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 Over Kieskompas 
Bij Kieskompas brengen we politieke opinies en maatschappelijke trends in beeld. Dat doen we via gericht 
panelonderzoek en met behulp van online tools en events. Zo helpen we wetenschappelijk en 
onafhankelijk onderzoek een stapje vooruit. Het onderzoeksinstituut Kieskompas wordt dan ook gevormd 
door een groep betrokken en enthousiaste wetenschappers die betrouwbare informatie leveren aan 
kiezers en besluitvormers. 

 Over het onderzoek 
De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op ons dagelijkse leven. School, werk, sport, familie; 
alles loopt op dit moment even voor iedereen anders. Provincie Gelderland heeft Kieskompas gevraagd 
om onderzoek te doen naar de impact van het coronavirus (COVID-19) op het welzijn van de Gelderlanders 
(welbevinden). De uitkomsten zullen de Provincie Gelderland helpen mee te denken over de impact van 
deze crisis op het persoonlijke leven van de Gelderlanders en worden gebruikt om Gelderland zo goed 
mogelijk door deze periode te helpen. 

 Onderzoeksopzet 
Kieskompas zal het Gelderland-panel minimaal één keer per maand benaderen om aan onderzoek (in 
relatie tot het coronavirus) deel te nemen. Deze onderzoek hebben als doel om de sociaal-
maatschappelijke impact van het coronavirus op de Gelderlanders beter in kaart te brengen. Het 
maandelijks onderzoeken is geen overbodige luxe, want de impact van het coronavirus is groot. Het 
Sociaal Cultureel Planbureau schrijft zelfs nooit zulke grote veranderingen in het Centraal Onderzoek 
Burgerperspectieven gezien te hebben sinds het 12,5 jaar geleden begonnen is1. Deze zevende wave (30 
oktober – 4 november) richt zich ook op duurzaamheid. Eerdere rapportages: 

• Wave 1: 10 tot 14 april 2020  (4515 Gelderse respondenten) 

• Wave 2: 29 april tot 4 mei 2020   (4397 Gelderse respondenten) 

• Wave 3: 29 mei tot 3 juni 2020   (3418 Gelderse respondenten) 

• Wave 4: 19 tot 25 juni 2020  (3288 Gelderse respondenten) 

• Diepteanalyse eerste vier waves   

• Wave 5: 28 augustus – 3 september (3113 Gelderse respondenten) 

• Wave 6: 7 tot 13 oktober  (3376 Gelderse respondenten) 

 Respondenten: het Gelderland-panel  
De zevende wave is vrijdagmiddag 30 oktober onder het gestratificeerde Gelderland-panel (7431 mensen) 
verspreid en via een anonieme link verder verspreid. Op woensdagmiddag 4 november hadden 3149 
mensen het onderzoek volledig ingevuld, waarvan 2950 mensen uit het Gelderland-panel (antwoordratio 
van 40 procent) en 199 mensen via de anonieme link. Van de 3149 mensen die het onderzoek invulden, 
gaven 3111 mensen aan in Gelderland te wonen. De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar 
geslacht, leeftijd, opleiding, etniciteit en stemgedrag om de data ten aanzien van deze kenmerken 
representatief te maken voor de provincie Gelderland. Gewichten hoger dan het 99,5e percentiel zijn 
getrimd. Om respondenten een gewicht toe te kennen, moeten hun leeftijd, geslacht, migratie-
achtergrond, opleiding, en het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen bekend zijn, hetgeen 2998 
Gelderlanders met ons deelden.  

 

1 Dekker, P., den Ridder, J., van Houwelingen, P., & Miltenburg, E. (2019). Burgerperspectieven 2020/2.Den Haag: SCP. 

https://www.gelderland.nl/wave-1
https://www.gelderland.nl/wave-2
https://www.gelderland.nl/wave-3
https://www.gelderland.nl/wave-4
https://www.gelderland.nl/diepte-analyse
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 Samenvatting 
Bij de vorige meting (medio oktober) was het aantal Gelderlanders dat het coronavirus (heel erg) 
bedreigend noemde voor de eigen gezondheid, die van vrienden, en familieleden bijna net zo hoog als 
aan het begin van de corona-uitbraak (medio april), maar de afgelopen maand is dit weer iets 
afgenomen. Het coronavirus beheerst echter nog steeds het dagelijks leven van Gelderlanders. Voor drie 
op de tien Gelderlanders is het coronavirus (heel erg) bedreigend voor de eigen gezondheid en die van 
vrienden, en bijna de helft vindt het virus (heel) erg bedreigend voor de gezondheid van hun familieleden. 
Jongeren, theoretisch opgeleiden en Gelderlanders die makkelijker rondkomen en een goede 
gezondheid hebben, vinden het coronavirus minder bedreigend voor de eigen gezondheid, maar 
jongeren noemen het coronavirus wel vaker (heel) erg bedreigend voor de gezondheid van familieleden. 

De brede consensus die eerder over de maatregelen bestond, verdween bij deze meting (30 okt – 4 nov, 
grotendeels voor de nieuw aangekondigde maatregelen). Het aantal Gelderlanders dat de corona-
maatregelen te streng noemt is de afgelopen maanden ongeveer gelijk gebleven (één op de acht), terwijl 
het aantal Gelderlanders dat de maatregelen te soepel noemt is toegenomen van 10 procent (eind april) 
naar 45 procent. Ruim vier op de tien Gelderlanders noemt de corona-maatregelen van de Nederlandse 
overheid gepast. Drie op de tien Gelderlanders is het er mee eens dat de huidige corona-maatregelen 
meer schade veroorzaken dan zij proberen te voorkomen en dat de regering onvoldoende rekening 
houdt met de economische en sociale gevolgen van de corona-maatregelen. Praktisch geschoolden, 
mensen die moeilijk rondkomen en de Onbegrepen Gelderlander vinden vaker dat hier te weinig rekening 
mee wordt gehouden.  

De uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen blijven een aanzienlijke impact op het 
sociale welzijn van de Gelderlanders hebben. Zo heeft één op de drie Gelderlanders het gevoel niets te 
hebben om naar uit te kijken, en ongeveer een kwart van alle Gelderlanders voelt zich vaker gestrest, 
geïrriteerd en/of eenzaam. Deze negatieve psychologische en sociale gevolgen worden minder vaak 
ervaren dan in april, maar toch weer een stuk vaker dan in de zomerperiode (juni – september). Net als in 
de eerdere onderzoeken komt naar voren dat vrouwen, jongeren, en praktisch opgeleiden, maar ook 
Gelderlanders die moeilijker kunnen rondkomen of een slechtere gezondheid hebben deze negatieve 
psychologische en sociale impact vaker ervaren. Veel Gelderlanders zien nog steeds positieve 
ontwikkelingen, hoewel dit de afgelopen maanden wel gestaag afneemt. Zo vindt drie op de tien 
Gelderlanders dat mensen elkaar meer helpen dan voorheen, hoewel dit eind mei nog meer dan de helft 
van alle ondervraagden was.  

Het is duidelijk dat het effect van corona op het mentale en sociale welzijn aanwezig blijft. Over de 
toekomst is men redelijk optimistisch, maar er zijn duidelijke verschillen in verwachtingen en prioriteiten. 
Ruim de helft van de Gelderlanders verwacht dat Nederland na de corona-crisis weer op dezelfde voet 
verder zal gaan. Wel hoopt ruim drie op de vier dat er na de coronacrisis meer belang wordt gehecht aan 
welzijn ten opzichte van economie, terwijl één op de drie Gelderlanders hoopt dat er na de coronacrisis 
meer belang gehecht wordt aan economie ten opzichte van klimaat. Iets minder dan de helft van de 
Gelderlanders is het hier niet mee eens en wil meer prioriteit voor het klimaat, één op de zes is neutraal. 
Ouderen, praktisch opgeleiden, Gelderlanders uit Rivierenland en Onbegrepen Gelderlanders kiezen 
vaker voor de economie ten opzichte van het klimaat. 

Dat klimaatverandering bestaat wordt alom geaccepteerd. De overgrote meerderheid van Gelderlanders 
(ruim acht op tien) is het er mee eens dat er duidelijk bewijs is voor de opwarming van de aarde en dat de 
effecten hiervan al merkbaar zijn. Vooral jongeren, theoretisch opgeleiden en Trendsettende 
Gelderlanders zijn het hier vaker mee eens, maar zowel hier als bij de andere groepen is een (overgrote) 
meerderheid het met deze stellingen eens. Ruim zeven op de tien Gelderlanders zegt zich wel eens zorgen 
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over het klimaat te maken. Bij een klein deel bestaat twijfel: één op de zeven Gelderlanders is van mening 
dat de opwarming van de aarde sterk wordt overdreven.  

Toch merken inwoners de gevolgen van klimaatverandering in hun omgeving. Twee op de drie 
Gelderlanders spreekt van toenemende hittegolven, en dit aandeel is groter bij Gelderlanders die in 
stedelijke gebieden wonen. Zes op de tien gaven de hittegolf van augustus minstens een 6 op 10 voor 
hinder, de helft hiervan gaf zelfs een score van 8 of hoger. Bijna twee op de drie, vooral uit landelijke 
gebieden, merkt ook op dat de droogte van de grond toeneemt. Langs de andere kant geeft een kwart 
van de Gelderlanders aan dat ze (bijna) niets merken van klimaatverandering in het algemeen, of toch 
niet in hun eigen omgeving. Hoe jongere en theoretischer geschoolder de Gelderlander, hoe vaker deze 
gevolgen worden opgemerkt. 

Er is ook brede consensus dat klimaatverandering een impact gaat hebben op ons leven. Acht op de tien 
Gelderlanders is het er mee eens dat mensen moeten accepteren dat ze niet alles meer kunnen doen, 
omdat het te veel milieuschade oplevert en zes op de tien Gelderlanders voelt zich verantwoordelijk om 
klimaatverandering tegen te gaan en is persoonlijk bereid duurzamer te leven, ook als dat duurder zou 
zijn. Driekwart van de Gelderlanders vindt dat het nemen van milieumaatregelen gevolgen mag hebben 
voor de winst van bedrijven, maar als het over de inkomens van mensen gaat zijn de meningen een stuk 
meer verdeeld. De overheid en grote bedrijven zijn volgens Gelderlanders het meest verantwoordelijk 
voor het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering. 

Drie op de tien Gelderlanders willen dat er minder windmolens worden gebouwd, terwijl de helft het hier 
niet mee eens is en juist wel ruimte wil maken voor windmolens. De steun voor windmolens in en rond 
natuurgebieden is echter klein. De helft van de Gelderlanders vindt dat windmolens alleen geplaatst 
mogen worden als de energie naar huishoudens in de omgeving gaat, en ruim zes op de tien 
Gelderlanders vindt dat als er een windmolen wordt gebouwd, omwonenden hier ook financieel van 
moeten kunnen profiteren. Het is voor veel Gelderlanders dus belangrijk dat er bij de energietransitie 
rekening wordt gehouden met de omwonenden en natuur. 

Andere, meer specifieke milieumaatregelen krijgen voornamelijk positieve reacties. Acht op de tien 
Gelderlanders zijn van mening dat het bouwen en renoveren van alle gebouwen op een duurzame manier 
moet, zelfs als dit hogere kosten met zich meebrengt. De helft van de Gelderlanders wil een betere 
afvalscheiding, ook als hierdoor de afvalstoffenheffing stijgt. Hoe makkelijker men zelf kan rondkomen, 
hoe vaker men instemt met duurzame initiatieven die bouwen, boodschappen, en afvalscheiding duurder 
maken. Zo’n negen op de tien Gelderlanders geeft aan al bewust om te gaan met energie en spaarlampen 
te gebruiken, en een overgrote meerderheid van de Gelderlanders zegt al hun afval beter te scheiden, 
voedselverspilling tegen te gaan, en energiezuinige apparaten te kopen. Van de Gelderlanders die dit 
momenteel nog niet zeggen te doen, denkt een groot deel dat (waarschijnlijk) wel in de toekomst te gaan 
doen. Ongeveer de helft van de Gelderlanders zegt al minder vlees te eten en vaker tweedehands spullen 
te kopen, maar van de Gelderlanders die dit nog niet doen, verwacht een meerderheid dit (waarschijnlijk) 
ook in de toekomst niet te gaan doen. 

Milieumaatregelen zijn voor de meeste huiseigenaren in Gelderland een kwestie van de portemonnee. 
Bijna twee op de drie Gelderse huiseigenaren geeft aan dat hun huis goed geïsoleerd is en ook 
zonnepanelen zijn populair. Gasloos wonen, het dak vergroenen, en het plaatsen van een warmtepomp 
zijn door minder dan één op de tien huiseigenaren al gedaan en de overgrote meerderheid denkt het 
(waarschijnlijk) ook niet te gaan doen. Als belangrijkste redenen om bepaalde duurzaamheidsmaatregelen 
nog niet toegepast te hebben, noemt bijna zes op de tien Gelderse huiseigenaren ‘De kosten zijn te 
hoog’, ruim één op de drie vindt de terugverdientijd te lang, en drie op de tien wacht nog af omdat ze 
denken dat het in de toekomst goedkoper zal worden. Zoals eerder naar voren kwam ziet een 
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meerderheid van de Gelderlanders klimaatverandering als een probleem en dragen ze graag hun steentje 
bij, maar bij veel Gelderse huiseigenaren speelt het financiële plaatje dus een belangrijke rol. 

Tot slot vroegen we Gelderlanders ook naar hun veranderende woon- en verkeersbehoeften. Wat betreft 
wonen zegt één op de zes Gelderlanders er sinds de corona-uitbraak vaker over nagedacht te hebben om 
te verhuizen, en één op de zeven zegt behoefte te hebben aan een grotere woning. Vier op de tien heeft 
meer behoefte aan een groene omgeving, dat geldt zowel voor mensen die in het buitengebied, dorp als 
in de stad wonen. Wat betreft vervoer verwachten vier op de tien Gelderlanders na de corona-crisis vaker 
de (elektrische) fiets te zullen nemen, en drie op de tien verwacht minder het openbaar vervoer te 
gebruiken. Ruim twee op de tien Gelderlanders verwacht minder vaak in de auto te zullen zitten, dubbel 
zoveel als bij de tweede meting (29 april – 4 mei). Deels compenseren Gelderlanders dat door vaker 
gebruik te maken van een ander vervoersmiddel, maar een deel denkt ook gewoon minder te gaan reizen. 
Een meerderheid geeft dus aan dat hun woon- en verkeersbehoeften grotendeels hetzelfde blijven.  
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 Resultaten 
 Gezondheid en risico-inschatting 

Het coronavirus wordt door (bijna) drie op de tien Gelderlanders als (heel erg) bedreigend voor de eigen 
gezondheid en die van vrienden gezien. Bijna de helft van de Gelderlanders noemt het coronavirus (heel 
erg) bedreigend voor de gezondheid van hun familieleden. Daarnaast noemt nog ruim één op de drie 
Gelderlanders het coronavirus een beetje bedreigend voor de eigen gezondheid, die van vrienden en 
familie. Een kleine groep noemt het coronavirus helemaal niet bedreigend voor de eigen gezondheid (één 
op de tien), voor de gezondheid van vrienden (één op de zestien) of voor familieleden (één op de dertig). 
Net als in eerdere onderzoeken ervaren jongeren, theoretisch opgeleiden en Gelderlanders die hun eigen 
gezondheid (zeer) goed noemen en makkelijker kunnen rondkomen het coronavirus als minder 
bedreigend voor de eigen gezondheid dan anderen. Het is echter niet zo dat jongeren het coronavirus 
helemaal niet bedreigend achten: zo noemt meer dan de helft van de 18- tot 34-jarigen het coronavirus 
(heel) erg bedreigend voor de gezondheid van familieleden, wat zelfs hoger is dan bij andere 
leeftijdsgroepen. 

  
 

Medio oktober was het aantal Gelderlanders dat het coronavirus als (heel) bedreigend voor de eigen 
gezondheid en die van vrienden en familie ervaarde bijna net zo hoog als aan het begin van de corona-
uitbraak (medio april). Afgelopen maand is de ervaren dreiging juist weer iets afgenomen, hetgeen 
verklaard kan worden doordat ook het aantal besmettingen in deze periode begon af te nemen.  
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 De corona-maatregelen 
Ondanks dat de meeste Gelderlanders het coronavirus in bepaalde mate bedreigend achten voor de eigen 
of andermans gezondheid, verschillen de meningen over de genomen corona-maatregelen. Het aantal 
Gelderlanders dat de corona-maatregelen (veel) te streng noemt is de afgelopen maanden ongeveer gelijk 
gebleven (één op de acht), terwijl het aantal Gelderlanders dat de maatregelen (veel) te soepel noemt 
behoorlijk is toegenomen. Ruim vier op de tien Gelderlanders noemt de corona-maatregelen van de 
Nederlandse overheid gepast en een iets grotere groep (45 procent) vindt ze (veel) te soepel. Eind 
augustus noemden nog bijna zes op de tien Gelderlanders de maatregelen gepast en zo’n drie op de tien 
(veel) te soepel.  

 

 

Van de Gelderlanders die de 
corona-maatregelen op dit 
moment (veel) te soepel 
noemen, vindt overigens 
maar een klein deel de 
maatregelen ‘veel te soepel’. 
De op 3 november aan-
gekondigde nieuwe maat-
regelen (toen de meeste 
respondenten het onderzoek al hadden ingevuld) zouden voor deze groep dus mogelijks net voldoende 
kunnen zijn om de maatregelen ‘gepast’ te noemen.  

Gelderlanders die denken dat het coronavirus snel zal verdwijnen, vinden de maatregelen vaker te streng 
(meer dan vier op de tien) dan zij die denken dat het coronavirus niet snel zal verdwijnen. Daarvan vindt 
slechts één op de tien de maatregelen (veel) te streng. Van de Gelderlanders die vinden dat de media en 
overheid de gevaren van het virus overdrijven, vindt zeven op tien de maatregelen te streng.   

Als we naar de onderstaande tabel kijken, valt het op dat Gelderlanders tussen de 18 en 34 jaar de 
maatregelen het vaakst (veel) te soepel vinden, maar ook vaker dan gemiddeld (veel) te streng. 
Gelderlanders in de carrièrefase (35-49 jaar) vinden de maatregelen het vaakst (veel) te streng. Ouderen 
noemen de maatregelen vaker gepast. Net als in eerdere onderzoeken zien we dat theoretisch 
geschoolden, Gelderlanders die makkelijker rondkomen en Gelderlanders met een goede algemene 
gezondheid de maatregelen het vaakst gepast noemen. De Gelderse Middenvelder vindt de maatregelen 
het vaakst gepast, terwijl de Onbegrepen Gelderlander ze het meest (veel) te streng vindt.  
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Percentage (helemaal) mee eens Veel te soepel Te soepel Gepast Te streng Veel te streng 

18-34 9.5 42.4 31.9 8.2 8.0 

35-49 6.2 35.1 39.1 10.2 9.3 
50-64 9.1 36.4 44.7 5.8 4.0 
65+ 3.4 37.4 51.4 5.3 2.6  

  
 

  
 

  
Lager-opgeleid 9.2 43.0 37.1 4.5 6.2 
Middel-opgeleid 8.3 38.4 38.8 7.7 6.9 
Hoger-opgeleid 3.6 32.5 51.8 8.5 3.6  

  
 

  
 

  
Rondkomen   

 
  

 
  

(Zeer) moeilijk 13.6 36.5 33.6 3.3 13.0 
Niet makkelijk, niet moeilijk 5.7 46.0 35.3 5.3 7.7 
Makkelijk 7.2 36.5 46.2 8.1 2.0 
Zeer makkelijk 5.8 31.1 49.1 7.8 6.2  

  
 

  
 

  
Gezondheid   

 
  

 
  

Zeer goed 10.2 35.1 36.5 7.7 10.6 
Goed 5.9 35.8 45.9 6.9 5.5 

Gaat wel 7.2 42.6 38.3 8.3 3.7 
(Zeer) slecht 8.8 48.8 38.4 3.2 0.8 

 
  

 
  

 
  

Trendsettende 1.6 54.8 40.3 1.6 1.6 
Middenvelder 1.5 21.9 58.4 17.5 0.7 
Dadengerichte 25.2 16.3 48.8 8.1 1.6 
Traditiegetrouwe 1.9 28.2 49.5 10.7 9.7 
Onbegrepen 6.3 34.2 21.6 5.4 32.4       

Totaal 7.0 37.7 42.4 7.2 5.7 

 

Bijna drie op de vier Gelderlanders is bang dat mensen zich niet aan strengere corona-maatregelen zouden 
houden als deze worden ingevoerd, hetgeen overigens iets minder is dan begin september. Daarnaast 
denkt twee op de drie Gelderlanders dat 'lockdownperiodes' in de toekomst vaker zullen voorkomen. Drie 
op de tien Gelderlanders is het er (helemaal) mee eens dat de huidige corona-maatregelen meer schade 
veroorzaken dan zij proberen te voorkomen en dat de regering onvoldoende rekening houdt met de 
economische en sociale gevolgen van de corona-maatregelen; een meerderheid van de Gelderlanders is 
het hier echter (helemaal) niet mee eens. Eén op de zeven Gelderlanders is van mening dat het gevaar 
van het coronavirus door de Nederlandse overheid en traditionele media overdreven wordt en één op de 
twintig Gelderlanders denk dat het coronavirus snel zal verdwijnen. Dit is vergelijkbaar met eind augustus.  
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In eerdere onderzoeken kwam al naar voren dat Gelderlanders met een (zeer) goede algemene 
gezondheid, jongeren en de Onbegrepen Gelderlanders vaker van mening zijn dat het gevaar van het 
coronavirus door de Nederlandse overheid en traditionele media overdreven wordt en zijn ze het minst 
bang voor een nieuwe golf van besmettingen. De Onbegrepen Gelderlanders zijn ook het vaakst van 
mening dat de huidige maatregelen meer schade veroorzaken dan ze voorkomen, en dat de regering 
onvoldoende rekening houdt met de economische en sociale gevolgen van de corona-maatregelen. Dat 
vinden ook zij die (zeer) moeilijk rondkomen, net als praktisch geschoolden. Er is geen duidelijk 
opleidingseffect bij de stelling ‘De Nederlandse overheid en traditionele media overdrijven het gevaar van 
het coronavirus’; wel zien we dat jongeren dat vaker vinden.  

Percentage  
(helemaal) mee eens 

De Nederlandse overheid en 
traditionele media 

overdrijven het gevaar van 
het coronavirus  

De huidige corona-
maatregelen veroorzaken 

meer schade dan zij 
proberen te voorkomen  

De regering houdt 
onvoldoende rekening met 
de economische en sociale 
gevolgen van de corona-

maatregelen 
18-34 17.7 27.7 32.6 

35-49 17.2 35.6 37.0 

50-64 11.0 26.2 26.7 

65+ 9.5 26.7 27.1  
     

Lager-opgeleid 11.7 36.8 42.8 

Middel-opgeleid 14.9 30.5 28.9 

Hoger-opgeleid 12.8 19.5 22.8  
     

Rondkomen      

(Zeer) moeilijk 22.5 40.2 47.4 

Niet makkelijk, niet 
moeilijk 

16.1 34.7 35.7 

Makkelijk 9.4 24.2 26.9 

Zeer makkelijk 12.0 21.9 20.6  
     

Trendsettende 3.2 6.3 9.7 

Middenvelder 1.5 22.1 26.8 

Dadengerichte 4.8 16.1 12.2 

Traditiegetrouwe 20.9 26.1 27.4 

Onbegrepen 36.9 47.7 42.7  
     

Totaal 13.3 28.3 30.4 

  

 Psychologische en sociale impact 
De uitbraak van het coronavirus en de genomen corona-maatregelen hebben een aanzienlijke impact op 
het sociale welzijn van de Gelderlanders. Over het algemeen is het beeld weer iets beter dan bij de vorige 
meting (7-13 oktober), maar nog steeds een stuk slechter dan de zomerperiode (juni – september). 
Daarnaast werden op dinsdagavond 3 november (toen de meeste respondenten het onderzoek al hadden 
ingevuld) nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd.  

Bijna zes op de tien Gelderlanders geeft aan de activiteiten en uitjes van voor de corona-uitbraak heel 
erg te missen en één op de drie Gelderlanders heeft zelfs het gevoel niets te hebben om naar uit te 
kijken. Ook geeft bijna een kwart van de Gelderlanders aan vaker gestrest te zijn en een nog iets grotere 
groep Gelderlanders is vaker geïrriteerd of eenzaam.  
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Het aantal Gelderlanders dat negatieve psychologische en sociale gevolgen van het coronavirus ervaart 
stijgt na enkele maanden opnieuw. Zo gaf bijvoorbeeld eind april ongeveer één op de drie Gelderlanders 
aan vaker gestrest te zijn, was dat tussen mei en september zo’n één op de zes, en is dat nu weer bijna 
één op de vier. In onderstaande grafiek wordt duidelijk dat Gelderlanders ook andere negatieve 
psychologische en sociale gevolgen wel minder vaak ervaren dan in april, maar wel weer meer dan de 
afgelopen maanden. Het aantal Gelderlanders dat heel erg hun activiteiten van voor de corona-uitbraak 
mist is de afgelopen maanden vrij constant gebleven (ongeveer zes op de tien). Vooral het gevoel hebben 
niets te hebben om naar uit te kijken is de afgelopen periode gestegen, en ook eenzaamheid zit in 
stijgende lijn.  

 

 

Die toenemende eenzaamheid is het meeste zichtbaar onder jongeren, mensen met (zeer) slechte 
gezondheid, en mensen in de stad. Net als in de eerdere onderzoeken komt naar voren dat het 
coronavirus een grotere (negatieve) psychologische en sociale impact heeft op vrouwen, jongeren, en 
praktisch opgeleiden, maar ook op zij die moeilijker kunnen rondkomen. Ook Gelderlanders met een 
slechtere algemene gezondheid ervaren vaker grotere negatieve psychologische gevolgen, zoals vaker 
eenzaam of geïrriteerd zijn, en het gevoel hebben dat ze niks hebben om naar kunnen uitkijken. 
Gelderlanders die op het platteland wonen, ervaren deze negatieve gevolgen het minst vaak. 
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 Sinds de corona-uitbraak in Nederland…  

Percentage 
(helemaal) mee 

eens 

... voel ik mij vaker 
eenzaam 

... ben ik vaker 
geïrriteerd 

... heb ik het gevoel 
dat ik niets heb om 

naar uit te kijken ... ben ik vaker gestrest 
18-34 46.7 34.7 44.6 35.6 
35-49 25.3 33.8 33.3 28.9 
50-64 17.9 22.4 25.9 19.8 
65+ 20.1 15.5 28.1 11.1  

      

Lager-opgeleid 21.6 24.0 28.5 17.7 
Middel-opgeleid 31.1 30.1 34.9 27.8 
Hoger-opgeleid 23.3 21.3 31.1 20.3  

      

Gezondheid       

Zeer goed 21.5 19.4 29.1 14.9 
Goed 26.6 23.2 31.9 22.5 
Gaat wel 25.3 33.5 33.1 26.5 
(Zeer) slecht 50.4 45.2 46.0 46.4  

      

Woonsituatie       

Stad (centrum) 32.7 29.1 41.2 35.0 
Stad (buitenwijk) 27.3 22.4 29.9 19.0 
Dorp 25.8 29.1 34.0 23.0 
Buitengebied 13.6 16.9 14.9 17.3 

 
      

Totaal 26.3 25.9 32.2 23.0 

 

Naast deze negatieve psychologische en sociale gevolgen van het coronavirus zien veel Gelderlanders ook 
positieve ontwikkelingen. Zo geeft (nog steeds) meer dan vier op de tien Gelderlanders aan veel nieuwe 
initiatieven te zien ontstaan, al was dat eind augustus nog bijna de helft. Ongeveer drie op de tien 
Gelderlanders is het er (helemaal) mee eens dat mensen elkaar meer helpen dan voorheen, al was ook dat 
eind mei nog meer dan de helft. 

  
 

In tegenstelling tot de eerdergenoemde negatieve sociale en psychologische gevolgen van het coronavirus 
is het aantal Gelderlanders dat positieve ontwikkelingen de afgelopen periode afgenomen. Enkel het 
aantal mensen dat zich minder gehaast voelt, neemt sinds begin oktober weer iets toe. In de meting van 
eind augustus stelden we nog dat de afname van positieve ervaarden ontwikkeling wellicht verklaard zou 
kunnen worden door een minder intense ervaring van de coronacrisis. Dat wordt hier in ieder geval 
tegengesproken. Het argument dat gewenning optreedt, blijft echter wel relevant. 
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 De impact op de economische situatie 
Het coronavirus wordt door bijna alle Gelderlanders als (enigszins) bedreigend ervaren voor de 
economische situatie in Nederland en de rest van de wereld. Het aantal Gelderlanders dat het 
coronavirus (enigszins) bedreigend noemt voor de eigen inkomsten is aanzienlijk lager, maar nog steeds 
bijna een derde van de Gelderlanders. Ook vindt ongeveer een derde het coronavirus helemaal niet 
bedreigend voor de eigen financiële situatie. 

 
 

Bij de vorige meting (7 -13 oktober) was de ervaarde dreiging op de eigen, Nederlandse en wereldwijde 
economische situatie vergelijkbaar met eind april. Het is sindsdien weer licht afgenomen, maar daarmee 
nog niet opnieuw op het lagere niveau van juni tot september. 
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 Impact op de toekomst 
Vervolgens vroegen we Gelderlanders - net als eind april en eind augustus - een aantal vragen over de 
periode na de corona-crisis. Meer dan de helft van de Gelderlanders verwacht dat Nederland na de 
corona-crisis weer op dezelfde voet verder zal gaan, hetgeen iets hoger is dan bij de eerdere twee 
onderzoeken. Ook het aantal Gelderlanders dat hoopt dat er na de coronacrisis meer belang wordt 
gehecht aan welzijn ten opzichte van economie is iets toegenomen, ruim drie op de vier. Eén op de drie 
Gelderlanders hoopt dat we na de coronacrisis meer belang hechten aan de economie ten opzichte van 
het klimaat; iets minder dan de helft van de Gelderlanders is het hier (helemaal) niet mee eens. 

 
 

Jongere, praktischer opgeleide en Gelderlanders uit Rivierenland denken net als de Dadergerichte 
Gelderlanders vaker dat Nederland na de corona-crisis op dezelfde voet zal verder gaan. Ouderen, 
Praktischer opgeleiden en vrouwen geven net als de Trendsettende en Gelderse middenvelders vaker 
aan dat ze hopen dat er na de coronacrisis meer belang wordt gehecht aan welzijn ten opzichte van 
economie, terwijl Gelderlanders uit Rivierenland dit juist minder vaak aangeven. Ouderen, praktisch 
opgeleiden, Gelderlanders uit Rivierenland en Onbegrepen Gelderlanders zijn het vaakst van mening dat 
er meer belang gehecht moeten worden aan economie dan aan klimaatdoestellingen.  

 

Percentage (helemaal) mee 
eens 

Na de corona-crisis zal 
Nederland weer op dezelfde 

voet verder gaan 

Ik hoop dat we na de 
coronacrisis meer belang 
hechten aan welzijn ten 

opzichte van de economie 

Ik hoop dat we na de corona-
crisis meer belang hechten 
aan economie, ten opzichte 

van de klimaatdoelstellingen 
18-34 57.3 72.9 25.0 

35-49 56.4 77.5 32.0 

50-64 52.0 76.2 35.8 

65+ 42.5 81.6 40.5 

      
Lager-opgeleid 52.5 83.1 43.7 

Middel-opgeleid 52.5 75.3 34.0 
Hoger-opgeleid 49.7 75.7 26.1 

      
Man 52.1 72.3 33.8 
Vrouw 51.2 82.6 33.9 

    
Trendsettende 47.6 96.8 24.6 

Middenvelder 47.1 87.6 31.6 

Dadengerichte 68.5 71.0 24.8 

Traditiegetrouwe 49.6 78.4 29.8 
Onbegrepen 36.4 53.2 52.3 

      
Achterhoek & Liemers 50.9 77.2 36.2 

Veluwe & Vallei 49.5 80.2 31.4 

Nijmegen & Arnhem 52.6 76.6 30.5 

Rivierenland 57.4 72.2 47.1  
     

Totaal 51.7 77.2 33.7 
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 Het klimaat  
Allereerst werden Gelderlanders gevraagd in hoeverre ze iets van klimaatverandering, toenemende 
droogte van de grond, wateroverlast of hittegolven in hun eigen omgeving merken. Bijna twee op de drie 
Gelderlanders geeft aan redelijk wat tot heel veel van toenemende hittegolven te merken. Een iets 
kleinere groep merkt redelijk tot heel veel van toenemende droogte van de grond. Het aantal 
Gelderlanders dat in hun omgeving redelijk wat of veel van klimaatverandering in het algemeen merkt, 
lig weer een stuk lager (iets minder dan vier op de tien), hoewel slechts een kwart (bijna) niks zegt te 
merken. De helft van de Gelderlanders merkt (bijna) niks van toenemende wateroverlast door regenval.  

 
 

Wanneer de antwoorden van Gelderlanders worden vergeleken op basis van leeftijd, opleidingsniveau, 
Type Gelderlander, de streek binnen Gelderland, en hun woonsituatie, vallen er verschillende dingen op. 
Zo merken Gelderlanders tussen de 18 en 34 jaar meer van klimaatverandering, toenemende hittegolven, 
en de toenemende droogte van de grond. Ook theoretisch opgeleide Gelderlanders zeggen hier vaker 
redelijk wat tot heel veel van te merken. De Trendsettende Gelderlanders merken in hun omgeving 
aanmerkelijk vaker iets van klimaatverandering, toenemende hittegolven, droogte van de grond of 
wateroverlast door regenval. In Achterhoek en Liemers merken meer Gelderlanders dat de grond droger 
wordt, net als Gelderlanders die in buitengebied wonen, terwijl in Nijmegen en Arnhem vooral de 
hittegolven niet onopgemerkt voorbij gaan. Gelderlanders die in een stad wonen, vooral in het centrum, 
geven eerder aan dat ze merken dat er meer hittegolven zijn en dat de wateroverlast toeneemt, dan 
Gelderlanders die in een dorp of buitengebied wonen. In het buitengebied merkt men dan weer vaker van 
toenemende droogte van de grond. 

 In hoeverre merkt u in uw eigen omgeving iets van...  

Percentage ‘Merk ik 
redelijk wat/heel veel van 

... klimaatverandering 
... toenemende 

hittegolven 

... toenemende 
droogte van de 

grond 

... toenemende 
wateroverlast door regenval 

18-34 42.7 78.7 60.5 20.7 
35-49 34.5 67.1 58.5 27.8 
50-64 35.2 58.8 54.1 23.5 
65+ 39.1 62.4 59.3 18.5  

      

Lager-opgeleid 27.2 55.6 46.3 12.2 
Middel-opgeleid 38.5 68 60 27.8 
Hoger-opgeleid 44.8 71 63.8 23.2  

      

Trendsettende 52.5 77.8 74.2 30 
Middenvelder 38 71.5 70.3 22.8 
Dadengerichte 41.7 60.3 62.4 17.8 
Traditiegetrouwe 22.4 51.7 56 12.2 
Onbegrepen 15.3 42.9 33.3 15.5  
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Achterhoek & Liemers 33.6 66.7 67.6 22.2 
Veluwe & Vallei 38.4 59 53.5 21.9 
Nijmegen & Arnhem 43.1 72.5 58.7 23.3 
Rivierenland 24.7 61.6 45.9 23.1  

      

Stad (centrum) 48.2 77.5 61.5 30 
Stad (buitenwijk) 38.7 67.3 54.4 20.3 
Dorp 33.3 63.6 56.2 22 
Buitengebied 37 50.8 74 21.8 

       

Totaal 37.7 65.9 57.8 22.6 

 

Ook vroegen we Gelderlanders in hoeverre ze afgelopen zomer hinder hebben ervaren van de hittegolf in 
augustus. Zes op de tien Gelderlanders gaf een score van 6 of hoger en drie op de tien kende zelfs een 
score van 8 of hoger toe.  

 

 

Ruim acht op tien Gelderlanders is het er (helemaal) mee eens dat er duidelijk bewijs is voor de 
opwarming van de aarde en dat de effecten hiervan al merkbaar zijn. Ook zegt ruim zeven op de tien 
Gelderlanders zich wel eens zorgen over het klimaat te maken. Daarentegen denkt één op de zeven 
Gelderlanders dat de opwarming van de aarde sterk wordt overdreven.  

 
 

Ook als de antwoorden van Gelderlanders worden opgesplitst op basis van leeftijd, opleidingsniveau, Type 
Gelderlander en regio waarin ze wonen blijft binnen elke groep de (overgrote) meerderheid het er 
(helemaal) mee eens dat er duidelijk bewijs is dat aarde opwarmt, de effecten van de opwarming al 
merkbaar zijn en maakt een meerderheid zich wel eens zorgen over het klimaat. Vooral jongeren, 
theoretisch opgeleiden en Trendsettende Gelderlanders zijn het hier vaker (helemaal) mee eens. Deze 
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groepen nemen ook vaker de extremere ‘Helemaal mee eens’ positie in. Ruim zes op de tien Onbegrepen 
Gelderlanders is het er (helemaal) mee eens dat er duidelijk bewijs is dat de aarde opwarmt, maar één op 
drie is het er ook (helemaal) mee eens dat de opwarming van de aarde sterk wordt overdreven. Tot slot 
valt het op dat Gelderlanders uit Rivierenland het minst vaak van mening zijn dat er duidelijk bewijs is dat 
de aarde opwarmt, de effecten al merkbaar zijn, zich het minst zorgen maken en juist het vaakst vinden 
dat de opwarming van de aarde sterk overdreven wordt.  

 

Er is duidelijk bewijs 
dat de aarde 

opwarmt 

De effecten van de 
opwarming van de 

aarde zijn al merkbaar 
Ik maak mij wel eens 

zorgen over het klimaat 
De opwarming van de aarde 

wordt sterk overdreven 

Percentage (helemaal) 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal mee 
eens Mee eens 

18-34 69.7 18.8 52.4 36.4 44.7 37.8 8.8 6.1 
35-49 42.1 38.7 37.8 40.0 37.2 33.1 8.1 6.4 
50-64 31.2 48.5 30.0 51.1 24.3 39.9 2.9 9.6 
65+ 29.0 52.6 28.0 51.2 23.5 50.1 6.3 9.6 

         
Lager-opgeleid 22.6 51.8 23.9 49.0 21.9 40.3 5.5 14.3 

Middel-opgeleid 43.7 38.8 35.6 45.5 30.7 39.2 8.0 6.6 

Hoger-opgeleid 52.4 35.8 45.9 42.8 39.7 42.6 4.3 5.5 
         
Trendsettende 72.6 24.2 71.0 25.8 52.4 42.9 0.0 0.0 
Middenvelder 33.6 42.3 28.9 48.9 30.9 39.7 0.7 4.4 
Dadengerichte 46.8 43.7 28.8 62.5 15.2 58.4 2.4 5.6 
Traditiegetrouwe 28.7 43.5 22.2 41.9 21.6 45.7 12.1 5.2 
Onbegrepen 21.8 42.7 34.2 25.2 17.9 29.5 26.8 8.0  

        

Achterhoek & Liemers 38.5 51.3 33.1 52.2 29.2 40.1 4.7 5.1 
Veluwe & Vallei 37.3 45.0 35.3 48.2 28.5 43.6 6.4 8.2 
Nijmegen & Arnhem 50.3 32.4 41.6 40.2 37.3 41.5 6.0 7.6 
Rivierenland 26.1 37.1 22.9 41.8 23.0 29.6 10.4 16.6          
Totaal 41.3 41.0 35.9 45.5 31.4 40.6 6.3 8.1 

 

 Duurzaamheidsmaatregelen 
Daarna werden Gelderlanders verschillende stellingen voorgelegd over duurzaamheidsmaatregelen, en 
voor wie die moeten gelden. Acht op de tien Gelderlanders is het er (helemaal mee eens) dat mensen 
moeten accepteren dat ze niet alles meer kunnen doen, omdat het te veel milieuschade oplevert. Daarbij 
voelt zes op de tien Gelderlanders zich verantwoordelijk om klimaatverandering tegen te gaan en een 
even grote groep is persoonlijk bereid duurzamer te leven, ook als dat duurder zou zijn. Ongeveer de 
helft van de Gelderlanders is het er (helemaal) mee eens dat Nederland zo snel mogelijk volledig moet 
overstappen op duurzame energie, ook als hierdoor de energieprijzen zouden stijgen. Een even grote 
groep vindt dat voor milieumaatregelen een belastingverhoging mag plaatsvinden, maar één op drie 
Gelderlanders is het hier (helemaal) niet mee eens. Over de stelling Milieumaatregelen mogen worden 
uitgesteld als het te veel effect heeft op mensen hun inkomen zijn de meningen heel erg verdeeld, maar 
bijna drie op de vier Gelderlanders vindt dat de winst van bedrijven geen obstakel zouden mogen vormen 
voor het nemen van milieumaatregelen. 
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De overheid en grote bedrijven zijn volgens Gelderlanders het meest verantwoordelijk voor het nemen 

van maatregelen tegen klimaatverandering. De verschillen tussen leeftijdsgroepen, regio’s, 

woonsituaties en opleidingsniveaus zijn over het algemeen klein, maar er zijn wel verschillen tussen de 

Typen Gelderlanders. Zo ziet de Trendsettende Gelderlander duurzaamheidsmaatregelen als een 

belangrijke taak voor de overheid, terwijl de Onbegrepen Gelderlander het nemen van maatregelen tegen 

klimaatverandering voornamelijk een taak voor grote bedrijven vindt. Onder de Traditiegetrouwe en de 

Onbegrepen Gelderlanders zien we het grootste aandeel van de mensen die vinden dat er niks hoeft 

gedaan te worden.  

 
 

Ook vroegen we Gelderlanders wie volgens hen het laatste woord bij milieumaatregelen zou moeten 

hebben: omwonenden of de overheid? Ruim zes op de tien Gelderlanders geeft een score tussen de 3 en 

de 7 (middelste vijf posities), maar ook geeft ruim één op de tien Gelderlanders een score van 10 en vindt 

dus dat omwonenden het laatste woord moeten hebben. 
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 Energietransitie 
Gelderlanders zijn ook gevraagd naar hun standpunten met betrekking tot wind- en zonne-energie. Drie 

op de tien Gelderlanders is het er (helemaal) mee eens dat er minder windmolens gebouwd moeten 

worden, anderzijds is de helft het hier (helemaal) niet mee eens, maar de steun voor windmolens in en 

rond natuurgebieden is klein. De helft van de Gelderlanders vindt ook dat windmolens alleen geplaatst 

mogen worden als de energie naar huishoudens in de omgeving gaat en ruim zes op de tien 

Gelderlanders vindt dat als er bij mensen in de omgeving een windmolen wordt gebouwd, omwonenden 

hier ook financieel van moeten kunnen profiteren. Ook het plaatsen van zonnepanelen op 

landbouwgrond of bij protesten van omwonenden levert gemende reacties op. Veel Gelderlanders maken 

zich in bepaalde mate zorgen over het klimaat, maar het is voor veel Gelderlanders wel belangrijk dat er 

bij de energietransitie rekening wordt gehouden met de lokale bevolking en natuur. 

 
 

 Circulaire economie 
Acht op de tien Gelderlanders zijn van mening dat bouwen en renoveren op een duurzame manier moet, 

zelfs als dit hogere kosten met zich meebrengt. Zes op de tien Gelderlanders zou zelf graag meer producten 

uit de eigen streek kopen, ook als deze duurder dan geïmporteerde producten zijn; en iets meer dan de 

helft van de Gelderlanders is tevreden over het huidige aanbod van vleesvervangers in de winkel. Een 

betere afvalscheiding met een stijgende afvalstoffenheffing als gevolg kan rekenen op de steun van bijna 

de helft van de Gelderlanders, maar een kwart is het hier (helemaal) niet mee eens. Vier op de tien 

Gelderlanders zegt liever nieuwe dan tweedehands producten te kopen, maar een bijna even grote groep 

is het hier (helemaal) niet mee eens. Het aantal Gelderlanders dat het er (helemaal) mee eens is dat 

bewoners subsidie moeten krijgen om tegels in hun tuin door ‘groen’ te vervangen om wateroverlast tegen 

te gaan is ongeveer even groot als het aantal tegenstanders; iets minder dan vier op de tien. 
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Het standpunt van een Gelderlander tegenover circulaire economie hangt nauw samen met de eigen 

economische situatie. Hoe makkelijker men zelf kan rondkomen, hoe vaker men instemt met duurzame 

initiatieven die bouwen, boodschappen en afvalscheiding duurder maken. Gelderlanders die moeilijker 

kunnen rondkomen zeggen minder vaak liever nieuwe dan tweedehands producten te kopen en daarnaast 

zijn ze vaker voorstander van subsidies voor bewoners om tegels in de tuin door groen te vervangen. 

 

Nieuwe gebouwen 
moeten zo 

duurzaam mogelijk 
worden gebouwd, 
ook als dit duurder 

is 

Ik zou graag meer 
producten uit de 

eigen streek kopen, 
ook als deze 

duurder zijn dan 
geïmporteerde 

producten 

Afval moet beter 
gescheiden worden, 

ook al gaat 
hierdoor de 

afvalstoffenheffing 
omhoog 

Ik koop liever 
nieuwe dan 

tweedehands 
producten 

Om wateroverlast 
tegen te gaan, 

moeten bewoners 
subsidie krijgen om 
tegels in hun tuin 

door 'groen' te 
vervangen 

18-34 83.1 60.4 60.6 41.8 57.8 
35-49 85.6 58.3 44.9 35.4 39.1 
50-64 75.8 57.4 42.3 41.4 30.7 

65+ 80.5 67.4 52.3 40.2 26.5  
        

Lager-opgeleid 73.6 54.7 35.4 40.3 35.6 
Middel-opgeleid 79.7 59.4 51.5 37.7 40.8 

Hoger-opgeleid 88.0 67.8 57.5 42.5 33.4 
      

Trendsettende 100.0 79.4 85.2 14.3 55.7 
Middenvelder 92.6 62.5 62.2 35.6 24.4 
Dadengerichte 77.2 69.4 45.2 44.0 29.3 
Traditiegetrouwe 78.6 70.3 52.2 53.2 47.0 

Onbegrepen 47.7 46.8 19.3 30.0 62.2 
      

(Zeer) moeilijk 70.5 42.7 23.3 22.1 48.9 
Niet makkelijk, niet 
moeilijk 

76.9 52.1 42.8 39.8 38.2 

Makkelijk 84.0 67.2 55.2 40.3 33.3 
Zeer makkelijk 84.7 68.7 59.5 46.3 38.5  

        

Stad (centrum) 83.8 55.2 56.9 31.5 35.9 
Dorp 76.0 59.1 43.7 43.1 36.7 
Stad (buitenwijk) 84.8 62.8 52.3 39.7 41.0 

Buitengebied 84.2 72.7 53.7 38.2 26.4  
        

Totaal 80.8 60.9 49.4 39.8 37.2 

 

 Woningen 
Er zijn vele mogelijkheden om woningen te verduurzamen en/of beter bestand te maken tegen warme 
dagen. We vroegen Gelderlanders welke acties ze hiertoe al ondernomen hebben en welke ze zouden 
overwegen. De meest al uitgevoerde acties zijn het gebruiken van (meer) spaarlampen en bewust omgaan 
met energieverbruik, hetgeen acht op de tien Gelderlanders al zegt te doen. Twee op de drie 
Gelderlanders (voor wie dit van toepassing is) zegt al tegels in de tuin door groen vervangen te hebben en 
tochtstrips te gebruiken. Ook geeft ongeveer de helft aan dat ze de zon buiten houden dankzij een betere 
zonwering en een slimme thermostaat hebben geïnstalleerd. Het aantal Gelderlanders dat samen met de 
buren de omgeving vergroende of een airconditioning heeft gekocht is een stuk lager: één op vier. 

Het minst waarschijnlijk achten Gelderlanders dat ze samen met de buren de omgeving gaan vergroenen 
of een airconditioning kopen. Zeven op de tien Gelderlanders die dit nog niet gedaan zegt te hebben, 
denkt dit ook (waarschijnlijk of zeker) niet te doen. Het gebruik van (meer) spaar- of LED-lampen en 
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bewuster omgaan met energie kan dan weer op veel steun rekenen bij degenen die aangeven dit nog niet 
te doen: maar liefst negen op de tien zegt dit zeker of waarschijnlijk te gaan doen. 

 
 

De onderstaande acties zijn grotere investeringen en werden enkel voorgelegd aan huiseigenaren. Bijna 
twee op de drie Gelderse huiseigenaren geeft aan dat hun huis goed geïsoleerd is en over beter isolerend 
glas beschikt. Vier op de tien huiseigenaren zegt zonnepanelen geplaatst te hebben. Gelderlanders die 
nog geen zonnepanelen geplaatst hebben zijn erg verdeeld of ze dit in de toekomst zullen doen. Gasloos 
wonen, het dak vergroenen, en het plaatsen van een warmtepomp komen maar zelden voor: minder 
dan één op de tien Gelderse huiseigenaren zegt dit al gedaan te hebben. Daarbij denkt meer dan zes op 
de tien Gelderlanders die dat nog niet gedaan hebben, dat ze dat ook (waarschijnlijk) niet gaan doen. 
Ondanks de overheidsverplichting voor woningen om in 2050 volledig gasloos te wonen, zien veel 
Gelderlanders dat dus nog niet voor zich.  

 
Gelderse huiseigenaren kregen vervolgens de vraag welke van de onderstaande redenen (meerdere 

antwoorden mogelijk) het belangrijkst voor hen zijn om bepaalde duurzaamheidsmaatregelen nog niet 

toegepast te hebben. Bijna zes op de tien Gelderse huiseigenaren noemt hierbij ‘De kosten zijn te hoog’, 

ruim één op de drie vindt de terugverdientijd te lang en drie op de tien wacht nog af omdat ze denken 

dat het in de toekomst goedkoper zal worden. Het financiële plaatje speelt bij veel Gelderse 

huiseigenaren dus een belangrijke rol. Ongeveer een kwart van de Gelderse huiseigenaren geeft als reden 

dat de woning al energiezuinig is en een even grote groep wacht af wat er vanuit de overheid geregeld 

wordt.  
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 (Aankoop)gedrag 
Bijdragen aan het klimaat of duurzaamheid kan op veel manieren. We vroegen Gelderlanders welke acties 

ze al doen en welke ze zouden overwegen. Een overgrote meerderheid zegt al zijn/haar afval beter te 

scheiden (7 op de 8), voedselverspilling tegen te gaan (drie op de vier) en energiezuinige apparaten te 

kopen (twee op de drie). Veel Gelderlanders die dat nog niet doen, denken dit in de toekomst zeker of 

waarschijnlijk te gaan doen. Ruim de helft van de Gelderlanders zegt al meer streekproducten te kopen, 

apparaten te repareren in plaats van vervangen, minder vlees te eten en iets minder dan de helft koopt 

vaker tweedehandsspullen en ruimt het zwerfaval op. Het grootste gedeelte van de Gelderlanders die nog 

geen minder vlees zeggen te eten en/of vaker tweedehands spullen te kopen denken dat ook 

waarschijnlijk of zeker niet te gaan doen. Ongeveer drie op de tien Gelderlanders zegt al een elektrische 

fiets gekocht te hebben, maar het aantal Gelderlanders dat het zeker of waarschijnlijk denkt te gaan doen 

is klein. Meer dan de helft van de Gelderlanders denkt zeker of waarschijnlijk geen elektrische fiets te 

kopen, bijna zes op de tien geen elektrische auto en negen op de tien zou waarschijnlijk of zeker geen 

deelauto nemen. Het aanschaffen van een elektrische fiets of een elektrische auto vergt natuurlijk ook 

een grote(re) investering in vergelijking met de andere acties, waarbij het helemaal niet aanschaffen van 

een auto (of fiets) natuurlijk het meest duurzaam is.   
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 Woon- verkeersbehoeften na de corona-uitbraak 
In het vorige onderzoek (7-13 oktober) gaf ruim acht op de tien Gelderlanders aan tevreden te zijn met 
zijn/haar woning. In dit onderzoek vroegen we Gelderlanders in hoeverre hun woonwensen sinds de 
corona-uitbraak veranderd zijn. Eén op de zes Gelderlanders zegt er sinds de corona-uitbraak vaker over 
nagedacht te hebben om te verhuizen, en één op de zeven zegt behoefte te hebben aan een grotere 
woning. Daarnaast zegt een relatief grote groep van meer dan vier op de tien sinds de corona-uitbraak 
meer behoefte aan een groene omgeving te hebben.  

 

Ruim een kwart van de Gelderlanders die in de stad wonen, geven aan dat ze er vaker over hebben 
nagedacht om te verhuizen. Het is dan ook niet verrassend dat vooral Gelderlanders uit de meer stedelijke 
regio’s Nijmegen en Arnhem hiermee vaker instemmen. Ook geven Gelderlanders die in het stadscentrum 
wonen vaker aan dat ze behoefte hebben aan een grotere woning. Gelderlanders uit Rivierenland en 
Gelderlanders die in het buitengebied wonen vinden het vaker minder belangrijk om dicht bij hun werk te 
gaan wonen; toch is hier maar een minderheid van één op vier mee eens. Tot slot zien we grote verschillen 
bij de stelling liever buiten de stad wonen. Gelderlanders die al in een dorp of het buitengebied wonen 
zijn het hier vaker (helemaal) mee eens, maar ook één op de vijf Gelderlanders die in het centrum van een 
stad wonen en bijna drie op tien Gelderlanders die in een buitenwijk van de stad wonen zouden sinds de 
corona-uitbraak liever buiten de stad wonen.  

 
Sinds de corona-uitbraak in Nederland … 

Percentage (helemaal) 
mee eens 

heb ik er vaker 
over nagedacht 

te verhuizen 

heb ik meer 
behoefte aan een 

grotere woning 

heb ik meer 
behoefte aan een 
groene omgeving 

vind ik het minder 
belangrijk om dicht 

bij mijn werk te 
gaan wonen 

zou ik liever 
buiten de stad 

wonen 

Woonachtig in:      

Stad (centrum) 27.1 27.3 44.9 14.9 21.6 
Stad (buitenwijk) 21.3 12.4 43.3 17.9 29.2 
Dorp 12.6 12.5 43.0 14.6 46.8 
Buitengebied 12.9 8.3 50.2 19.8 56.5 

      
Achterhoek & Liemers 10.8 5.6 37.6  14.2 38.6 
Veluwe & Vallei 15.8 19.9 47.2 16.1 40.3 
Nijmegen & Arnhem 24.7 16.0 45.4 15.3 33.5 
Rivierenland 13.4 11.3 41.6 24.1 44.5 

         
Totaal 17.8 14.4 43.8 16.2 37.8 

 

Net zoals in de tweede wave (29 april – 4 mei) werden Gelderlanders gevraagd of ze verwachten dat hun 
vervoersgewoontes zullen veranderen na de corona-crisis. Bij elk vervoersmiddel geeft meer dan de helft 
aan dat ze het even vaak zullen gebruiken. Vier op de tien verwacht vaker de (elektrische) fiets te zullen 
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nemen. Meer dan twee op de tien Gelderlanders verwacht minder vaak in de auto te zullen zitten, en drie 
op de tien verwacht minder het openbaar vervoer te gebruiken. Een deel van de Gelderlanders die (veel) 
minder vaak van de auto, het openbaar vervoer of de fiets gebruik denken te maken, zullen dat (deels) 
compenseren door vaker van een ander vervoersmiddel te gebruiken, maar ook zal een deel (door nieuwe 
gewoontes) gewoon minder reizen. 

Als we de uitkomsten vergelijken met de eerdere meeting van 29 april – 4 mei, dan valt het op dat bij deze 
meting meer dan twee keer zoveel Gelderlanders verwachten minder de auto te gebruiken, zowel als 
bestuurder als passagier. Voor het openbaar vervoer liggen de verwachtingen in lijn met de meting in het 
voorjaar. Er is ten slotte ook een lichte stijging in het aantal Gelderlanders dat verwacht de (elektrische) 
fiets vaker te gebruiken.  

 

Vooral Gelderlanders in de opbouwfase (18 tot 34 jaar) en consolidatiefase (50 tot 64 jaar) van hun 

leven verwachten na de corona-crisis grotere veranderingen in hun vervoersgewoonten. Zo denkt één 

op de zes Gelderlanders in de opbouwfase vaker met de auto te gaan en één op de vijf vaker met de 

trein. Eén op de drie Gelderlanders in de opbouwfase denkt juist minder vaak met de trein te gaan. 

Relatief veel Gelderlanders uit Rivierenland denken vaker de auto te pakken, terwijl juist een relatief 

kleine groep vaker het openbaar vervoer denkt te gaan gebruiken.  

 Auto, als bestuurder Trein  Bus/metro/tram (Elektrische) fiets 

 

(Veel) 
vaker 

(Veel) minder 
vaak 

(Veel) 
vaker 

(Veel) minder 
vaak 

(Veel) 
vaker 

(Veel) minder 
vaak 

(Veel) 
vaker 

(Veel) minder 
vaak 

18-34 16.8 18.9 20.0 34.4 13.6 39.3 37.0 9.1 
35-49 8.9 23.7 9.0 25.3 6.1 27.0 40.1 1.1 
50-64 8.4 22.0 15.8 32.7 12.5 37.3 42.6 8.2 
65+ 6.4 23.2 16.1 25.0 13.5 23.9 41.0 3.7                   
Lager-opgeleid 9.5 18.3 11.3 35.8 11.4 38.3 47.9 4.7 
Middel-opgeleid 9.7 17.9 16.0 25.7 12.1 30.1 35.9 6.1 
Hoger-opgeleid 9.7 29.7 16.5 30.1 10.9 30.4 41.6 5.9          
Achterhoek & 
Liemers 

7.4 24.6 17.0 26.8 12.6 29.7 47.3 11.1 

Veluwe & Vallei 9.0 20.6 16.0 32.1 10.9 35.6 40.5 3.9 
Nijmegen & 
Arnhem 

9.7 23.7 16.3 29.5 13.3 31.9 38.4 4.3 

Rivierenland 15.2 15.2 5.3 25.5 3.1 24.7 33.2 4.5          
Stad (centrum) 21.3 24.8 16.4 39.8 9.8 41.8 47.2 5.3 
Stad (buitenwijk) 6.2 22.3 17.3 25.0 14.1 25.3 37.3 3.1 
Dorp 9.1 20.5 14.1 25.9 10.8 29.7 39.7 6.3 
Buitengebied 7.4 24.0 10.3 43.2 7.8 49.2 42.0 13.3          
Totaal 

9.6 21.9 15.3 29.4 11.5 31.8 40.4 5.7 
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