet serieus gsnomen
'ororder,

Slecnte corr,municatie
Lange wacrtti.jcer
Slecht cnderhoud
Veel CelOr.,en ,,,reinig dOen

25%

5A'Á

Niet aanbevelen omdat:
Zou u Bo-Ex aanbevelen aan
anderen?

Ola
I Nee
O Geen mening

It Itat



9. Communicatie

Duidelijkheid!!
Veel bewoner wachten al vanaf 2017 op duidelijkheid. Door duidelijkheid kunnen bewoners ptannen maken
en hebben een vooruitzicht. De vragen die spelen onder de bewoners zijn:. Wil ik hier wel blijven wonen?
- Kan ik straks na verbeteringen nog wel de huur betalen?
- Wanneer kan ik nou mijn woning goed gaan opknappen?. Gaat mijn leefsituatie wel verbeteren?

Misschien is dit wel de grootste wens van bewoners:

' 't3%

tZ 1',o

171/o

480Á

36%

Behoefte aan spreekuur?
Hoe wilt u communicatie
ontvangen?

O Digitaal
O Scrrriftetilk
O Digitaal schiftelijk

Ola
O ttee
O Misschien



10. Uitgelicht: aandachtspunten

Overvolle cpntainer.
Ouderen hebben niet de
kracht om deze te openen

Aangebracht ZAV zorgt
wor problernen ander
woning

Veel lekkage badkamer
via leidingdoorvoer

Oorzaak geen goede
aro_rcntilS_lgldllSga sp
douchevloer

Veel rroorkomende
zAv

Schimmel [oppervlaKe
condensatie)

Slechte afuoer

Schimmel [oppervtaKe
condensatie)

.8
Veel enkei glas met
oppervlakte cpndensatie
(scmmige woningen-
hebben gaatjes in pro$etJ

Veel enbl glas met
oppervlakte condensatie
[Met doeken condensatie
opgeuangeh)

Tegelwerklos doorvocht Roestige ledenradiatoren
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