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In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we 
waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de woning- en woonomgeving. Bij deze vragen 
worden standaardantwoorden gebruikt om de gegevens optimaal te kunnen analyseren. Dit betekent dat er 
soms antwoorden kunnen voorkomen die in uw ogen minder logisch zijn. Kies steeds het antwoord dat het 
beste bij u past.   
 
Mocht u vragen hebben over het invullen van de vragenlijst dan kunt u op help << ? >> klikken. Daar vindt u 
het telefoonnummer en e-mailadres waar u met uw vragen terecht kunt. 
 
 



Hoofdsectie 
 

1. Aan welk woningtype geeft u de voorkeur? [klik hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 1)]  
1) Appartement.  
2) Rijwoning.  
3) Half-vrijstaande woning. 
4) Vrijstaande woning.  

 
2. Geeft u de voorkeur aan een huurwoning of aan een koopwoning?  

1) Huurwoning.  
2) Koopwoning.  

 
3. Aan welke oppervlakte van de woonkamer geeft u de voorkeur?  

 
[i]Het gaat om de oppervlakte van de woonkamer in vierkante meter ongeacht de vorm (rechthoekig, 
vierkant of L-kamer) van die woonkamer.  
U moet hier een minimum en in de volgende vraag een maximum invullen. Als u bijvoorbeeld 
precies 20m2 wilt dan vult u twee keer 20 in.  

 
 De woonkamer moet minimaal in m2 zijn:[i] 

a) Minimaal in m2: 
 De woonkamer moet maximaal in m2 zijn:  

b) Maximaal in m2:  
 

4. Aan welk aantal kamers geeft u de voorkeur?  
 

[i]Dit is de optelsom van de woonkamer, de slaapkamer(s) en de eventuele werkkamer(s). Een 
appartement bijvoorbeeld met één aparte slaapkamer en een woonkamer, telt dus 2 kamers. 
U moet hier een minimum en in de volgende vraag een maximum invullen. Als u bijvoorbeeld 
precies 4 kamers wilt dan vult u 4 in beide gevallen in. 

 
 Het aantal kamers moet minimaal zijn:[i]  

a) Aantal kamers:  
 Het aantal kamers moet maximaal zijn:  

b) Aantal kamers:  
 

5. Geeft u de voorkeur aan een tuin of aan een balkon?  
1) Een balkon.  
2) Een tuin. Ga verder met vraag 6c/d 

 
6. Aan welke oppervlakte van het balkon geeft u de voorkeur?  

 
[i]Het gaat om de grootte van het balkon in vierkante meters. 
U moet hier een minimum en in de volgende vraag een maximum invullen. Als u bijvoorbeeld 
precies 10m2 wilt dan vult u twee keer 10 in. U mag ook in decimalen antwoorden, bijvoorbeeld 
10,5. 
 



Het balkon moet minimaal in m2 zijn:[i]  
a) Minimaal in m2:  

Het balkon moet maximaal in m2 zijn:  
b) Maximaal in m2:  

 
Ga verder met vraag 7 

 
6. Aan welke diepte van de tuin geeft u de voorkeur? [i] 

 
[i] De grootte van de tuin wordt uitgedrukt in het aantal meters lengte, gemeten vanaf de 
woninggevel (ook wel “diepte” van de tuin genoemd).  

 
U moet hier een minimum en in de volgende vraag een maximum invullen. Als u bijvoorbeeld 
precies 7 meter wilt dan vult u 7 in beide gevallen in.   

 
De diepte moet minimaal in meter zijn: 

c) Minimale diepte:  
De diepte moet maximaal in meter zijn:  

d) Maximale diepte:  
 

7. Aan welk type bouwstijl geeft u de voorkeur? [klik hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 2)]  
1) Traditioneel  
2) Vernieuwend  
3) Modern  

 
8. Geeft u de voorkeur aan een nieuwbouw woning of aan een bestaande woning?  

1) Nieuwbouwwoning  
2) Bestaande woning, gebouwd na 1990  
3) Bestaande woning, gebouwd in 1990 of eerder  

 
9. Aan welk type woonmilieu geeft u de voorkeur? [Klik hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 3]  

1) Stedelijk  
2) Sub-urbaan  
3) Dorps / landelijk  

 
10. Aan welke afstand ten aanzien van de nabijheid van winkels geeft u de voorkeur?  

1) Op loopafstand  
2) Op fietsafstand  
3) Verder weg  

 
11. Aan welke verdeling van het groen in de buurt geeft u de voorkeur? [Klik hier voor de 

afbeeldingen] (zie bijlage 4) 
1) Een centraal groot park  
2) Enkele plantsoenen  
3) Weinig groen  

 



12. Aan hoeveel contact met buurtgenoten geeft u de voorkeur?[i]  
 

[i] Contact met buurtgenoten 
De manier waarop buurtbewoners in het algemeen met elkaar omgaan. Het hoeft dus niets te 
zeggen over specifiek uw eigen gedrag in de buurt. We onderscheiden daarbij drie typen buurten:  
Een buurt waarin de mensen weinig tot geen contact met elkaar hebben.  
Een buurt waarin de mensen alleen met de directe buren contact hebben.  
Een buurt waarin de mensen veel contact hebben met de directe buren én andere buurtgenoten.  

 
1) Geen of weinig contact met buren en buurtgenoten  
2) Alleen contact met directe buren  
3) Veel contact met buren en buurtgenoten  

 
13. Aan welke parkeermogelijkheid geeft u de voorkeur?  

1) Parkeren op eigen terrein  
2) Voldoende parkeergelegenheid in eigen straat  
3) Beperkte parkeergelegenheid in eigen straat  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: 

 
14. Naar welke huurprijs gaat uw voorkeur uit?  

 
[i] De ‘kale’ huurprijs in euro’s per maand. Dus zonder eventuele servicekosten, zonder 
energiekosten en ook zonder aftrek van eventuele huurtoeslag (subsidie op de huur).  
U moet hier een minimum en in de volgende vraag een maximum invullen. Als u bijvoorbeeld 
precies € 400 wilt dan vult u twee keer 400 in.  
Een minimale en maximale huurprijs kan ook van belang zijn voor de huurtoeslag.  
Tot 1 juli 2008 geldt dat de rekenhuur niet lager mag zijn dan € 199 en niet hoger dan € 622. Als u 
en uw eventuele partner jonger zijn dan 23 jaar en u heeft geen inwonende kinderen, dan mag de 
rekenhuur niet hoger zijn dan € 343. 

 
De huurprijs per maand moet minimaal zijn in Euro:[i]  

c) Minimale huurprijs:  
De huurprijs per maand moet maximaal zijn in Euro:  

d) Maximale huurprijs:  
 

Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1, volgt overzicht ideale woning respondent 
 

Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: 
 

15. Naar welke koopprijs gaat uw voorkeur uit?  
 

[i] De koopprijs (kosten koper of vrij op naam) van de woning in euro’s. Dus zonder eventuele 
bijkomende kosten voor het kopen, zonder energiekosten en ook zonder eventuele 
subsidiebijdrage.  
U moet hier een minimum en in de volgende vraag een maximum invullen. Als u bijvoorbeeld 
precies € 250.000 wilt dan vult u twee keer 250000 in.  
De maximale koopprijs kan van belang zijn voor de maximale hypotheeksom voor bijvoorbeeld de 
nationale HypotheekGarantie.  



De kostengrens voor 2008 is vastgesteld op € 265.000,-. Dit houdt in dat het hypotheekbedrag 
nooit meer mag zijn dan € 265.000,-. Hierbij moet u rekening houden met bijkomende kosten voor 
bijvoorbeeld notariskosten, afsluitprovisie en overdrachtsbelasting. 

 
De koopprijs moet minimaal zijn in Euro:[i]  

a) Minimaal in Euro:  
De koopprijs moet maximaal zijn in Euro:  

b) Maximaal in Euro:  
 
Het profiel van uw ideale woning:  
 

Woningtype: antwoord vraag 1  
Eigendomsverhouding: antwoord vraag 2  
Minimale oppervlakte woonkamer in m2: antwoord vraag 3a 
Maximale oppervlakte woonkamer in m2: antwoord vraag 3b 
 
Minimaal aantal kamers: antwoord vraag 4a 
Maximaal aantal kamers: antwoord vraag 4b 
Gewenste buitenruimte: antwoord vraag 5 
 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 1 
Minimale oppervlakte balkon in m2: antwoord vraag 6a 
Maximale oppervlakte balkon in m2: antwoord vraag 6b 
 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 2 
Minimale diepte van de tuin in meters: antwoord vraag 6c 
Maximale diepte van de tuin in meters: antwoord vraag 6d 
 
Type bouwstijl: antwoord vraag 7 
Bestaande bouw of nieuwbouw: antwoord vraag 8 
Woonmilieu: antwoord vraag 9 
Winkelvoorzieningen: antwoord vraag 10 
Groenvoorziening in de buurt: antwoord vraag 11 
Hoeveelheid contact in de buurt: antwoord vraag 12 
Parkeermogelijkheid: antwoord vraag 13 
 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1 
Minimale huur in Euro: antwoord vraag 14a  
Maximale huur in Euro: antwoord vraag 14b 
 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2 
Minimale koopprijs in Euro: antwoord vraag 15a 
Maximale koopprijs in Euro: antwoord vraag 15b 



U hebt zojuist uw IDEALE WONING beschreven. De IDEALE WONING wordt bijna nooit gevonden. 
Toch verhuizen mensen vaak. Deze woning lijkt vaak op de IDEALE WONING. Sommige voorkeuren 
zijn minder belangrijk dan andere voorkeuren.  
Voor dit onderzoek is het erg belangrijk te weten welke woningen u wel en niet accepteert. Het 
uitgangspunt om dit te bepalen is uw IDEALE WONING. U krijgt steeds een vraag gesteld die lijkt op:  
 
“Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen het 
WONINGTYPE komt NIET overeen met uw voorkeur."  
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet?  
 
Indien antwoord op vraag 1 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 16 
Indien antwoord op vraag 1 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 18 
Indien antwoord op vraag 1 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 20 
Indien antwoord op vraag 1 gelijk is aan 4: Ga verder met vraag 22 

 
16. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan uw hiervoor geschetste ideaalbeeld, maar 

alleen het woningtype komt niet overeen met uw voorkeur. U heeft aangegeven de voorkeur te 
geven aan een appartement. [klik hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 1)] Stel dat de woning op 
alle andere punten overeenkomt met uw wensen behalve op dit punt, de woning is geen 
appartement. Zou u de woning in dat geval accepteren?  

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
17. U heeft aangegeven een appartement te willen. Wat is voor u de belangrijkste reden om een 

appartement te willen?  
1) Er is geen tuin bij. Ga verder met vraag 24  
2) Het vereist weinig onderhoud. Ga verder met vraag 25  
3) Het is gelijkvloers. Ga verder met vraag 26  
4) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 28 
5) Vanwege de privacy. Ga verder met vraag 29 
6) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 30  
7) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 31 
8) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 32 
9) Omdat het betaalbaar is. Ga verder met vraag 33 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 34 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 36 

 
18. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan uw hiervoor geschetste ideaalbeeld, maar 

alleen het woningtype komt niet overeen met uw voorkeur. U heeft aangegeven de voorkeur te 
geven aan een rijwoning. [Klik hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 1)] Stel dat de woning op alle 
andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning is geen 
rijwoning. Zou u de woning in dat geval accepteren?  

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 



19. U heeft aangegeven een rijwoning te willen. Wat is voor u de belangrijkste reden om een rijwoning 
te willen?  

1) Het vereist weinig onderhoud. Ga verder met vraag 25  
2) Het is gelijkvloers. Ga verder met vraag 26 
3) Er is een tuin bij. Ga verder met vraag 27  
4) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 28 
5) Vanwege de privacy. Ga verder met vraag 29  
6) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 30 
7) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 31 
8) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 32 
9) Omdat het betaalbaar is. Ga verder met vraag 33 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 34 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
20. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan uw hiervoor geschetste ideaalbeeld, maar 

alleen het woningtype komt niet overeen met uw voorkeur. U heeft aangegeven de voorkeur te 
geven aan een half-vrijstaande woning. [Klik hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 1)] Stel dat de 
woning op alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning 
is geen half-vrijstaande woning. Zou u de woning in dat geval accepteren?  

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
21. U heeft aangegeven een half-vrijstaande woning te willen. Wat is voor u de belangrijkste reden 

om een half-vrijstaande woning te willen?  
1) Het vereist weinig onderhoud. Ga verder met vraag 25 
2) Het is gelijkvloers. Ga verder met vraag 26 
3) Er is een tuin bij. Ga verder met vraag 27 
4) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 28 
5) Vanwege de privacy. Ga verder met vraag 29 
6) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 30 
7) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 31 
8) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 32 
9) Omdat het betaalbaar is. Ga verder met vraag 33 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 34 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
22. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan uw hiervoor geschetste ideaalbeeld, maar 

alleen het woningtype komt niet overeen met uw voorkeur. U heeft aangegeven de voorkeur te 
geven aan een vrijstaande woning. [Klik hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 1)] Stel dat de 
woning op alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning 
is geen vrijstaande woning. Zou u de woning in dat geval accepteren?  

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  



 
23. U heeft aangegeven een vrijstaande woning te willen. Wat is voor u de belangrijkste reden om 

een vrijstaande woning te willen?  
1) Het vereist weinig onderhoud. Ga verder met vraag 25 
2) Het is gelijkvloers. Ga verder met vraag 26 
3) Er is een tuin bij. Ga verder met vraag 27 
4) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 28 
5) Vanwege de privacy. Ga verder met vraag 29 
6) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 30 
7) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 31 
8) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 32 
9) Omdat het betaalbaar is. Ga verder met vraag 33 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 34 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
24. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk er is geen tuin bij, belangrijk voor u?  

1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de privacy. 
3) Vanwege de vrijheid. 
4) Vanwege het comfort.  
5) Vanwege de rust. 
6) Om te kunnen genieten van het leven.  
7) Vanwege de gezondheid. 
8) Andere reden. 
9) Geen reden. 

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
25. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk het vereist weinig onderhoud, belangrijk voor 

u?  
1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren. 
2) Vanwege de privacy.  
3) Vanwege de vrijheid. 
4) Vanwege het comfort.  
5) Vanwege de rust.  
6) Om te kunnen genieten van het leven.  
7) Vanwege de gezondheid.  
8) Andere reden.  
9) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 



26. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk het is gelijkvloers, belangrijk voor u?  
1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de privacy. 
3) Vanwege de vrijheid.  
4) Vanwege het comfort.  
5) Vanwege de rust.  
6) Om te kunnen genieten van het leven.  
7) Vanwege de gezondheid.  
8) Andere reden. 
9) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
27. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk er is een tuin bij, belangrijk voor u?  

1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de privacy. 
3) Vanwege de vrijheid.  
4) Vanwege het comfort.  
5) Vanwege de rust.  
6) Om te kunnen genieten van het leven.  
7) Vanwege de gezondheid.  
8) Andere reden.  
9) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
28. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de uitstraling, belangrijk voor u?  

1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de privacy.  
3) Vanwege de vrijheid.  
4) Vanwege het comfort.  
5) Vanwege de rust.  
6) Om te kunnen genieten van het leven.  
7) Vanwege de gezondheid.  
8) Andere reden.  
9) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
29. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de privacy, belangrijk voor u?  

 
1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de vrijheid. 
3) Vanwege het comfort.  
4) Vanwege de rust.  
5) Om te kunnen genieten van het leven.  



6) Vanwege de gezondheid.  
7) Andere reden.  
8) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
30. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de vrijheid, belangrijk voor u?  

1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de privacy. 
3) Vanwege het comfort.  
4) Vanwege de rust.  
5) Om te kunnen genieten van het leven.  
6) Vanwege de gezondheid.  
7) Andere reden.  
8) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
31. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege het comfort, belangrijk voor u?  

1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de privacy. 
3) Vanwege de vrijheid.  
4) Vanwege de rust.  
5) Om te kunnen genieten van het leven.  
6) Vanwege de gezondheid.  
7) Andere reden.  
8) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
32. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de rust, belangrijk voor u?  

1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de privacy.  
3) Vanwege de vrijheid.  
4) Vanwege het comfort.  
5) Om te kunnen genieten van het leven.  
6) Vanwege de gezondheid.  
7) Andere reden.  
8) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 



33. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het betaalbaar is, belangrijk voor u?  
1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.  
2) Vanwege de privacy. 
3) Vanwege de vrijheid.  
4) Vanwege het comfort.  
5) Vanwege de rust.  
6) Om te kunnen genieten van het leven.  
7) Vanwege de gezondheid.  
8) Andere reden.  
9) Geen reden.  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
34. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren  
2) Vanwege de privacy  
3) Vanwege de vrijheid  
4) Vanwege het comfort  
5) Vanwege de rust  
6) Om te kunnen genieten van het leven  
7) Vanwege de gezondheid  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 35 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 37 

 
35. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een huurwoning. Stel dat de woning op alle andere 

punten overeenkomt met uw ideale woning behalve op dit punt. De woning is geen huurwoning. 
Zou u de woning in dat geval accepteren?  

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
36. U heeft aangegeven een huurwoning te willen. Wat is voor u de belangrijkste reden om een 

huurwoning te willen?  
1) Omdat het onderhoud verricht wordt. Ga verder met vraag 40 
2) Omdat ik te oud ben. Ga verder met vraag 48 
3) Omdat ik altijd al gehuurd heb. Ga verder met vraag 47 
4) Omdat een koopwoning te duur is. Ga verder met vraag 49 
5) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag. Ga verder met vraag 50 
6) Omdat het voor mij financieel voordeliger is. Ga verder met vraag 51 
7) Andere reden. Ga verder met vraag 52  
8) Geen reden. Ga verder met vraag 56 

 



37. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een koopwoning. Stel dat de woning op alle 
andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning is geen 
koopwoning. Zou u de woning in dat geval accepteren?  

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
38. U heeft aangegeven een koopwoning te willen. Wat is voor u de belangrijkste reden om een 

koopwoning te willen?  
1) Omdat het een goede investering is. Ga verder met vraag 39 
2) Vanwege het fiscale voordeel. Ga verder met vraag 41  
3) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren. Ga verder met vraag 42 
4) Vanwege de grotere keuzevrijheid. Ga verder met vraag 43 
5) Omdat de woning mijn eigendom wordt. Ga verder met vraag 44 
6) Vanwege de hoge huren. Ga verder met vraag 45 
7) Omdat ik al een koopwoning had. Ga verder met vraag 46 
8) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag. Ga verder met vraag 53  
9) Omdat het voor mij financieel voordeliger is. Ga verder met vraag 54 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 55 
11) Geen reden. Ga verder met vraag 56 

 
39. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het een goede investering is, belangrijk 

voor u?  
1) Vanwege het fiscale voordeel.  
2) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren.  
3) Vanwege de grotere keuzevrijheid.  
4) Omdat de woning mijn eigendom wordt.  
5) Vanwege de hoge huren.  
6) Omdat ik al een koopwoning had.  
7) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag.  
8) Omdat het voor mij financieel voordeliger is.  
9) Andere reden.  
10) Geen reden.  

 
Ga verder met vraag 56 

 
40. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het onderhoud verricht wordt, belangrijk 

voor u?  
1) Omdat ik te oud ben.  
2) Omdat ik altijd al gehuurd heb.  
3) Omdat een koopwoning te duur is.  
4) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag.  
5) Omdat het voor mij financieel voordeliger is.  
6) Andere reden.  
7) Geen reden.  

 
Ga verder met vraag 56 

 



41. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege het fiscale voordeel, belangrijk voor 
u?  

1) Omdat het een goede investering is.  
2) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren. 
3) Vanwege de grotere keuzevrijheid.  
4) Omdat de woning mijn eigendom wordt.  
5) Vanwege de hoge huren.  
6) Omdat ik al een koopwoning had. 
7) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag. 
8) Omdat het voor mij financieel voordeliger is. 
9) Andere reden.  
10) Geen reden.  

 
Ga verder met vraag 56 

 
42. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de vrijheid om zelf de woning te 

verbeteren, belangrijk voor u?  
1) Omdat het een goede investering is.  
2) Vanwege het fiscale voordeel.  
3) Vanwege de grotere keuzevrijheid.  
4) Omdat de woning mijn eigendom wordt.  
5) Vanwege de hoge huren.  
6) Omdat ik al een koopwoning had.  
7) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag.  
8) Omdat het voor mij financieel voordeliger is.  
9) Andere reden.  
10) Geen reden. 

 
Ga verder met vraag 56 

 
43. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de grotere keuzevrijheid, belangrijk 

voor u?  
1) Omdat het een goede investering is  
2) Vanwege het fiscale voordeel  
3) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren  
4) Omdat de woning mijn eigendom wordt  
5) Vanwege de hoge huren  
6) Omdat ik al een koopwoning had  
7) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
8) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 



44. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat de woning mijn eigendom wordt, 
belangrijk voor u?  

1) Omdat het een goede investering is  
2) Vanwege het fiscale voordeel  
3) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren  
4) Vanwege de grotere keuzevrijheid  
5) Vanwege de hoge huren  
6) Omdat ik al een koopwoning had  
7) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
8) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 
45. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de hoge huren, belangrijk voor u?  

1) Omdat het een goede investering is  
2) Vanwege het fiscale voordeel  
3) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren  
4) Vanwege de grotere keuzevrijheid  
5) Omdat de woning mijn eigendom wordt  
6) Omdat ik al een koopwoning had  
7) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
8) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 
46. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik al een koopwoning had, belangrijk 

voor u?  
1) Omdat het een goede investering is  
2) Vanwege het fiscale voordeel  
3) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren  
4) Vanwege de grotere keuzevrijheid  
5) Omdat de woning mijn eigendom wordt  
6) Vanwege de hoge huren  
7) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
8) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 



47. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik altijd al gehuurd heb, belangrijk voor 
u?  

1) Omdat het onderhoud verricht wordt  
2) Omdat ik te oud ben  
3) Omdat een koopwoning te duur is  
4) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
5) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
6) Andere reden  
7) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 
48. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik te oud ben, belangrijk voor u?  

1) Omdat het onderhoud verricht wordt  
2) Omdat ik altijd al gehuurd heb  
3) Omdat een koopwoning te duur is  
4) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
5) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
6) Andere reden  
7) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 
49. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat een koopwoning te duur is, belangrijk 

voor u?  
1) Omdat het onderhoud verricht wordt  
2) Omdat ik te oud ben  
3) Omdat ik altijd al gehuurd heb  
4) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
5) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
6) Andere reden  
7) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 
50. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik zo spaar voor mijn oude dag, 

belangrijk voor u?  
1) Omdat het onderhoud verricht wordt  
2) Omdat ik te oud ben  
3) Omdat ik altijd al gehuurd heb  
4) Omdat een koopwoning te duur is  
5) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
6) Andere reden  
7) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 



51. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het voor mij financieel voordeliger is, 
belangrijk voor u?  

1) Omdat het onderhoud verricht wordt  
2) Omdat ik te oud ben  
3) Omdat ik altijd al gehuurd heb  
4) Omdat een koopwoning te duur is  
5) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
6) Andere reden  
7) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 
52. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Omdat het onderhoud verricht wordt  
2) Omdat ik te oud ben  
3) Omdat ik altijd al gehuurd heb  
4) Omdat een koopwoning te duur is  
5) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
6) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
7) Andere reden  
8) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 
53. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik zo spaar voor mijn oude dag, 

belangrijk voor u?  
1) Omdat het een goede investering is  
2) Vanwege het fiscale voordeel  
3) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren  
4) Vanwege de grotere keuzevrijheid  
5) Omdat de woning mijn eigendom wordt  
6) Vanwege de hoge huren  
7) Omdat ik al een koopwoning had  
8) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 



54. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het voor mij financieel voordeliger is, 
belangrijk voor u?  

1) Omdat het een goede investering is  
2) Vanwege het fiscale voordeel  
3) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren  
4) Vanwege de grotere keuzevrijheid  
5) Omdat de woning mijn eigendom wordt  
6) Vanwege de hoge huren  
7) Omdat ik al een koopwoning had  
8) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 56 

 
55. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Omdat het een goede investering is  
2) Vanwege het fiscale voordeel  
3) Vanwege de vrijheid om zelf de woning te verbeteren  
4) Vanwege de grotere keuzevrijheid  
5) Omdat de woning mijn eigendom wordt  
6) Vanwege de hoge huren  
7) Omdat ik al een koopwoning had  
8) Omdat ik zo spaar voor mijn oude dag  
9) Omdat het voor mij financieel voordeliger is  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
56. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 

OPPERVLAKTE VAN DE WOONKAMER is KLEINER dan u MINIMAAL wilt. [i] 
 

[i] De oppervlakte van de woonkamer is het totaal aantal vierkante meters in de woonkamer; 
ongeacht de vorm (rechthoekig, vierkant of L-kamer) van die woonkamer.  
 
De door u aangegeven gewenste minimale oppervlakte van de woonkamer is in m2:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij 3a. 
 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
57. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 

OPPERVLAKTE VAN DE WOONKAMER is GROTER dan u MAXIMAAL wilt. [i] 
 

[i] De oppervlakte van de woonkamer is het totaal aantal vierkante meters in de woonkamer; 
ongeacht de vorm (rechthoekig, vierkant of L-kamer) van die woonkamer.  
 
De door u aangegeven gewenste maximale oppervlakte van de woonkamer is in m2:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij 3b. 



 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
58. Waarom is de oppervlakte van de woonkamer belangrijk voor u?  

1) Om voldoende ruimte te hebben. Ga verder met vraag 59 
2) Voor de inrichting van de woonkamer. Ga verder met vraag 60 
3) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren. Ga verder met vraag 61 
4) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen. Ga verder met vraag 62 
5) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 63 
6) Andere reden. Ga verder met vraag 64 
7) Geen reden. Ga verder met vraag 65 

 
59. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om voldoende ruimte te hebben, belangrijk 

voor u?  
1) Voor de inrichting van de woonkamer  
2) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren  
3) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Om me thuis te kunnen voelen  
6) Vanwege de privacy  
7) Vanwege het gezinsleven  
8) Vanwege de vrijheid  
9) Vanwege sociale contacten  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 65 

 
60. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk voor de inrichting van de woonkamer, 

belangrijk voor u?  
1) Om voldoende ruimte te hebben  
2) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren  
3) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Om me thuis te kunnen voelen  
6) Vanwege de privacy  
7) Vanwege het gezinsleven  
8) Vanwege de vrijheid  
9) Vanwege sociale contacten  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 65 

 



61. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om verschillende activiteiten te kunnen 
uitvoeren, belangrijk voor u?  

1) Om voldoende ruimte te hebben  
2) Voor de inrichting van de woonkamer  
3) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Om me thuis te kunnen voelen  
6) Vanwege de privacy  
7) Vanwege het gezinsleven  
8) Vanwege de vrijheid  
9) Vanwege sociale contacten  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 65 

 
62. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om familie/vrienden/kennissen te kunnen 

ontvangen, belangrijk voor u?  
1) Om voldoende ruimte te hebben  
2) Voor de inrichting van de woonkamer  
3) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Om me thuis te kunnen voelen  
6) Vanwege de privacy  
7) Vanwege het gezinsleven  
8) Vanwege de vrijheid  
9) Vanwege sociale contacten  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 65 

 
63. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege het comfort, belangrijk voor u?  

1) Om voldoende ruimte te hebben  
2) Voor de inrichting van de woonkamer  
3) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren  
4) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
5) Om te kunnen genieten van het leven  
6) Om me thuis te kunnen voelen  
7) Vanwege de privacy  
8) Vanwege het gezinsleven  
9) Vanwege de vrijheid  
10) Vanwege sociale contacten  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Ga verder met vraag 65 

 



64. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  
1) Om voldoende ruimte te hebben  
2) Voor de inrichting van de woonkamer  
3) Om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren  
4) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
5) Om te kunnen genieten van het leven  
6) Om me thuis te kunnen voelen  
7) Vanwege de privacy  
8) Vanwege het gezinsleven  
9) Vanwege de vrijheid  
10) Vanwege sociale contacten  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
65. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen HET 

AANTAL KAMERS is KLEINER dan u MINIMAAL wilt. [i] 
 

[i] Dit is de optelsom van de woonkamer, de slaapkamer(s) en de eventuele werkkamer(s). Een 
appartement bijvoorbeeld met één aparte slaapkamer en een woonkamer, telt dus 2 kamers. 

 
Het door u aangegeven minimum aantal gewenste kamers is:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij 4a. 

 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
66. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen HET 

AANTAL KAMERS is GROTER dan u MAXIMAAL wilt. 
 

Het door u aangegeven maximum aantal gewenste kamers is:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij 4b. 
 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
67. Waarom is het aantal kamers belangrijk voor u?  

1) Opdat ieder lid van het huishouden een eigen kamer heeft. Ga verder met vraag 68  
2) Om activiteiten te kunnen spreiden over verschillende kamers. Ga verder met vraag 69  
3) Om voldoende ruimte te hebben. Ga verder met vraag 70  
4) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen. Ga verder met vraag 71  
5) Om thuis te kunnen werken. Ga verder met vraag 72  
6) Andere reden. Ga verder met vraag 73 
7) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 74 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 82 

 



68. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, opdat ieder lid van het huishouden een eigen kamer 
heeft, belangrijk voor u?  

1) Om activiteiten te kunnen spreiden over verschillende kamers  
2) Om voldoende ruimte te hebben  
3) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
4) Om thuis te kunnen werken  
5) Vanwege de inrichting van de woning  
6) Om privacy te hebben  
7) Om een gevoel van vrijheid te hebben  
8) Vanwege het comfort  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 74 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 82 

 
69. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om activiteiten te kunnen spreiden over 

verschillende kamers, belangrijk voor u?  
1) Opdat ieder lid van het huishouden een eigen kamer heeft  
2) Om voldoende ruimte te hebben  
3) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
4) Om thuis te kunnen werken  
5) Vanwege de inrichting van de woning  
6) Om privacy te hebben  
7) Om een gevoel van vrijheid te hebben  
8) Vanwege het comfort  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 74 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 82 

 
70. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om voldoende ruimte te hebben, belangrijk 

voor u?  
1) Opdat ieder lid van het huishouden een eigen kamer heeft  
2) Om activiteiten te kunnen spreiden over verschillende kamers  
3) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
4) Om thuis te kunnen werken  
5) Vanwege de inrichting van de woning  
6) Om privacy te hebben  
7) Om een gevoel van vrijheid te hebben  
8) Vanwege het comfort  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 74 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 82 

 



71. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om familie/vrienden/kennissen te kunnen 
ontvangen, belangrijk voor u?  

1) Opdat ieder lid van het huishouden een eigen kamer heeft  
2) Om activiteiten te kunnen spreiden over verschillende kamers  
3) Om voldoende ruimte te hebben  
4) Om thuis te kunnen werken  
5) Vanwege de inrichting van de woning  
6) Om privacy te hebben  
7) Om een gevoel van vrijheid te hebben  
8) Vanwege het comfort  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 74 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 82 

 
72. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om thuis te kunnen werken, belangrijk voor u?  

1) Opdat ieder lid van het huishouden een eigen kamer heeft  
2) Om activiteiten te kunnen spreiden over verschillende kamers  
3) Om voldoende ruimte te hebben  
4) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
5) Vanwege de inrichting van de woning  
6) Om privacy te hebben  
7) Om een gevoel van vrijheid te hebben  
8) Vanwege het comfort  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 74 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 82 

 
73. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Opdat ieder lid van het huishouden een eigen kamer heeft  
2) Om activiteiten te kunnen spreiden over verschillende kamers  
3) Om voldoende ruimte te hebben  
4) Om familie/vrienden/kennissen te kunnen ontvangen  
5) Om thuis te kunnen werken  
6) Vanwege de inrichting van de woning  
7) Om privacy te hebben  
8) Om een gevoel van vrijheid te hebben  
9) Vanwege het comfort  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 74 
Indien antwoord op vraag 5 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 82 

 



74. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 
OPPERVLAKTE VAN HET BALKON is KLEINER dan u MINIMAAL wilt. [i] 

 
[i] Het balkon moet minimaal in m2 zijn: Het gaat om de grootte van het balkon in vierkante meter. 

 
De door u aangegeven gewenste minimale oppervlakte van het balkon is in m2:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij 6a. 

 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
75. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 

OPPERVLAKTE VAN HET BALKON is GROTER dan u MAXIMAAL wilt.  
 

De door u aangegeven gewenste maximale oppervlakte van het balkon is in m2:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij 6b 

  
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
76. Wat is voor u de belangrijkste reden om een woning met balkon te willen?  

1) Om buiten te kunnen zijn. Ga verder met vraag 77 
2) Vanwege weinig onderhoud. Ga verder met vraag 78 
3) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 79 
4) Vanwege de privacy. Ga verder met vraag 80 
5) Andere reden. Ga verder met vraag 81 
6) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 91 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 93 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 95 

 
77. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om buiten te kunnen zijn, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de vrijheid.  
2) Vanwege de rust. 
3) Om te kunnen genieten van het leven. 
4) Vanwege de privacy. 
5) Vanwege de gezondheid. 
6) Andere reden. 
7) Geen reden. 

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 91 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 93 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 95 

 



78. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, vanwege weinig onderhoud, belangrijk voor u?  
1) Om buiten te kunnen zijn  
2) Vanwege de vrijheid  
3) Vanwege de rust  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Vanwege de privacy  
6) Vanwege de gezondheid  
7) Andere reden  
8) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 91 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 93 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 95 

 
79. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, vanwege de vrijheid, belangrijk voor u?  

1) Om buiten te kunnen zijn  
2) Vanwege de rust  
3) Om te kunnen genieten van het leven  
4) Vanwege de privacy  
5) Vanwege de gezondheid  
6) Andere reden  
7) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 91 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 93 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 95 

 
80. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de privacy, belangrijk voor u?  

1) Om buiten te kunnen zijn  
2) Vanwege de vrijheid  
3) Vanwege de rust  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Vanwege de gezondheid  
6) Andere reden  
7) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 91 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 93 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 95 

 
81. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Om buiten te kunnen zijn  
2) Vanwege de vrijheid  
3) Vanwege de rust  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Vanwege de privacy  
6) Vanwege de gezondheid  
7) Andere reden  
8) Geen reden  



 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 91 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 93 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 95 

 
82. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 

DIEPTE VAN DE TUIN is KLEINER dan u MINIMAAL wilt. [i] 
 

[i] De grootte van de tuin wordt uitgedrukt in het aantal meters lengte, gemeten vanaf de 
woninggevel (ook wel “diepte” van de tuin genoemd).  
 
De door u aangegeven gewenste minimale diepte van de tuin is in meters:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij 6c 

 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
83. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 

DIEPTE VAN DE TUIN is GROTER dan u MAXIMAAL wilt. Accepteert u deze woning beslist of 
beslist niet?  

 
De door u aangegeven gewenste maximale diepte van de tuin is in meters:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij 6d 

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
84. Wat is voor u de belangrijkste reden om een woning met tuin te willen?  

1) Om buiten te kunnen zijn. Ga verder met vraag 85 
2) Om te kunnen tuinieren. Ga verder met vraag 86 
3) Als speelplaats voor de kinderen. Ga verder met vraag 87 
4) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 88 
5) Vanwege de natuur. Ga verder met vraag 89 
6) Vanwege de privacy. Ga verder met vraag 90 
7) Andere reden. Ga verder met vraag 91 
8) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 92 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 94 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 96 

 
85. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om buiten te kunnen zijn, belangrijk voor u?  

1) Vanwege mijn hobby 
2) Om activiteiten buiten te kunnen doen 
3) Vanwege de vrijheid 
4) Vanwege de rust 
5) Om te kunnen genieten van het leven 
6) Vanwege de natuur 



7) Vanwege de privacy 
8) Om te kunnen recreëren 
9) Vanwege de gezondheid 
10) Andere reden 
11) Geen reden 

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 92 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 94 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 96 

 
86. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om te kunnen tuinieren, belangrijk voor u?  

1) Om buiten te kunnen zijn 
2) Vanwege mijn hobby  
3) Om activiteiten buiten te kunnen doen  
4) Vanwege de vrijheid  
5) Vanwege de rust  
6) Om te kunnen genieten van het leven 
7) Vanwege de natuur  
8) Vanwege de privacy 
9) Om te kunnen recreëren 
10) Vanwege de gezondheid  
11) Andere reden 
12) Geen reden 

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 92 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 94 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 96 

 
87. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk als speelplaats voor de kinderen, belangrijk 

voor u?  
1) Om buiten te kunnen zijn 
2) Vanwege mijn hobby 
3) Om activiteiten buiten te kunnen doen 
4) Vanwege de vrijheid 
5) Vanwege de rust 
6) Om te kunnen genieten van het leven 
7) Vanwege de natuur 
8) Vanwege de privacy 
9) Om te kunnen recreëren 
10) Vanwege de gezondheid 
11) Andere reden 
12) Geen reden 

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 92 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 94 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 96 

 



88. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de vrijheid, belangrijk voor u?  
1) Om buiten te kunnen zijn  
2) Vanwege mijn hobby  
3) Om activiteiten buiten te kunnen doen  
4) Vanwege de rust  
5) Om te kunnen genieten van het leven  
6) Vanwege de natuur  
7) Vanwege de privacy  
8) Om te kunnen recreëren  
9) Vanwege de gezondheid  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 92 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 94 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 96 

 
89. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de natuur, belangrijk voor u?  

1) Om buiten te kunnen zijn  
2) Vanwege mijn hobby  
3) Om activiteiten buiten te kunnen doen  
4) Vanwege de vrijheid  
5) Vanwege de rust  
6) Om te kunnen genieten van het leven  
7) Vanwege de privacy  
8) Om te kunnen recreëren  
9) Vanwege de gezondheid  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 92 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 94 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 96 

 
90. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de privacy, belangrijk voor u?  

1) Om buiten te kunnen zijn  
2) Vanwege mijn hobby  
3) Om activiteiten buiten te kunnen doen  
4) Vanwege de vrijheid  
5) Vanwege de rust  
6) Om te kunnen genieten van het leven  
7) Vanwege de natuur  
8) Om te kunnen recreëren  
9) Vanwege de gezondheid  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 



Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 92 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 94 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 96 

 
91. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Om buiten te kunnen zijn  
2) Vanwege mijn hobby  
3) Om activiteiten buiten te kunnen doen  
4) Vanwege de vrijheid  
5) Vanwege de rust  
6) Om te kunnen genieten van het leven  
7) Vanwege de natuur  
8) Vanwege de privacy  
9) Om te kunnen recreëren  
10) Vanwege de gezondheid  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 92 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 94 
Indien antwoord op vraag 7 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 96 

 
92. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een woning met een traditionele bouwstijl. [Klik 

hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 2)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt 
met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning heeft geen traditionele bouwstijl. Zou u de 
woning in dat geval accepteren? 

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
93. U heeft aangegeven een woning met traditionele bouwstijl te willen. Wat is voor u de belangrijkste 

reden om een woning met een traditionele woonstijl te willen?  
1) Omdat die mooi is. Ga verder met vraag 98  
2) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 99 
3) Vanwege het ruimtelijk gevoel. Ga verder met vraag 100 
4) Omdat ik me daarbij thuis voel. Ga verder met vraag 101 
5) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 102 
6) Andere reden. Ga verder met vraag 103 
7) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 



94. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een woning met een vernieuwende bouwstijl. [Klik 
hier voor de afbeeldingen (zie bijlage 2)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt 
met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning heeft geen vernieuwende bouwstijl. Zou u 
de woning in dat geval accepteren?  

1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
95. U heeft aangegeven een woning met vernieuwende bouwstijl te willen. Wat is voor u de 

belangrijkste reden om een woning met een vernieuwende woonstijl te willen?  
1) Omdat die mooi is. Ga verder met vraag 98  
2) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 99 
3) Vanwege het ruimtelijk gevoel. Ga verder met vraag 100 
4) Omdat ik me daarbij thuis voel. Ga verder met vraag 101 
5) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 102 
6) Andere reden. Ga verder met vraag 103 
7) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 
96. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een woning met een moderne bouwstijl. [Klik hier 

voor de afbeeldingen (zie bijlage 2)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met 
uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning heeft geen moderne bouwstijl. Zou u de woning 
in dat geval accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
97. U heeft aangegeven een woning met moderne bouwstijl te willen. Wat is voor u de belangrijkste 

reden om een woning met een moderne woonstijl te willen?  
1) Omdat die mooi is. Ga verder met vraag 98 
2) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 99 
3) Vanwege het ruimtelijk gevoel. Ga verder met vraag 100 
4) Omdat ik me daarbij thuis voel. Ga verder met vraag 101 
5) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 102 
6) Andere reden. Ga verder met vraag 103 
7) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 
98. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat die mooi is, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de uitstraling  
2) Vanwege de inrichting van de woning  
3) Vanwege het ruimtelijk gevoel  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Omdat ik me daarbij thuis voel  



6) Vanwege de vrijheid  
7) Vanwege het comfort  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 
99. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de uitstraling, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de inrichting van de woning  
2) Vanwege het ruimtelijk gevoel  
3) Om te kunnen genieten van het leven  
4) Omdat ik me daarbij thuis voel  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege het comfort  
7) Andere reden  
8) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 
100. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege het ruimtelijk gevoel, belangrijk voor 

u?  
1) Vanwege de uitstraling  
2) Vanwege de inrichting van de woning  
3) Om te kunnen genieten van het leven  
4) Omdat ik me daarbij thuis voel  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege het comfort  
7) Andere reden  
8) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 
101. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik me daarbij thuis voel, belangrijk voor 

u?  
1) Vanwege de uitstraling  
2) Vanwege de inrichting van de woning  
3) Vanwege het ruimtelijk gevoel  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege het comfort  
7) Andere reden  
8) Geen reden  

 



Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 
102. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege het comfort, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de uitstraling  
2) Vanwege de inrichting van de woning  
3) Vanwege het ruimtelijk gevoel  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Omdat ik me daarbij thuis voel  
6) Vanwege de vrijheid  
7) Andere reden  
8) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 
103. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Vanwege de uitstraling  
2) Vanwege de inrichting van de woning  
3) Vanwege het ruimtelijk gevoel  
4) Om te kunnen genieten van het leven  
5) Omdat ik me daarbij thuis voel  
6) Vanwege de vrijheid  
7) Vanwege het comfort  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 104 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 105 
Indien antwoord op vraag 8 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 106 

 
104. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een nieuwbouwwoning. Stel dat de woning op 

alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning is geen 
nieuwbouwwoning. Zou u de woning in dat geval accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning 
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga verder met vraag 107 

 
105. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een bestaande woning, gebouwd na 1990. Stel 

dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. 
De woning is geen bestaande woning, gebouwd na 1990. Zou u de woning in dat geval 
accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  



 
Ga verder met vraag 108 

 
106. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een bestaande woning, gebouwd in 1990 of 

eerder. Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve 
op dit punt. De woning is geen bestaande woning, gebouwd in 1990 of eerder. Zou u de woning 
in dat geval accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga verder met vraag 109 

 
107. U heeft aangegeven een nieuwbouwwoning te willen. Wat is voor u de belangrijkste reden om 

een nieuwbouwwoning te willen?  
1) Vanwege de sfeer. Ga verder met vraag 110 
2) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 111 
3) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 112 
4) Vanwege weinig onderhoud. Ga verder met vraag 113 
5) Omdat je je daarin thuis voelt. Ga verder met vraag 114 
6) Andere reden. Ga verder met vraag 115 
7) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 
 

108. U heeft aangegeven een bestaande woning, gebouwd na 1990, te willen. Wat is voor u de 
belangrijkste reden om een bestaande woning, gebouwd na 1990, te willen?  
1) Vanwege de sfeer. Ga verder met vraag 110 
2) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 111 
3) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 112 
4) Vanwege weinig onderhoud. Ga verder met vraag 113 
5) Omdat je je daarin thuis voelt. Ga verder met vraag 114 
6) Andere reden. Ga verder met vraag 115 
7) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 



109. U heeft aangegeven een bestaande woning, gebouwd in 1990 of eerder, te willen. Wat is voor u 
de belangrijkste reden om een bestaande woning, gebouwd in 1990 of eerder, te willen?  
1) Vanwege de sfeer. 
2) Vanwege de uitstraling. Ga verder met vraag 111 
3) Vanwege het comfort. Ga verder met vraag 112 
4) Vanwege weinig onderhoud. Ga verder met vraag 113 
5) Omdat je je daarin thuis voelt. Ga verder met vraag 114 
6) Andere reden. Ga verder met vraag 115 
7) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 
110. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de sfeer, belangrijk voor u?  

1) Omdat het prettig voelt  
2) Om je thuis te voelen  
3) Vanwege de gezelligheid  
4) Het is traditie 
5) Vanwege het comfort 
6) Vanwege de leeftijd / gezondheid 
7) Om te genieten van het leven  
8) Om je gelukkig te voelen  
9) Vanwege de ruimte  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 
111. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de uitstraling, belangrijk voor u?  

1) Omdat het prettig voelt  
2) Om je thuis te voelen  
3) Vanwege de gezelligheid  
4) Het is traditie 
5) Vanwege het comfort 
6) Vanwege de leeftijd / gezondheid  
7) Om te genieten van het leven  
8) Om je gelukkig te voelen  
9) Vanwege de ruimte  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 



112. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege het comfort, belangrijk voor u?  
1) Omdat het prettig voelt  
2) Om je thuis te voelen  
3) Vanwege de gezelligheid  
4) Het is traditie  
5) Vanwege weinig tijd 
6) Vanwege de leeftijd / gezondheid  
7) Vanwege weinig onderhoud  
8) Om te genieten van het leven  
9) Om je gelukkig te voelen  
10) Vanwege de ruimte  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 
113. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege weinig onderhoud, belangrijk voor 

u?  
1) Omdat het prettig voelt  
2) Om je thuis te voelen  
3) Vanwege de gezelligheid  
4) Vanwege weinig tijd  
5) Vanwege het comfort  
6) Vanwege weinig geld  
7) Vanwege de leeftijd / gezondheid  
8) Om te genieten van het leven  
9) Om je gelukkig te voelen 
10) Andere reden  
11) Geen reden  

Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 
114. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat je je daarin thuis voelt, belangrijk voor 

u?  
1) Omdat het prettig voelt  
2) Vanwege de gezelligheid  
3) Het is traditie 
4) Vanwege het comfort  
5) Vanwege weinig geld  
6) Vanwege de leeftijd / gezondheid  
7) Vanwege weinig onderhoud  
8) Om te genieten van het leven  
9) Om je gelukkig te voelen  
10) Vanwege de ruimte  
11) Andere reden  
12) Geen reden  



 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 
115. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Omdat het prettig voelt  
2) Om je thuis te voelen  
3) Vanwege de gezelligheid  
4) Het is traditie  
5) Vanwege weinig tijd  
6) Vanwege het comfort  
7) Vanwege weinig geld  
8) Vanwege de leeftijd / gezondheid  
9) Vanwege weinig onderhoud  
10) Om te genieten van het leven  
11) Om je gelukkig te voelen  
12) Vanwege de ruimte  
13) Andere reden  
14) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 116 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 118 
Indien antwoord op vraag 9 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 120 

 
116. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een stedelijk woonmilieu. [Klik hier voor de 

afbeeldingen (zie bijlage 3)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw 
ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een stedelijke woonomgeving. 
Zou u de woning in dat geval accepteren?  
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
117. U heeft aangegeven in een stedelijk gebied te willen wonen. Wat is de belangrijkste reden voor 

u om in een stedelijk gebied te willen wonen?  
1) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 122 
2) Vanwege de bereikbaarheid van de woning. Ga verder met vraag 123  
3) Vanwege de sfeer buiten. Ga verder met vraag 124 
4) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen. Ga verder met vraag 125 
5) Vanwege het sociaal contact. Ga verder met vraag 126 
6) Om activiteiten te kunnen ondernemen. Ga verder met vraag 127 
7) Andere reden. Ga verder met vraag 128 
8) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 



118. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een sub-urbaan woonmilieu. [Klik hier voor de 
afbeeldingen (zie bijlage 3)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw 
ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een sub-urbane 
woonomgeving. Zou u de woning in dat geval accepteren?  
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
119. U heeft aangegeven in een sub-urbaan gebied te willen wonen. Wat is de belangrijkste reden 

voor u om in een sub-urbaan gebied te willen wonen?  
1) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 122 
2) Vanwege de bereikbaarheid van de woning. Ga verder met vraag 123  
3) Vanwege de sfeer buiten. Ga verder met vraag 124 
4) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen. Ga verder met vraag 125 
5) Vanwege het sociaal contact. Ga verder met vraag 126 
6) Om activiteiten te kunnen ondernemen. Ga verder met vraag 127 
7) Andere reden. Ga verder met vraag 128 
8) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 
 
120. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een dorps/landelijk woonmilieu. [Klik hier voor de 

afbeeldingen (zie bijlage 3)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw 
ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een dorpse/landelijke 
woonomgeving. Zou u de woning in dat geval accepteren?  
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
121. U heeft aangegeven in een dorps/landelijk gebied te willen wonen. Wat is de belangrijkste reden 

voor u om in een dorps/landelijk gebied te willen wonen?  
1) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 122 
2) Vanwege de bereikbaarheid van de woning. Ga verder met vraag 123  
3) Vanwege de sfeer buiten. Ga verder met vraag 124 
4) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen. Ga verder met vraag 125 
5) Vanwege het sociaal contact. Ga verder met vraag 126 
6) Om activiteiten te kunnen ondernemen. Ga verder met vraag 127 
7) Andere reden. Ga verder met vraag 128 
8) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 
122. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de rust, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de bereikbaarheid van de woning  
2) Vanwege de sfeer buiten  
3) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen  
4) Vanwege het welzijn  



5) Vanwege het comfort  
6) Om te kunnen genieten van het leven  
7) Vanwege de vrijheid  
8) Vanwege het sociaal contact  
9) Om activiteiten te kunnen ondernemen  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 
123. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de bereikbaarheid van de woning, 

belangrijk voor u?  
1) Vanwege de rust  
2) Vanwege de sfeer buiten  
3) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen  
4) Vanwege het welzijn  
5) Vanwege het comfort  
6) Om te kunnen genieten van het leven  
7) Vanwege de vrijheid  
8) Vanwege het sociaal contact  
9) Om activiteiten te kunnen ondernemen  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 
124. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de sfeer buiten, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de rust  
2) Vanwege de bereikbaarheid van de woning  
3) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen  
4) Vanwege het welzijn  
5) Vanwege het comfort  
6) Om te kunnen genieten van het leven  
7) Vanwege de vrijheid  
8) Vanwege het sociaal contact  
9) Om activiteiten te kunnen ondernemen  
10) Andere reden  
11) Geen reden  
 

Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 



125. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de bereikbaarheid van 
voorzieningen, belangrijk voor u?  
1) Vanwege de rust  
2) Vanwege de bereikbaarheid van de woning  
3) Vanwege de sfeer buiten  
4) Vanwege het welzijn  
5) Vanwege het comfort  
6) Om te kunnen genieten van het leven  
7) Vanwege de vrijheid  
8) Vanwege het sociaal contact  
9) Om activiteiten te kunnen ondernemen  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 
126. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk sociaal contact, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de rust  
2) Vanwege de bereikbaarheid van de woning  
3) Vanwege de sfeer buiten  
4) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen  
5) Vanwege het welzijn  
6) Vanwege het comfort  
7) Om te kunnen genieten van het leven  
8) Vanwege de vrijheid  
9) Om activiteiten te kunnen ondernemen  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 
127. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om activiteiten te kunnen ondernemen, 

belangrijk voor u?  
1) Vanwege de rust  
2) Vanwege de bereikbaarheid van de woning  
3) Vanwege de sfeer buiten  
4) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen  
5) Vanwege het welzijn  
6) Vanwege het comfort  
7) Om te kunnen genieten van het leven  
8) Vanwege de vrijheid  
9) Vanwege het sociaal contact  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 



Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 
128. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Vanwege de rust  
2) Vanwege de bereikbaarheid van de woning  
3) Vanwege de sfeer buiten  
4) Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen  
5) Vanwege het welzijn  
6) Vanwege het comfort  
7) Om te kunnen genieten van het leven  
8) Vanwege de vrijheid  
9) Vanwege het sociaal contact  
10) Om activiteiten te kunnen ondernemen  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 129 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 130 
Indien antwoord op vraag 10 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 131 

 
129. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan winkels op loopafstand. Stel dat de woning op 

alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. De winkels liggen 
niet op loopafstand. Zou u de woning in dat geval accepteren?  
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga verder met vraag 132 

 
130. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan winkels op fietsafstand. Stel dat de woning op 

alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. De winkels liggen 
niet op fietsafstand. Zou u de woning in dat geval accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga verder met vraag 133 

 
131. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan winkels die verder weg liggen dan loopafstand of 

fietsafstand. Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, 
behalve op dit punt. De winkels liggen niet verder weg dan op loopafstand of op fietsafstand. 
Zou u de woning in dat geval accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga verder met vraag 134 

 



132. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan winkels op loopafstand. Wat is voor u de 
belangrijkste reden om winkels op loopafstand te willen?  
1) Omdat ze dichtbij zijn. Ga verder met vraag 135 
2) Omdat het gemakkelijk is. Ga verder met vraag 136 
3) Omdat het weinig tijd kost. Ga verder met vraag 137 
4) Omdat ik niet met de auto hoef. Ga verder met vraag 138 
5) Omdat ik mensen wil ontmoeten. Ga verder met vraag 140 
6) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding. Ga verder met vraag 141 
7) Vanwege mijn gezondheid. Ga verder met vraag 142 
8) Vanwege het milieu. Ga verder met vraag 143 
9) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen. Ga verder met vraag 144 
10) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen. Ga verder met vraag 145 
11) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen. Ga verder met vraag 147 
12) Andere reden. Ga verder met vraag 148 
13) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
133. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan winkels op fietsafstand. Wat is voor u de 

belangrijkste reden om winkels op fietsafstand te willen?  
1) Omdat ze dichtbij zijn. Ga verder met vraag 135 
2) Omdat het gemakkelijk is. Ga verder met vraag 136 
3) Omdat het weinig tijd kost. Ga verder met vraag 137 
4) Omdat ik niet met de auto hoef. Ga verder met vraag 138 
5) Omdat daar meer aanbod is. Ga verder met vraag 139 
6) Omdat ik mensen wil ontmoeten. Ga verder met vraag 140 
7) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding. Ga verder met vraag 141 
8) Vanwege mijn gezondheid. Ga verder met vraag 142 
9) Vanwege het milieu. Ga verder met vraag 143 
10) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen. Ga verder met vraag 145 
11) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen. Ga verder met vraag 147 
12) Andere reden. Ga verder met vraag 148 
13) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

  
134. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan winkels verder weg dan loopafstand of 

fietsafstand. Wat is voor u de belangrijkste reden om winkels verder weg dan loopafstand of 
fietsafstand te willen?  
1) Omdat het gemakkelijk is. Ga verder met vraag 136 
2) Omdat het weinig tijd kost. Ga verder met vraag 137 
3) Omdat daar meer aanbod is. Ga verder met vraag 139 
4) Omdat ik mensen wil ontmoeten. Ga verder met vraag 140 
5) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding. Ga verder met vraag 141 
6) Vanwege mijn gezondheid. Ga verder met vraag 142 



7) Vanwege het milieu. Ga verder met vraag 143 
8) Omdat ik daar kan parkeren. Ga verder met vraag 146 
9) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen. Ga verder met vraag 147 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 148 
11) Geen reden 

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
135. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ze dichtbij zijn, belangrijk voor u?  

1) Omdat het gemakkelijk is  
2) Omdat het weinig tijd kost  
3) Omdat ik niet met de auto hoef  
4) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
5) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding  
6) Vanwege mijn gezondheid  
7) Vanwege het milieu  
8) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen  
9) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
10) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
136. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het gemakkelijk is, belangrijk voor u?  

1) Omdat ze dichtbij zijn  
2) Omdat het weinig tijd kost  
3) Omdat ik niet met de auto hoef  
4) Omdat daar meer aanbod is  
5) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
6) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding  
7) Vanwege mijn gezondheid  
8) Vanwege het milieu  
9) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen  
10) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
11) Omdat ik daar kan parkeren  
12) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
13) Andere reden  
14) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 



137. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het weinig tijd kost, belangrijk voor u?  
1) Omdat het gemakkelijk is  
2) Omdat ik niet met de auto hoef  
3) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
4) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding  
5) Vanwege mijn gezondheid  
6) Vanwege het milieu  
7) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen  
8) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
9) Omdat ik daar kan parkeren  
10) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
138. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik niet met de auto hoef, belangrijk 

voor u?  
1) Omdat ze dichtbij zijn  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat het weinig tijd kost  
4) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
5) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding  
6) Vanwege mijn gezondheid  
7) Vanwege het milieu  
8) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen  
9) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
10) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
139. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat daar meer aanbod is, belangrijk voor 

u?  
1) Omdat het gemakkelijk is  
2) Omdat het weinig tijd kost  
3) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
4) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding  
5) Vanwege mijn gezondheid  
6) Vanwege het milieu  
7) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
8) Omdat ik daar kan parkeren  
9) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
10) Andere reden  
11) Geen reden  



 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
140. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik mensen wil ontmoeten, belangrijk 

voor u?  
1) Vanwege sociaal contact  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat het weinig tijd kost  
4) Vanwege mijn gezondheid  
5) Andere reden  
6) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
141. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de prijs / kwaliteit verhouding, 

belangrijk voor u?  
1) Omdat het gemakkelijk is  
2) Omdat het weinig tijd kost  
3) Omdat daar meer aanbod is  
4) Vanwege financiële redenen  
5) Andere reden  
6) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
142. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege mijn gezondheid, belangrijk voor u?  

1) Omdat ze dichtbij zijn  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat het weinig tijd kost  
4) Omdat ik niet met de auto hoef  
5) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
6) Vanwege het milieu  
7) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen  
8) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
9) Omdat ik daar kan parkeren  
10) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 



143. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege het milieu, belangrijk voor u?  
1) Omdat ze dichtbij zijn  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat het weinig tijd kost  
4) Omdat ik niet met de auto hoef  
5) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
6) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding  
7) Vanwege mijn gezondheid  
8) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen  
9) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
10) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
144. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik dan lopend boodschappen kan 

doen, belangrijk voor u?  
1) Omdat ze dichtbij zijn  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat het weinig tijd kost  
4) Omdat ik niet met de auto hoef  
5) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
6) Vanwege mijn gezondheid  
7) Vanwege het milieu  
8) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
145. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik dan met de fiets boodschappen kan 

doen, belangrijk voor u?  
1) Omdat ze dichtbij zijn  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat het weinig tijd kost  
4) Omdat ik niet met de auto hoef  
5) Omdat daar meer aanbod is  
6) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
7) Vanwege mijn gezondheid  
8) Vanwege het milieu  
9) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
10) Andere reden  
11) Geen reden  

 



Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
146. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik daar kan parkeren, belangrijk voor 

u?  
1) Omdat het gemakkelijk is  
2) Omdat het weinig tijd kost 
3) Omdat daar meer aanbod is  
4) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
5) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding  
6) Vanwege mijn gezondheid  
7) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
147. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan 

doen, belangrijk voor u?  
1) Omdat ze dichtbij zijn  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat het weinig tijd kost  
4) Omdat ik niet met de auto hoef  
5) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
6) Vanwege mijn gezondheid  
7) Vanwege het milieu  
8) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen  
9) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
10) Omdat ik daar kan parkeren  
11) Andere reden  
12) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
148. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Omdat ze dichtbij zijn  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat het weinig tijd kost  
4) Omdat ik niet met de auto hoef  
5) Omdat daar meer aanbod is  
6) Omdat ik mensen wil ontmoeten  
7) Vanwege de prijs/kwaliteit verhouding  
8) Vanwege mijn gezondheid  
9) Vanwege het milieu  



10) Omdat ik dan lopend boodschappen kan doen  
11) Omdat ik dan met de fiets boodschappen kan doen  
12) Omdat ik daar kan parkeren  
13) Omdat ik dan zelfstandig boodschappen kan doen  
14) Andere reden  
15) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 149 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 151 
Indien antwoord op vraag 11 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 153 

 
149. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een centraal groot park. [Klik hier voor de 

afbeeldingen (zie bijlage 4)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw 
ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een buurt met een centraal 
groot park. Zou u de woning in dat geval accepteren?  
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
150. U heeft aangegeven in een wijk met een groot park te willen wonen. Waarom is een wijk met 

een groot park belangrijk voor u?  
1) Vanwege de natuur. Ga verder met vraag 155 
2) Om te kunnen genieten van het leven. Ga verder met vraag 156 
3) Vanwege de ruimte. Ga verder met vraag 157 
4) Vanwege het sociaal contact. Ga verder met vraag 158 
5) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 159 
6) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 160 
7) Vanwege de leefbaarheid. Ga verder met vraag 161 
8) Om buiten te kunnen zijn. Ga verder met vraag 162 
9) Om een speelplek voor kinderen te hebben. Ga verder met vraag 163 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 164 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
151. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een buurt met enkele plantsoenen. [Klik hier 

voor de afbeeldingen (zie bijlage 4)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met 
uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een buurt met enkele 
plantsoenen. Zou u de woning in dat geval accepteren?  
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
152. U heeft aangegeven in een wijk met enkele plantsoenen te willen wonen. Waarom is een wijk 

met enkele plantsoenen belangrijk voor u?  
1) Vanwege de natuur. Ga verder met vraag 155  
2) Om te kunnen genieten van het leven. Ga verder met vraag 156 
3) Vanwege de ruimte. Ga verder met vraag 157 
4) Vanwege het sociaal contact. Ga verder met vraag 158 



5) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 159 
6) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 160 
7) Vanwege de leefbaarheid. Ga verder met vraag 161 
8) Om buiten te kunnen zijn. Ga verder met vraag 162 
9) Om een speelplek voor kinderen te hebben. Ga verder met vraag 163 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 164 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
153. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een buurt met weinig groen. [Klik hier voor de 

afbeeldingen (zie bijlage 4)] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw 
ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een buurt met weinig groen. 
Zou u de woning in dat geval accepteren?  
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
154. U heeft aangegeven in een wijk met weinig groen te willen wonen. Waarom is een wijk met 

weinig groen belangrijk voor u?  
1) Vanwege de natuur. Ga verder met vraag 155  
2) Om te kunnen genieten van het leven. Ga verder met vraag 156 
3) Vanwege de ruimte. Ga verder met vraag 157 
4) Vanwege het sociaal contact. Ga verder met vraag 158 
5) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 159 
6) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 160 
7) Vanwege de leefbaarheid. Ga verder met vraag 161 
8) Om buiten te kunnen zijn. Ga verder met vraag 162 
9) Om een speelplek voor kinderen te hebben. Ga verder met vraag 163 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 164 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
155. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de natuur, belangrijk voor u?  

1) Om te kunnen genieten van het leven  
2) Vanwege de ruimte  
3) Vanwege het sociaal contact  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de leefbaarheid  
7) Om buiten te kunnen zijn  
8) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 



Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
156. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om te kunnen genieten van het leven, 

belangrijk voor u?  
1) Vanwege de natuur  
2) Vanwege de ruimte  
3) Vanwege het sociaal contact  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de leefbaarheid  
7) Om buiten te kunnen zijn  
8) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
157. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de ruimte, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de natuur  
2) Om te kunnen genieten van het leven  
3) Vanwege het sociaal contact  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de leefbaarheid  
7) Om buiten te kunnen zijn  
8) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
158. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege het sociaal contact, belangrijk voor 

u?  
1) Vanwege de natuur  
2) Om te kunnen genieten van het leven  
3) Vanwege de ruimte  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de leefbaarheid  
7) Om buiten te kunnen zijn  
8) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
9) Andere reden  
10) Geen reden  



 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
159. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de rust, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de natuur  
2) Om te kunnen genieten van het leven  
3) Vanwege de ruimte  
4) Vanwege het sociaal contact  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de leefbaarheid  
7) Om buiten te kunnen zijn  
8) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
160. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de vrijheid, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de natuur  
2) Om te kunnen genieten van het leven  
3) Vanwege de ruimte  
4) Vanwege het sociaal contact  
5) Vanwege de rust  
6) Vanwege de leefbaarheid  
7) Om buiten te kunnen zijn  
8) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
161. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de leefbaarheid, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de natuur  
2) Om te kunnen genieten van het leven  
3) Vanwege de ruimte  
4) Vanwege het sociaal contact  
5) Vanwege de rust  
6) Vanwege de vrijheid  
7) Om buiten te kunnen zijn  
8) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 



Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
162. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om buiten te kunnen zijn, belangrijk voor u?  

1) Vanwege de natuur  
2) Om te kunnen genieten van het leven  
3) Vanwege de ruimte  
4) Vanwege het sociaal contact  
5) Vanwege de rust  
6) Vanwege de vrijheid  
7) Vanwege de leefbaarheid  
8) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
163. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om een speelplek voor kinderen te hebben, 

belangrijk voor u?  
1) Vanwege de natuur  
2) Om te kunnen genieten van het leven  
3) Vanwege de ruimte  
4) Vanwege het sociaal contact  
5) Vanwege de rust  
6) Vanwege de vrijheid  
7) Vanwege de leefbaarheid  
8) Om buiten te kunnen zijn  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
164. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Vanwege de natuur  
2) Om te kunnen genieten van het leven  
3) Vanwege de ruimte  
4) Vanwege het sociaal contact  
5) Vanwege de rust  
6) Vanwege de vrijheid  
7) Vanwege de leefbaarheid  
8) Om buiten te kunnen zijn  
9) Om een speelplek voor kinderen te hebben  
10) Andere reden  
11) Geen reden  



 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 165 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 167 
Indien antwoord op vraag 12 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 169 

 
165. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een buurt waarin de mensen geen of weinig 

contact hebben met buren en buurtgenoten. [i] Stel dat de woning op alle andere punten 
overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een buurt 
met geen of weinig contact met buren en buurtgenoten. Zou u de woning in dat geval 
accepteren?  

 
[i] De manier waarop buurtbewoners in het algemeen met elkaar omgaan. Het hoeft dus niets te 
zeggen over specifiek uw eigen gedrag in de buurt. We onderscheiden daarbij drie typen 
buurten:  
Een buurt waarin de mensen weinig tot geen contact met elkaar hebben.  
Een buurt waarin de mensen alleen met de directe buren contact hebben.  
Een buurt waarin de mensen veel contact hebben met de directe buren én andere 
buurtgenoten.  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
166. U heeft aangegeven in een buurt waarin de mensen geen of weinig contacten hebben te willen 

wonen. Wat is voor u de belangrijkste reden om in een buurt waarin de mensen geen of weinig 
contacten hebben te willen wonen?  
1) Om voldoende privacy te hebben. Ga verder met vraag 170 
2) Om elkaar te kunnen helpen. Ga verder met vraag 172 
3) Vanwege sociaal contact. Ga verder met vraag 173 
4) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 174 
5) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 175 
6) Vanwege de veiligheid. Ga verder met vraag 176 
7) Vanwege de sociale controle. Ga verder met vraag 177 
8) Vanwege de gezelligheid. Ga verder met vraag 178 
9) Andere reden. Ga verder met vraag 179 
10) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
 

167. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een buurt waarin de mensen alleen contact 
hebben met de directe buren. [i] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw 
ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een buurt met alleen contact 
met de directe buren. Zou u de woning in dat geval accepteren?  



[i] De manier waarop buurtbewoners in het algemeen met elkaar omgaan. Het hoeft dus niets te 
zeggen over specifiek uw eigen gedrag in de buurt. We onderscheiden daarbij drie typen 
buurten:  
Een buurt waarin de mensen weinig tot geen contact met elkaar hebben.  
Een buurt waarin de mensen alleen met de directe buren contact hebben.  
Een buurt waarin de mensen veel contact hebben met de directe buren én andere 
buurtgenoten.  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
168. U heeft aangegeven in een buurt waarin de mensen alleen contacten met directe buren hebben 

te willen wonen. Wat is voor u de belangrijkste reden om in een buurt waarin de mensen alleen 
contacten met directe buren hebben te willen wonen?  
1) Om voldoende privacy te hebben. Ga verder met vraag 171 
2) Om elkaar te kunnen helpen. Ga verder met vraag 172 
3) Vanwege sociaal contact. Ga verder met vraag 173 
4) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 174 
5) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 175 
6) Vanwege de veiligheid. Ga verder met vraag 176 
7) Vanwege de sociale controle. Ga verder met vraag 177 
8) Vanwege de gezelligheid. Ga verder met vraag 178 
9) Andere reden. Ga verder met vraag 179 
10) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
169. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een buurt waarin de mensen veel contact 

hebben met buren en buurtgenoten. [i] Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt 
met uw ideale woning, behalve op dit punt. De woning is niet gelegen in een buurt met veel 
contact met buren en buurtgenoten. Zou u de woning in dat geval accepteren? 

 
[i] De manier waarop buurtbewoners in het algemeen met elkaar omgaan. Het hoeft dus niets te 
zeggen over specifiek uw eigen gedrag in de buurt. We onderscheiden daarbij drie typen 
buurten:  
Een buurt waarin de mensen weinig tot geen contact met elkaar hebben.  
Een buurt waarin de mensen alleen met de directe buren contact hebben.  
Een buurt waarin de mensen veel contact hebben met de directe buren én andere 
buurtgenoten.  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 



170. U heeft aangegeven in een buurt waarin de mensen contacten met buren en andere 
buurtgenoten hebben te willen wonen. Wat is voor u de belangrijkste reden om in een buurt 
waarin de mensen contacten met buren en andere buurtgenoten hebben te willen wonen?  
1) Om voldoende privacy te hebben. Ga verder met vraag 171 
2) Om elkaar te kunnen helpen. Ga verder met vraag 172 
3) Vanwege sociaal contact. Ga verder met vraag 173 
4) Vanwege de rust. Ga verder met vraag 174 
5) Vanwege de vrijheid. Ga verder met vraag 175 
6) Vanwege de veiligheid. Ga verder met vraag 176 
7) Vanwege de sociale controle. Ga verder met vraag 177 
8) Vanwege de gezelligheid. Ga verder met vraag 178 
9) Andere reden. Ga verder met vraag 179 
10) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
171. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om voldoende privacy te hebben, belangrijk 

voor u?  
1) Om elkaar te kunnen helpen  
2) Vanwege sociaal contact  
3) Vanwege de rust  
4) Vanwege de vrijheid  
5) Vanwege de veiligheid  
6) Vanwege de sociale controle  
7) Vanwege de gezelligheid  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
172. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk om elkaar te kunnen helpen, belangrijk voor 

u?  
1) Om voldoende privacy te hebben  
2) Vanwege sociaal contact  
3) Vanwege de rust  
4) Vanwege de vrijheid  
5) Vanwege de veiligheid  
6) Vanwege de sociale controle  
7) Vanwege de gezelligheid  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 



 
173. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege sociaal contact, belangrijk voor u?  

1) Om voldoende privacy te hebben  
2) Om elkaar te kunnen helpen  
3) Vanwege de rust  
4) Vanwege de vrijheid  
5) Vanwege de veiligheid  
6) Vanwege de sociale controle  
7) Vanwege de gezelligheid  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
174. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de rust, belangrijk voor u?  

1) Om voldoende privacy te hebben  
2) Om elkaar te kunnen helpen  
3) Vanwege sociaal contact  
4) Vanwege de vrijheid  
5) Vanwege de veiligheid  
6) Vanwege de sociale controle  
7) Vanwege de gezelligheid  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
175. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de vrijheid, belangrijk voor u?  

1) Om voldoende privacy te hebben  
2) Om elkaar te kunnen helpen  
3) Vanwege sociaal contact  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de veiligheid  
6) Vanwege de sociale controle  
7) Vanwege de gezelligheid  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 



176. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de veiligheid, belangrijk voor u?  
1) Om voldoende privacy te hebben  
2) Om elkaar te kunnen helpen  
3) Vanwege sociaal contact  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de sociale controle  
7) Vanwege de gezelligheid  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
177. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de sociale controle, belangrijk voor 

u?  
1) Om voldoende privacy te hebben  
2) Om elkaar te kunnen helpen  
3) Vanwege sociaal contact  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de veiligheid  
7) Vanwege de gezelligheid  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
178. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk vanwege de gezelligheid, belangrijk voor u?  

1) Om voldoende privacy te hebben  
2) Om elkaar te kunnen helpen  
3) Vanwege sociaal contact  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de veiligheid  
7) Vanwege de sociale controle  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 



179. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  
1) Om voldoende privacy te hebben  
2) Om elkaar te kunnen helpen  
3) Vanwege sociaal contact  
4) Vanwege de rust  
5) Vanwege de vrijheid  
6) Vanwege de veiligheid  
7) Vanwege de sociale controle  
8) Vanwege de gezelligheid  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 180 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 181 
Indien antwoord op vraag 13 gelijk is aan 3: Ga verder met vraag 182 

 
180. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan parkeren op eigen terrein. Stel dat de woning op 

alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit punt. Het is niet mogelijk 
te parkeren op eigen terrein. Zou u de woning in dat geval accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga verder met vraag 183 

 
181. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan voldoende parkeergelegenheid in de eigen 

straat. Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve 
op dit punt, er is niet voldoende parkeergelegenheid in de eigen straat. Zou u de woning in dat 
geval accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga verder met vraag 184 

 
182. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan beperkte parkeergelegenheid in eigen straat. 

Stel dat de woning op alle andere punten overeenkomt met uw ideale woning, behalve op dit 
punt. Er is geen beperkte parkeergelegenheid in eigen straat. Zou u de woning in dat geval 
accepteren?  

 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga ver met vraag 185 

 



183. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan parkeren op eigen terrein. Wat is voor u de 
belangrijkste reden om te willen parkeren op eigen terrein?  
1) Omdat het dichtbij is. Ga verder met 186  
2) Omdat ik een eigen plek wil. Ga verder met vraag 187 
3) Omdat het gemakkelijk is. Ga verder met vraag 188 
4) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken. Ga verder met vraag 189 
5) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid. Ga verder met vraag 190 
6) Omdat ik dan altijd kan parkeren. Ga verder met vraag 191 
7) In verband met mijn gezondheid. Ga verder met vraag 192 
8) Omdat de straat dan niet vol staat met auto's. Ga verder met vraag 193 
9) Omdat er dan geen auto's voor het huis staan. Ga verder met vraag 194 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 195 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
184. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan voldoende parkeergelegenheid in eigen straat. 

Wat is voor u de belangrijkste reden om voldoende parkeergelegenheid in eigen straat te 
willen?  
1) Omdat het dichtbij is. Ga verder met 186  
2) Omdat ik een eigen plek wil. Ga verder met vraag 187 
3) Omdat het gemakkelijk is. Ga verder met vraag 188 
4) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken. Ga verder met vraag 189 
5) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid. Ga verder met vraag 190 
6) Omdat ik dan altijd kan parkeren. Ga verder met vraag 191 
7) In verband met mijn gezondheid. Ga verder met vraag 192 
8) Omdat de straat dan niet vol staat met auto's. Ga verder met vraag 193 
9) Omdat er dan geen auto's voor het huis staan. Ga verder met vraag 194 
10) Andere reden. Ga verder met vraag 195 
11) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
185. U heeft aangegeven de voorkeur te geven aan beperkte parkeergelegenheid in eigen straat. 

Wat is voor u de belangrijkste reden om de voorkeur te geven aan beperkte parkeergelegenheid 
in eigen straat?  
1) Omdat het gemakkelijk is. Ga verder met vraag 188 
2) In verband met mijn gezondheid. Ga verder met vraag 192 
3) Omdat de straat dan niet vol staat met auto's. Ga verder met vraag 193 
4) Omdat er dan geen auto's voor het huis staan. Ga verder met vraag 194 
5) Andere reden. Ga verder met vraag 195 
6) Geen reden: 

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
 



186. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het dichtbij is, belangrijk voor u?  
1) Omdat ik een eigen plek wil  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken  
4) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid  
5) Omdat ik dan altijd kan parkeren  
6) In verband met mijn gezondheid  
7) Omdat de straat dan niet vol staat met auto’s  
8) Omdat er dan geen auto’s voor het huis staan  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
187. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik een eigen plek wil, belangrijk voor 

u?  
1) Omdat het dichtbij is  
2) Omdat het gemakkelijk is  
3) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken  
4) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid  
5) Omdat ik dan altijd kan parkeren  
6) In verband met mijn gezondheid  
7) Omdat de straat dan niet vol staat met auto’s  
8) Omdat er dan geen auto’s voor het huis staan  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
188. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat het gemakkelijk is, belangrijk voor u?  

1) Omdat het dichtbij is  
2) Omdat ik een eigen plek wil  
3) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken  
4) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid  
5) Omdat ik dan altijd kan parkeren  
6) In verband met mijn gezondheid  
7) Omdat de straat dan niet vol staat met auto’s  
8) Omdat er dan geen auto’s voor het huis staan  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 



189. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te 
zoeken, belangrijk voor u?  
1) Omdat het dichtbij is  
2) Omdat ik een eigen plek wil  
3) Omdat het gemakkelijk is  
4) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid  
5) Omdat ik dan altijd kan parkeren  
6) In verband met mijn gezondheid  
7) Omdat de straat dan niet vol staat met auto’s  
8) Omdat er dan geen auto’s voor het huis staan  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
190. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. 

de veiligheid, belangrijk voor u?  
1) Omdat het me een veilig gevoel geeft  
2) Omdat ik zuinig ben op mijn spullen  
3) Vanwege het voorkomen van vandalisme  
4) Andere reden  
5) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
191. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat ik dan altijd kan parkeren, belangrijk 

voor u?  
1) Omdat het dichtbij is  
2) Omdat ik een eigen plek wil  
3) Omdat het gemakkelijk is  
4) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken  
5) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid  
6) In verband met mijn gezondheid  
7) Andere reden  
8) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
192. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk in verband met mijn gezondheid, belangrijk 

voor u?  
1) Omdat het dichtbij is  
2) Omdat ik een eigen plek wil  
3) Omdat het gemakkelijk is  
4) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken  
5) Omdat ik dan altijd kan parkeren  
6) Omdat de straat dan niet vol staat met auto’s  



7) Omdat er dan geen auto’s voor het huis staan  
8) Andere reden  
9) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
193. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat de straat dan niet vol staat met auto's, 

belangrijk voor u?  
1) Omdat het dichtbij is  
2) Omdat ik een eigen plek wil  
3) Omdat het gemakkelijk is  
4) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken  
5) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid  
6) Omdat ik dan altijd kan parkeren  
7) In verband met mijn gezondheid  
8) Omdat er dan geen auto’s voor het huis staan  
9) Andere reden  
10) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
194. Waarom is de reden die u zojuist aangaf, namelijk omdat er dan geen auto's voor het huis 

staan, belangrijk voor u?  
1) Vanwege de veiligheid  
2) Vanwege het overzicht  
3) Omdat het gemakkelijk is  
4) Vanwege het uitzicht  
5) In verband met mijn gezondheid  
6) Omdat de straat dan niet vol staat met auto's  
7) Andere reden  
8) Geen reden  

 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
195. Waarom is de reden die u zojuist aangaf belangrijk voor u?  

1) Omdat het dichtbij is  
2) Omdat ik een eigen plek wil  
3) Omdat het gemakkelijk is  
4) Omdat ik dan geen parkeerplaats hoef te zoeken  
5) Omdat ik dan goed zicht op de auto heb i.v.m. de veiligheid  
6) Omdat ik dan altijd kan parkeren  
7) In verband met mijn gezondheid  
8) Omdat de straat dan niet vol staat met auto's  
9) Omdat er dan geen auto's voor het huis staan  
10) Andere reden  
11) Geen reden  



 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 1: Ga verder met vraag 196 
Indien antwoord op vraag 2 gelijk is aan 2: Ga verder met vraag 198 

 
196. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 

HUURPRIJS is LAGER dan u MINIMAAL wilt. [i]  
[i] De ‘kale’ huurprijs in euro’s per maand; dus zonder eventuele servicekosten, zonder 
energiekosten en ook zonder aftrek van eventuele huurtoeslag (subsidie op de huur.) 

 
De door u aangegeven gewenste minimum huurprijs in euro’s is:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij vraag 14a.  

 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
197. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 

HUURPRIJS is HOGER dan u MAXIMAAL wilt. 
 

De door u aangegeven gewenste maximum huurprijs in euro’s is:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij vraag 4b. 

 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Ga verder met vraag 200 

 
198. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 

KOOPPRIJS is LAGER dan u MINIMAAL wilt. [i]  
 

[i] De koopprijs (kosten koper of vrij op naam) van de woning in euro’s; dus zonder eventuele 
bijkomende kosten voor het kopen, zonder energiekosten en ook zonder eventuele 
subsidiebijdrage.  

 
De door u aangegeven gewenste minimum koopprijs in euro’s is:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij vraag 5a. 

 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 



199. Stel u krijgt een woning aangeboden die voldoet aan de IDEALE WONING, maar alleen DE 
KOOPPRIJS is HOGER dan u MAXIMAAL wilt. 

 
De door u aangegeven gewenste maximum koopprijs in euro’s is:  
Terugkoppeling naar waarde ingevuld bij vraag 5b. 

 
Accepteert u deze woning beslist wel of beslist niet? 
1) Ja, ik accepteer de woning  
2) Nee, ik accepteer de woning niet  

 
Tot slot van deze vragenlijst willen we u enige vragen stellen over uw persoonlijke situatie.  

 
200. Stel u zou een woning vinden, die aan al uw wensen met betrekking tot het wonen voldoet. Zou 

u dan in uw huidige woning willen blijven wonen of zou u willen verhuizen?  
1) Wil blijven wonen. Ga verder met vraag 202 
2) Wil verhuizen  

 
201. Wilt u binnen twee jaar verhuizen?  

1) Beslist niet  
2) Eventueel wel, misschien  
3) Zou wel willen, kan niets vinden  
4) Beslist wel  
5) Ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden  

 
202. Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat dan op dit moment het huishouden waartoe u 

behoort?  
1) 1 persoon. Ga verder met vraag 204 
2) 2 personen 
3) 3 personen  
4) 4 personen  
5) 5 personen  
6) 6 of meer personen  

 
203. Bestaat uw huishouden op dit moment uit:  

1) Echtpaar/vaste partners zonder thuiswonende kinderen  
2) Echtpaar/vaste partners met thuiswonende kind(eren)  
3) Echtpaar/vaste partners met thuiswonende kind(eren) en met ander(en)  
4) Echtpaar/vaste partners met ander(en)  
5) Een ouder met thuiswonende kind(eren)  
6) Een ouder met thuiswonende kind(eren) en met ander(en)  
7) Of andere samenstelling  

 
204. Zou u kunnen aangeven in welke categorie het netto-maandinkomen van uw huishouden 

ongeveer ligt?  
1) Minder dan € 500  
2) € 500 tot € 1000  
3) € 1000 tot € 1500  
4) € 1500 tot € 2000  
5) € 2000 of meer  



 
U bent nu aan het einde van de vragenlijst gekomen. Heeft u voor ons nog vragen of opmerkingen m.b.t. de 
hiervoor gestelde vragen?  
 
 



 
Afsluitende pagina  
 
Hiermee zijn we aan het einde van deze vragenlijst gekomen.  
Uw antwoorden zijn verzonden. Hartelijk dank voor uw deelname!   



Bijlage 1: Afbeeldingen Woningtype 
 
Appartement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijwoning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Half-vrijstaande woning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijstaand woning 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2 Architectuur 
Moderne architectuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditionele architectuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernieuwende architectuur 



Bijlage 3 Woonmilieu 
Stedelijke woonomgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub-urbane woonomgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpse / landelijke woonomgeving 



Bijlage 4 Verdeling groen 
Groot park in de buurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele plantsoenen in de buurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weinig groen in de buurt 
 


