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1 Situering  

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zet in het kader van de Beleidsnota 

Omgeving 2014-2019 van minister Schauvliege maximaal in op het verlagen van de milieu-impact 

van consumentengedrag, door consumenten te ondersteunen in het maken van onderbouwde 

keuzes. Hiertoe wil de minister werk maken van een verdere uitdieping van de kennis over 

consumentengedrag en extra aandacht besteden aan nieuwe inzichten uit de gedragseconomie. 

Met de in 2012 verschenen studie “Milieuverantwoorde consumptie: monitoring, perceptie en 
maatschappelijk gedrag’ onderzocht het toenmalige Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
voor het eerst een aantal elementen die een rol spelen bij het gedrag dat burgers stellen en 
(milieunverantwoorde) keuzes die ze al of niet maken.  

Om evoluties en trends in kaart te brengen nam de Departement Omgeving in 2017 het initiatief de 
studie uit 2012 te herhalen Deze nieuwe studie moest toelaten om enerzijds evoluties t.a.v. 2012 in 
kaart te brengen en anderzijds nieuwe trends en noden te detecteren. Daarom werd het onderdeel 
van de vragenlijst dat aan de basis ligt van de segmentatie in 2017 hernomen en werd het deel van 
de vragenlijst dat inzoomt op specifieke thema’s herwerkt. Het onderzoek van 2017 focust zich op 5 
thema’s: ruimte en wonen, energie en klimaat, mobiliteit, circulariteit, en voeding. De resultaten van 
deze studie worden gebruikt om het milieubeleid in Vlaanderen verder vorm te geven en staan ter 
beschikking aan andere maatschappelijke actoren.  
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2 Methodologie 

2.1 Kwantitatief onderzoek 

Om de inzichten te verzamelen hebben we methodologisch een kwantitatieve aanpak, namelijk een 
online bevraging bij 3000 Vlamingen, gecombineerd met een kwalitatieve aanpak van 24 diepte-
interviews bij de Vlamingen thuis. We zoemen eerst in op de kwantitatieve fase. 

Afbeelding 2.1 overzicht initiële projectplanning 

 

2.1.1 Opzet 

Als methodologie wordt overgestapt naar een online bevraging. Gezien de verbeterde technieken en 

methodolgieën is het immers mogelijk online een robuuste en respresentatieve bevraging uit te voeren. 

Dit verschilt van de face-to-face opzet in 2012. Gezinnen werden gerekruteerd via het Online GfK 

Panel, een kwaliteitsvol en representatief online panel met ongeveer 30.000 actieve panelleden 18+, 

verspreid over heel België (waarvan ruim 16.000 Vlaamse panelleden).  

Het online panel is bruikbaar om binnen nagenoeg iedere doelgroep een representatief onderzoek 
uit te voeren. Daarnaast kan gericht onderzoek worden uitgevoerd omdat van ieder panellid een 
groot aantal kenmerken zijn geregistreerd.  

2.1.2 Steekproefgrootte, samenstelling & trekking 

Om de onderzoeksvragen op een meer robuuste en statistisch sterkere basis te funderen, werd 
geopteerd voor een aparte vragenlijst per deelthema. Er werd een steekproefgrootte van 1000 
respondenten per deelthema vooropgesteld: ruimte en wonen, energie en klimaat, mobiliteit, 

circulariteit, voeding. 

Voor het bepalen van de steekproefgrootte wordt rekening gehouden met de verschillende criteria 
om tot een grote betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te komen. We starten van volgende 
formule: 
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� >=  
� × �² × 	 × (1 − 	)

�² × 	 × (1 − 	) + (� − 1) × �²
 

n = aantal Vlamingen 

z = standaardafwijking bij betrouwbaarheidspercentage 

N = grootte populatie 

p = kans dat men een bepaald antwoord geeft 

F = foutmarge 

Volgens de officiële statistieken (Statbel 20161) zijn er ruim 6.477.000 Vlamingen, dus is 
n=6.477.000. Indien een betrouwbaarheid van 95% wordt vooropgesteld, dient de z = 1,96 te zijn. p 
kan niet op voorhand worden ingeschat, dus wordt voor het slechtst mogelijke geval, of p=50% 
gekozen. Dat garandeert dat voor elk percentage groter of kleiner dan 50% een kleiner (en dus 
betrouwbaarder) betrouwbaarheidsinterval hebben. De foutenmarge F heeft te maken met de 
breedte van het betrouwbaarheidsinterval. F dient zo klein mogelijk gehouden te worden zodat we 
precieze uitspraken kunnen doen. In marktonderzoek wordt vaak F=0.05 genomen, wat, bij een 
steekproefresultaat van 50%, neerkomt op een betrouwbaarheidsinterval van 45% tot 55%. Gezien 
de onderzoeksvraag, en om in de lijn te zijn met wat gebruikelijk is in soortgelijk onderzoek in andere 
landen, wordt aanbevolen om hier F rond de 3% te nemen. Dit leidt tot n=1067, wat in de praktijk 
neerkomt op gemiddeld n=1000 per deelthema: woning, transport en voeding. 

Finaal wordt een totale steekproef van N=3043 ongewogen respondenten voor alle algemene 
vragen bekomen, die gebruikt worden in de segmentatie. Tegelijkertijd is er een steekproefgrootte 
van ongeveer 1200 respondenten per thema, door 2 onderwerpen willekeurig te laten roteren bij 
elke respondent. 

Afbeelding 2.1.2 Behaalde steekproefgrootte per deelthema 

 

2.1.3 Uitwerking vragenlijst 

Een vragenlijst van 20 minuten is een absoluut maximum om in een online onderzoek de respondent 
te motiveren en de aandacht erbij te houden. Elke respondent een vragenlijst van 20 minuten 
voorleggen, in plaats van de oorspronkelijke vragenlijst van 60 minuten, bracht met zich mee dat 
deze grondig herwerkt moest worden. Er moest worden afgebakend welke vragen belangrijk zijn om 
evoluties in kaart te brengen en de segmenten te herbekijken en welke vragen weggelaten en/of 
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toegevoegd moesten worden op basis van recente trends, verschuivingen en prioriteiten. Deze 
nieuwe aanpak was mogelijk omdat het bestek aangaf dat het niet noodzakelijk is om directe 
correlaties tussen de deelthema’s te leggen. Het resultaat van een kortere vragenlijst is een hogere 
antwoordkwaliteit en lagere uitval.  

De uiteindelijke doorlooptijd van de vragenlijst is opgelopen tot 27 minuten in plaats van de voorziene 
20 minuten. De volledige vragenlijst is beschikbaar in bijlage. 

Een eerste deel van de vragenlijst bestaat uit vragen van 2012 die aan de basis liggen van de 
segmentatie en essentieel zijn om de segmenten exact te kunnen herberekenen zoals in 2012. Elke 
vragenlijst bevat dus de gemeenschappelijke socio-demografische vragen en de vragen naar 
algemene milieuhouding en attitudes (voor de segmentatie). Deze vragen zijn een 20-tal 
tegenstellingen en nemen ongeveer 5 tot 7 minuten in beslag. 

Afbeelding 2.1.3.1 Vragen exact overgenomen in 2017 uit vragenlijst 2012 

 

Daarnaast krijgt elke respondent 2 onderwerpen ad random van elk maximum 10 minuten. 
Bijvoorbeeld, respondent 1 beantwoordt ruimte en energie, terwijl respondent 2 circulariteit en 
mobiliteit beantwoordt. 1 respondent zal nooit de 5 deelthema’s moeten beantwoorden. Dit heeft als 
voordeel dat de lengte van de vragenlijst kan beperkt worden tot maximaal 20 minuten per 
deelnemer. Er is telkens ruimte voor ongeveer 20-30 thematische vragen per onderwerp.  

In interactieve workshops met de klankbordgroep kregen deze nieuwe vragen inhoudelijk vorm, 
waarbij op een creatieve manier de inhoud van de vragenlijst van 2012 werd overlopen. Eveneens 
werden nieuwe topics, recente kenniselementen, opkomende gedrags- en attitude trends met 
betrekking tot duurzaamheid van woning, transport en voeding geïntegreerd in de nieuwe vragenlijst 
van 2017. Ter voorbereiding van deze workshop werd de bestaande literatuur rond de 

deelthema’s, inclusief de Beleidsnota Omgeving van 2014-2019 doorgenomen als voorbereiding 
van de verschillende klankbordgroepen.  

In de interactieve workshops ook verschillende experten van de Vlaamse overheid aan het woord 
geweest om ervoor te zorgen dat de meest relevante vragen behouden bleven en nieuwe 
onderwerpen die essentieel zijn voor het beleid toegevoegd zijn. De nadruk lag op vernieuwing van 
de vragenlijst om zo het beleid beter te ondersteunen en gericht uit te bouwen. Afgezien van de 
vragen essentieel voor de segmentatie (zie hoger), zoals de persoonlijke attitudes ten opzichte van 
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milieuverantwoord gedrag (Q1) en de rol van de overheid (Q3) is de meerderheid van de vragen 
inhoudelijk en structureel aangepast.  

Het thema water werd niet meer apart bevraagd gezien dit pas door VMM uitvoerig werd bevraagd 
in de studie ‘Watergebruik 2016 door huishoudens in Vlaanderen’.1  

In totaal hebben er 5 klankbordgroepen of workshops plaatsgevonden, 1 rond elk thema om 
voldoende diepgang te kunnen geven aan het onderwerp.  

Bij het opstellen van elke vragenlijst per deelthema lag de focus op het creëren van inzichten op vlak 
van gedragsverandering. Omdat verschillende gedragsmodellen aangeven dat gedrag wordt bepaald 
door motivatie (attitudes, betrokkenheid, sociale norm), menselijk vermogen (kennis, vaardigheden) 
en gelegenheid (middelen beschikbaar, infrastructuur, gewoontes) werd binnen elk onderwerp steeds 
getracht om deze elementen die gedrag kunnen verklaren aan bod te laten komen. Ook is waar 
mogelijk, de vragenlijst consistent opgebouwd met een gelijkaardige structuur, identieke bevraging en 
schaalgebruik. De vragen die nu bij bijna elk onderwerp terugkeren zijn: attitudes met betrekking tot 
het onderwerp, kennisvragen, kennis van impact van specifieke acties, perceptie van het eigen 
gedrag, openheid naar verandering, nieuwe gedragingen, de rol van de overheid 
(overheidsmaatregelen) en tenslotte toekomstvisie. 

2.1.4 Opvolging van het veldwerk 

Om de representativiteit van de steekproef voor Vlaanderen te garanderen werd als referentiebron 
de Gouden Standaard gebruikt die iedereen vrij toegankelijk kan raadplegen: 
http://cim.tnsglobal.be/tnsmedia/GS/GS.aspx. 

Afbeelding 2.1.4.1 Referentiebron Gouden Standaard CIM-data 

 

De Gouden Standaard is een beschrijving van de socio-demografische structuur van de Belgische 
populatie vanaf 12 jaar opgesteld door het CIM, Febelmar en WDM Belgium. 

De CIM Pers Studie wordt gebruikt als de "Gouden Standaard" voor alle CIM-studies en kan ook 
gebruikt worden voor alle andere media- en marktonderzoeken die representatief wensen te zijn 

                                                      

 

1 Watergebruik 2016 door huishoudens in Vlaanderen, De Nocker Leo, Broekx Steven, Vanhulsel Marlies, 

Botterman Sarah, Aline Moris, Michael Debusscher, VITO nv, in samenwerking met GfK Belgium nv. Studie 

uitgevoerd in opdracht van de WaterRegulator (Bestek VMM_WR_2016_04) 2017/RMA/ Februari 2017 
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voor de Belgische populatie. De Gouden Standaard wordt één keer per jaar geüpdatet, op het 
moment van de publicatie van de CIM Pers-Cinema studie van september. 

Op basis van de verdeling van de Vlaamse populatie 18+ die aanwezig was in het 
referentiesbestand, werden zachte quota (enkele percenten afwijking mogelijk) gezet op de totale 
steekproef en op de vijf thematische steekproeven. Tijdens het veldwerk werden de variabelen in 
tabel 2.4.2 opgevolgd via een reportinglink teneinde de representativiteit van de steekproef te 
garanderen. 

Afbeelding 2.1.4.2 bronbestanden gebruikt voor zachte quota 

Variabele Categorieën Gehanteerde referentie 

Geslacht Man – Vrouw CIM_PMP 

Leeftijd 
18-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
>66 

CIM_PMP 

Sociale klasse 
Klasse 1-2 
Klasse 3-4 
Klasse 5-6 
Klasse 7-8 

CIM_PMP 

Provincie  
West – Vlaanderen 
Oost- Vlaanderen 
Vlaams – Brabant 
Antwerpen 
Limburg 

CIM_PMP 

Urbanisatiegraad 
Landelijk 
Stedelijk CIM_PMP 

Gezinssituatie 
Alleenstaand 
Samenwonend CIM_PMP 

Aanwezigheid kinderen 
Aantal kinderen 
Leeftijd kinderen CIM_PMP 

Type woning 
Huis 
Appartement/studio/flat Statbel 

Bezit woning 
Eigenaar 
Verhuurder Stabel 

De vorderingen binnen de quotacellen werden dagelijks opgevolgd. Met behulp van software wordt 
we de respons gemeten en wordt automatisch aangegeven als er geen interviews meer mogen 
plaatsvinden wanneer een bepaald quotum werd v-behaald. Zo voorkomen we dat mensen met een 
profiel dat al voldoende werd bevraagd, niet nodeloos de vragenlijst invullen. 

Indien vastgesteld werd dat een bepaalde doelgroep minder responsief is, hebben we een gerichte 
extra rekrutering opgezet, of een gerichte herinneringsemail (reminder) gestuurd. Finaal werd 
ongeveer N=1200 per onderwerp bekomen, dus 20% meer dan de beoogde steekproefgrootte van 
N=1000 per onderwerp. In totaal hebben 3043 Vlamingen deelgenomen aan het onderzoek. 

Om een ongewogen steekproef van 3043 respondenten te behalen werden in totaal 5853 Vlamingen 
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 3477 zijn ook effectief van start gegaan met het 
invullen van de bevraging. Dit is een zeer hoge respons van 60%. Om deze hoge respons te 
bekomen werd de uitnodiging in verschillende golven uitgestuurd en een 2-tal herinneringen om niet-
responsieve respondenten aan te zetten tot deelname. 
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Van alle 3477 respondenten die gestart zijn met het onderzoek, hebben er ook 3043 respondenten 
de vragenlijst volledig ingevuld, wat een uitval van 12% of 429 respondenten betekent. In ¾ van de 
gevallen ging het om respondenten die gestopt zijn met hun deelname en dus de vragenlijst niet 
volledig invulden. Slechts 1 op 4 respondenten viel uit door “quota full”, met andere woorden omdat 
het interview werd stopgezet voor bepaalde subgroepen waar voldoende respondenten werden 
behaald. Het veldwerk heeft gelopen van 13 september 2017 tot en met 2 oktober 2017. 

Afbeelding 2.1.4.3 Analyse van de uitval na start interview. 

 

2.1.5 Weging 

Bij afsluiten van het veldwerk werd volgende verdeling bekomen: 

Afbeelding 2.1.5.1 Ongewogen steekproefsamenstelling, N=3043 

 

Gelet op kleine verschillen tussen de ongewogen steekproefsamenstelling en de Vlaamse bevolking, 
werd de totale steekproef van 3048 respondenten gewogen naar: geslacht, leeftijdsgroepen, 
urbanisatiegraad, burgerlijke staat, aanwezigheid kinderen en sociale groepen. Hieronder ziet u de 
wegingsfactoren die werden in acht genomen en identiek zijn voor de totale steekproef n=3043 en de 
verschillende deelthema’s. 

Afbeelding 2.1.5.2 Wegingsfactoren totale steekproef N= 3043, subthemas ongeveer N=1200 
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Afbeelding 2.1.5.3 geeft de normaalverdeling van de gewichten toegekend per respondent aan de 
totale steekproef, waarbij slechts 1%-2% van de totale steekproef een wegingscoëfficiënt groter dan 
2.5 heeft en het maximale gewicht 4.16 bedraagt. Ook voor de verschillende deelthema’s zien we 
gelijkaardige resultaten. 

Afbeelding 2.1.5.3 Normaalverdeling wegingscoëfficiënten totale steekproef N= 3043 

 

Nadat de weging is uitgevoerd zien we kleine verschuivingen in verdeling van leeftijd, aanwezigheid 
kinderen en sociale groepen (figuur 2.1.5.4). 

Afbeelding 2.1.5.4 Gewogen steekproefsamenstelling, N=3048 

 

Omdat een weging op de resultaten is toegepast, is ook de wegingsvariabele voor de totale 
steekproef n=3034 met bijhorende coëfficiënten in de opgeleverde datamatrix aanwezig. Daarnaast 
werd ook elke substeekproef van 1200 respondenten teruggewogen representatief naar Vlaanderen 
zoals hierboven beschreven, zodat er geen onderlinge verschillen zijn in de samenstelling van de 
steekproef van bijvoorbeeld ruimte versus de steekproef van bijvoorbeeld circulariteit. Ook deze 5 
wegingen per deelthema zijn aanwezig in de database en moeten voor de analyse van de vragen 
per deelthema worden toegepast.    
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2.1.6 Steekproefbeschrijving 

Hieronder worden de verschillende kenmerken die gehanteerd worden om de Vlaming te beschrijven 
kort toegelicht. 

Afbeelding 2.1.6.1 Definitie sociale groepen, urbanisatie en waarde segmenten, N=3048 

 

Sociale groepen 

De opdeling in sociale groepen is een algemene aanvaarde methode die vooropgesteld is door het 
CIM en de Vlaamse bevolking opdeelt in 8 groepen van ongeveer gelijke grootte. De sociale 
rangschikking is gebaseerd op het huidig beroep van het gezinshoofd en zijn of haar 
opleidingsniveau. De exacte berekening kan in bijlage worden teruggevonden. Groep 1 
vertegenwoordigt het gedeelte van de bevolking met de hoogste welstand, groep 8 de minst 
bevoordeelde groep.  

Urbanisatiegraad 

De urbanisatiegraad geeft weer hoeveel Vlamingen in stedelijke nederzettingen wonen versus meer 
landelijke gebieden. In bijlage kan je de volledige lijst van postcodes en hun respectievelijke 
urbanisatiecode terugvinden. Op basis van deze lijst van postcodes, woont 18% van de Vlamingen 
in de grote stadscentra, zijnde Antwerpen, Gent en Brussel, en 25% in stedelijke gebieden rondom 
de stadscentra of kleinere steden, verder in de tekst verstedelijkte gebieden genoemd. Daarnaast 
woont 28% van de Vlamingen in postcodes die gelegen zijn in landelijk gebied. Tenslotte woont 29% 
van de Vlamingen in kleinere dorpen of gehuchten, iets minder afgelegen dan de landelijke 
postcodes.  

Waardetypes 

Daarnaast werd in de vragenlijst ook een GfK waardensegmentatie toegevoegd om de profielen 
te verrijken. Deze segmentatie toont aan welke waarden Vlamingen belangrijk vinden. Op basis van 
hun antwoorden op 32 waarden worden Vlamingen onderverdeeld in 7 waardetypes.  
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Afbeelding 2.1.6.2 GfK waardensegmentatie 

 

De waarden van de Vlaming beter doorgronden, laat toe om verschuivingen in trends of specifieke 
behoeften van verschillende profielen beter te begrijpen. Het uitsplitsen en analyseren van de data 
volgens deze segmentatie kan ook verrijkende inzichten leveren in verband met de keuze van 
communicatiestrategieën m.b.t. sensibilisatie rond duurzaam gedrag. De verschillende waardetypes 
zullen immers op hun eigen wijze reageren op de duurzaamheidsboodschappen waarmee ze in 
contact komen. 

Andere bevraagde kenmerken 

Afbeelding 2.1.6.3 Bezit woning, type bebouwing en eigenschappen van de woning, N=3048 

 

Afbeelding 2.1.6.4 Bezit en soort huisdier, N=3048 
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Afbeelding 2.1.6.5 Bezit transportmiddelen en tijdsbesteding verplaatsingen, N=3048 

 

2.2 Kwalitatief onderzoek 

2.2.1 Opzet 

Na de online kwantitatieve fase werden 24 in-home audits uitgevoerd. 

Een audit vindt bij de consumenten thuis plaats. Bij een etnografie zouden we het gedrag observeren 
zonder bijkomende vragen te stellen, als het ware langs de zijlijn meelopen. Bij een audit in de 
woning van de respondent kan gedrag in kaart worden gebracht door middel van vragen in de 
natuurlijke omgeving van de respondent en het opmeten en noteren van een aantal parameters. De 
eigenlijke ‘opmeting, observatie’ bij de consument thuis gebeurd aan de hand van een diepgaand 
interview van 90 minuten.  

Uit ervaring weten wij dat in-home audits een methodologie is waarbij de sociaal wenselijke 
handelingen en antwoorden relatief beperkt zijn en dit om verschillende redenen: 

• De respondent bevindt zich in zijn natuurlijke omgeving waar hij zich thuis voelt. 
De respondent gedraagt zich dus natuurlijker dan wanneer het interview in een 
nieuwe, externe omgeving plaats vindt.  

• Het observeren van zijn of haar gedrag, uitvoeren van eenvoudige tellingen en het 
gebruik van projectieve technieken zijn allemaal onderzoeksaanpakken die sociale 
wenselijkheid van antwoorden zoveel mogelijk beperken. Respondenten die gaan 
deelnemen aan het onderzoek weten niet in detail welke aspecten worden 
bekeken en geobserveerd en kunnen zich als dusdanig ook niet echt 

voorbereiden of de huishoudsituatie aanpassen. 
• Bovendien is de respondent alleen tijdens de observatie/telling, met uitzondering 

misschien van een aantal familieleden, waardoor hij ook niet de neiging heeft om 
zijn gedrag aan te passen aan andere respondenten of zijn antwoorden te 
confirmeren met anderen. De individuele setting zorgt voor een zeer persoonlijk 
antwoord zonder externe vergelijkingspunten. 
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• Bij in-home audits wordt aangeraden dat er geen derde partij aanwezig is, zoals 
een klant die achter een spiegelglas bij focusgroepen het gesprek volgt. In-home 
audits gebeuren altijd in zeer beperkt gezelschap om sociale druk en dus sociaal 
wenselijke antwoorden te vermijden. 

• De interviewers hebben een ervaring in discrete observatie en projectieve 
vraagtechnieken zodat zij sociaal wenselijk gedrag kunnen doorprikken.  

2.2.2 Rekrutering 

Voor de rekrutering beschikken we over alle gegevens in de vragenlijst, zoals leeftijd, geslacht, 
regio, sociale klassen, gezinssituatie, aanwezigheid kinderen en type woning. Op het einde van de 
online bevraging konden de deelnemers aangeven of zij al dan niet geïnteresseerd waren om deel 
te nemen aan een bijkomend onderzoek in hun eigen woning 

Na overleg werd besloten om als deelnemers aan de 24 in-home interviews enkel Vlaamse 
consumenten te rekruteren, die wat betreft hun attitudes en milieubewuste levensstijl vallen onder 
de segmenten S1 – Vastberaden Consumenten, S2 – Realistische Consumenten of S5 – 
Onwetende Consumenten. Dit zijn de segmenten waarbij we het meeste potentieel zien om een 
bijkomende positieve gedragsverandering tot stand te brengen ten opzichte van het milieu. Zij 
hebben geen extreem negatieve houding ten aanzien van milieuverantwoord leven zoals S4. Ook 
wordt op zoek gegaan naar respondenten die nog ruimte hebben om zich milieubewuster op te 
stellen en nog niet volledig overtuigd zijn, zoals S3, om het milieu in al hun dagelijkse beslissingen 
centraal te zetten. In totaal waren er 24 interviews voorzien, dus 8 interviews per segment, met een 
natuurlijke spreiding wat betreft leeftijd, gezinssituatie, stedelijk/landelijk. 

2.2.3 Gespreksgids 

Inhoudelijk zijn opnieuw dezelfde onderwerpen aan bod gekomen als in de kwantitatieve vragenlijst: 
ruimte en wonen, energie en klimaat, mobiliteit, circulariteit en voeding. Na overleg in de stuurgroep 
en de klankbordgroep werd een lijst van relevante topics bekomen per deelthema. Hieruit werd dan 
een keuze gemaakt door prioriteiten te zetten op de vragen die te maken hebben met de volgende 
3 elementen. 

1. Welke acties ze beweren te doen en waar mogelijk (omwille van beperkingen in tijd en plaats en 
omwille van de privacy) valideren of deze acties werkelijk gebeuren aan de hand van observaties, 
inventarisatie, tellingen, fotomateriaal. Bv. recyclage, gebruik alternatieve vervoersmiddelen, 
energiebeheer, duurzame voeding, hoeveelheid verpakkingsmateriaal voeding, omgaan met 
huishoudtoestellen (delen, herstellen, recycleren, ...) 

2. Dieper ingaan op motivatoren en drempels, zoals drempels rond collectief ruimtegebruik, tuin, 
autodelen, composteren, vleesconsumptie minimaliseren, ... 

3. Toekomstvisie capteren op basis van hoe ze reageren als zich een aantal specifieke, extreme 
scenario’s met betrekking tot een deelthema zouden voordoen, zoals: wat als de prijs van 
vliegtuigtransporten zou verviervoudigen, hoe zou dit jouw gedrag beïnvloeden? Wat als de prijs 
van vlees zou verdubbelen, hoe zou dit jouw gedrag beïnvloeden? 

Voor elk thema voorzien we 30-45 min waarbij we in kaart wordt gebracht wat ze doen, waarom ze 
het wel of niet doen en hoe ze de toekomst zien. Hierbij is ook de mogelijkheid voorzien om foto’s 
te nemen van hun tuin of bepaalde elektronische apparaten in de woning. Concreet zijn in het 2-uur 
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durende interview minstens 2 van de 5 thema’s aan bod gekomen. Waarbij we de thema’s selecteren 
op basis van hun mate van betrokkenheid en kennis. We kiezen 1 thema waarvan ze aangeven dat 
ze nu al veel acties doen. Het tweede thema is een onderwerp waarvan ze aangeven dat ze minder 
betrokken zijn in hun dagelijks leven. Als er nog tijd en ruimte is wordt van start gegaan met een 
derde thema, ad random gekozen. 

Het gedetailleerde overzicht van de vragen die per onderwerp aan bod komen kan je terugvinden in 
de gespreksgids in annex. Hierbij een beknopt overzicht: 

1. Ruimte en wonen: gebruik van ruimtes, bereidheid tot delen van ruimtes 

2. Energie en klimaat: energiebronnen, energieverbruik, manieren om energieverspilling tegen te 
gaan zoals spaarlampen, huishoudtoestellen met A-label, watergebruik, aanwezigheid 
regenwater 

3. Mobiliteit: aanwezigheid (alternatieve) transportmiddelen, gebruik verschillende 
transportmiddelen 

4. Circulariteit: aanwezigheid van herbruikbare materialen, producten, tweedehandspullen, 
bereidheid om huishoudapparaten, om tuingereedschap te delen met anderen, levensduur van 
apparaten in kaart brengen 

5. Voeding: bewaren, gebruik, afval, verspilling, oorsprong, verpakking van voeding 

De uitvoering van de audits is gebeurd door gespecialiseerde interviewers die de moedertaal 
spreken en veel ervaring hebben. Deze observaties, inventarisatie, tellingen, foto’s zijn niet 
statistisch verwerkt maar kunnen gebruikt worden om de resultaten te verrijken.  

2.3 Dataverwerking 

2.3.1 SPSS-matrix 

De gegevens van de online bevraging worden na kwaliteitscontrole verzameld in een datamatrix. De 
datamatrix werd in SPSS-, Excel-, CSV- of TXT-formaat opgeleverd. Deze opgeleverde datamatrix 
bevat alle antwoorden en gebruikte achtergrondgegevens van alle respondenten, met uitzondering 
van die gegevens waarmee de respondenten geïdentificeerd kunnen worden (zoals naam en adres). 
Dit om de anonimiteit van de respondent en de vertrouwelijkheid van de antwoorden te waarborgen. 

De ruwe data van IPSOS 2012 hebben wij ook ter beschikking gekregen zodat wij waar mogelijk 
de verschuivingen, trends en significante verschillen rapporteren. Dit is enkel haalbaar voor de 
vragen die identiek zijn in 2012 en 2017, de vragen gebruikt voor de segmentatie. Een vergelijking 
kan je terugvinden in het hoofdstuk rond de segmentatie. 

2.3.2 Tabellenboek 

De resultaten van de enquête zijn samengevat in tabellenrapporten. Dit rapport bevat de resultaten 
op alle vragen, weergegeven op het totaalniveau en binnen de gedefinieerde subgroepen, met 
aanduiding van de significante verschillen tussen subgroepen. Het tabellenrapport werd in Excel-
formaat opgeleverd. 

Afbeelding 2.3.2.1 Standaard tabellenboeken in excel 
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Er worden in totaal 6 tabellenboeken in Excel voorzien. 1 voor de totale steekproef met de algemene 
vragen en profilering en 1 tabellenboek per deelthema, dus 5 verschillende tabellenboeken die alle 
statistische significante verschillen weergeven wat betreft geslacht, regio, type woning, enz. Elk van 
deze tabellenboeken is uitgedraaid op basis van de respondenten die deze vragen beantwoord 
hebben, dus de steekproefgrootte is altijd verschillend. Ook de gebruikte weging is afhankelijk van 
het deelthema en de samenstelling van de substeekproef. 

2.3.3 Syntaxen 

Naast een tabellenrapport voor beschrijvende analyses (univariaat en bivariaat) voorziet GfK ook 
meer geavanceerde statistische analyses, zoals correlatie, factor, cluster analyses om de 
verschillende onderzoeksvragen in kaart te brengen. Al deze statistische analyses zijn beschreven 
in syntaxen die bijgevoegd zijn in annex. 

2.3.4 Open antwoorden 

Alle open antwoorden zijn in het databestand opgenomen zonder cleaning of hercodering van de 
data. In het rapport zijn open antwoorden weergeven als woordenwolken (“Wordles”) waarbij alle 
lidwoorden en bindwoorden zoals “de”, “het”, “een”, “maar”, “dus”, “en”, “van” zijn weg gefilterd. Ook 
zijn alle hoofdletters en kleine letters gelijkgesteld en tikfouten zoveel mogelijk rechtgezet. Dit om 
ervoor te zorgen dat de woordenwolken beter leesbaar zijn. 

2.3.5 Visueel rapport 

De resultaten van het onderzoek worden door GfK Belgium geanalyseerd en de belangrijkste 
resultaten worden in een mondelinge presentatie, aan de hand van een PowerPoint-rapport, aan de 
stuurgroep gepresenteerd. Hierbij worden de resultaten reeds zoveel mogelijk op een intuïtieve, 
visuele manier voorgesteld. 

2.3.6 Beschrijvend rapport 

Op basis van de feedback van de stuurgroep (en de klankbordgroep) is een eerste versie van het 
Word-rapport opgemaakt. Dit rapport is met de stuurgroep en klankbordgroep gedeeld. Aan de hand 
van hun feedback is het finale Word-rapport opgeleverd. 
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3 Segmentatie 

Bij een segmentatie worden respondenten samen gezet in groepes met gelijkaardige profielen. Dus 
personen die op elkaar lijken wat betreft hun attitudes ten opzichte van het milieu plaatsen we samen 
in een cluster. Waarbij het objectief van een segmentatieanalyse is dat de respondenten binnen 
dezelfde cluster zoveel mogelijk gelijkenissen vertonen, terwijl de groepen van respondenten 
onderling zo verschillend mogelijk moeten zijn.  

 

De segmentatie is uitgevoerd op de volledige steekproef van 3048 respondenten en baseert zich op 
3 vragen (Q1-Q2-Q3). Met 5 clusters bekomen we een maximale variantie voor Vlaanderen. De 4 
clusters: S1, S2, S3, S5 zijn zeer evenredig verdeeld en vertegenwoordigen elk ongeveer 1/5 van de 
Vlaamse bevolking. S4 is de kleinste groep met 13%. 

3.1 Variabelen gebruikt in de segmentatie analyse 

Hieronder beschrijven we de variabelen (Q1, Q2, Q3) die gebruikt zijn om deze segmentatie uit te 
voeren. Daarna komen de segmenten zelf aan bod. Voor de technische uitleg van de segmentatie 
verwijzen we naar de syntax in bijlage.  

3.1.1 Q1. Persoonlijke houding ten aanzien van het milieu 

In de eerste vraag die gebruikt is voor de segmentatie peilen we aan de hand van 10 tegenstellingen 
naar de persoonlijke houding van respondenten ten opzichte van het milieu. “U ziet hier telkens twee 
uitspraken. Gelieve elke keer de uitspraak aan te geven die het best uw houding omschrijft. De 
uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu.”   

 

 

 

 

Afbeelding 3.1.1.1 vraag Q1 - De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu. 

Afbeelding 3.2 Resultaat segmentatie analyse  Afbeelding 3.1 Segmentatie analyses  
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Als we de resultaten op deze vraag bekijken zien we de volgende trends. De meerderheid van de 
Vlaamse bevolking is begaan met het milieu (86%) en vinden dat ze een milieuvriendelijke levensstijl 
hebben (73%), al vergeten ze soms om mee te helpen aan het milieu (52%).  

Afbeelding 3.1.1.2 Vraag Q1, De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu. 

Tegenstellingen 1-2, 3-4, 13-14 | Basis: alle respondenten (n=3048, 2017)  

 

Het zijn de ouderen (50-plussers) die verklaren beduidend meer begaan te zijn met het milieu en de 

milieuproblematiek (91%), terwijl 18-39 jarigen (82%) en gezinnen met kinderen (83%) verklaren het 

minst begaan te zijn met het milieu. Als we de Vlamingen die van zichzelf vinden dat ze een 

milieuvriendelijkere levensstijl hebben vergelijken met de Vlamingen die begaan zijn met het milieu, 

dan zien we dat dit voor een groot deel dezelfde mensen zijn. Vlamingen die beduidend minder 

rekening houden met het milieu in hun dagelijks leven zijn huurders van een woning (31%). Bij 

respondenten met waardetype “aanzien” of “avontuurlijk” stijgt de 27% die zegt niet echt rekening te 

houden met het milieu naar 34%.   
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Milieuproblemen zijn niet voor iedereen even belangrijk. In 2017 beweert 28% dat het milieu het 
belangrijkste maatschappelijke topic is Ook al staat milieuproblematiek slechts bij een minderheid op 
de eerste plaats wat betreft maatschappelijk belang, toch is 84% van de Vlamingen van mening dat 
rekening houden met het milieu belangrijk is voor de toekomst en de volgende generaties. 

Afbeelding 3.1.1.3 Vraag Q1, De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu. Tegenstellingen 

15-16, 19-20 | Basis: alle respondenten (n=3048, 2017)  

 

Het zijn vooral respondenten uit de hogere sociale groepen 1-2 (32% versus 28%) en respondenten 

met een leeftijd tussen 30-49 jaar (32% versus 28%) die het milieu op de eerste plaats zetten. 40-49-

jarigen (21% versus 16%), lagere sociale groepen 7-8 (23% versus 16%) en mensen die een woning 

huren (18% versus 16%) staan minder stil bij wat de toekomst gaat brengen.  

Twee derde van de Vlaamse consumenten geeft aan dat ze enkel milieuvriendelijke producten kopen 
als ze aan een goedkopere of gelijke prijs worden aangeboden. Slechts 1/3 vindt het niet erg om meer 
te betalen voor milieuvriendelijke producten. Wat betreft de betaalbaarheid van milieuvriendelijke 
maatregelen zien we dezelfde trend. Slechts 28% vindt de maatregelen betaalbaar, voor 72% van de 
Vlamingen hebben milieuvriendelijke maatregelen de perceptie duur te zijn. 

Afbeelding 3.1.1.4 Vraag Q1, De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu. Tegenstellingen 

5-6, 9-10 | Basis: alle respondenten (n=3048, 2017)  

 

Afhankelijk van de leeftijd, is de perceptie over betaalbaarheid van de milieuvriendelijke maatregelen 

verschillend. Vlamingen jonger dan 39 jaar vinden milieuvriendelijke maatregelen duurder (80% 

versus 72%). Vlamingen ouder dan 50 jaar hebben de perceptie dat deze maatregelen betaalbaarder 

zijn (34% versus 28%). 

In 2017, heeft 92% van de Vlamingen de perceptie dat ze nu meer doen voor het milieu dan een 
aantal jaren geleden. Toch vreest 45% van de Vlamingen dat de impact van hun persoonlijke bijdrage 
zeer beperkt blijft.  

Afbeelding 3.1.1.5 Vraag Q1, De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu. Tegenstellingen 

7-8, 17-18 | Basis: alle respondenten (n=3048, 2017)  
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Jonge Vlamingen van 18-29 jaar (56% versus 45%) en 30-39 jaar (50% versus 45%) zijn beduidend 

kritischer voor de impact van hun handelingen. 14% van de 18-29 jarigen geeft aan dat zij nu minder 

doen dan in vergelijking met een aantal jaren geleden.  

3.1.2 Q2. Gedragsverandering doorheen de tijd 

De tweede vraag die we hebben geïntegreerd in de segmentatie peilt bij Vlamingen of hun gedrag al 
dan niet is veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden. “Als u denkt aan een 10-tal jaar geleden, doet 

u nu meer of minder voor het milieu?”  

Bijna niemand beweert nu minder voor het milieu te doen dan 10 jaar geleden. 29% van de Vlamingen 
geeft aan dat hun gedrag onveranderd is tegenover 69% die aangeeft dat ze meer doen dan 10 jaar 
geleden. 

Afbeelding 3.1.2.1 Vraag Q2 Als u denkt aan een 10-tal jaar geleden, doet u nu meer of minder voor het milieu?  | Basis: alle 

respondenten (n=3048, 2017) 

 

Subgroepen die aangeven dat hun gedrag onveranderd is of dat ze zelfs minder doen dan 10 jaar 

geleden zijn: de jongeren tussen 18-29 jaar (41% versus 31%), de lagere sociale groepen 7-8 (36% 

versus 31%) en huurders van een woning (37% versus 31%).  

3.1.3 Q3. Rol van de overheid met betrekking tot het milieu 

Naast de persoonlijke houding ten aanzien van het milieu, werd ook de visie van de Vlaming met 
betrekking tot de rol van de overheid mee opgenomen in de segmentatie. De rol die weggelegd is 
voor de overheid wordt verder uitgediept in vraag Q3 met een 9-tal tegenstellingen. Bij vraag 1 is er 1 
tegenstelling die inhoudelijk beter aansluit bij de rol van de overheid. Vandaar dat deze stelling “Er 
wordt voldoende gecommuniceerd omtrent milieuvriendelijke maatregelen die ikzelf in handen heb.” 
ten opzichte van “Ik weet niet welke milieuvriendelijke maatregelen er allemaal bestaan.” in dit 
hoofdstuk behandeld wordt en niet in het hoofdstuk over persoonlijke houding.  

In vraag Q3 hebben we 9 tegenstellingen opgenomen die peilen naar de rol die de overheid met 
betrekking tot het milieu moet opnemen: “Hier ziet u telkens 2 uitspraken. Gelieve elke keer de 
uitspraak aan te geven waarin u zichzelf het best kan vinden. De uitspraken beschrijven de rol van 

de overheid met betrekking tot het milieu.”  

Afbeelding 3.1.3.1 vraag Q3  
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Als we nu inzoomen op de resultaten wat betreft de rol van de overheid om milieuverantwoord gedrag 
te ondersteunen, zien we dat 72% van onze Vlaamse respondenten het eens zijn met de stelling 
“Vooral de overheid kan iets bijdragen aan het milieu, maar ook ikzelf.” 70% van de Vlaamse 
consumenten vindt dat de overheid meer acties ten aanzien van het milieu moet ondernemen. 

Afbeelding 3.1.3.2 Vraag Q2, De uitspraken gaan over de rol van de overheid t.o.v. van het milieu. Tegenstellingen 1-2, 3-

4 | Basis: alle respondenten (n=3048, 2017)  

 

65+ plussers zien meer dan de gemiddelde Vlaming een grotere rol voor zichzelf weggelegd om iets 

bij te dragen aan het milieu (35% versus 28%). Ook Vlamingen die vallen onder het waardetype 

“individueel” (32% versus 28%) of het waardetype “verantwoord” (33% versus 28%) gaan ervan uit 

dat hun gedrag ook een bijdrage heeft op het milieu. Als we kijken naar de stelling of de overheid al 

dan niet voldoende acties onderneemt zijn het zijn de waardetypes “sociaal” (76%) en “verantwoord” 

(78%) die meer dan gemiddeld vinden dat er nog meer acties ondernomen mogen worden door de 

overheid. 
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63% van de respondenten geeft aan dat de overheid voldoende communiceert over de maatregelen 
die ze zelf in handen hebben als consument, maar 37% weet niet welke milieuvriendelijke maatregelen 
er bestaan. Ook geeft 2/3de van de respondenten aan dat volgens hen de informatie over 
milieuvriendelijk handelen die de overheid beschikbaar stelt onvoldoende mensen bereikt. Voor drie 
vierde moet de overheid een centraal informatiepunt voorzien voor burgers over milieuverantwoord 
handelen.  

Afbeelding 3.1.3.3 Vraag Q1, De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu tegenstelling 

11-12 Vraag Q3, De uitspraken gaan over de rol van de overheid t.o.v. van het milieu. Tegenstellingen 7-8, 17-18 | Basis: 

alle respondenten (n=3048, 2017)  

 

Vlamingen die meer dan gemiddeld vinden dat er voldoende gecommuniceerd wordt over 

milieuvriendelijke maatregelen zijn 50-plussers (70%) en Vlaamse burgers die “verantwoord” in het 

leven staan (69%). Burgers uit het waardetypes “verantwoord” en “sociaal” vinden meer dan 

gemiddeld dat de informatie die de overheid ter beschikking stelt onvoldoende mensen bereikt (73%). 

Zij vinden het bovendien ook meer dan gemiddeld noodzakelijk dat er een centraal informatiepunt 

komt (82%). Het zijn de burgers die “aanzien” belangrijk vinden of de mensen met “klassieke” waarden 

die minder de noodzaak ervaren om het bereik van de informatie van de overheid te verhogen (56% 

versus 66%) of een centraal informatiepunt op te richten (67% versus 76%).  

Meer consumenten voelen zich eerder niet gestimuleerd (58%) dan wel gestimuleerd door de overheid 
(42%). Ze zijn ervan overtuigd dat de overheid moet zorgen voor meer stimuli zoals financiële 
stimulansen voor burgers (78%), verplichtingen voor burgers (52%), verplichtingen voor individuen 
en/of bedrijven die schade toebrengen aan het milieu (89%), en stimuli voor privé-bedrijven (70%).  

Afbeelding 3.1.3.4 Vraag Q3, De uitspraken gaan over de rol van de overheid t.o.v. van het milieu. Tegenstellingen 5-6, 9-

10, 11-12, 13-14, 15-16 | Basis: alle respondenten (n=3048, 2017)  
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Zeker bij jongeren (18-39 jaar) (84%) en gezinnen met kinderen (82%) kunnen financiële stimuli de 

betrokkenheid bij het milieu positief stimuleren.  

3.1.4 Q3B. Impact verschillende spelers op milieu 

Deze vraag is niet mee opgenomen in de segmentatie analyse maar komt zowel in 2012 als in 2017 
aan bod en bevestigt de resultaten van vraag Q3, vandaar dat we ze kort toelichten.  

Wat betreft de impact van verschillende betrokken partijen zoals burgers, overheid, bedrijven, 
landbouw, organisaties en andere marktspelers zien we in 2017 dat de respondenten de grootste 
verantwoordelijkheid toekennen aan de privé-bedrijven (35%) gevolgd door overheid (28%) en 
burgers (24%). Deze resultaten liggen ook in lijn met de voorgaande items zoals een grotere rol voor 
de overheid en nog meer acties van de overheid.  

Afbeelding 3.1.4.1 Vraag Q3B Wie kan volgens u de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomt, m.a.w. wie heeft de 

grootste impact? | Basis: alle respondenten (n=3048, 2017)  

 

50-64 jarigen vinden meer dan gemiddeld dat burgers zelf een grotere verantwoordelijkheid hebben 

(27%). De hogere sociale groepen 1-2 leggen een grotere verantwoordelijkheid bij bedrijven (39%). 

De waardetypes “aanzien” (34%), “eenvoudig” (32%), “avontuurlijk” (30%) vinden dat de overheid een 

grotere bijdrage moet leveren 

3.1.5 Beschrijvende variabelen 

Naast de variabelen die gebruikt zijn om respondenten aan segmenten toe te kennen, zijn er ook 
beschrijvende variabelen die de segmenten verder uitdiepen. In de eerste plaats zijn dit de sociaal 
demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht, beroep, gezinssamenstelling en sociale groepen. 
We hebben ook 7 waardetypes gedefinieerd om te bekijken welke waarden belangrijk zijn in 
Vlaanderen. Daarnaast is de woonsituatie van de Vlaamse bevolking in kaart gebracht aan de hand 
van de volgende vragen:  

• Of ze eigenaar of huurder zijn van de woning  
• Welk type woning zij bezitten 
• Of de woning een tuin, garage en/of terras heeft  
• De aanwezigheid van een huisdier  
• De aanwezigheid van verschillende transportmiddelen 
• Het gebruik van de transportmiddelen 
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Al deze kenmerken zijn kort beschreven in het eerste hoofdstuk rond steekproefsamenstelling en 
worden in de volgende hoofdstukken gebruikt om de segmenten tot leven te brengen. 

3.2 Beschrijving segmenten 

Naast de clusteranalyse zijn ook factoranalyses uitgevoerd op de data om de segmentatie te 
ondersteunen en te valideren. Omdat het niet handig is om steeds met de 19 aparte tegenstellingen 
uit vraag Q1 en vraag Q3 te werken hebben we aan de hand van een factoranalyse deze grote groep 
van variabelen omgezet naar een kleiner aantal factoren. Deze techniek (factoranalyse) zoekt de 
belangrijkste samenhang binnen een set van variabelen, om zo te komen tot een vorm van 
datareductie, synthese van de data. De factoranalyse heeft 3 factoren opgeleverd die bepaalde 
gedragingen, attitudes of percepties van de Vlaming samenbrengt:  

Afbeelding 3.2.1 resultaten factoranalyse Q1, Q3 – 3 factoren (n=3048)  

 

De eerste factor “milieubewust gedrag, persoonlijke betrokkenheid” brengt 6 tegenstellingen samen 
die meten in welke mate consumenten de dag van vandaag betrokken zijn bij het milieu. De score van 
een segment op de factor “milieubewust gedrag, persoonlijke betrokkenheid” geeft weer in welke mate 
Vlamingen van zichzelf vinden dat ze zich milieuverantwoord gedragen, waarbij zichzelf als 
consumenten met een eerder beperkte, lage betrokkenheid omschrijven versus hoge betrokkenheid.  

De tweede factor “nood aan extra informatie, communicatie van de overheid” meet in welke mate 
Vlamingen nog een rol voor de overheid weggelegd zien. De 5 tegenstellingen meten of consumenten 
nood hebben aan meer actie of meer gerichte informatie, of ze op zoek zijn naar een centraal 
informatiepunt en of ze meer begeleiding vanuit de overheid verwachten om milieuverantwoord 
gedrag te stimuleren. Zo hebben sommige segmenten duidelijk minder of meer behoefte aan 
informatie van de overheid.  

De laatste factor “noodzaak aan financiële maatregelen” brengt opnieuw 5 stellingen samen en brengt 
in kaart in welke mate consumenten aangeven dat ze nood hebben aan financiële stimuli om de 
milieuverantwoorde producten die ze duurder beschouwen dan gewone producten, effectief te kunnen 
aankopen. 

3.2.1 Segment 1: S1 – Vastberaden Consumenten (22,1%)  

Voor de sociaal-demografische kenmerken verwijzen we naar onderstaande grafiek, waarbij de 
kenmerken waar S1 significant hoger of lager op scoort, aangeduid zijn in de kleur van het segment.  
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Afbeelding 3.2.1.1 Sociaal demografisch profiel | Basis: Segment 1 (n=677) 

 

Zij verklaren van zichzelf dat dat ze een milieuvriendelijke levensstijl hebben, begaan zijn met het 
milieu en het gevoel te hebben dat wat ze zelf doen voor het milieu belangrijk is. 

Afbeelding 3.2.1.2 Factor 1: Milieubewust gedrag | Basis: Segment 1 (n=677) 

 

Voor de overheid zien ze slechts een beperkte rol weggelegd. Zeker op het gebied van informatie 
aanbieden en zorgen voor voldoende bereik van deze informatie, bijvoorbeeld aan de hand van een 
centraal informatiepunt. Naar hun gevoel is er meer dan voldoende informatie beschikbaar. 

Afbeelding 3.2.1.3 Factor 2: Informatiebehoeften vanuit de overheid | Basis: Segment 1 (n=677) 
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Groene producten vinden zij duurder dan gewone producten en zij zijn niet bereid om meer te betalen 
voor milieuvriendelijke producten en diensten. Als burger ervaren zij al voldoende verplichtingen 
vanuit de overheid en vinden zij het zeker niet noodzakelijk om meer verplichtingen op te leggen aan 
burgers ten aanzien van het milieu.  

Afbeelding 3.2.1.4 Factor 3: Financiële maatregelen | Basis: Segment 1 (n=677) 

 

72% verklaart meer te doen dan 10 jaar geleden. Volgens hen hebben zowel burgers als bedrijven 
een grotere impact op het milieu dan de overheid. Zij leggen de verantwoordelijkheid bij zichzelf en 
verklaren daar ook naar te handelen.  

Afbeelding 3.2.1.5 Vraag Q2, Q3B | Basis: Segment 1 (n=677) 
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Als we S1 positioneren op de 3 factoren “persoonlijke betrokkenheid”, “nood aan extra communicatie 
van overheid”, “noodzaal voor financiële afwegingen” dan zien we dat S1 aangeeft dat zij al heel 
milieubewust leven en voldoende informatie, maatregelen en stimuli ter beschikking hebben. Zij 
hebben weinig verwachtingen t.a.v. de overheid en wensen zeker niet overstelpt te worden met meer 
informatie of meer overheidsacties. Het financieel budget dat zij ter beschikking hebben mag nog 
verder aangevuld worden met meer financiële ondersteuning want zij beschouwen milieubewuste 
producten als relatief dure producten.  

Afbeelding 3.2.1.6 Mapping S1 op de 3 factoren (n=3048)  

 

Deze burgers danken hun naam “Vastberaden Consumenten” aan het feit dat ze niet aan het handje 
genomen willen worden door de overheid. Ze achten zichzelf in staat om de juiste beslissingen te 
nemen ten voordele van het milieu en hebben over het algemeen een goed beeld van wat ze zelf 
willen doen voor het milieu en hebben het minste nood aan extra verplichtingen, maar financiële stimuli 
blijven welkom. 

3.2.2 Segment 2: S2 – Realistische Consumenten (22,3%)  

Voor de sociaal-demografische kenmerken verwijzen we naar onderstaande grafiek, waarbij de 
kenmerken waar S2 significant hoger of lager op scoort, aangeduid zijn in de kleur van het segment.  
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Afbeelding 3.2.2.1 Sociaal demografisch profiel | Basis: Segment 2 (n=704) 

 

Bijna alle consumenten in deze doelgroep zijn begaan met het milieu. Ze verklaren er een 
milieuvriendelijke levensstijl op na te houden en hebben het gevoel een grote persoonlijke bijdrage te 
kunnen leveren. Ze liggen niet wakker van de milieuproblematiek zoals S3, maar zijn zich bewust van 
hun gedrag en geloven dat hun gedrag een impact kan hebben op de toekomst van volgende 
generaties.  

Afbeelding 3.2.2.2 Factor 1: Milieubewust gedrag | Basis: Segment 2 (n=704) 

 

Vanuit de overtuiging dat onze persoonlijke bijdrage op het milieu groot is, maar we blijkbaar in het 
dagdagelijkse leven soms toch vergeten milieubewuste keuzes te maken, zien zij nog een grote 
behoefte aan extra actie, informatie en een hoger bereik van de milieuvriendelijke maatregelen bij alle 
burgers. Zo zien zij een grote meerwaarde in een centraal informatiepunt om meer burgers te 
bereiken.  

Afbeelding 3.2.2.3 Factor 2: Informatiebehoeften vanuit de overheid | Basis: Segment 2 (n=704) 
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S2 vindt groene producten significant duurder dan de gemiddelde Vlaming en zij zijn absoluut niet 
bereid meer te betalen voor milieuvriendelijke producten en diensten. 96% koopt enkel 
milieuvriendelijke producten en diensten als ze goedkoper of minstens aan dezelfde prijs worden 
aangeboden. Extra financiële stimuli vanuit de overheid zijn zeer welkom om milieubewuster te leven.  

Afbeelding 3.2.2.4 Factor 3: Financiële maatregelen | Basis: Segment 2 (n=704) 

 

Zij verklaren zich nu actiever op te stellen dan 10 jaar geleden en blijven zich meer en meer inzetten 
voor het milieu. Volgens hen moeten de verschillende betrokken partijen elk hun bijdrage leveren, 
waarbij de impact van privé-bedrijven hoger wordt ingeschat (34%) dan de rol van de overheid (30%) 
en de persoonlijke bijdrage van burgers (24%).  

Afbeelding 3.2.2.5 Vraag Q2, Q3B | Basis: Segment 2 (n=704) 
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Als we S2 positioneren op de 3 factoren “persoonlijke betrokkenheid”, “nood aan extra communicatie 
van overheid”, “noodzaak voor financiële afwegingen” dan zien we dat S2 aangeeft zeer milieubewust 
te leven, zonder hetzelfde uitermate milieuverantwoord gedrag te stellen als S3. Niet elke handeling 
en elke beslissing is milieubewust. Zij maken weloverwogen keuzes tussen snelle, goedkope, 
gebruiksvriendelijke of milieuvriendelijke oplossingen. Zij zijn iets pragmatischer dan S3 in hun keuze 
en milieubewust gedrag, maar zien nog altijd een rol weggelegd voor de overheid om Vlamingen te 
informeren en te stimuleren. 

Afbeelding 3.2.2.6 Mapping S2 op de 3 factoren (n=3048)  

 

We hebben hier te maken met “Realistische Consumenten” die maar al te graag hun steentje bijdragen 
aan het milieu. Ze doen dit dagelijks, maar gaan kritisch om met hun uitgaven omwille van hun 
perceptie dat er hogere kosten verbonden zijn aan de keuze voor milieuverantwoordelijke producten.  

3.2.3 Segment 3: S3 – Overtuigde Consumenten (21,3%)  

Voor de sociaal-demografische kenmerken verwijzen we naar onderstaande grafiek, waarbij de 
kenmerken waar S3 significant hoger of lager op scoort, aangeduid zijn in de kleur van het segment.  

Afbeelding 3.2.3.1 Sociaal demografische profiel | Basis: Segment 3 (n=680) 
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S3 heeft een grenzeloze betrokkenheid met het milieu. In elke alledaagse handeling maken ze 
kritische keuzes ten voordele van het milieu. 82% is ervan overtuigd dat ze zelf een groot verschil 
kunnen maken en drie vierden van hen geeft aan vaak na te denken over de invloed van dagelijkse 
activiteiten op het milieu. Ze maken zich ook zorgen over de gevolgen van hun gedrag en willen kost 
wat kost de toekomst van de volgende generaties bewaken.  

Afbeelding 3.2.3.2 Factor 1: Milieubewust gedrag | Basis: Segment 3 (n=680) 

 

Naast hun eigen acties, vinden S3 dat er voor de overheid een takenpakket is weggelegd. Net zoals 
zij voor zichzelf de lat steeds hoger leggen, doen ze dat ook voor de overheid. 92% van de S3 vindt 
dat de overheid meer moet doen. 83% is er van overtuigd dat de informatie die de overheid 
beschikbaar stelt momenteel onvoldoende mensen bereikt, 89% ziet een meerwaarde in de oprichting 
van een centraal informatiepunt.  

Afbeelding 3.2.3.3 Factor 2: Informatiebehoeften vanuit de overheid | Basis: Segment 3 (n=680) 
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Het segment S3 vindt het absoluut niet erg om meer te betalen (89%) voor groene of ecologische 
diensten, maar naar hun gevoel zijn deze milieuvriendelijke diensten relatief betaalbaar. Extra 
financiële stimuli hebben slechts bij 67% een impact op hun gedrag, wat significant lager is dan bij 
andere segmenten. Eén derde beweert dat financiële stimuli geen impact op hun gedrag heeft, 
waarschijnlijk omdat zij in mindere mate de perceptie hebben dat groene producten duurder zijn en 
ze bereid zijn meer te betalen voor duurzame producten. Zij vinden dat de overheid meer 
verplichtingen moet opleggen aan andere burgers om hun milieuverantwoord gedrag te stimuleren 
(88%). 

Afbeelding 3.2.3.4 Factor 3: Financiële maatregelen | Basis: Segment 3 (n=680) 

Zij leggen de grootste verantwoordelijkheid bij de burgers zelf (31%), en zijn daarbij ook consequent 
naar zichzelf toe. Mensen die behoren tot S3 verleggen continu hun grenzen en geven aan nu meer 
te doen voor het milieu dan 10 jaar geleden. (82%).  

Afbeelding 3.2.3.5 Vraag Q2, Q3B | Basis: Segment 3 (n=680) 
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Als we S3 positioneren op de 3 factoren “persoonlijke betrokkenheid”, “nood aan extra communicatie 
van overheid”, “noodzaal voor financiële afwegingen” dan zien we dat dit segment ten alle tijde, kost 
wat kost, een milieuverantwoorde burger wil zijn en geen extra financiële stimuli nodig heeft. Dit 
segment is zelfs bereid om méér te betalen voor groene producten en diensten omdat 
milieuverantwoord gedrag noodzakelijk geacht wordt om ons milieu te beschermen. Naar de toekomst 
toe zien zij een grote rol voor de overheid weggelegd voor sensibilisering en activering van de burgers.  

Afbeelding 3.2.3.6 Mapping S3 op de 3 factoren (n=3048)  

 

Voor “Overtuigde Consumenten” is milieubewust leven een dagelijkse levensstijl die zij niet meer in 
vraag stellen en waarvoor ze meer willen betalen. Ze maken zich wel zorgen over consumenten die 
het milieu in mindere mate respecteren. Ze zien voor de overheid dan ook een rol weggelegd om deze 
burgers te stimuleren door het opleggen van verplichtingen.  

3.2.4 Segment 4: S4 – Onverschillige Consumenten (12,8%)  

Voor de sociaal-demografische kenmerken verwijzen we naar onderstaande grafiek, waarbij de 
kenmerken waar S4 significant hoger of lager op scoort, aangeduid zijn in de kleur van het segment.  

Afbeelding 3.2.4.1 Sociaal demografische profiel | Basis: Segment 4 (n=363) 
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Ze handelen niet milieubewust. Milieuproblemen laten hen gewoon koud (76%), en ze houden er in 
het dagelijks leven geen rekening mee(85%), omdat ze het vergeten (85%) of gewoon niet geloven 
dat zij een verschil kunnen maken (77%). Ze leven in het hier en nu, en staan niet stil bij de gevolgen 
van hun gedrag op het vlak van milieu (76 %).      

Afbeelding 3.2.4.2 Factor 1: Milieubewust gedrag | Basis: Segment 4 (n=363) 

 

Momenteel stimuleert de overheid hen niet om op een bewuste manier om te springen met het milieu 
(71%). Naar de overheid toe zijn ze geen vragende partij om meer acties op poten te zetten (61 %), 
meer mensen te bereiken met informatie over milieuvriendelijk handelen (57 %) of een centraal 
informatiepunt aan te bieden (51 %). 

Afbeelding 3.2.4.3 Factor 2: Informatiebehoeften vanuit de overheid | Basis: Segment 4 (n=363) 
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Voor burgers uit S4 moeten milieuvriendelijke producten en diensten goedkoper of minstens aan 
dezelfde prijs worden aangeboden (91%). Milieuvriendelijke maatregelen worden als zeer duur 
ervaren (86%). Toch gaan extra financiële stimuli vanuit de overheid een beperktere impact op hun 
gedrag hebben dan bij de gemiddelde Vlaming. 34% geeft immers aan dat financiële stimuli geen 
impact gaan hebben. Ze vinden ook dat er al meer dan voldoende verplichtingen zijn voor de Vlaamse 
burgers (83%).  

Afbeelding 3.2.4.4 Factor 3: Financiële maatregelen   | Basis: Segment 4 (n=363) 

 

10% van de S4-consumenten beweert dat hij veel minder gedaan heeft voor het milieu in verhouding 
met 10 jaar geleden. De overgrote meerderheid heeft zijn gedrag niet veranderd. Slechts 1 op 5 
burgers uit S4 verklaart de dag van vandaag meer te doen dan 10 jaar geleden. Ze menen dat de 
verantwoordelijkheid voor het milieu vooral bij bedrijven en overheid ligt en in mindere mate bij de 
burgers zelf, dus zichzelf.                                                                                                                                                                                

Afbeelding 3.2.4.5 Vraag Q2, Q3B | Basis: Segment 4 (n=363) 
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Als we S4 positioneren op de 3 factoren “persoonlijke betrokkenheid”, “nood aan extra communicatie 
van overheid”, “noodzaal voor financiële afwegingen” dan zien we dat S4 zich helemaal niet betrokken 
voelt bij de milieuproblematiek en het minst milieubewust van alle Vlamingen leeft. Voor S4 is het niet 
relevant of groene producten en diensten al dan niet duur of goedkoop zijn, ze voelen zich toch niet 
geroepen om ze aan te kopen. S4 is veel minder betrokken bij maatschappelijke problemen zoals het 
milieu. Vandaar dat zij minder open staan voor informatie over milieuverantwoordelijke maatregelen 
en een beperktere rol weggelegd zien voor de overheid.  

Afbeelding 3.2.4.6 Mapping S4 op de 3 factoren (n=3048)  

 

 

Deze “Onverschillige Consumenten” staan niet stil bij hun ecologische voetafdruk, en vertonen geen 
enkele interesse in de gevolgen van hun dagelijkse keuzes op het milieu. 

3.2.5 Segment 5: S5 – Onwetende Consumenten (22,6%)  

Tot slot komen we bij het laatste segment S5. Voor de sociaal-demografische kenmerken verwijzen 
we naar onderstaande grafiek, waarbij de kenmerken waar S5 significant hoger of lager op scoort, 
aangeduid zijn in de kleur van het segment.  
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Afbeelding 3.2.5.1 Sociaal demografische profiel | Basis: Segment 5 (n=624) 

 

Burgers die tot S5 behoren zijn begaan met het milieu (89%) en 87% geven aan dat ons huidig gedrag 
belangrijk is voor de toekomst van de volgende generaties. In het dagelijks leven houden S5 echter 
geen rekening met het milieu. Ze vergeten gewoon milieubewust te leven (95%) en 1 op 4 is niet 
overtuigd dat zijn gedrag echt een impact heeft. 

Afbeelding 3.2.5.2 Factor 1: Milieubewust gedrag | Basis: Segment 5 (n=624) 

 

Zij zijn meer dan gemiddeld op zoek naar ondersteuning door de overheid. Ze hebben de grootste 
behoefte aan meer acties en maatregelen van de overheid, meer informatie met de klemtoon op een 
hoger bereik van de milieuvriendelijke maatregelen bij de burgers. Op dit moment voelen zij zich niet 
geïnformeerd, en een centraal informatiepunt zou kunnen helpen om overzichtelijk advies op hun 
maat te verschaffen.  

Afbeelding 3.2.5.3 Factor 2: Informatiebehoeften vanuit de overheid | Basis: Segment 5 (n=624) 
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Milieuvriendelijke producten worden door S5 als duur ervaren. De overheid heeft hier naast zijn functie 
van raadgever en informant ook de taak om voldoende financiële stimuli te voorzien zodat burgers 
van S5 milieubewuster kunnen leven.  

Afbeelding 3.2.5.4 Factor 3: Financiële maatregelen | Basis: Segment 5 (n=624) 

Volgens de S5 zijn het minder de burgers die veel impact hebben op milieugebied, maar vooral 
bedrijven en de overheid. 

Afbeelding 3.2.5.5 Vraag Q2, Q3B | Basis: Segment 5 (n=624) 
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Als we S5 positioneren op de 3 factoren “persoonlijke betrokkenheid”, “nood aan extra communicatie 
van overheid”, “noodzaal voor financiële afwegingen” dan zien we dat S5 eerder een middenpositie in 
wat betreft hun betrokkenheid bij het milieu. Deze relatief lage betrokkenheid bij het milieu gaat 
gepaard met een grote informatiebehoefte en een grote nood aan financiële ondersteuning. S5 uit de 
hoogste nood aan extra informatie en financiële stimuli vanuit de overheid.  

Afbeelding 3.2.5.6 Mapping S5 op de 3 factoren (n=3048)  

 

De “Onwetende Consumenten” zijn geen tegendraadse consumenten die zich niet willen inzetten voor 
het milieu, maar ze kunnen het belang van hun acties en gedrag niet correct inschatten. Ze hebben 
nood aan uitgebreide ondersteuning vanuit de overheid om meer kennis ter zake te vergaren en om 
milieubewust leven ook financieel haalbaar te maken. 
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4 Vergelijking resultaten segmentatie en 2012-2017 

De segmentatie analyses van 2012 en 2017 baseren zich telkens op de 3 vragen (Q1-Q2-Q3). Zoals 
hierboven beschreven zijn deze vragen (en vraag Q3B) daarom in de vragenlijst van 2017 met de 
oorspronkelijke vraagstelling en schaalgebruik overgenomen uit deze van 2012.  

• Vraag Q1 peilt met een 10-tal tegenstellingen naar de persoonlijke houding van de Vlaamse 
consumenten ten opzichte van het milieu.  

• Vraag Q2. Deze vraag gaat na in welke mate Vlaamse consumenten van zichzelf vinden dat 
ze, ten opzichte van 10 jaar geleden, meer of minder doen voor het milieu. 

• Vraag Q3 peilt naar visie van Vlaamse consumenten over de rol van de overheid met 
betrekking tot het milieu. In 2012 waren er 8 tegenstellingen opgenomen, terwijl we in 2017 
een tegenstelling over de noodzaak van een centraal informatiepunt hebben toegevoegd. 

Vraag Q3B peilt naar de visie van Vlaamse consumenten op de impact van verschillende sectoren op 
het  milieu. Deze vraag werd in beiden metingen opgenomen, maar werd voor de segmentatie analyse 
niet gebruikt. 

In dit hoofdstuk zoomen we eerst in op de evolutie van de antwoorden op deze 4 vragen en bespreken 
we de verschuivingen van de antwoorden in 2017 ten opzichte van 2012. Verschuivingen in 
antwoordpatronen zijn interessant om trends in kaart te brengen en bieden ook inzicht in de 
veranderingen van de segmentatie. Zo kunnen ze verklaren waarom nieuwe groepen van 
consumenten ontstaan, de grootte van segmenten wijzigt of segmenten wegvallen. 

4.1 Q1. Persoonlijke houding ten aanzien van het milieu 

Als we voor de 10 tegenstellingen met betrekking tot “uw persoonlijke houding ten aanzien van 

het milieu” de resultaten van 2012 vergelijken met de resultaten van 2017 dan zien we een licht 
positieve trend. 

De meerderheid van de Vlaamse bevolking verklaarde al in 2012 een hoge betrokkenheid t.a.v. het 
milieu in 2012 en deze trend zet zich door in 2017. Het is zelfs zo dat in 2017 de houding significant 
gestegen is wat betreft de stellingen “ik ben begaan met het milieu”, “ik heb een milieuvriendelijke 
levensstijl” en “ik denk vaak na over mijn invloed”. Deze 3 vragen vertonen een significante, positieve 
verschuiving in 2017 ten opzichte van 2012.  

Afbeelding 1.2.1 Vraag Q1, De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu. Tegenstellingen 

1-2, 3-4, 13-14, 15-16, 19-20 | Basis: alle respondenten (n=1060, 2012; n=3048, 2017) | legende: lichte kleuren = data 2012, 

donkere kleuren = data 2017 
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Op dit moment (2017) heeft nog steeds 72% van de Vlamingen de perceptie dat milieuvriendelijke 
maatregelen te duur zijn. Tweederde van de Vlaamse consumenten (69%) zal in 2017 enkel 
milieuvriendelijke producten kopen als ze aan een goedkopere of gelijke prijs worden aangeboden. 
Slechts 1/3 vindt het niet erg om meer te betalen voor milieuvriendelijke producten. De verschuivingen 
t.a.v. 2012 zijn niet significant maar tonen aan dat de hoge prijsperceptie en de betaalbaarheid van 
milieuvriendelijke producten relevante drempels blijven.  
 
Afbeelding 1.2.2 Vraag Q1, De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu. Tegenstellingen 

5-6, 9-10 | Basis: alle respondenten (n=1060, 2012; n=3048, 2017) | legende: lichte kleuren = data 2012, donkere kleuren = 

data 2017 

 

In 2017 hebben nog steeds veel Vlamingen (92%) de perceptie dat ze nu meer doen voor het milieu 
dan een aantal jaren geleden, er is echter geen significant verschil met 2012 (93%). “Het gevoel dat 
wat ikzelf doe voor het milieu belangrijk is” is wel significant toegenomen van 40% in 2012 naar 45% 
in 2017.  

 

Afbeelding 1.2.3 Vraag Q1, De uitspraken gaan over uw persoonlijke houding ten aanzien van het milieu. Tegenstellingen 

7-8, 17-18 | Basis: alle respondenten (n=1060, 2012; n=3048, 2017) | legende: lichte kleuren = data 2012, donkere kleuren = 

data 2017 

 

4.2 Q2. Gedragsverandering doorheen de tijd 

Zowel in 2012 en 2017 werden Vlamingen gevraagd of ze op het moment van de bevraging naar hun 
eigen gevoel meer of minder voor het milieu deden in vergelijking met 10 jaar geleden. In 2012 gaf 
74% van de Vlamingen aan dat ze meer deden dan een 10-tal jaar geleden. Hoewel in 2017 nog 
steeds een overgrote meerderheid (69%) aangeeft meer te doen dan 10-tal jaar geleden, zien we toch 
een significante daling t.o.v. van 2012. Het percentage Vlamingen dat zegt dat hun gedrag 
onveranderd is, stijgt significant van 24% in 2012 naar 29% in 2017.  

Afbeelding 1.3.1 Vraag Q2 Als u denkt aan een 10-tal jaar geleden, doet u nu meer of minder voor het milieu? | Basis: alle 

respondenten (n=1060, 2012; n=3048, 2017) | legende: links = data 2012, rechts = data 2017 
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4.3 Q3. Rol van de overheid met betrekking tot het milieu 

Net zoals we gevraagd hebben naar de persoonlijke houding ten opzichte van milieu, hebben we ook 
met een 9-tal tegenstellingen de visie van de Vlaming op de rol van de overheid in kaart gebracht. 
Omdat de tegenstelling “Er wordt voldoende gecommuniceerd omtrent milieuvriendelijke maatregelen 
die ikzelf in handen heb.” ten opzichte van “Ik weet niet welke milieuvriendelijke maatregelen er 
allemaal bestaan.” inhoudelijk beter aansluit bij de rol van de overheid, komen de resultaten van deze 
tegenstelling hier aan bod bij Q3, al is deze bevraagd in Q1. De stelling m.b.t. het voorzien van een 
centraal informatiepunt werd enkel bevraagd in 2017. Hier kunnen we dus geen evoluties in kaart 
brengen.  

Uit de resultaten van 2017 blijkt dat de Vlaming een grote rol voor de overheid weggelegd ziet. Dat 
was al het geval in 2012 en is alleen maar toegenomen in 2017. Zo zien we bijvoorbeeld dat in 2012 
de stelling “Vooral de overheid kan iets bijdragen aan het milieu, maar ook ikzelf.” bijval heeft bij 64% 
bij de Vlamingen, terwijl dit in 2017 significant toegenomen is tot 72%.  

Als we 2017 met 2012 vergelijken geven Vlamingen aan dat er voldoende gecommuniceerd wordt 
(significante stijging van 59% naar 63%), maar dat deze communicatie niet altijd voldoende mensen 
bereikt (significante stijging van 60% naar 66%). Het voorzien van een centraal informatiepunt over 
milieuverantwoord handelen voor burgers (76%) kent bijval bij een groot deel van de bevolking. 
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Afbeelding 1.4.1 Vraag Q2 , De uitspraken gaan over de rol van de overheid tov van het milieu.   | Basis: alle respondenten 

(n=1060, 2012; n=3048, 2017) | legende: lichte kleuren = data 2012, donkere kleuren = data 2017 

 

Sinds 2012 zien we hier een neerwaartse, significante trend. In 2017 voelen beduidend meer 
consumenten zich niet gestimuleerd (58%) ten opzichte van 2012 (51%). De impact van financiële 
stimulansen voor burgers is volgens respondenten niet significant toegenomen in 2017 (78%). T.a.v. 
2012 zijn in 2017 significant meer Vlamingen van mening dat de overheid verplichtingen moet 
opleggen voor individuen en bedrijven die schade toebrengen aan het milieu (89%).  
 

Afbeelding 1.4.2 Vraag Q2, De uitspraken gaan over de rol van de overheid tov van het milieu.  | Basis: alle respondenten 

(n=1060, 2012; n=3048, 2017) | legende: lichte kleuren = data 2012, donkere kleuren = data 2017 

 

4.4 Q3B. Impact verschillende spelers op milieu 

Wat betreft de impact van verschillende betrokken partijen zien we dat volgens de Vlaamse 
consumenten in 2012 de grootste bijdrage voor het milieu moest komen van de overheid (37%), 
gevolgd door de burgers zelf (30%) en privébedrijven (24%). In 2017 zien we een significante 
verschuiving in de toekenning van deze verantwoordelijkheden of de impact die de verschillende 
partijen hebben. Vlaamse burgers leggen nu de hoogste bijdrage bij de bedrijven (35%), gevolgd door 
overheid (28%) en burgers (24%). De top 3 blijft dus identiek maar de onderlinge posities zijn 
significant gewijzigd.  

 

 

 



45 

 

Afbeelding 1.5.1 Vraag Q3B, Wie kan volgens u de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomt, maw wie heeft de 

grootste impact? | Basis: alle respondenten (n=1060, 2012; n=3048, 2017) | legende: links = data 2012, rechts = data 2017 

 

 

4.5 Resultaten clusteranalyse 2017 

In 2017, hebben we voor een 2-stapsclustering gekozen, een combinatie van een hiërarchische 
methode, en een niet-hiërarchische methode. Met een hiërarchische clusteranalyse worden het aantal 
clusters en de initiële cluster centra vastgesteld. Wij kozen voor de Ward’s method, deze methode 
wordt het meest gebruikt en levert doorgaans goede resultaten. Met niet-hiërarchische clusteranalyse 
(K-means) worden de segmenten verder geoptimaliseerd.  

In 2017 kozen we voor een clustering in 5 segmenten i.p.v. een 6-clusteroplossing zoals in 2012. 
Deze clustering gaf de beste spreiding tussen de segmenten onderling en brengt de diversiteit binnen 
de Vlaamse bevolking het best in kaart. Een extra segment toevoegen verhoogde de verklaarde 
variantie van de clusteranalyse niet. 

De segmentatie in 2017 is uitgevoerd op de volledige steekproef van 3048 respondenten en daarmee 
is de steekproefgrootte verdrievoudigd ten opzichte van 2012. Dit zorgt voor meer robuuste 
segmenten en resultaten. De 5 segmenten die we bekomen in 2017 zijn S1, S2, S3, S4, S5. Vier van 
de vijf clusters zijn zeer evenredig verdeeld en vertegenwoordigen elk ongeveer 22% van de Vlaamse 
bevolking. S4 is de kleinste groep met 13%.  
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Afbeelding 2.2.1 Vergelijking resultaten cluster analyse 5 segmenten 2012 (n=1060) en 2017 (n=3048)  

 

 

 

Als we een vergelijking maken tussen 2017 en 2012 zien we dat de grootte van S4 significant gedaald 
is in 2017 ten opzichte van 2012 van 19,3% naar 12,8%, wat positief is want dit segment, de 
“Ongeïnteresseerde Consumenten”, is het minst geneigd om veel tijd te besteden of waarde te 
hechten aan milieuverantwoord gedrag. Het segment S1 is significant toegenomen van 15.9% naar 
22.1%. Deze “Vastberaden Consumenten” geven aan relatief betrokken te zijn bij het milieu en 
milieuverantwoord door het leven te gaan, maar zij verwachten hiervoor slechts beperkte stimuli van 
de overheid. De andere 3 segmenten zijn stabiel over de tijd.  
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5 Klimaat en energie 

5.1 Attitudes 

Bij het bevragen van de attitudes met betrekking tot klimaat en energie geeft de helft van de 
Vlaamse bevolking aan bekommerd te zijn om de klimaatverandering. Maar liefst 65% van de 
Vlamingen is ervan overtuigd dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de komende 
generaties, en 1 op 2 Vlamingen verwacht dat de effecten hiervan overwegend negatief zullen zijn. 
70% zegt reeds rekening te houden met het energieverbruik van toestellen bij aankoop. Het 
vergelijken van het energieverbruik bij aankoop van een toestel wordt door bijna de helft van de 
Vlamingen als makkelijk bevonden. 1 op 3 Vlamingen heeft het gevoel dat men als individu weinig 
impact heeft op de klimaatverandering. De meningen omtrent het al dan niet kunnen tegenhouden of 
vertragen van klimaatverandering zijn verdeeld. Ook inzake eventuele bereidheid tot het flexibel 
gebruik van elektrische toestellen is er geen eensgezindheid. Ongeveer 1 op 4 Vlamingen wil het 
gebruik van bepaalde toestellen wel uitstellen tot op het moment van de dag dat er hernieuwbare 
energie beschikbaar is tegenover 29% die verkiest om elektrische toestellen te gebruiken op het 
moment dat ze het zelf gepland hebben. 

Afbeelding 4.1.1 Attitudes met betrekking tot klimaat en energie – 10-puntenschaal, enkel top3 -en bottom3-score uit vraag C1: 

Hier ziet u telkens 2 tegenstellingen met betrekking tot energie en klimaat. Lees elke tegenstelling grondig en beweeg aan de 

hand van de muis de cursor tussen de 2 uitersten in richting van de stelling die het meest bij u persoonlijk aansluit. | Basis: alle 

respondenten (n=1221) 

 

Zowel de S2 - Realistische Consumenten als de S3 - Overtuigde Consumenten zijn meer dan 

gemiddeld bekommerd om klimaatverandering (respectievelijk 63% en 75%). Ook de 50-64 jarigen 

(59%) en de inwoners van de grote centra (56%) maken zich hier meer zorgen over, in tegenstelling 

tot de 18-29 jarigen (37%) en de Vlamingen die behoren tot de lagere sociale klasse 7-8 (40%). 

Ondanks het feit dat de S5 - Onwetende Consumenten minder bekommerd zijn om de 

klimaatverandering (44%), geven ze meer dan gemiddeld aan dat klimaatverandering grote gevolgen 

heeft voor de komende generaties (71%) en verwachten hierbij voornamelijk negatieve effecten 

(56%). Ook de hoge sociale klasse verwacht grote gevolgen (72%) en overwegend negatieve effecten 

(60%). Voornamelijk de S4 – Onverschillige Consumenten (48%) en de oudere generaties (35%-37%) 

hebben het gevoel dat ze als individu weinig impact hebben op de klimaatverandering. De S3 - 

Overtuigde Consumenten geven vaker aan veel impact te hebben op de klimaatverandering (22%). 

Samen met de S2 - Realistische Consumenten geloven zij er ook meer in dat dit proces kan worden 
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tegengehouden of vertraagd (respectievelijk 35% en 30%). De S2 - Realistische Consumenten 

hebben vaker het gevoel dat ze te weinig informatie hebben om rekening te houden met het klimaat 

in hun aankopen en gedrag (26%). Iets wat ook bij de S5 - Onwetende Consumenten sterker naar 

boven komt (30%).  

Meer S3 - Overtuigde Consumenten en Vlamingen die behoren tot de hogere sociale klasse 1-2 geven 

aan dat investeringen in energiezuinig (ver)bouwen zichzelf terugverdienen (respectievelijk 61% en 

52%) en dat het energieverbruik van elektrische toestellen makkelijk valt te vergelijken (respectievelijk 

53% en 52%). De S3 - Overtuigde Consumenten alsook de S2 - Realistische Consumenten meer 

geven aan rekening te houden met het energieverbruik bij aankoop van een elektrisch toestel 

(respectievelijk 78% en 78%). Ook de hogere sociale klasse 1-2 (76%) en inwoners van landelijke 

gebieden (75%) zeggen hier meer aandacht aan te besteden. De hogere sociale klasse 1-2 is vaker 

bereid het gebruik van bepaalde elektrische toestellen uit te stellen totdat er veel hernieuwbare 

energie beschikbaar is. De S4 - Onverschillige Consumenten (41%) en S5 - Onwetende Consumenten 

(35%) geven meer aan toestellen te willen gebruiken op momenten waarop ze het gepland hadden. 

Dit geldt eveneens voor de oudere generatie (50-64 jarigen: 33% en 65-plussers: 37%). 

5.2 Kennis 

Ruim 93% van de Vlamingen geeft aan al gehoord te hebben van de term klimaatverandering. 
Spontane associaties die opkomen bij het lezen van deze term, hebben voornamelijk te maken met 
begrippen zoals opwarming, aarde, overstroming, storm en smelten. Ook bij de mensen die de term 
niet kennen, komen de termen overstroming, opwarming en warmte naar boven.  

Afbeelding 4.2.1 Spontane open associaties – Vraag C3: Ongeacht of u al gehoord heeft van klimaatverandering, welke 

spontane associaties maakt u met klimaatverandering? Neem even de tijd en noteer alle associaties die bij u opkomen. | Basis: 

alle respondenten (n=1221)  



 

 

 

Vlamingen die de term klimaatverandering kennen, zijn hierover ook meer bekommerd (52% vs. niet-

kenners 24%). Zij verwachten grote gevolgen voor de komende generaties (68% vs. niet-kenners 

29%) en voornamelijk negatieve effecten (52% vs. niet-kenners 19%). Daarnaast houden zij ook 

sterker rekening met het energieverbruik bij de aankoop van een nieuw elektrisch toestel (73% vs. 

niet-kenners 30%) en zijn zij ervan overtuigd dat investeringen om energiezuinig te (ver)bouwen 

zichzelf terugverdienen (48% vs. niet-kenners 13%). 

Afbeelding 4.2.2 Kennis van de term klimaatverandering – Vraag C2: We willen graag in kaart brengen wat u verstaat onder 

klimaatverandering. Heeft u al gehoord van klimaatverandering? Duidelijkheid omschrijving term – Vraag C5: Hieronder vindt 

u een korte omschrijving van klimaatverandering. Is deze omschrijving duidelijk? | Basis: alle respondenten (n=1221) 

De definitie die werd opgesteld door het Departement Omgeving werd duidelijk bevonden door 94% 
van de respondenten. Van degenen die aangaven het begrip niet te kennen vond echter 46% de 
omschrijving niet duidelijk. Slechts voor 1 op 10 bevat deze definitie veel nieuwe/andere informatie.  

Afbeelding 4.2.3 Overeenkomst met reeds bestaande kennis omtrent klimaatverandering – Vraag C6: Nu u deze omschrijving 

gelezen hebt, kan u aangeven in welke mate deze omschrijving strookt met uw kennis van klimaatverandering? | Basis: alle 

respondenten (n=1221) 

 

Voornamelijk de S1 - Vastberaden Consumenten en S4 - Onverschillige Consumenten zijn minder 

dan gemiddeld bekend met de term klimaatverandering (respectievelijk 89% en 83%). Ook de jongere 

generatie 18-29 jarigen (87%) en de lagere sociale klasse (89%) heeft hier minder vaak dan gemiddeld 

van gehoord. Voor de S4 - Onverschillige Consumenten en de 18-29 jarigen is de omschrijving van 

klimaatverandering ook minder dan gemiddeld duidelijk (87% en 89%). De S3 – Overtuigde 

Consumenten en S5 – Onwetende Consumenten hebben daarentegen reeds vaker gehoord van 

klimaatverandering (98% en 98%). 

5.3 Gevolgen en impact klimaatverandering 

Volgens de helft van de Vlaamse bevolking worden we over 30 jaar in Vlaanderen in grote mate 

geconfronteerd met meer en zwaardere stormen als een gevolg van klimaatverandering. Daarnaast 
verwacht men ook in grote mate dat er meer overstromingen zullen zijn, zwaardere en meer 
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hittegolven, langere droogteperiodes met waterschaarste als gevolg en meer vluchtelingen. Om en bij 
1/3 van de Vlamingen verwacht ook dat de zeespiegel aan onze kust zal stijgen, de winters warmer 
en natter zullen zijn en dat aanwezige plant- en diersoorten binnen 30 jaar zullen verdwijnen. Een 
minderheid denkt dat er een langer toeristisch seizoen zal zijn in Vlaanderen over 30 jaar. 

Bepaalde antwoorden van de respondenten omtrent de mate waarin we geconfronteerd zullen worden 
met deze gevolgen van klimaatverandering zijn meer aan elkaar gelinkt dan anderen. Zo zien we 
voornamelijk hoge correlaties tussen meer en zwaardere stormen enerzijds en meer overstromingen 
(correlatiecoëfficiënt 0,72), hittegolven (correlatiecoëfficiënt 0,63), langere droogteperiodes 
(correlatiecoëfficiënt 0,61) en een stijging van de zeespiegel (correlatiecoëfficiënt 0,62) anderzijds. 
Daarnaast is er ook een verband tussen meer hittegolven, meer overstromingen en langere 
droogteperiode met waterschaarste (correlatiecoëfficiënt 0,65 voor hittegolven en overstromingen; 
correlatiecoëfficiënt 0,66 voor hittegolven en droogteperiodes; correlatiecoëfficiënt 0,59 voor 
overstromingen en droogteperiodes). Eveneens is de stijging van de zeespiegel gecorreleerd met de 
verwachting van meer overstromingen (correlatiecoëfficiënt 0,64). 

Afbeelding 4.3.1 Gevolgen van klimaatverandering over 30 jaar – Vraag C4: Met welke van onderstaande gevolgen van de 

klimaatverandering zullen we over 30 jaar in Vlaanderen geconfronteerd worden? In welke mate zal dat volgens u het geval 

zijn? | Basis: alle respondenten (n=1221) 

 

De jongere generatie (18-29 jarigen) is algemeen minder dan gemiddeld op de hoogte over de mate 

waarin de verschillende gevolgen zullen evolueren binnen 30 jaar in Vlaanderen. Ze hebben vaker de 

verwachting dat er geen toename in vluchtelingen zal zijn (17% vs 12%). 50-64 jarigen verwachten 

daarentegen meer dan gemiddeld overstromingen (51% vs 45%), langere droogteperiodes met 

waterschaarste (46% vs 41%) en meer ziektes die door insecten worden overgedragen (36% vs 29%). 

De 65-plussers denken meer dan gemiddeld dat gevolgen zoals langere droogteperiodes (45% vs 

40%), warme winters (59% vs 50%) en het verdwijnen van aanwezige plant- en diersoorten (57% vs 

51%) zich eerder in beperkte mate zullen voordoen. Inwoners van de grote centra zijn er dan weer 

meer dan gemiddeld van overtuigd dat de zeespiegel aan onze kust zal stijgen (42% vs 37%) binnen 

30 jaar. Ook de hogere sociale klasse 1-2 heeft vaker deze verwachting (42% vs 37%). Zij verwachten 

daarnaast meer dan gemiddeld dat de klimaatverandering over 30 jaar in grote mate zal leiden tot het 
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verdwijnen van aanwezige plant- en diersoorten (37% vs 31%), het toenemen van overstromingen 

(50% vs 45%) en voorkomen van langere droogteperiodes (46% vs 41%). 

Wie bekend is met de term klimaatverandering verwacht in het algemeen meer dan gemiddeld dat 

alle bevraagde gevolgen zich meer dan gemiddeld gaan voordoen in de toekomst, in beperkte of grote 

mate. Ook de S3 – Overtuigde Consumenten vermoeden meer dan gemiddeld dat alle opgesomde 

gevolgen van klimaatverandering in grote mate zullen zichtbaar worden over 30 jaar, met op kop meer 

en zwaardere stormen (60% vs 50%), langere droogteperiodes (58% vs 41%), meer overstromingen 

(55% vs 45%), zwaardere en meerdere hittegolven (52% vs 42%) en meer vluchtelingen (49% vs 

40%). De S2 - Realistische Consumenten verwachten dan weer meer dan gemiddeld dat we in grote 

mate geconfronteerd zullen worden met meer overstromingen (51% vs 45%), een stijging van de 

zeespiegel (44% vs 37%), meer plant- en diersoorten die verdwijnen (38% vs 31%) en meer ziektes 

die door insecten worden overgedragen (38% vs 29%). De S5 – Onwetende Consumenten zien het 

verdwijnen van aanwezige plant- en diersoorten eerder in beperkte mate gebeuren (56% vs 51%). 

Ook de S1 - Vastberaden Consumenten verwachten dat sommige gevolgen zich eerder in beperkte 

mate zullen voordoen, zoals ziektes die door insecten worden doorgegeven (53% vs 47%) en nattere 

winters (51% vs 44%). De S4 - Onverschillige Consumenten hebben daarentegen vaker geen idee 

van de toekomstige gevolgen van klimaatverandering, of verwachten hiermee niet geconfronteerd te 

worden. 

Processen die in grote mate de klimaatverandering versnellen zijn volgens de meerderheid van 
de Vlamingen de uitstoot door bedrijven, ontbossing en de wegwerpcultuur. Ook het transport van 
goederen, het gebruik van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales en vliegtuigreizen hebben 
volgens meer dan de helft van de Vlaamse bevolking een grote impact op de klimaatverandering. 
Vleesgebruik in onze dagelijkse voeding wordt door een derde van de Vlamingen een belangrijke 
impact toebedeeld. Het verwarmen van woningen en verspreide bewoning en lintbebouwing, hebben 
volgens respectievelijk 24% en 16% van de Vlamingen een belangrijke impact. 

Afbeelding 4.3.2 Impact van processen die klimaatverandering versnellen – Vraag C7: In welke mate versnellen onderstaande 

processen de klimaatverandering? | Basis: alle respondenten (n=1221) 
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Verhoudingsgewijs denken 18-29 jarigen vaker dat de klimaatverandering wordt versneld door 

vleesgebruik in onze dagelijkse voeding (42% vs 33%), in contrast met de 65-plussers (24%). De 50-

64 jarigen geloven er meer dan gemiddeld in dat processen zoals uitstoot door bedrijven (80% vs 

73%), ontbossing (73% vs 67%), de wegwerpcultuur (67% vs 60%), transport van goederen (62% vs 

55%) en de stijgende bevolkingsgroei (54% vs 47%), in grote mate de klimaatverandering stimuleren. 

Volgens de hogere sociale klasse 1-2 hebben alle processen in grotere mate een impact op het tempo 

van de klimaatverandering, met op de eerste plaats de uitstoot door bedrijven (80% vs 73%). Terwijl 

de lagere sociale klasse 7-8 vaker aangeeft geen idee te hebben over de mate waarin deze processen 

de klimaatverandering al dan niet kunnen versnellen. De inwoners van de grote centra kennen dan 

weer meer dan gemiddeld een grote rol toe aan processen zoals het transport van goederen (61% vs 

55%), de uitstoot door landbouw (49% vs 43%) en vleesgebruik (40% vs 33%).  

Zowel de S3 - Overtuigde Consumenten als de mensen die het begrip klimaatverandering kennen 

geloven meer dan gemiddeld dat alle bevraagde processen de klimaatverandering in grote mate 

kunnen versnellen. De S5 – Onwetende Consumenten, zijn meer dan gemiddeld van mening dat het 

gebruik van fossiele brandstoffen de klimaatverandering versnelt (59% vs 53%). De S2 - Realistische 

Consumenten zijn dan weer sterker dan gemiddeld overtuigd dat de uitstoot door bedrijven (79% vs 

73%) en ontbossing (74% vs 67%) de klimaatverandering stimuleert. De S1 - Vastberaden 

Consumenten zien eerder in beperkte mate een effect van processen zoals ontbossing (27% vs 22%), 

uitstoot door bedrijven (26% vs 18%) en het gebruik van de wagen door gezinnen (53% vs 47%) dan 

gemiddeld. De S4 - Onverschillige Consumenten geven ook hier algemeen vaker aan dat de 

verschillende processen de klimaatverandering niet zullen versnellen of dat ze hierover geen idee 

hebben. 

5.4 Acties burgers klimaatverandering 

Bepaalde acties kunnen de klimaatverandering vertragen, zo ziet de helft van de Vlamingen 
voornamelijk het kiezen voor hernieuwbare energie, kleine afstanden te voet of met de fiets afleggen 
en de woning isoleren als mogelijke processen die in grote mate de klimaatverandering kunnen 
beïnvloeden. Ook energiezuinige verwarmingssystemen en toestellen kunnen volgens respectievelijk 
43% en 39% van de Vlamingen in grote mate de klimaatverandering afremmen.  

Afbeelding 4.4.1 Impact van processen die klimaatverandering vertragen – Vraag C8: In welke mate vertragen onderstaande 

acties de klimaatverandering? | Basis: alle respondenten (n=1221) 
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30-39 jarigen geloven in mindere mate dat het isoleren van de woning de klimaatverandering kan 

vertragen (40% vs 49%). Ook het kiezen voor een elektrische wagen (25% vs 34%), het plaatsen van 

een energiezuinig verwarmingssysteem (36% vs 43%) en kleine afstanden te voet of met de fiets 

afleggen (41% vs 52%) kennen de 30-39 jarigen een minder grote impact toe. De 40-49 jarigen 

geloven minder dat gebruikmaken van het openbaar vervoer een groot effect zal hebben op het 

vertragen van de klimaatverandering (23% vs 34%). De 50-64 jarigen denken dan weer meer dan 

gemiddeld dat kiezen voor hernieuwbare energie (57% vs 52%), de plaatsing van een energiezuinig 

verwarmingssysteem (49% vs 43%), aankopen van energiezuinige toestellen (46% vs 39%), kiezen 

voor een elektrische wagen (39% vs 34%) of alternatieven voor vliegtuigreizen (38% vs 32%) in 

grotere mate de klimaatverandering kunnen vertragen. Zowel de 50-64 jarigen en 65-plussers zijn 

sterker overtuigd van de impact van het isoleren van de woning (respectievelijk 53% en 55% vs 49%). 

Inwoners van de grote centra denken dan weer vaker dat het gebruik van openbaar vervoer (42% vs 

34%) en het zoeken van alternatieven voor vliegtuigreizen (38% vs 32%) in grote mate de 

klimaatverandering kunnen vertragen. De hogere sociale klasse 1-2 geeft vaker dan gemiddeld aan 

dat duurzame voeding (40% vs 34%) en de keuze voor hernieuwbare energie (59% vs 52%) een grote 

impact kunnen hebben.  

De S3 vinden in het algemeen vaker dat elke actie in grote mate de klimaatverandering kan vertragen. 

De S2 - Realistische Consumenten geloven meer in de grote impact van kleine afstanden te voet of 

met de fiets af te leggen (60% vs 52%), een energiezuinig verwarmingssysteem (51% vs 43%) en 

dicht bij openbaar vervoer, winkels,... wonen (32% vs 27%). 

De meerderheid van de Vlamingen zegt reeds energiezuinige toestellen te kopen en kleine afstanden 
af te leggen met de fiets of te voet. Ook het isoleren van de woning is reeds goed ingeburgerd bij 6 
op 10 Vlamingen. 17% van de Vlamingen heeft zijn woning momenteel nog niet geïsoleerd, maar is 
wel van plan om deze actie in de toekomst te ondernemen. Bijna de helft van de Vlamingen zegt 
duurzame voeding aan te kopen. Een groot deel van de bevolking kiest reeds voor hernieuwbare 
energie of heeft reeds energiezuinige verwarmingssystemen geplaatst, maar toch behouden deze 
acties nog veel potentieel naar de toekomst. Eén derde van de Vlamingen doet deze acties tot op 
heden nog niet maar is wel van plan om dit in de toekomst te gaan doen. Ook de elektrische wagen, 
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kan op veel interesse rekenen. 44% van de Vlamingen overweegt om in de toekomst te kiezen voor 
een elektrische wagen. 

Afbeelding 4.4.2 Acties die zelf worden gedaan om klimaatverandering te vertragen – Vraag C9: Welke concrete acties doet u 

nu al of gaat u in de nabije toekomst doen? | Basis: alle respondenten (n=1221) 

 

30-39 jarigen zijn meer dan gemiddeld bereid om hun woning te isoleren in de toekomst (24% vs 

17%). Een groot deel van hen maakt momenteel geen gebruik van het openbaar vervoer en is dit ook 

niet van plan in de toekomst (47% vs 39%). Ook de 40-49 jarigen zijn minder dan gemiddeld bereid 

om deze actie in de toekomst te ondernemen (52% vs 39%). Deze groep geeft daarnaast ook vaker 

aan geen duurzame voeding te gaan kopen in toekomst (29% vs 23%). De 50-64 jarigen verklaren 

meer dan gemiddeld energiezuinige toestellen te kopen en dit in de toekomst te doen (82% vs 77%). 

Bovendien hebben ze ook een grotere intentie om in de toekomst voor een elektrische wagen te 

kiezen (49% vs 44%). De 65-plussers zijn momenteel al meer dan gemiddeld bezig met het aankopen 

van duurzame voeding (56% vs 49%), het gebruiken van openbaar vervoer (47% vs 37%) en het 

afleggen van kleine afstanden te voet of met de fiets (76% vs 70%). Terwijl de 65-plussers ook al 

meer gebruik maken van een energiezuinig verwarmingssysteem (53% vs 45%) is dit voor de de 18-

29 jarigen iets dat ze meer dan gemiddeld in de toekomst willen ondernemen (39% vs 30%). 

Daarnaast zijn de 18-29 jarigen minder dan gemiddeld bereid om nu of in de toekomst alternatieven 

te zoeken voor hun vliegtuigreizen (59% vs 51%) en hebben ze meer dan gemiddeld de intentie om 

te stoppen met het gebruiken van het openbaar vervoer (16% vs 10%) alsook met het afleggen van 

kleine afstanden te voet of met de fiets (14% vs 8%).  

Inwoners van de grote centra, ondernemen reeds meer acties zoals kleine afstanden te voet of met 

de fiets doen (77% vs 70%), gebruik van het openbaar vervoer (55% vs 37%) en minimaliseren 

woonafstand winkels etc. (65% vs 48%). De hogere sociale klasse 1-2 kiest reeds vaker voor het 

isoleren van de woning (68% vs 62%) en het aankopen van energiezuinige toestellen (83% vs 77%). 

Daarnaast hebben ze ook een hogere intentie om in de toekomst over te stappen naar meer duurzame 

voeding (26% vs 18%) en elektrische wagens (54% vs 44%).  

Binnen de segmenten zijn het voornamelijk de S3 - Overtuigde Consumenten die reeds kiezen voor 

een elektrische wagen (12% vs 7%), zij hebben ook de grootste intentie om deze in de toekomst aan 

te kopen (55% vs 44%). Bovendien vinden zij in het algemeen vaker dat de bevraagde acties in grote 
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mate de klimaatverandering kan vertragen en ondernemen zij ook vaker deze acties al op dit moment. 

De S2 - Realistische Consumenten kopen momenteel al vaker duurzame voeding (59% vs 49%) en 

leggen kleine afstanden reeds vaker af te voet of met de fiets (76% vs 70%). Ze zijn anderzijds minder 

dan gemiddeld van plan om in de toekomst over te stappen naar het gebruik van openbaar vervoer in 

plaats van de wagen (45% vs 39%). De S1 - Vastberaden Consumenten geven in het algemeen vaker 

dan gemiddeld aan dat ze niet van plan zijn om acties die ze nu doen in de toekomst verder te zetten. 

De S4 - Onverschillige Consumenten hebben minder de intentie om over te stappen naar bepaalde 

acties in de toekomst. Een uitzondering daarop is het isoleren van de woning. Naar eigen zeggen 

lopen ze achterop in deze actie, maar zijn ze wel meer dan gemiddeld bereid om dit in de toekomst 

te doen (24% vs 17%). De S5 – Onwetende Consumenten zijn op hun beurt meer dan gemiddeld 

bereid om in de toekomst te kiezen voor hernieuwbare energie (39% vs 33%) maar zijn niet van plan 

om alternatieven te zoeken voor vliegtuigreizen (62% vs 52%). Daarnaast kopen ze nu ook minder 

vaak duurzame voeding (38% vs 49%), al wilt een deel dit wel in de toekomst gaan doen (24% vs 

18%). 

Wanneer we kijken naar het verband tussen de acties die men reeds onderneemt of wil ondernemen 
in de toekomst, en de mate waarin deze acties volgens de Vlaming een impact kunnen hebben op de 
klimaatverandering, zien we een positief verband tussen de twee. We kunnen echter niet achterhalen 
wat de oorzaak is en wat het gevolg. De Vlaming kan aangeven dat bepaalde acties in grote mate 
een impact hebben, omdat dit de acties zijn die ze ondernemen. Aan de andere kant kan men 
bepaalde acties dan weer gaan doen, omdat men deze een grote impact toekent.  

Afbeelding 4.4.3 Kruising tussen de impact van processen en de acties die worden ondernomen om klimaatverandering te 

vertragen – Vraag C8: In welke mate vertragen onderstaande acties de klimaatverandering? Element ‘In grote mate’ en C9: 

Welke concrete acties doet u nu al of gaat u in de nabije toekomst doen? Elementen ‘Doe ik nu en ga ik blijven doen’ + ‘Doe ik 

nu maar ga ik niet blijven doen’ + ‘Doe ik niet, maar ga ik doen’ | Basis: alle respondenten (n=1221)   

 

5.5 Acties burgers energiebesparing 

Daarnaast werd in de bevraging ook de link tussen acties en energiegebruik in huis bevraagd. 
Isolatie van zowel de daken als de muren wordt door de meerderheid beschouwd als de meest 
effectieve energiebesparende actie in huis. Meer dan de helft van de Vlamingen ziet ook het plaatsen 
van hoogrendementsbeglazing en een energiezuinig verwarmingssysteem, het kopen van 
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energiezuinige toestellen en het vervangen van lampen door energiezuinige lampen als acties die in 
grote mate de energiebesparing in huis beïnvloeden. Evenzeer kunnen kleine gedragsaanpassingen 
volgens de helft van de Vlamingen een groot verschil maken. Het beperken van sluimerverbruik, zoals 
bijvoorbeeld het uitzetten van de slaapstand van de televisie, wordt daarentegen eerder gezien als 
een actie die in beperkte mate energie zal besparen. Slechts 3 op 10 Vlamingen geeft aan dat het 
effectieve energieverbruik opvolgen, bijvoorbeeld door middel van slimme energiemeters, in grote 
mate een effect zal hebben op de besparingen in huis.  

Afbeelding 4.5.1 Impact van de acties op de energiebesparing in huis – Vraag C10: In welke mate hebben deze acties een 

effect op de energiebesparing in huis? | Basis: alle respondenten (n=1221) 

 

50-64 jarigen denken meer dan gemiddeld dat lampen vervangen door energiezuinige lampen (60% 

vs 54%), het beperken van sluimerverbruik (40% vs. 34%) en kleine gedragsaanpassingen (57% vs. 

51%) een groot effect hebben op de energiebesparing in huis. Volgens de 65-plussers kan ook 

hoogrendementsbeglazing een grote rol spelen (64% vs. 59%). Inwoners van de grote centra 

verwachten meer dan gemiddeld dat acties zoals daken isoleren (74% vs 68%) een groot effect 

hebben op de energiebesparing. De hogere sociale klasse 1-2 verwacht meer dan gemiddeld dat 

verschillende acties, zoals het isoleren van daken (79% vs 68%) en muren (68% vs 61%), het plaatsen 

van hoogrendementsbeglazing (67% vs 59%), een energiezuinig verwarmingssysteem (66% vs 57%) 

en het aankopen van energiezuinige toestellen (63% vs 56%) een groot effect hebben op de 

energiebesparing in huis. De S3 - Overtuigde Consumenten verwachten bij alle acties meer dan 

gemiddeld een grote impact hiervan. De S4 - Onverschillige Consumenten daarentegen geloven 

minder in het effect van de verschillende acties op de energiebesparing in huis. De S2 - Realistische 

Consumenten zien vaker een belangrijk energiebesparend effect van hoogrendementsbeglazing 

(64% vs 59%). 

Ongeveer 80% van de Vlamingen zegt reeds zelf actie te ondernemen door lampen te vervangen 
door energiezuinige varianten, doorvoeren van kleine gedragsaanpassingen en het aankopen van 
energiezuinige toestellen. Ook zegt 2 op 3 Vlamingen rekening te houden met sluimerverbruik. Een 
energiezuinig verwarmingssysteem en het nauwlettend opvolgen van het effectieve energieverbruik 
worden op dit moment minder toegepast dan de andere bevraagde acties, maar tonen vooral nog veel 
potentieel. 1 op 4 Vlamingen wilt deze acties gaan toepassen in de toekomst. 
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Afbeelding 4.5.2 Acties die zelf worden gedaan om energie te besparen in huis – Vraag C11: Welke concrete acties doet u nu 

al of gaat u in de nabije toekomst doen? | Basis: alle respondenten (n=1221) 

 

65-plussers zijn momenteel meer dan gemiddeld bezig met kleine gedragsaanpassingen (89% vs 

80%) en plaatsen vaker een energiezuinig verwarmingssysteem (56% vs 50%). Zij hebben 

daarentegen wel minder de intentie om in de toekomst hun muren te gaan isoleren (26% vs 19%). 

Ook de 50-64 jarigen doen reeds vaker kleine gedragsaanpassingen (89% vs 83%) en plaatsen meer 

energiezuinige verwarmingssystemen (56% vs 50%). Daarnaast ondernemen ze ook vaker acties 

zoals energiezuinige toestellen aankopen (86% vs 80%), lampen vervangen door energiezuinige 

varianten (87% vs 80%), beperken van sluimerverbruik (74% vs 66%) en het effectieve 

energieverbruik (39% vs 34%). De 30-39 jarigen hebben dan weer vaker de intentie om hun daken te 

gaan isoleren in de toekomst (23% vs 15%). De 18-29 jarigen willen daarentegen meer dan gemiddeld 

acties ondernemen in de toekomst, zoals het plaatsen van hoogrendementsbeglazing (28% vs 19%), 

het plaatsen van een energiezuinig verwarmingssysteem (33% vs 25%) en het beperken van 

sluimerverbruik (25% vs 14%).  

Inwoners van de grote centra ondernemen momenteel minder acties zoals muren isoleren (48% vs 

56%). Over deze actie zeggen inwoners van de kleinere dorpen of gehuchten meer dan gemiddeld 

dat ze deze opnemen en die ook willen verderzetten in de toekomst (62% vs 56%). De lagere sociale 

klasse 7-8 plaatst momenteel minder vaak hoogrendementsbeglazing (47% vs 54%) en heeft ook 

minder de intentie om dit te doen in de toekomst (27% vs 19%). De hogere sociale klasse 1-2 

onderneemt in het algemeen reeds vaker acties. De S3 - Overtuigde Consumenten verklaren 

eveneens vaker alle acties te ondernemen. De S4 - Onverschillige Consumenten daarentegen 

ondernemen minder acties en geven vaker aan om te stoppen met bepaalde acties die ze nu wel 

doen, zoals het vervangen van lampen door energiezuinige varianten (14% vs 7%). Zowel de S4 - 

Onverschillige Consumenten als de S5 – Onwetende Consumenten zijn dan weer minder bereid om 

noch nu, noch in de toekomst energieverbruik op te volgen (respectievelijk 43% en 42% vs 34%). De 

S5 - Onwetende Consumenten zijn daarentegen meer dan gemiddeld bereid om energiezuinige 

verwarmingssystemen te plaatsen in de toekomst (32%). De S2 - Realistische Consumenten zijn 

momenteel al meer bezig met kleine gedragsaanpassingen (90% vs 83%). 



 

 

 

58 

Ook hier werd het verband tussen de acties die men reeds onderneemt, of wilt ondernemen in de 
toekomst, en de mate waarin deze acties volgens de Vlaming een impact kunnen hebben op de 
energiebesparing onderzocht. Dit verband bleek echter minder aanwezig te zijn.  

Afbeelding 4.5.3 Kruising tussen de impact van bepaalde acties en of ze worden ondernomen om zelf energie te besparen in 

huis – Vraag C10 In welke mate hebben deze acties een effect op de energiebesparing in huis?  Element ‘In grote mate’ en 

C11: Welke concrete acties doet u nu al of gaat u in de nabije toekomst doen? Elementen ‘Doe ik nu en ga ik blijven doen’ + 

‘Doe ik nu maar ga ik niet blijven doen’ + ‘Doe ik niet, maar ga ik doen’ | Basis: alle respondenten (n=1221)  

 

5.6 Alternatieve energiebronnen 

Er zijn verschillende soorten van energiebronnen beschikbaar die een belangrijke rol kunnen spelen 
in de toekomst. Volgens de Vlaming zullen voornamelijk bronnen zoals windenergie en zonne-energie 
aan belang winnen. 6 op 10 Vlamingen verwacht tevens dat restwarmte en aardwarmte belangrijker 
zullen worden. Waterkrachtenergie zal volgens 56% van de Vlamingen eveneens een grotere rol 
krijgen in de toekomst. Een meerderheid geeft aan dat de klassieke fossiele energiebronnen steenkool 
en aardolie minder belangrijk gaan worden. Voor aardgas geeft meer dan de helft van de Vlamingen 
aan dat deze even belangrijk zal blijven. Kernenergie wordt volgens 54% van de Vlamingen minder 
belangrijk.  

Afbeelding 4.6.1 Alternatieve energiebronnen – Vraag C12: Kan u voor elk van volgende energiebronnen aangeven of ze 

belangrijker gaan worden in de toekomst? | Basis: alle respondenten (n=1221) 
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S3 - Overtuigde Consumenten verwachten meer dan gemiddeld dat windenergie (85% vs 74%), 

zonne-energie (79% vs 72%) en aardwarmte (67% vs 60%) een belangrijkere rol gaan spelen in de 

toekomst, in tegenstelling tot de S4 - Onverschillige Consumenten die deze met respectievelijk 48%, 

49% en 48% duidelijk minder belang dan gemiddeld toekennen. De S2 - Realistische Consumenten 

verwachten dan weer meer dan gemiddeld dat restwarmte aan belang gaat winnen in de toekomst 

(70% vs 60%) evenals de 30-39 jarigen (70%) en 40-49 jarigen (69%). Deze laatste twee 

leeftijdsgroepen verwachten samen met de S5 - Onwetende Consumenten meer dan gemiddeld dat 

energie uit biomassa belangrijker wordt (respectievelijk 47%, 48% en 46% vs 39%). Ook voor 

waterkrachtenergie wordt er meer dan gemiddeld een toename aan belang verwacht door zowel de 

S3 - Overtuigde Consumenten en de S5 - Onwetende Consumenten (63% en 62% vs 56%), als de 

18-29 jarigen (67%) en de inwoners van de grote centra (64%). Daarnaast voorspelt de S3 - 

Overtuigde Consumenten meer dan gemiddeld dat een aantal traditionele energiebronnen zoals 

steenkool (86% vs 80%), stookolie (80% vs 73%) of kernenergie (69% vs 54%) minder belangrijk 

zullen worden. 

5.7 Maatregelen overheid 

86% van de Vlamingen kan zich vinden in overheidsmaatregelen die de productie van 

energiezuinige toestellen stimuleren. Daarnaast kan een meerderheid van de Vlamingen zich ook 
vinden in maatregelen die als doel hebben om de belasting van personenwagens te laten afhangen 
van de CO2-uitstoot, vliegverkeer in dezelfde mate te belasten als andere transportmiddelen en het 
invoeren van slimme energiemeters en/of progressieve energietarieven. 45% van de Vlamingen gaat 
niet akkoord met de regel om een hogere onroerende voorheffing op te leggen voor weinig energie-
efficiënte woningen. 

Afbeelding 4.7.1 Overheidsmaatregelen – Vraag C14: Met welke overheidsmaatregelen m.b.t. klimaatverandering gaat u 

akkoord? | Basis: alle respondenten (n=1221)  
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Een hogere onroerende voorheffing voor weinig energie-efficiënte woningen kan op meer steun 

rekenen bij de 30-39 jarigen (42%) terwijl de 65-plussers hier minder akkoord mee zijn (27%). Deze 

laatste groep staat meer dan gemiddeld achter maatregelen zoals het stimuleren van de productie 

van energiezuinige toestellen (95%), het laten afhangen van de belasting voor personenwagens van 

de CO2-uitstoot (66%) en eenzelfde belasting van het vliegverkeer als andere transportmiddelen 

(62%). Ook de inwoners van de grote centra zijn meer dan gemiddeld akkoord met deze drie 

maatregelen (respectievelijk 90%, 67% en 62%). 

Vlamingen die behoren tot de hogere sociale klasse 1-2 en/of die bekend zijn met de term 

klimaatverandering zijn in het algemeen meer akkoord met alle voorgestelde overheidsmaatregelen. 

Ook de S3 - Overtuigde Consumenten kunnen zich beter vinden in de verschillende maatregelen. Dat 

geldt vooral voor het stimuleren van de productie van energiezuinige toestellen (93%), gevolgd door 

het invoeren van een personenwagenbelasting waarbij rekening wordt gehouden met de CO2-uitstoot 

(77%). De S2 - Realistische Consumenten zijn op hun beurt ook een grotere voorstander van het 

stimuleren van de productie van energiezuinige toestellen (90%). De belasting op personenwagens 

laten afhangen van de CO2-uitstoot kan daarnaast ook rekenen op meer dan gemiddelde steun van 

de S5 - Onwetende Consumenten (63%). 

5.8 Toekomstbeeld 

Volgens 39% van de Vlamingen zullen binnen 30 jaar de kosten voor klimaatverandering betaald 
worden door de grootste verbruikers. Daarnaast geven ongeveer 3 Vlamingen op 10 aan dat ze 
verwachten dat iedereen zijn eigen energie zal produceren, thuis of in de buurt, en dat er voornamelijk 
voor grootschalige in plaats van kleinschalige windprojecten wordt gegaan. 25% verwacht dat binnen 
30 jaar iedereen participeert in energieopwekkingsprojecten, terwijl 19% van de Vlamingen van 
mening is dat het vooral privébedrijven zijn die energie zullen opwekken. Wanneer we kijken naar de 
woningen, verwacht een derde van de Vlamingen dat woningen in slechte staat gerenoveerd worden 
naar energiezuinige woningen. 1 op 4 daarentegen denkt dat deze binnen 30 jaar vervangen zullen 
worden door energie-neutrale woningen. Ook omtrent de aard van de verwarming zijn de meningen 
verdeeld. 24% verwacht dat woningen nog steeds worden verwarmd met aardolie, aardgas of 
steenkool, terwijl 27% verwacht dat er zo geen woningen meer zullen bestaan. 1 Vlaming op 3 ziet 
binnen 30 jaar eerder goedkope en snelle treinverbindingen doorheen heel Europa dan goedkope 
vliegtuigreizen. 
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Afbeelding 4.8.1 Blik op de toekomst: Vlaanderen over 30 jaar –10-puntenschaal, enkel top3 -en bottom3-score uit vraag C15: 

Hier ziet u telkens 2 uitspraken met betrekking tot de toekomst van Vlaanderen. Als we nu 30 jaar vooruit reizen in de tijd, welke 

stelling benadert dan het meest uw beeld voor het Vlaanderen van de toekomst? | Basis: alle respondenten (n=1221)  

 

De oudere generatie, zowel de 50-64 jarigen als de 65-plussers, ziet, meer dan gemiddeld, woningen 

binnen 30 jaar gerenoveerd worden naar energiezuinige woningen (38% en 38%). De 65-plussers zijn 

er ook meer dan gemiddeld van overtuigd dat over 30 jaar de kosten voor de klimaatverandering 

betaald zullen worden door de grootste verbruikers (48%), dat er vooral grootschalige windprojecten 

zullen worden uitgevoerd (38%) en dat energie in enkele grote energiecentrales geproduceerd zal 

worden (31%). De 30-39 jarigen en 40-49 jarigen geloven daarentegen meer dan gemiddeld dat 

iedereen zijn eigen energie thuis of in de buurt zal produceren (38% en 35%). Deze laatste groep 

verwacht bovendien vaker dat woningen niet langer verwarmd zullen worden met aardolie, aardgas 

of steenkool (34%), iets wat ook S3 - Overtuigde Consumenten meer dan gemiddeld zien gebeuren 

(38%). Terwijl de S4 - Onverschillige Consumenten eerder geloven dat er nog woningen zullen zijn 

die wel door middel van deze energiebronnen verwarmd worden (31%). De S3 - Overtuigde 

Consumenten zien binnen 30 jaar ook eerder de stap gebeuren naar energiezuinige (36%) dan naar 

energieneutrale woningen (27%). Zij denken ook meer dan gemiddeld dat Vlamingen zullen 

participeren in energieopwekkingsprojecten (32%). Zowel de S2 - Realistische Consumenten als de 

S3 - Overtuigde Consumenten verwachten vaker dat de kosten voor de klimaatverandering 

voornamelijk betaald zullen worden door de grootste verbruikers (46% en 46%) en dat iedereen zijn 

eigen energie zal produceren (respectievelijk 34% en 36%). Daarnaast verwachten S2 - Realistische 

Consumenten meer dan gemiddeld een toename van het aantal grootschalige windprojecten (38%). 
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6 Ruimte en wonen 

6.1 Attitudes 

Wanneer we kijken naar de algemene attitudes met betrekking tot ruimte en wonen zien we dat 
de meerderheid van de Vlamingen een privétuin verkiest, zelfs indien een gemeenschappelijke tuin 
groter zou zijn. Vlamingen opteren eerder voor een individuele ecologische woning (51%) dan voor 
een ecologische woning in een grootschalig woonproject (13%). Er is geen duidelijke voorkeur voor 
een ruime of compacte woning. Ook met betrekking tot lintbebouwing is de groep die zich er aan stoort 
even groot als de groep die zich hier niet aan stoort. 1 Vlaming op 4 verkiest een woning in de stad of 
in de dorpskern tegenover 44% van de Vlamingen die de voorkeur geven aan een woning buiten de 
stad of dorpskern. Ongeveer de helft van de Vlamingen geeft aan in de huidige woning te blijven 
wonen bij een verandering in de gezinssamenstelling. Voor 1 op 4 Vlamingen is hun woonsituatie 
echter niet permanent, zij geven aan een nieuwe woning te zoeken wanneer de gezinssituatie 
verandert.  

Afbeelding 5.1.1 Attitudes met betrekking tot ruimte en wonen – 10-puntenschaal, enkel top3 -en bottom3-score uit vraag B1: 

Hier ziet u telkens 2 tegenstellingen met betrekking tot ruimte en wonen. Lees elke tegenstelling grondig en beweeg aan de 

hand van de muis de cursor tussen de 2 uitersten in richting van de stelling die het meest bij u persoonlijk aansluit. | Basis: alle 

respondenten (n=1216) 

 

Een gemeenschappelijke tuin kan op meer interesse rekenen bij de 65-plussers (10%) en zij die 

horen tot een lagere sociale klasse 7-8 (11%) of in de grote centra leven (11%). Voornamelijk het 

segment S3 - Overtuigde Consumenten verkiest meer dan gemiddeld een gemeenschappelijke tuin 

(12%). Daarnaast ergeren zij zich meer aan de lintbebouwing langs de weg (38% vs 29%) en gaan zij 

ook meer een compacte (36% vs 30%) en een ecologische woning binnen een grootschalig 

woonproject (19% vs 13%) verkiezen. De S2 - Realistische Consumenten blijven eerder vasthouden 

aan het individuele aspect. Zo hebben zij een sterkere voorkeur dan gemiddeld voor een privétuin 

(86%) en een individuele ecologische woning (57%). De S4 - Onverschillige Consumenten op hun 

beurt verkiezen meer dan gemiddeld een ruime woning (37% vs 27%) en storen zich minder aan 

lintbebouwing (38% vs 29 %).  

Daarnaast werden ook de attitudes bevraagd met betrekking tot de ideale tuin. De gemiddelde 
Vlaming kiest hierbij voor een tuin met zoveel mogelijk groen, waaronder bomen, struiken of hagen, 
idealiter omringd met een natuurlijke afsluiting. Over de mate waarin de natuur zijn stempel mag 
drukken zijn de meningen verdeeld. Ongeveer de helft wilt geen onkruid in zijn tuin terwijl de andere 
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helft zich hier minder aan stoort. 1 op 2 Vlamingen vindt dat een tuin incl. gazon, altijd in perfecte staat 
moet zijn.  

Een kleine meerderheid zegt graag in de tuin te werken, maar probeert zo weinig mogelijk tijd te 
besteden aan het onderhoud ervan. Door ongeveer 1 op 3 wordt werken in de tuin gezien als een 
verplichting. Voor 83 % van de Vlamingen is het belangrijker dat een tuin multifunctioneel is voor het 
hele gezin dan dat de tuin een mooi uitzicht heeft. Een meerderheid opteert ook voor verscheidenheid 
en afwisseling in de tuin en het gebruik van natuurlijke producten. Toch ziet een vierde van de 
Vlamingen chemische producten als noodzakelijk voor het onderhoud van hun tuin. 

Afbeelding 5.1.2 Uitspraken met betrekking tot de ideale 

tuin – Vraag B2: Als we kijken naar de tuin, hoe zou uw 

ideale tuin er dan uitzien? Hier ziet u telkens 2 uitspraken 

met betrekking tot uw ideale tuin. Gelieve elke keer de 

uitspraak te selecteren die voor u persoonlijk het meest 

toepasselijk is. | Basis: alle respondenten (n=1216) 

Afbeelding 5.1.3 Redenen waarom dit de ideale tuin is –

Vraag B3: Als we nu kijken naar de keuzes die u gemaakt 

heeft met betrekking tot uw ideale tuin. Kan u aangeven 

waarom deze tuin uw ideale tuin is? Gelieve elke keer de 

reden te selecteren die het meest verklaart waarom u deze 

keuze gemaakt heeft met betrekking tot de tuin.  | Basis: 

alle respondenten (n=1216) 

       

Voor de hogere sociale klasse 1-2 is het nog belangrijker dat de natuur zijn stempel kan drukken op 

hun tuin (53%). Zij tonen een sterkere voorkeur voor zoveel mogelijk groen (83%), met daarbij horend 

een natuurlijke afsluiting (70%, bomen, struiken en hagen (81%). Hun ideale tuin is hoofzakelijk 

multifunctioneel (89%) en vraagt zo weinig mogelijk onderhoud (64%). Ook bij onwoners van de grote 

centra krijgt de natuur meer dan gemiddeld vrij spel om zijn stempel te drukken (55%) en is het nog 

belangrijker om zoveel mogelijk groen te hebben in de tuin (84%).  

De S3 - Overtuigde Consumenten en S2 - Realistische Consumenten, zijn minder te vinden voor 

verharding rondom hun huis (respectievelijk 10% en 15%), houden meer van een tuin met 

verscheidenheid en afwisseling (80% en 78%) en gaan duidelijker voor een tuin met bomen, struiken 

of hagen (85% en 82%). De S4 - Onverschillige Consumenten en S5 - Onwetende Consumenten 

daarentegen hebben dit liever niet en opteren meer dan gemiddeldvoor een afsluiting bestaande uit 

een muur, paneel of draad (respectievelijk 50% en 45%). Zij geven dan ook vaker aan minder tijd te 

willen spenderen aan onderhoud (72% en 74%), verkiezen vaker soberheid en strakheid in de tuin 

(46% en 33%) en vinden vaker dat het gebruik van chemische producten (55% en 35%) noodzakelijk 

is. Ook de generatie van 18-29 jarigen geeft vaker de voorkeur aan een sobere en strakke tuin (37%) 

waarbij ze zo weinig mogelijk tijd moeten spenderen aan het onderhoud ervan (71%). Voor 65-

plussers daarentegen is werken in de tuin meer dan gemiddeld een ontspannende bezigheid (70%). 

Deze 65-plussers zijn meer dan gemiddeld op zoek naar verscheidenheid en afwisseling in hun tuin 

(80%).

6.2 Kennis  
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Nagenoeg 63% van de Vlamingen heeft nog niet gehoord van de term versnippering van de open 

ruimte in Vlaanderen. Spontane associaties die opkomen bij de respondenten hebben te maken met 
termen zoals ruimte, klein, open, groen en lintbebouwing. De eerste begrippen werden zowel vermeld 
door degenen die aangaven de term te kennen als zij die de term niet kennen. Maar lintbebouwing 
kwam voornamelijk aan bod bij zij die aangaven bekend te zijn met de term versnippering van de open 
ruimte, terwijl de niet-kenners het eerder hielden op ruimte, bebouwing, open en delen. 

Afbeelding 5.2.1 Spontane open associaties – Vraag B10: Ongeacht of u al gehoord heeft van de versnippering van de open 

ruimte, welke spontane associaties maakt u met de versnippering van de open ruimte? Neem even de tijd en noteer alle 

associaties die bij u opkomen. | Basis: alle respondenten (n=1216)  

                                       

De Vlamingen die de term versnippering kennen, geven meer aan zich te ergeren aan lintbebouwing 
langs onze wegen (38%). Zij kiezen ook vaker voor zoveel mogelijk groen in de tuin (85%) en bomen, 
struiken of hagen (84%) met een natuurlijke afsluiting (70%). Wie de term versnippering kent stoort 
zich minder aan onkruid (60%), laat de natuur meer dan gemiddeld zijn stempel drukken op de tuin 
(56%), is meer gericht op het natuurlijk uitzicht (69%) en de multifunctionaliteit van de tuin (87%). 

Afbeelding 5.2.2 Kennis van de term versnippering van de open ruimte – Vraag B9: We willen graag in kaart brengen wat u 

verstaat onder de versnippering van de open ruimte in Vlaanderen. Heeft u al gehoord van de versnippering van de open 

ruimte? Duidelijkheid omschrijving term – Vraag B11: Hieronder vindt u een korte omschrijving van de versnippering van de 

open ruimte in Vlaanderen. Is deze omschrijving duidelijk?  | Basis: alle respondenten (n=1216) 

 

De definitie die werd opgesteld door het Departement Omgeving werd duidelijk bevonden (81%), ook 
door degenen die voordien aangaven het begrip niet te kennen (74%). Voor 1 op 4 bevat deze definitie 
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veel nieuwe/andere informatie, voornamelijk voor degenen die nog niet bekend waren met de term 
versnippering (niet kennen 29% vs kennen 13%). 

Afbeelding 5.2.3 Overeenkomst met reeds bestaande kennis omtrent versnippering – Vraag B12: Nu u deze omschrijving 

gelezen hebt, kan u aangeven in welke mate deze omschrijving overeenkomt met uw kennis van de versnippering van open 

ruimte in Vlaanderen?  | Basis: alle respondenten (n=1216) 

 

De helft van de hogere sociale klasse 1-2 is beter dan gemiddeld bekend met de term versnippering 

(51%) en vindt de definitie vaker duidelijk (89%). Voor de jongere generatie van 18-29 jaar bevat de 

definitie meer nieuwe informatie (35% vs 23%). Terwijl de inwoners van de grote centra, veel 

elementen terugvinden die ze al kennen (26% vs 21%). Relatief meer respondenten van het segment 

S3 - Overtuigde Consumenten vindt dat de definitie geen nieuwe/andere informatie bevat (28% vs 

21%). Zij hebben reeds vaker gehoord van versnippering (47%). In tegenstelling tot de S4 - 

Onverschillige Consumenten, waar amper 1 op 4 bekend is met de term. 

6.3 Keuze woning  

Bij de keuze van een woning speelt, naast de woning zelf, ook de woonomgeving een rol. Voor de 
Vlaming is vooral de aanwezigheid van voorzieningen doorslaggevend in zijn keuze. Daarnaast 
dragen ook elementen zoals een gevoel van veiligheid, privacy, de afstand tot het werk/school en een 
groene omgeving sterk bij tot de ideale buurt of woonomgeving voor (meer dan) de helft van de 
Vlamingen. De mate van sociale diversiteit in de buurt, toegang tot de autosnelweg en de 
aanwezigheid van recreatiemogelijkheden spelen daarentegen een rol bij minder dan een vierde van 
de Vlamingen. 

Afbeelding 5.3.1 Bepalende elementen voor de ideale buurt –of woonomgeving – Vraag B4: Bij de keuze van een woning 

speelt, naast de woning zelf, ook de woonomgeving een rol. Welke elementen bepalen in belangrijke mate uw ideale buurt of 

woonomgeving?  | Basis: alle respondenten (n=1216) 
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Voor 80% van de 18-29 jarigen wordt de ideale buurt of woonomgeving bepaald door de afstand 

tot het werk/school. Daarnaast is ook de afstand tot familie (62%) en de verkeersdrukte (57%) voor 

hen van groter dan gemiddeld belang. Zowel de jongere generatie (18-29 jaar) als de oudere generatie 

(+65 jaar), hechten beide meer dan gemiddeld belang aan de aanwezigheid van openbaar vervoer 

(respectievelijk 54% en 57%). Verder zoeken 65-plussers ook meer naar een omgeving met 

voldoende aanwezigheid van voorzieningen (77%) en die hen een veilig gevoel geeft (66%) en een 

kwaliteitsvol buurtleven kent (47%). Ook de hogere sociale klasse 1-2 kijkt meer voornamelijk naar de 

afstand tot het werk (69%) in combinatie met de verkeersdrukte (54%). Bovendien vinden zij ook een 

groene omgeving belangrijker bij de keuze van hun woning (56%). Iets dat ook bij de inwoners van de 

grote centra meer dan gemiddeld hun ideale woonomgeving bepaalt (60%). Daarnaast zoeken zij 

meer de aanwezigheid van voorzieningen (71%), openbaar vervoer (56%), parkeerplaatsen (36%) en 

verkeersinfrastructuur voor voetgangers en fietsers (34%) op. 

Tevens bij de S2 - Realistische Consumenten en S3 - Overtuigde Consumenten wordt een groene 

omgeving sterker dan gemiddeld gewaardeerd (55% en 63%). De S3 - Overtuigde Consumenten– 

hechten daarenboven ook meer belang aan de aanwezigheid van verkeersinfrastructuur voor 

voetgangers en fietsers (41%) en de mate van sociale diversiteit in de buurt (19%). Voor de S5 - 

Onwetende Consumenten wordt de ideale buurt of woonomgeving meer bepaald door de 

aanwezigheid van voorzieningen (72%), de afstand tot het school/werk (67%), privacy (64%), de 

afstand tot de familie (56%) en de verkeersdrukte (50%). Voor mensen die verklaren de term 

versnippering te kennen zijn volgende kenmerken meer dan gemiddeld van belang: aanwezigheid van 

voorzieningen (70%), groene omgeving (58%), openbaar vervoer (50%) en verkeersdrukte (50%). 

Een woning kan erg geschikt zijn, maar bepaalde kenmerken kunnen zo storend bevonden 

worden, dat er toch naar een andere woning wordt gezocht. Wateroverlast is hierbij voor de 
Vlaming het meest doorslaggevende punt. Daarnaast wordt door ongeveer 2 op 3 Vlamingen de 
nabijheid van een kerncentrale, afvalverwerkingscentrum, luchthaven of industrie als te storend 
ervaren. Ook een drukke verkeers-as of een hoogspanningsmast in de omtrek zet meer dan de helft 
van de Vlamingen toch aan om een andere woning te zoeken. Windmolens en zonnepanelen worden 
door slechts een kleine minderheid als storend beschouwd. De nabijheid van een tram of 
busverbinding, een winkelbuurt of een supermarkt, gaan er over het algemeen niet voor zorgen dat 
men een nieuwe woning gaat zoeken. 

Afbeelding 5.3.2 Elementen zo storend dat een andere woning wordt gezocht – Vraag B5: Stel dat u een woning vindt die erg 

geschikt is voor u, maar ze heeft één van de onderstaande kenmerken. Welke kenmerken zou u zo storend vinden dat u toch 

naar een andere woning op zoek gaat?  | Basis: alle respondenten (n=1216) 
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65-plussers hebben het moeilijker dan gemiddeld met aanwezigheid van wateroverlast (87%), een 

afvalverwerkingscentrum (74%) of een drukke verkeers-as (64%). Terwijl elementen zoals 

wateroverlast (respectievelijk 68% en 66%) en kerncentrales (respectievelijk 60% en 60%) bij de 

midden categorie van 30-39 en 40-49 jarigen een minder bepalende rol krijgen. Ook de aanwezigheid 

van industrie en een drukke verkeers-as zijn minder belangrijk voor de 40-49 jarigen (50%). Een 

afvalverwerkingscentrum is voor de 30-39 jarigen minder belangrijk dan gemiddeld (56%). Bij de 18-

29 jarigen zijn de kerncentrales daarentegen het meest doorslaggevende punt (77%), belangrijker 

dan bv. wateroverlast (74%). Deze generatie kijkt dan weer minder naar de aanwezigheid van veel 

geparkeerde wagens (14%) en mensen van verschillende culturen (20%) terwijl dit bij de 50-64 jarigen 

wel meer dan gemiddeld als storende factoren wordt beschouwd (respectievelijk 31% en 32%). Ook 

de lagere sociale 7-8 klasse heeft het moeilijker dan gemiddeld met het wonen in een buurt waarin 

veel mensen van verschillende culturen samenwonen (34%) alsook met het wonen in een 

studentenbuurt (45%). Ook bij de inwoners van de kleinere dorpen of gehuchten wegen elementen 

zoals de aanwezigheid van verschillende culturen (32%) en een drukke verkeers-as (64%) zwaarder 

door dan bij de gemiddelde Vlaming. 

Voor de S3 - Overtuigde Consumenten zijn elementen zoals de nabijheid van een industrie (73%), 

een kerncentrale (73%), een drukke verkeers-as (66%) maar ook een school/crèche (29%) of een 

toeristische trekpleister (33%) grotere breekpunten. De S2 - Realistische Consumenten ergeren zich 

op hun beurt dan weer meer aan transportverbindingen zoals een luchthaven (71%) of een 

treinstation/-verbinding (39%) maar ook een hoogspanningsmast (58%). Terwijl de S4 - Onverschillige 

Consumenten het moeilijker dan gemiddeld hebben met de aanwezigheid van veel van verschillende 

culturen (35%). 

6.4 Ruimte delen  

De meerderheid van de Vlamingen kent de verschillende vormen van gemeenschappelijk 
ruimtegebruik. De meest gekende vorm is kangoeroe wonen. 2 op 5 Vlamingen kent de drie vormen 
van gemeenschappelijk ruimtegebruik. Dit zijn in het algemeen voornamelijk de jongeren 18-29 jaar, 
de hogere sociale klasse 1-2 en de inwoners van de grote centra. Ongeveer 17% kent daarentegen 
geen enkele vorm van gemeenschappelijk ruimtegebruik. Hiertoe behoren voornamelijk de S1 - 
Vastberaden Consumenten en S4 - Onverschillige Consumenten. 

Afbeelding 5.4.1 Kennis gemeenschappelijk ruimtegebruik – Vraag B8: Kent u onderstaande, nieuwe vormen van 

gemeenschappelijk ruimtegebruik? | Basis: alle respondenten (n=1216) 

 

Vooral jongeren (74%) en 30-39 jarigen (68%) zijn bekend met AirBnB, terwijl de 50-64 jarigen (46%) 

en 65-plussers (48%) deze vorm van gemeenschappelijk ruimtegebruik minder kennen. Consumenten 
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die in stedelijke gebieden wonen zijn meer dan gemiddeld bekend met cohousing (63%) en AirBnB 

(65%), terwijl consumenten uit landelijke gebieden hier minder bekend mee zijn (respectievelijk 53% 

en 42% kennen de term niet). Vlamingen die behoren tot de hogere sociale klasse 1-2 zijn meer 

bekend met de verschillende vormen van gemeenschappelijk ruimtegebruik. Vlamingen uit de lagere 

sociale klassen 7-8 zijn dan weer minder bekend met cohousing (onbekend bij 55%) en AirBnB 

(onbekend bij 51%). S2 - Realistische Consumenten is meer bekend met cohousing (60%) en S5 - 

Onwetende Consumenten zijn meer bekend met kangoeroe wonen (82%) en AirBnB (71%). De S1 - 

Vastberaden Consumenten zijn minder bekend met kangoeroe wonen (onbekend bij 28%) en AirBnB 

(onbekend bij 45%). De S4 - Onverschillige Consumenten zijn op hun beurt minder dan gemiddeld 

bekend met om het even welke vorm van gemeenschappelijk ruimtegebruik. Ook degenen die het 

begrip versnippering kennen zijn meer bekend met de nieuwe vormen van samenwonen zoals 

kangoeroe wonen (89%), AirBnB (77%) en cohousing (71%). 

Minder dan de helft van de Vlamingen is bereid om minimum één binnen- of buitenruimte te delen 
met anderen (45%). Zij die wel bereid zijn om minimum één binnen- of buitenruimte te delen, zouden 
voornamelijk de klusplaats, atelier of bureauruimte (72%), wasplaats (58%), en tuin (50%) willen delen 
met anderen. Van deze Vlamingen zijn de S3 - Overtuigde Consumenten (59%) en de inwoners van 
de grote centra (54%) meer dan gemiddeld bereid om minstens één ruimte te delen. Ook bij degenen 
die reeds bekend zijn met cohousing ligt de bereidheid om minstens één ruimte te delen hoger (49%). 
Zij tonen een hogere bereidheid om ruimten te delen zoals de klusplaats, atelier of bureauruimte (38%) 
en de wasplaats (30%). De ruimte die de gemiddelde Vlaming het meeste wil delen is een 
functionele ruimte die wordt gebruikt als klusplaats, atelier of bureauruimte. De gemiddelde Vlaming 
is daarentegen minder bereid om ruimten te delen die behoren tot de persoonlijke sfeer, zoals de 
keuken en de woonkamer.  

Afbeelding 5.4.2 Bereidheid om ruimten te delen – Top2 score uit vraag B6: We peilen nu naar de mate waarin u binnen- of 

buitenruimten zou willen delen met andere huishoudens. In welke mate zou u bereid zijn om elk van onderstaande binnen- 

en/of buitenruimten te delen? | Basis: alle respondenten (n=1216) 

  

Algemeen genomen zijn 65-plussers minderdan gemiddeld bereid om hun klusplaats (27%) of 

wasplaats (21%) te delen. Vlamingen die behoren tot een hogere sociale klasse 1-2 (50%) en 

inwoners van de grote centra (54%) staan dan wel meer open om minstens één binnen- of 

buitenruimte te delen. De S4 - Onverschillige Consumenten (32%) zijn over het algemeen minder dan 

gemiddeld bereid om minimum één ruimte te delen, en dan specifiek functionele ruimten zoals de tuin 

(14%), klus- (19%) en wasplaats (16%). De S3 - Overtuigde Consumenten zijn het meest bereid om 

minstens één ruimte te delen (59%), zeker als het gaat om openbare of functionele ruimten zoals de 

tuin (30%) en de klus- (46%) en wasplaats (36%). Zij die de term versnippering kennen zijn meer 

bereid om de klusplaats te delen (38%). 
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De voornaamste reden om een ruimte wél te delen zijn meer sociaal contact en om kosten uit te 
sparen. Hierbij worden degenen die bereid zijn de tuin/terras of de keuken te delen voornamelijk 
gemotiveerd door een toename van sociaal contact met de buurtbewoners. Terwijl zij die een 
wasplaats willen delen meer beïnvloed worden door de budgetvriendelijkheid van het concept.  

Afbeelding 5.4.3 Motivatoren en drempels voor delen ruimte –Vraag B7A: Kan u aangeven waarom u open zou staan om 

binnen- of buitenruimten te delen? en vraag B7B: Kan u aangeven waarom u binnen- of buitenruimten liever niet zou delen? | 

Basis: alle respondenten (n=1216) 

 

De helft van de Vlamingen is niet bereid om een binnen- of buitenruimte te delen. 65-plussers geven 

meer dan gemiddeld aan geen motivatoren te hebben en dus niet open te staan om ruimten te delen 

(58%), maar ook de S4 - Onverschillige Consumenten (68%) en de Vlamingen die behoren tot de 

kleinere dorpen of gehuchten (56%). Vlamingen die daarentegen minder middelen hebben, financieel 

of structureel, zijn meer op de hoogte van de verschillende mogelijkheden en staan meer open om 

ruimten te delen waartoe ze anders geen of beperkte toegang tot hebben.  

De belangrijkste drempel voor het delen van ruimten is minder privacy voor het gezin. Dit blijkt 

vooral een probleem te zijn voor S2 - Realistische Consumenten (86%), en zij zijn eveneens minder 

overtuigd van de eerdergenoemde voordelen die het delen van ruimten met zich meebrengt. Ondanks 

de openheid van jongeren en Vlamingen die behoren tot de hogere sociale klasse 1-2 om een binnen-

of buitenruimte te delen, zijn er belangrijke drempels die bij deze consumenten spelen. Nadelen die 

jongeren meer dan gemiddeld vermelden zijn de beperkte mogelijkheid om de ruimte naar eigen 

smaak in te richten (54%), de nood aan overleg en afspraken maken (53%) en de minder flexibele 

gebruiksmomenten (40%). Dit laatste is eveneens een belangrijker nadeel voor de hogere sociale 

klasse 1-2 (38%) alsook de gedeelde verantwoordelijkheid (48%).  

De Vlamingen die alle nieuwe vormen van gemeenschappelijk ruimtegebruik kennen, geven 

meer dan gemiddeld aan open te staan om binnen- of buitenruimten te delen (slechts 45% staat niet 

open) omwille van de verschillende motivatoren, met budgetvriendelijkheid en sociaal contact als 

voornaamste drijfveren. Anderzijds hebben zij ook redenen waarom ze bepaalde binnen- of 

buitenruimten liever niet zouden willen delen. Zo vormen minder privacy, gedeelde 

verantwoordelijkheid, nood aan overleg en minder flexibiliteit voor hen een grotere drempel dan 

gemiddeld. Echter speelt van onveiligheid bij hen een gevoel een minder belangrijke rol (17%), terwijl 

dit voor meer dan 1 op 4 Vlamingen die geen enkele nieuwe woonvorm kent, wel een drempel vormt.  

6.5 Maatregelen overheid  
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Een meerderheid van Vlamingen kan zich vinden in overheidsmaatregelen als het vrijwaren van 
meer ruimte voor de natuur, het voorzien van meer ruimte voor een netwerk van water en natuur in 
de stad en het slopen van leegstaande gebouwen zonder erfgoedwaarde. Minder steun is er bij de 
Vlaming voor volgende maatregelen: het verhogen van kadastraal inkomen voor bewoners in de open 
ruimte, het limiteren van de woonoppervlakte of –volume per persoon/gezin en het onteigenen van 
bouwgronden. 

Afbeelding 5.5.1 Overheidsmaatregelen Vraag B13: Met welke overheidsmaatregelen met betrekking tot ruimte en wonen in 

Vlaanderen gaat u akkoord?  | Basis: alle respondenten (n=1216)  

 

30-39 jarigen gaan minder dan gemiddeld akkoord met maatregelen zoals het limiteren van de 

woonoppervlakte of -volume per persoon/gezin (63%) en het omruilen van bouwrechten buiten de 

stad voor een gelijkwaardig bouwrecht in de stad (38%). 50-64 jarigen zijn grotere voorstanders van 

maatregelen zoals het slopen van leegstaande gebouwen zonder erfgoedwaarde (79%), het voorzien 

van meer ruimte voor een netwerk van water en natuur in de stad (83%), en het omruilen van 

bouwrechten buiten de stad voor een gelijkwaardig bouwrecht in de stad (36%). Ze zijn daarentegen 

grotere tegenstanders van maatregelen zoals het verhogen van het kadastraal inkomen voor 

bewoners in de open ruimte (63%). 65-plussers zijn dan weer grotere voorstanders van het slopen 

van leegstaande gebouwen zonder erfgoedwaarde (78%), en het slechts uitzonderlijk toelaten van 

bijkomende bebouwing in de open ruimte (63%). Vlamingen uit stedelijke gebieden zijn meer dan 

gemiddeld voorstander van het verhogen van kadastrale inkomens voor bewoners in de open ruimte 

(29%), terwijl Vlamingen uit landelijke gebieden hier duidelijk meer tegenstander van zijn (66%). 

Eveneens zijn landelijke inwoners minder dan gemiddeld akkoord met maatregelen zoals limiteren 

van de woonoppervlakte of –volume per persoon/gezin (55%) en het onteigenen van bouwgronden 

(53%). Consumenten uit de hogere sociale klasse 1-2 gaan minder dan gemiddeld akkoord met het 

limiteren van de woonoppervlakte of –volume per persoon/gezin (56%). S2 - Realistische 

Consumenten gaat meer akkoord met het vrijwaren van meer ruimte voor de natuur (89%), en minder 

akkoord met het limiteren van de woonoppervlakte of –volume per persoon/gezin (58%) en het 

onteigenen van bouwgronden (53%). De S3 - Overtuigde Consumenten gaan meer dan gemiddeld 

akkoord met alle overheidsmaatregelen die worden voorgesteld. De S4 - Onverschillige Consumenten 

gaan daarentegen overwegend minder akkoord met de voorgestelde overheidsmaatregelen. De S5 – 

Onwetende Consumenten gaan vaker akkoord met het vrijwaren van meer ruimte voor de natuur 

(85%). 

6.6 Toekomstbeeld  
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Volgens een meerderheid van de Vlamingen zal iedereen binnen 30 jaar kleiner wonen om meer 
open ruimten te creëren, wordt er zoveel mogelijk in de hoogte gebouwd, en zullen ondernemingen 
zoveel mogelijk samengebracht zijn op industrieterreinen. Daarnaast geeft 38% van de Vlamingen 
aan dat ze verwachten dat binnen 30 jaar de open ruimte tussen dorpen is volgebouwd. 

Afbeelding 5.6.1 Blik op de toekomst: Vlaanderen over 30 jaar –10-puntenschaal, enkel top3 -en bottom3-score uit vraag B14: 

Hier ziet u telkens 2 uitspraken met betrekking tot de toekomst van Vlaanderen. Als we nu 30 jaar vooruit reizen in de tijd, welke 

stelling benadert dan het meest uw beeld voor het Vlaanderen van de toekomst?  | Basis: alle respondenten (n=1216)  

 

Jongeren zijn er meer dan gemiddeld van overtuigd dat ondernemingen binnen 30 jaar in onze 

stadswijken en dorpen terug te vinden zijn (21%). 30-39 jarigen en 50-64 jarigen verwachten dat 

grotere, gemeenschappelijke tuinen de standaard zullen zijn (31% en 28%). Deze laatste groep 

verwacht eveneens meer dan gemiddeld dat wie afgelegen woont proportioneel meer zal moeten 

betalen voor nutsvoorzieningen (32%) en dat iedereen kleiner zal wonen om meer open ruimten te 

creëren (62%). 65-plussers verwachten vaker dat de open ruimte gevrijwaard zal worden voor verdere 

bebouwing (24%) en dat ondernemingen zoveel mogelijk samengebracht zijn op industrieterreinen 

(65%). Vlamingen die in landelijke gebieden wonen verwachten vaker dat iedereen evenveel zal 

bijdragen voor de nutsvoorzieningen ongeacht de locatie (38%). De S3 - Overtuigde Consumenten 

zijn meer dan gemiddeld van mening dat in de toekomst open ruimten gevrijwaard worden voor 

verdere bebouwing (26%), dat wie afgelegen woont proportioneel meer zal betalen voor 

nutsvoorzieningen (33%), en dat iedereen kleiner woont om meer open ruimten te creëren (65%). De 

S4 - Onverschillige Consumenten onderschrijven vaker de stelling dat er in de toekomst geen limieten 

staan op de woonoppervlakte of het woonvolume (15%) en volgens de S5 - Onwetende Consumenten 

is over 30 jaar de open ruimte tussen dorpen volgebouwd (44% vs 38%). 
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7 Mobiliteit 

7.1 Attitudes  

Bij het bevragen van de attitudes met betrekking tot mobiliteit zegt de helft van de Vlamingen 
zijn/haar vervoermiddel afhankelijk van de situatie te kiezen. Indien mogelijk zou 58% te voet of met 
de fiets en 46% met het openbaar vervoer naar het werk gaan. Verplaatsingen met het openbaar 
vervoer kosten volgens de helft van de respondenten te veel tijd en de keuze van het vervoermiddel 
hangt grotendeels af van de situatie. De helft van de Vlamingen vindt het bezitten van een persoonlijke 
wagen absoluut noodzakelijk. Ongeveer 3 op 10 Vlamingen verplaatst zich het liefst met de eigen 
wagen. 42% geeft echter aan geen probleem te hebben om met anderen mee te rijden. De helft van 
de Vlamingen zou nooit overwegen om gebruik te maken van een autodeelsysteem. De woon-
werkverplaatsing heeft bij de meesten geen rol gespeeld bij de keuze van de woning. 

Afbeelding 6.1.1 Attitudes met betrekking tot mobiliteit: enkel top3 -en bottom3-score uit vraag D1: Hier ziet u telkens 2 

tegenstellingen met betrekking tot mobiliteit. Lees elke tegenstelling grondig en beweeg aan de hand van de muis de cursor 

tussen de 2 uitersten in richting van de stelling die het meest bij u persoonlijk aansluit. | Basis: alle respondenten (n=1219)  

 

Een derde van de 40-49 jarigen zou nooit overwegen om met het openbaar vervoer naar het werk te 

gaan (30%), en geeft ook aan nooit te overwegen gebruik te maken van een autodeelsysteem (53%). 

50-64 jarigen vinden het bezitten van een persoonlijke wagen vaker absoluut noodzakelijk (57%), 

maar ze zouden ook vaker gebruik maken van een autodeelsysteem (23%) indien dit een optie is. Ze 

geven meer dan gemiddeld aan zich te verplaatsen met hetzelfde vervoermiddel, ongeacht de situatie 

(25%) en dat een elektrische fiets hen er zou toe aanzetten vaker de fiets te nemen voor het werk of 

boodschappen (39%). Verplaatsingen met het openbaar vervoer kosten voor deze groep te veel tijd 

(56%). 65-plussers vinden vaker dan gemiddeld dat verplaatsingen met het openbaar vervoer 

voldoende snel verlopen (26%).  

Vlamingen uit de hogere sociale klasse 1-2 geven meer dan gemiddeld aan indien mogelijk vaker te 

voet of met de fiets naar het werk gaan (64%) en gebruik maken van een autodeelsysteem (22%). Ze 

zijn vaker van mening dat verplaatsingen met het openbaar vervoer te veel tijd kosten (55%) en de 

woon- werkverplaatsing heeft meer dan gemiddeld een rol gespeeld bij de locatiebepaling van de 

woning (33%). Inwoners van steden zouden indien mogelijk eveneens vaker te voet of met de fiets 

naar het werk gaan (63%). Inwoners van de grote centra zijn meer van mening dat verplaatsingen 
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met het openbaar vervoer voldoende snel verlopen (22%), en vinden het bezitten van een persoonlijke 

wagen vaker geen must (28%).  

De S2 - Realistische Consumenten en de S3 - Overtuigde Consumenten zouden meer dan gemiddeld 

indien mogelijk te voet of met de fiets (respectievelijk 65% en 70%) of met het openbaar vervoer 

(respectievelijk 51% en 62%) naar het werk gaan. Ze hebben er geen problemen mee om met anderen 

mee te rijden (respectievelijk 48% en 52%). De S3 - Overtuigde Consumenten vinden het verder vaker 

geen must om een persoonlijke wagen te bezitten (29%) en zouden vaker indien mogelijk gebruik 

maken van een autodeelsysteem (29%). Ze kiezen bewuster dan gemiddeld voor een bepaald 

vervoermiddel naargelang de situatie (66%). Voor deze groep bepaalt de woon- werkverplaatsing 

vaker de locatie van de woning (36%). De S4 - Onverschillige Consumenten overwegen minder dan 

gemiddeld om met het openbaar vervoer (39%) of te voet of met de fiets (30%) naar het werk te gaan. 

Ze vinden meer dan gemiddeld dat verplaatsingen met het openbaar vervoer te veel tijd kosten (61%). 

Het liefste verplaatsen ze zich met de eigen wagen (41%) en vinden het bezit van een eigen wagen 

dan ook absoluut noodzakelijk (61%). Ze geven meer dan gemiddeld aan nooit het gebruik van een 

autodeelsysteem (59%) te overwegen en dat speelt de woon- werkverplaatsing geen rol heeft 

gespeeld bij de locatie bepaling van een woning (51%). 

7.2 Kennis  

De helft van de Vlamingen heeft al gehoord van de term duurzame mobiliteit. Spontane associaties 
die opkomen bij het lezen van deze term, hebben voornamelijk te maken met begrippen zoals 

openbaar vervoer, fietsen, elektrisch en milieu, zowel bij de mensen die aangeven het begrip te 
kennen als zij die het niet kennen. Degenen die het begrip duurzame mobiliteit reeds kennen, 
vermelden ook nog termen zoals autodelen. 

Afbeelding 6.2.1 Spontane open associaties: Vraag D3A: Ongeacht of u al gehoord heeft van duurzame mobiliteit, welke 

spontane associaties maakt u met duurzame mobiliteit? Neem even de tijd en noteer alle associaties die bij u opkomen. | Basis: 

alle respondenten (n=1219) 

 

Afbeelding 6.2.2 Kennis van de term duurzame mobiliteit – Vraag D2: We willen graag in kaart brengen wat u verstaat onder 

duurzame mobiliteit. Heeft u al gehoord van duurzame mobiliteit?; Duidelijkheid omschrijving term – Vraag D3B: Hieronder 

vindt u een korte omschrijving van duurzame mobiliteit. Is deze omschrijving duidelijk? | Basis: alle respondenten (n=1219) 
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De definitie die werd opgesteld door het Departement Omgeving werd duidelijk bevonden. Ook door 
degenen die voordien aangaven het begrip niet te kennen. De bekendheid ligt hoger bij 50-64 jarigen 
(63%), Vlamingen die behoren tot de hogere sociale klasse 1-2 (62%), de S2 - Realistische 
Consumenten (60%) en de S3 - Overtuigde Consumenten (63%) segmenten. 

7.3 Acties burgers 

De overgrote meerderheid van de Vlamingen is van mening dat het afleggen van kleine afstanden te 
voet of met de fiets in grote mate bijdraagt aan het verduurzamen van de mobiliteit. Verder behoren 
ook het minimaliseren van de woon-werk afstand en het aanschaffen van een wagen met minimale 
uitstoot volgens respondenten tot de acties met impact. Autodelen daarentegen levert volgens de 
respondenten slechts een beperkte bijdrage. 

Afbeelding 6.3.1 Impact van Acties die bijdragen tot het verduurzamen van de mobiliteit: Vraag D5: Om een aantal uitdagingen 

zoals klimaatverandering het hoofd te bieden is het nodig om de mobiliteit in Vlaanderen te verduurzamen. In welke mate 

dragen onderstaande acties bij tot het verduurzamen van onze mobiliteit? | Basis: alle respondenten (n=1219)  

 

De jongeren geven over het algemeen vaker aan geen idee te hebben over de bijdrage van de 

verschillende acties tot het verduurzamen van onze mobiliteit. 50-64 jarigen geven meer dan 

gemiddeld aan dat acties zoals kleine afstanden te voet afleggen of hiervoor gebruik maken van de 
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fiets (72%) en stedelijke centra met de wagen vermijden (43%) in grote mate een invloed hebben. 65-

plussers zijn dan weer meer dan gemiddeld overtuigd van autodelen (60%) of het openbaar vervoer 

als alternatief voor de wagen (54%). 

Inwoners van steden geven nog vaker aan dat kleine afstanden te voet of met de fiets afleggen (73%) 

de beste actie is. Daarnaast is het volgens hen ook meer dan gemiddeld belangrijk om een wagen 

aan te schaffen met minimale uitstoot (57%). De inwoners van de grote centra denken meer dan 

gemiddeld dat het openbaar vervoer gebruiken in plaats van de wagen (50%) ook een grote bijdrage 

levert aan de verduurzaming van de mobiliteit. Volgens hen is het ook vaker meer aangewezen om 

stedelijke centra met de wagen vermijden (45%). Volgens Vlamingen die behoren tot de hogere 

sociale klasse 1-2 hebben acties zoals het minimaliseren van de woon-werk afstand (56%) of het 

gebruik van alternatieven voor verplaatsingen met het vliegtuig (32%) vaker een grote mate een 

invloed. De S3 - Overtuigde Consumenten zijn meer dan gemiddeld van mening dat alle acties in 

grotere mate bijdragen tot het verduurzamen van onze mobiliteit, terwijl de S4 - Onverschillige 

Consumenten vaker aangeven dat deze acties helemaal niet bijdragen.  

74% van de Vlamingen zegt kleine afstanden te voet of met de fiets af te leggen en de helft vermijdt 
stedelijke centra met de wagen of minimaliseert woon-werkafstand. De gemiddelde Vlaming doet niet 
aan autodelen en is dit ook niet van plan in de toekomst. 1 op 4 verklaart alternatieven te zoeken voor 
verplaatsingen met het vliegtuig, maar meer dan de helft van de Vlamingen staat daar ook in de 
toekomst niet voor open. 

Afbeelding 6.3.2 Acties die zelf worden gedaan voor het verduurzamen van de mobiliteit: Vraag D6: Welke acties doet u nu al 

of gaat u in de nabije toekomst doen? | Basis: alle respondenten (n=1219)  

 

18-29 jarigen zijn over het algemeen minder dan gemiddeld bezig met acties die bijdragen tot 

duurzame mobiliteit. 50-64 jarigen en 65-plussers verklaren dan weer vaker traag met de wagen te 

rijden (respectievelijk 55% en 63% vs 45%) en stedelijke centra met de wagen te vermijden. 

(respectievelijk 58% en 65% vs 53%). 65-plussers maken bovendien meer gebruik van het openbaar 

vervoer (52% vs 40%) en schaffen vaker een auto aan met minimale uitstoot (43% vs 35%). Inwoners 

van de grote centra maken vaker gebruik van het openbaar vervoer (62% vs 40%) en vermijden vaker 

de stedelijke centra met de wagen (67% vs 53%). Inwoners van de kleinere dorpen of gehuchten 
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geven vaker dan gemiddeld aan geen gebruik te maken van openbaar vervoer en dit ook niet van plan 

te zijn in de toekomst (45% vs 38%). 

De S2 - Realistische Consumenten en S3 - Overtuigde Consumenten leggen vaker kleine afstanden 

te voet of met de fiets af (respectievelijk 81% en 85% vs 74%) en schaffen vaker een auto aan met 

minimale uitstoot (respectievelijk 48% en 44% vs 35%). De S3 - Overtuigde Consumenten geven 

meer dan gemiddeld aan het openbaar vervoer in plaats van de wagen te nemen (53% vs 40%), vaker 

aan autodelen te doen, zowel nu (14% vs 9%) als in de toekomst (24% vs 18%), trager met de wagen 

te rijden (60% vs 45%), vaker stedelijke centra met de wagen te vermijden (73% vs 53%), vaker de 

woon-werk afstand te minimaliseren (60% vs 49%), vaker een alternatief voor verplaatsingen met het 

vliegtuig te zoeken, zowel nu (41% vs 24%) als in de toekomst (20%). De S4 - Onverschillige 

Consumenten ondernemen over het algemeen minder acties in het kader van duurzame mobiliteit en 

zijn tevens minder dan gemiddeld van plan hier iets aan te veranderen. 

Tot op zekere hoogte is er een positief verband tussen de mate waarin van acties wordt gezegd dat 
ze worden ondernomen en de mate waarin deze acties volgens de Vlaming een impact kunnen 
hebben op de verduurzaming van de mobiliteit. Op basis van de beschikbare data kunnen echter niet 
achterhalen wat de oorzaak is en wat het gevolg. De Vlaming kan aangeven dat bepaalde acties in 
grote mate een impact hebben, omdat dit de acties zijn die ze ondernemen. Aan de andere kant kan 
men bepaalde acties dan weer gaan doen, omdat men deze een grote impact toekent.  

Afbeelding 6.3.3 Kruising tussen de impact van bepaalde acties en of ze worden ondernomen om de mobiliteit te verduurzamen 

– Vraag D5: Om een aantal uitdagingen zoals klimaatverandering het hoofd te bieden is het nodig om de mobiliteit in Vlaanderen 

te verduurzamen. In welke mate dragen onderstaande acties bij tot het verduurzamen van onze mobiliteit? Element ‘In grote 

mate’ en D6: Welke acties doet u nu al of gaat u in de nabije toekomst doen? Elementen ‘Doe ik nu en ga ik blijven doen’ + 

‘Doe ik nu maar ga ik niet blijven doen’ + ‘Doe ik niet, maar ga ik doen’ | Basis: alle respondenten (n=1219)  

 

Voor de helft van de Vlamingen is het bezitten van een persoonlijke wagen een absolute noodzaak. 
Het belangrijkste element bij de aankoop van een privéwagen is de aankoopprijs van de wagen. 
Secundair aan de prijs zijn voor ongeveer de helft van de Vlamingen eveneens het verbruik per 
kilometer, het type brandstof en de beschikbare kofferruimte belangrijk. Eén op drie Vlamingen geeft 
aan dat de milieuvriendelijkheid van de wagen een belangrijk element is bij aankoop.  
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Afbeelding 6.3.4 Bepalende elementen bij de aankoop van een privéwagen: Vraag D9: Welke elementen waren/zijn belangrijk 

bij de aankoop van uw privé wagen? | Basis: alle respondenten met een privéwagen (n=1050)  

 

Jongeren (18-29 jarigen) hechten meer dan gemiddeld belang aan het aanzien dat het voertuig 

uitstraalt (18%). Verder hechten zij eveneens vaker belang aan de kleur van de wagen (23%), advies 

van familie of vrienden (23%), mogelijke opties (36%) en aanzien die het voertuig uitstraalt (18%). 

Voor 65-plussers is daarentegen het verbruik per kilometer (62%) en het merk van de wagen (39%) 

belangrijker. 

Voor de S2 - Realistische Consumenten is het type brandstof waarop de wagen rijdt (58%) en hoe 

milieuvriendelijk hij is (41%) van groter belang. De S3 – Overtuigde Consumenten hechten eveneens 

vaker belang aan de milieuvriendelijkheid (53%) van de wagen, vinden verder het verbruik per 

kilometer (63%) belangrijk en nemen het advies van garagist (25%) meer in overweging. Voor de S4 

- Onverschillige Consumenten is het verbruik per kilometer (45%) en vooral de milieuvriendelijkheid 

minder vaak belangrijk (8%). Maar ook voor de S1 - Vastberaden Consumenten      en S5 - Onwetende 

Consumenten speelt milieuvriendelijkheid een minder belangrijke rol bij de aankoop van een privé 

wagen (respectievelijk 28% en 25%). De S1 - Vastberaden Consumenten      vinden het verbruik per 

kilometer (47%) en het type brandstof (42%) minder belangrijk. De S5 - Onwetende Consumenten 

vinden vooral de grootte en het type van de wagen (46%) en de mogelijke opties (33%) belangrijker 

dan de gemiddelde Vlaming en nemen vaker het advies van familie en vrienden (16%) in overweging 

bij de aankoop.  

Degenen die de term duurzame mobiliteit kennen, kijken meer dan gemiddeld naar elementen zoals 

verbruik per kilometer (58%), milieuvriendelijkheid (38%) en mogelijke opties zoals airconditioning 

(30%). 

7.4 Drempels voor alternatief transport 

Verplaatsingen maken deel uit van het dagelijkse leven. Het belangrijkste element dat de keuze voor 

een vervoermiddel bepaalt is de snelheid van de verplaatsing. Voor de helft van de Vlamingen 
beïnvloeden ook de kostprijs van de verplaatsing, het comfort en de betrouwbaarheid van het 
vervoermiddel deze keuze. Een kwart van de Vlamingen zegt rekening te houden met de impact van 
het gekozen vervoermiddel op het milieu. Voor Vlamingen die de term duurzame mobiliteit kennen is 
milieu-impact van het vervoermiddel nog belangrijker bij de keuze ervan (32%). 
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Afbeelding 6.4.1 Keuze criteria vervoermiddelen: Vraag D4: Verplaatsingen maken deel uit van ons dagelijks leven.  

Welke elementen bepalen in belangrijke mate uw keuze voor een bepaald vervoermiddel (te voet, met de fiets, met het 

openbaar vervoer, met de wagen)? | Basis: alle respondenten (n=1219)  

 

Het comfort van het vervoermiddel (59%) en de kostprijs van de verplaatsing (69%) zijn voor jongeren 

meer dan gemiddeld bepalend in de keuze van een vervoermiddel. De kostprijs komt voor hen dan 

ook op de eerste plaats, voor de snelheid van de verplaatsing (67%). Bij de 40-49 jarigen weegt de 

snelheid van de verplaatsing nog meer door (71%). 65-plussers zijn dan weer meer dan gemiddeld 

bekommerd met het milieu (33%), het effect op hun gezondheid (42%) en vooral om de veiligheid van 

het gekozen vervoermiddel (53%). Voor Vlamingen uit de hogere sociale klasse 1-2 is de snelheid 

van de verplaatsing (76%) en de mate van autonomie (43%) meer dan gemiddeld bepalend in de 

keuze van het vervoermiddel. Inwoners van de grote centra zijn op hun beurt meer bekommerd om 

de milieu-impact van het vervoermiddel (33%). De inwoners van de steden zijn meer bekommerd om 

het effect op de gezondheid (39%) en de snelheid van de verplaatsing (69%). Voor de S2 - 

Realistische Consumenten speelt de veiligheid (51%) en het effect van het vervoermiddel op de 

gezondheid (37%) ook vaker mee. Het effect op de gezondheid (41%) is ook voor de S3 - Overtuigde 

Consumenten een belangrijke factor en ze houden vaker rekening met de impact op het milieu (48%). 

Ze houden minder rekening met het comfort (43%) en de snelheid (51%) van het vervoermiddel, al is 

deze laatste nog steeds het belangrijkste criterium. De S5 - Onwetende Consumenten let daarentegen 

meer dan gemiddeld op de snelheid (71%) en de kostprijs van de verplaatsing (63%). Voor degenen 

die bekend zijn met de term duurzame mobiliteit bepaalt de milieu-impact van het vervoermiddel in 

grotere mate de keuze van het vervoermiddel (32%); maar dat geldt ook voor factoren als de snelheid 

(68%), de toegankelijkheid (50%) en de mate van autonomie (35%). 

De auto is het meest gebruikte vervoermiddel voor persoonlijke verplaatsingen naar het werk 

of de les.  

Dit wordt nog vaker aangegeven door jongeren (57%), 30-39 jarigen (52%) en 50-64 jarigen (49%). 

Vlamingen uit de hogere sociale klasse 1-2 (55%) en inwoners van landelijke gebieden (54%) en 

kleinere dorpen of gehuchten (50%) geven eveneens vaker aan de wagen te nemen voor woon-

werk/les verplaatsingen. Inwoners van de grote centra alsook inwoners van de steden geven dan weer 

vaker dan gemiddeld aan zich met de fiets te verplaatsen (respectievelijk 21% en 19%). Ook de S3 - 

Overtuigde Consumenten nemen vaker de fiets (19%) of het openbaar vervoer (18%), of doen woon-

werk/les verplaatsingen vaker te voet (8%). Zowel de S4 - Onverschillige Consumenten als de S5 - 

Onwetende Consumenten nemen hiervoor dan weer meer dan gemiddeld de auto (respectievelijk 

55% en 52%). 
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Afbeelding 6.4.2 Vervoermiddel woon-werk/school verplaatsing: Vraag D7A: We zoomen in op uw persoonlijke verplaatsingen. 

Hoe verplaatst u zich over het algemeen naar het werk of de les? Indien u meerdere vervoermiddelen gebruikt kiest u voor 

hetgene waarmee u de langste afstand aflegt. | Basis: alle respondenten (n=1219)  

 

Voor 71% van de Vlamingen die zich met de wagen verplaatsen is het grootste voordeel de snelle 
verplaatsing. Bijkomende redenen zijn het comfort van de wagen, de mogelijkheid om gemakkelijk 
goederen te transporteren en het gevoel van veiligheid wanneer de Vlaming zich met de wagen 
verplaatst. Voordelen van verplaatsingen te voet of met de (elektrische) fiets zijn volgens de 
respondenten het positief effect voor de gezondheid en het milieu. De helft van de Vlamingen geeft 
aan verplaatsingen te voet of met de (elektrische) fiets leuk te vinden. Een bijkomend voordeel is dat 
het een goedkoop vervoermiddel is en dat je minder parkeerproblemen hebt. Het openbaar vervoer 
wordt ook minder geassocieerd met parkeerproblemen en wordt door 47% van de respondenten 
aanzien als beter voor het milieu.  

Afbeelding 6.4.3 Positieve elementen woon-werk/school verplaatsing: Vraag D7B: U geeft aan dat de woon-werk/les 

verplaatsing voornamelijk *antwoord D7A* gebeurt. Wat ervaart u als positief tijdens deze woon-werk/school verplaatsing 

*antwoord D7A*? | Basis: alle respondenten die één van deze vervoermiddelen gebruiken voor hun woon-werk/school 

verplaatsing (n=1023) 

 

Wanneer we bij respondenten die voor woon-werkverkeer de auto gebruiken, vragen naar drempels 

voor het gebruik van alternatieve vervoermiddelen, zien we dat de helft van deze respondenten 
de fiets niet gebruikt omwille van een te lange afstand die afgelegd moet worden. Een reden om geen 
gebruik te maken van het openbaar vervoer zijn voor 2 op de 3 van deze respondenten slecht 
afgestemde verbindingen. 

Afbeelding 6.4.4 Drempels alternatieven woon-werk/school verplaatsing: Vraag D7C: U gaf aan vooral met de auto naar het 

werk/school te gaan. Wat belet u om eventueel over te schakelen op de (elektrische) fiets? en D7D: Je gaf aan vooral met de 

auto naar het werk/school te gaan. Wat belet u om eventueel over te schakelen op het openbaar vervoer? | Basis: alle 

autogebruikers voor woon-werk/school verplaatsing (n=533) 
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Vooral voor de autogebruikers binnen de S3 - Overtuigde Consumenten blijkt een lange afstand (63%) 

meer dan gemiddeld een drempel om geen gebruik te maken van de fiets. Autogebruikers die behoren 

tot de hogere sociale klasse 1-2 geven vaker dan gemiddeld verplaatsingen naar verschillende 

bestemmingen die ver uit elkaar liggen (25%) of het dragen van werkkledij die niet op de fiets past 

(18%) als reden op om niet met de fiets te rijden. Inwoners van landelijke gebieden beschouwen het 

traject dan weer meer dan gemiddeld niet veilig genoeg (29%) om met de fiets af te leggen 

Als drempel om het openbaar vervoer te gebruiken komt bij de S3 - Overtuigde Consumenten meer 

dan gemiddeld het vervoeren van te veel bagage (21%) naar boven. De S4 - Onverschillige 

Consumenten maken dan weer minder dan gemiddeld gebruik van het openbaar vervoer omdat ze 

niet graag wachten op een trein of bus (39%). De hogere sociale klasse 1-2 haalt meer dan gemiddeld 

het slecht op elkaar afgestemd zijn van de verbindingen aan. De inwoners van de grote centra 

vermijden vaker dan gemiddeld het openbaar vervoer omwille van de te grote drukte in de trein of bus 

(30%) of omwille van het feit dat er te veel bagage moet worden vervoerd (20%). De inwoners van 

steden stoten vaker op een drempel om het openbaar vervoer te nemen doordat ze naar verschillende 

bestemmingen moeten die ver uit elkaar liggen (26%). Dit is ook voor degenen die de term duurzame 

mobiliteit kennen een grotere drempel dan gemiddeld (21%). 

De auto is eveneens het meest gebruikte vervoermiddel om zich te verplaatsen voor 

boodschappen.  

Vlamingen uit de hogere sociale klasse 1-2 (71%), inwoners van kleinere dorpen of gehuchten (74%) 

of landelijke gebieden (77%) en de S4 - Onverschillige Consumenten (75%) gebruiken hiervoor nog 

meer dan gemiddeld de auto. Inwoners van de grote centra verplaatsen zich voor boodschappen 

vaker dan gemiddeld te voet (19%), met de fiets (20%) of met het openbaar vervoer (5%). 

Afbeelding 6.4.5 Vervoermiddel verplaatsing boodschappen doen: Vraag D8A: We zoomen in op uw persoonlijke 

verplaatsingen. Hoe verplaatst u zich over het algemeen om boodschappen te doen? Indien u meerdere vervoermiddelen 

gebruikt kiest u voor hetgene waarmee u de langste afstand aflegt. | Basis: alle respondenten (n=1219) 
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Wanneer we bij respondenten die voor boodschappen de auto gebruiken vragen naar drempels 

voor het gebruik van alternatieve vervoermiddelen is voor meer dan de helft van de autogebruikers 
het grootste voordeel dat ze zich snel en op een comfortabele kunnen verplaatsen. Maar ook de 
flexibiliteit ervaren ze als een positief element. De verplaatsing met de (elektrische) fiets heeft dan 
weer als voornaamste voordeel dat het een goedkoop vervoermiddel is. Maar ook de meeste andere 
elementen worden door fietsgebruikers als positief ervaren, enkel de veiligheid onderweg, de goede 
infrastructuur en het comfort scoren laag. Verplaatsingen te voet heeft volgens de respondenten als 
voornaamste voordeel dat het goed is voor de gezondheid. De optie om verplaatsingen te voet te 
doen, wordt in vergelijking met de andere vormen van transport, gezien als minder snel of flexibel. 
Bijkomende voordelen van te voet te gaan zijn dat het goed is voor het milieu, goedkoop is en minder 
parkeerproblemen met zich meebrengt. Vier op tien respondenten die te voet gaan vinden het ook 
leuk om te doen.  

Afbeelding 6.4.6 Positieve elementen verplaatsing dagelijkse boodschappen: Vraag D8B: U geeft aan dat de verplaatsing voor 

de dagelijkse boodschappen voornamelijk *antwoord D8A* gebeurt. Wat ervaart u als positief tijdens deze verplaatsing voor de 

dagelijkse boodschappen *antwoord D8A*? | Basis: alle respondenten die één van deze vervoermiddelen gebruiken voor hun 

woon-werk/school verplaatsing (n=1204) 

 

De voornaamste drempel voor Vlaamse autogebruikers om boodschappen met de fiets te doen 
is het vervoeren van te veel goederen.  

Dit is meer dan gemiddeld het geval voor Vlamingen die behoren tot de hogere sociale klasse 1-2 

(82%) en de S3 - Overtuigde Consumenten (83%). Inwoners van landelijke gebieden geven vaker 

dan gemiddeld aan dat het winkelcentrum te ver ligt (33%) en de auto vaker sneller is dan de fiets 

(29%). 
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Afbeelding 6.4.6 Vervoermiddel verplaatsing boodschappen doen: Vraag D8C: U gaf aan vooral met de auto boodschappen te 

doen. Wat belet u om eventueel over te schakelen op de (elektrische) fiets? | Basis: alle autogebruikers voor boodschappen 

doen (n=818) 

 

7.5 Maatregelen overheid 

Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar vervoer en het verbeteren van de kwaliteit van de 
infrastructuur voor zwakke weggebruikers zijn volgens de overgrote meerderheid van de Vlamingen 
maatregelen die de overheid zou kunnen treffen om mobiliteit in Vlaanderen te verduurzamen. 
Verder kan 3 op 4 Vlamingen zich ook vinden in het voorzien van meer oplaadpunten voor elektrische 
wagens en een financiële tussenkomst voor de aankoop van duurzame vervoermiddelen. Andere 
maatregelen waar ongeveer 6 op 10 Vlamingen achter staan zijn het hervormen van de fiscale 
voordelen voor bedrijfswagens, invoeren van een mobiliteitsbudget en de belasting van 
personenwagens laten afhangen van de milieu-impact. De helft kan zich bovendien ook nog vinden 
in de belasting te laten afhangen van het aantal gereden kilometers, maar ook maatregelen zoals het 
autoluw maken van stads- en dorpskernen en stimuleren van autodelen kunnen bij de helft van de 
Vlamingen op steun rekenen. 

Afbeelding 6.5.1 Overheidsmaatregelen: Vraag D10: Met welke overheidsmaatregelen om de mobiliteit in Vlaanderen te 

verduurzamen gaat u akkoord? | Basis: alle respondenten (n=1219) 
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De Vlaamse jongeren en Vlamingen die behoren tot de lagere sociale klasse 7-8 hebben over het 

algemeen een minder uitgesproken mening over de bevraagde overheidsmaatregelen. De hogere 

sociale klasse 1-2 is meer dan gemiddeld voorstander om de kwaliteit van het openbaar vervoer te 

verhogen (91%), meer laadpunten te voorzien voor elektrische wagens (79%), de belasting voor 

personenwagens te laten afhangen van de milieu-impact van de wagen (66%), het invoeren van een 

mobiliteitsbudget voor werknemers (64%) en het stimuleren van autodelen (57%). De 50-64 jarigen 

zijn dan weer meer dan gemiddeld voorstanders van het stimuleren van autodelen (56%), het 

hervormen van fiscale voordelen voor bedrijfswagens (70%), het invoeren van een mobiliteitsbudget 

dat werknemers vrij kunnen gebruiken voor een vervoermiddel naar keuze (69%) en voorzien van 

meer oplaadpunten voor elektrische wagens (80%). Inwoners van de grote centra zijn grotere 

voorstanders van maatregelen zoals het autoluw maken van stads- en dorpskernen (61%) en de 

belasting voor personenwagens te laten afhangen van het aantal gereden kilometers (59%). 

De S2 - Realistische Consumenten gaan meer dan gemiddeld akkoord met het verhogen van de 

kwaliteit van het openbaar vervoer (91%) en een financiële tussenkomst voor de aankoop van 

duurzame vervoermiddelen (79%). De S3 - Overtuigde Consumenten gaan dan weer meer akkoord 

met alle maatregelen die worden voorgesteld, terwijl de S4 - Onverschillige Consumenten vaker niet 

akkoord gaan men met alle voorgestelde overheidsmaatregelen.  

7.6 Toekomstbeeld 

Volgens meer dan de helft van de Vlamingen zullen in de toekomst enkel zero-emissie wagens door 
stadscentra kunnen rijden en parkeren. Binnen dertig jaar zien 50% van de respondenten 
verplaatsingen binnen steden enkel te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer gebeuren. 45% 
van de Vlamingen is ervan overtuigd dat ze binnen 30 jaar nog steeds zelf een persoonlijke wagen 
zullen bezitten. Wel verwacht men eerder dat er enkel zero-emissie voertuigen op onze wegen zullen 
rijden. 2 op 10 Vlamingen verwacht dat we ons zelfs meer of evenveel met de wagen zullen 
verplaatsen. 28% daarentegen denkt dat dit binnen 30 jaar minder het geval zal zijn. Daarnaast 
verwacht men ook eerder dat er een performant openbaar vervoersnet zal zijn in plaats van een goed 
uitgebouwd wegennet. Volgens 1 op 3 blijft de wagen echter het belangrijkste vervoermiddel voor 
woon-werkverkeer. 27% verwacht daarenboven ook dat het wagenpark grotendeels uit zelfrijdende 
wagens zal bestaan terwijl 1 op 4 eerder verwacht dat we zelf onze wagen besturen. 

Afbeelding 6.6.1 Blik op de toekomst: Vlaanderen over 30 jaar: enkel top3 -en bottom3-score uit vraag D11: Hier ziet u telkens 

2 uitspraken met betrekking tot de toekomst van Vlaanderen. Als we nu 30 jaar vooruitreizen in de tijd, welke stelling benadert 

dan het meest uw beeld voor het Vlaanderen van de toekomst? | Basis: alle respondenten (n=1219) 
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Over 30 jaar verplaatsen we ons volgens een meerderheid van de 50-plussers binnen steden enkel 

nog te voet, met de fiets of het openbaar vervoer (50-64 jarigen: 55%; 65-plussers: 57%) of zullen 

enkel zero-emissie wagens door stadscentra rijden (50-64 jarigen: 62%; 65-plussers: 61%). 

Daarnaast denken ze vaker dan gemiddeld dat verplaatsingen met de wagen over het algemeen 

zullen afnemen (50-64 jarigen: 33%; 65-plussers: 39%).  

Inwoners van de grote centra verwachten meer dan gemiddeld dat verplaatsingen binnen steden over 

30 jaar enkel te voet, met de fiets of het openbaar vervoer zullen gebeuren (56%) en dat enkel zero-

emissie voertuigen in de stadscentra zullen mogen rijden (62%). Inwoners van landelijke gebieden 

denken meer dan gemiddeld dat er zelfrijdende wagens zullen rondrijden (32%). 

De S3 - Overtuigde Consumenten zijn vaker van mening dat we ons in de toekomst veel minder met 

de wagen zullen verplaatsen (41%) en er meer zero-emissie voertuigen zullen rijden (51%). Volgens 

hen zullen verplaatsingen binnen de steden voornamelijk te voet, met de fiets of met het openbaar 

vervoer (67%) gebeuren en zullen er enkel zero-emissie wagens nog door de stadscentra rijden 

(64%). Ze geven ook meer dan gemiddeld aan dat het wagenpark binnen 30 jaar uit zelfrijdende 

wagens zal bestaan (36%) en dat er een performant openbaar vervoersnet zal zijn uitgebouwd (38%). 

De S4 - Onverschillige Consumenten daarentegen zijn er meer dan gemiddeld van overtuigd dat de 

wagen binnen 30 jaar nog steeds het belangrijkste vervoermiddel is (49%), en we ons bijgevolg meer 

of evenveel met de wagen verplaatsen (31%). Ze verwachten dan ook meer dan gemiddeld dat er 

een goed uitgebouwd wegennet (24%) zal zijn en auto’s nog vrij door stadscentra kunnen rijden en 

parkeren (17%). Verder verwachten zij vaker dat auto’s nog steeds op benzine of diesel (24%) zullen 

rijden. Ook de S5 - Onwetende Consumenten zijn er meer dan gemiddeld van overtuigd dat wagens 

nog op benzine of diesel zullen rijden (24%) Daarnaast denken de S5 - Onwetende Consumenten 

vaker dat de wagen het belangrijkste vervoermiddel zal blijven (38%) en dat we ons meer of evenveel 

met de wagen zullen verplaatsen (26%). De S2 – Realistische Consumenten verwachten daarnaast 

meer dan gemiddeld dat we ons over 30 jaar veel minder zullen verplaatsen met de wagen (36%) en 

er een performant openbaar vervoersnet zal bestaan (34%). Vooral ouderen en de S3 - Overtuigde 

Consumenten zien in de toekomst een toename van milieuvriendelijke ontwikkelingen. Zo zijn ze er 

vaker van overtuigd dat we ons in de toekomst minder met de wagen zullen verplaatsen (41%) en dat 

auto’s met uitzondering van zero-emmissie wagens niet langer toegelaten zullen zijn in stadscentra 

(64%). 
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8 Circulariteit 

8.1 Attitudes 

Bij het bevragen van de attitudes met betrekking tot de circulaire economie geeft bijna de helft 
van de respondenten aan de voorkeur te geven aan een individuele aankoop voor tuingereedschap 
en doe-het-zelfartikelen. Onder de Vlamingen geeft 28% aan regelmatig tweedehands spullen te 
kopen, terwijl 1 op 3 enkel nieuwe spullen aankoopt. Een overgrote meerderheid van de Vlaamse 
bevolking is van mening dat elektrische apparaten langer moeten meegaan, zelfs als dit betekent dat 
ze daardoor duurder zouden worden. Daarnaast is men het er niet over eens of herstellen al dan niet 
goedkoper is dan de aankoop van nieuwe producten of materialen. Volgens 1 op 4 Vlamingen is 
herstellen van producten goedkoper dan ze te vervangen door nieuwe, terwijl 27% aangeeft dat het 
goedkoper is om materialen en producten te vervangen door nieuwe. Onder de Vlamingen heerst er 
ook verdeeldheid over het al dan niet graag herstellen van producten. 68% van de respondenten vindt 
het niet kunnen dat een nog bruikbaar product wordt weggegooid. De helft gelooft dat ze een verschil 
kunnen maken door hun eigen afvalhoop te beperken. Voor 3 Vlamingen op 4 is het sorteren van afval 
een dagelijkse routine. 

Afbeelding 7.1.1 Attitudes met betrekking tot circulaire economie – 10-puntenschaal, enkel top3 -en bottom3-score uit vraag 
E1: Hier ziet u telkens 2 tegenstellingen met betrekking tot circulaire economie. Lees elke tegenstelling grondig en beweeg aan 
de hand van de muis de cursor tussen de 2 uitersten in richting van de stelling die het meest bij u persoonlijk aansluit. | Basis: 
alle respondenten (n=1219) 

 

Zowel 50-64 jarigen en 65-plussers zijn er vaker van overtuigd dat een bruikbaar product of materiaal 

niet mag worden weggegooid (respectievelijk 73% en 78%), en dat het beperken van de eigen 

afvalhoop wel degelijk een verschil kan maken (63% en 62%). Binnen beide leeftijdscategorieën is er 

een grotere fractie dan gemiddeld die graag producten herstelt (39% en 45%). Daarnaast verkiezen 

ze meer dan gemiddeld een individuele aankoop van tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (55% 

en 54%). 65-plussers geven vaker aan dat producten en materialen herstellen goedkoper is dan ze te 

vervangen (32%), en kopen  vaker dan gemiddeld nieuwe spullen i.p.v. tweedehands spullen(47%). 

De 50-64 jarigen zijn vaker van mening dat elektrische apparaten langer moeten meegaan (83%). 

Ook afval sorteren is bij hen nog meer opgenomen in hun dagelijkse routine (84%), in tegenstelling 

tot de 18-29 jarigen die dit minder doen (67%). Daarnaast vinden de 18-29 jarigen en de 30-39 jarigen 

het weggooien van bruikbare producten of materialen minder problematisch dan gemiddeld 

(respectievelijk 55% en 60%). De 30-39 jarigen herstellen niet graag producten (32%) en kiezen meer 

dan gemiddeld voor gemeenschappelijke aankopen (25%) of tweedehands spullen (34%). Bovendien 
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zijn ze er minder van overtuigd dat het herstellen van producten en materialen goedkoper is dan ze 

te vervangen door nieuwe (17%). De 40-49 jarigen kopen meer dan gemiddeld tweedehands (36%), 

net zoals Vlamingen die behoren tot de lagere sociale klasse 7-8 (37%). Daarnaast hebben de 40-49 

jarigen meer dan gemiddeld het gevoel dat ze als individu niets kunnen veranderen aan de 

toenemende afvalhoop (17%).  

Respondenten uit de hogere sociale klasse 1-2 kopen meer dan gemiddeld nieuwe spullen i.p.v. 

tweedehands spullen (39%) en verkiezen een individuele aankoop (51%). Zij herstellen minder dan 

gemiddeld graag producten en materialen (28%) en zijn ook minder dan gemiddeld overtuigd dat dit 

goedkoper is dan ze te vervangen door een nieuw exemplaar (21%). Ze vinden eveneens dat 

elektrische toestellen langer moeten meegaan (85%), ook als dit betekent dat deze daardoor duurder 

worden (74%). Afval sorteren is voor hen meer dan gemiddeld deel van de dagelijkse routine (81%). 

Verder zijn ook inwoners van de grote centra er minder dan gemiddeld van overtuigd dat producten 

en materialen herstellen goedkoper is dan ze te vervangen door nieuwe (19%).  

Voor de S1 - Vastberaden Consumenten is een langere levensduur van elektrische apparaten zoals 

smartphones van minder belang (74%), zeker als dit betekent dat ze hierdoor duurder worden (59%). 

De S3 - Overtuigde Consumenten daarentegen vinden dan weer dat elektrische apparaten langer 

moeten meegaan (85%), maar herstellen minder dan gemiddeld graag producten (33%). De S2 - 

Realistische Consumenten zijn eveneens meer van mening dat elektrische apparaten langer moeten 

meegaan (86%), ook als ze daardoor duurder zouden zijn (73%). Ze kopen daarnaast minder vaak 

nieuwe spullen (i.p.v. tweedehands) en vinden het vaker dan gemiddeld niet kunnen dat nog bruikbare 

producten of materialen worden weggegooid (74%). Afval sorteren maakt bij hen ook meer dan 

gemiddeld deel uit van de dagelijkse routine (84%), iets dat eveneens bij de S3 - Overtuigde 

Consumenten sterker ingeburgerd is (82%). Bovendien geloven de S3 – Overtuigde Consumenten 

ook meer dat het beperken van de eigen afvalhoop een verschil kan maken (75%). Ze geven ook 

vaker dan gemiddeld aan tweedehands te spullen kopen (33%) en graag producten te herstellen 

(40%). De S3 – Overtuigde Consumenten zijn meer dan gemiddeld van mening dat producten en 

materialen herstellen goedkoper is dan ze te vervangen door nieuwe (32%) en tegen het weggooien 

van een bruikbare producten of materialen (80%). Daarnaast vinden ze dat elektrische toestellen 

langer moeten meegaan, zelfs als dat betekent dat ze duurder worden (77%), dit in tegenstelling tot 

de S4 - Onverschillige Consumenten die zich minder dan gemiddeld kunnen vinden in het feit dat de 

toestellen duurder zouden worden  (53%). Deze zijn in het algemeen minder van mening dat 

elektrische apparaten langer moeten meegaan (66%) en kopen meer dan gemiddeld nieuwe spullen 

i.p.v. tweedehands (43%). Producten en materialen vervangen door nieuwe vinden ze vaker dan de 

gemiddelde Vlaming ook goedkoper dan ze te herstellen (36%). Bovendien zijn ze minder van mening 

dat het niet kan om een nog bruikbaar product of materiaal weg te gooien (46%). Ze geloven meer 

dan gemiddeld dat de afvalhoop alleen maar toeneemt en ze daar als individu niets aan kunnen 

veranderen (27%). Hier bijkomend zeggen ze in hun dagelijkse routine minder de gewoonte te hebben 

om afval te sorteren (56%). 

8.2 Kennis 

Éen Vlaming op vijf heeft reeds gehoord van de term circulaire economie. Spontane associaties die 
opkomen bij het lezen van deze term hebben voornamelijk te maken met begrippen zoals 

hergebruiken, recycleren, producten, tweedehands, delen, materiaal, kringloopwinkel en herstellen, 

zowel bij de mensen die aangeven het begrip te kennen als zij die het niet kennen.  

Afbeelding 7.2.1 Spontane open associaties – Vraag E3: Ongeacht of u al gehoord heeft van circulaire economie, welke 
spontane associaties maakt u met circulaire economie? Neem even de tijd en noteer alle associaties die bij u opkomen. | Basis: 
alle respondenten (n=1218)  
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Vlamingen die de term circulaire economie kennen, vinden het vaker dan gemiddeld niet kunnen dat 

een nog bruikbaar product of materiaal wordt weggegooid (73%). Bovendien geloven ze er meer in 

dat ze een verschil kunnen maken door het beperken van eigen afval (59%). Meer dan gemddeld  

herstellen ze graag producten (41%) en zijn ze van mening dat elektrische toestellen langer moeten 

meegaan, zelfs als dit betekent dat ze duurder worden (73%). 

Afbeelding 7.2.2 Kennis van de term circulaire economie – Vraag E2: We willen graag in kaart brengen wat u verstaat onder 
circulaire economie. Heeft u al gehoord van circulaire economie? – Vraag E4: Hieronder vindt u een korte omschrijving terug 
van circulaire economie. | Basis: alle respondenten (n=1218) 

 

De definitie die werd opgesteld door het Departement Omgeving werd duidelijk bevonden. Zelfs voor 
91% van de Vlamingen die aangaven het begrip niet te kennen was de omschrijving duidelijk. Voor 3 
op 10 bevat deze definitie dan ook veel nieuwe/andere informatie.  

Afbeelding 7.2.3 Overeenkomst met reeds bestaande kennis omtrent versnippering – Vraag E5: Nu u deze omschrijving 
gelezen hebt, kan u aangeven in welke mate deze omschrijving strookt met uw kennis van circulaire economie? | Basis: alle 
respondenten (n=1219) 
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De jongere generatie van 18-29 jarigen, de lagere sociale klasse 7-8 alsook de S5 - Onwetende 

Consumenten zijn minder dan gemiddeld bekend met de term circulaire economie (respectievelijk 

13%, 16% en 15%). De 40-49 jarigen, hogere sociale klasse 1-2 en de S3 - Overtuigde Consumenten 

geven vaker dan gemiddeld aan de term wel te kennen (respectievelijk 30%, 29% en 32%). Voor de 

hogere sociale klasse 1-2 en de S3 - Overtuigde Consumenten bevat de omschrijving dan ook vaker 

dan gemiddeld weinig nieuwe informatie (21% en 23%), terwijl deze voor de S5 - Onwetende 

Consumenten meer dan gemiddeld veel nieuwe info bevat (37%). 

8.3 Acties burgers 

De meerderheid, namelijk 60 à 56 %, van de Vlamingen is van mening dat acties zoals het 
composteren van keuken- en tuinafval, terugbrengen van oude toestellen naar het winkelpunt en het 
te koop aanbieden van gebruikte spullen in grote mate de circulaire economie stimuleren. Verder geeft 
iets meer dan de helft aan dat spullen en toestellen hergebruiken of herstellen en onderdelen en 
vervangstukken recupereren ook bijdragen tot de circulaire economie.  

Afbeelding 7.3.1 Impact van de acties die de circulaire economie stimuleren – Vraag E6: In welke mate stimuleren onderstaande 
acties de circulaire economie? | Basis: alle respondenten (n=1218) 

 

18-29 jarigen verwachten meer dan gemiddeld dat circulaire economie wordt gestimuleerd door 

spullen en materialen te ontlenen in plaats van ze aan te kopen (41% vs 30%). De 40-49 jarigen 

verwachten dan weer meer dan gemiddeld een groot effect van het kopen van tweedehands spullen 

en materialen (48% vs 39%). Zowel de 50-64 jarigen als de 65-plussers denken meer dan gemiddeld 

dat het terugbrengen van oude toestellen naar het winkelpunt (respectievelijk 62% en 66% vs 58%) 

en het composteren van keuken- en tuinafval (67% en 69% vs 60%) in grote mate de circulaire 

economie zal stimuleren. 65-plussers betwijfelen meer dan gemiddeld de impact van het ontlenen van 

spullen en materialen (24% vs 16%) of het kopen van tweedehands (16% vs 10%). De 50-64 jarigen 

verwachten meer dan gemiddeld dat de circulaire economie in grotere mate gestimuleerd kan worden 

door rekening te houden met de verpakking bij aankoop (45% vs 40%). De hogere sociale klasse 1-2 

gelooft meer in effect van spullen en materialen ontlenen (40% vs 30%), tweedehands kopen (49% 

vs 39%), spullen en toestellen herstellen en hergebruiken (64% vs 53%) en onderdelen en 

vervangstukken recupereren (61% vs 52%).  

De inwoners van de grote centra zijn er eveneens meer dan gemiddeld van overtuigd dat spullen en 

materialen tweedehands kopen in grote mate de circulaire economie kan stimuleren (46% vs 39%). 

Ze zien minder in dat composteren van keuken- en tuinafval een grote impact zou hebben (53% vs 
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60%). Bovendien geven de inwoners van grote centra meer dan gemiddeld aan dat rekening houden 

met de verpakking van producten geen effect zal hebben (14% vs 10%). De inwoners van de kleinere 

dorpen of gehuchten verwachten daarentegen meer dan gemiddeld dat dit wel in grote mate de 

circulaire economie kan stimuleren (45% vs 40%). 

De S4 - Onverschillige Consumenten verwachten in het algemeen dat de vernoemde acties minder 

tot geen effect zullen hebben op de circulaire economie. De S3 - Overtuigde Consumenten 

daarentegen verwachten in het algemeen een grotere impact van de bevraagde acties, met op kop 

het composteren van keuken- en tuinafval (74% vs 60%), het terugbrengen van oude spullen naar het 

winkelpunt (67% vs 58%), het recupereren van onderdelen en vervangstukken (65% vs 52%) en het 

te koop aanbieden van gebruikte spullen (64% vs 56%). De S2 - Realistische Consumenten geloven 

meer dan gemiddeld dat acties zoals het composteren keuken- en tuinafval (66% vs 60%), het 

terugbrengen van oude toestellen naar het winkelpunt (63% vs 58%), het herstellen en hergebruiken 

van spullen en toestellen (61% vs 53%) en rekening houden met de verpakking bij aankoop (46% vs 

40%) in grotere mate de circulaire economie kunnen stimuleren. De S5 - Onwetende Consumenten 

daarentegen zijn minder dan gemiddeld overtuigd van het effect van composteren van keuken- en 

tuinafval (51% vs 60%) en het rekening houden met de verpakking (34% vs 40%). 

Twee op drie Vlamingen ondernemen reeds acties die bijdragen aan de circulaire economie, 

zoals het composteren van keuken- en tuinafval en het terugbrengen van oude toestellen naar het 
winkelpunt. Daarnaast probeert de meerderheid van de Vlamingen reeds gebruikte spullen te koop 
aan te bieden en spullen en toestellen te herstellen of te hergebruiken. De helft van de Vlamingen 
zegt rekening te houden met de verpakking bij het aankopen van producten en  onderdelen en 
vervangstukken te recupereren en hergebruiken. Slechts 27% van de Vlamingen zegt spullen en 
materialen te onlenen. 1 op 4 Vlamingen is echter wel bereid om in de toekomst spullen en materialen 
te ontlenen en rekening te houden met de verpakking van producten. 

Afbeelding 7.3.2 Acties die gezinnen ondernemen – Vraag E7: Welke acties doet u nu al of gaat u in de nabije toekomst doen? 

| Basis: alle respondenten (n=1218) 

  

18-29 jarigen ondernemen momenteel in het algemeen minder acties dan gemiddeld, maar zijn wel 

meer dan gemiddeld bereid om in de toekomst oude toestellen naar het winkelpunt terug te brengen 

(30% vs 16%), keuken- en tuinafval te composteren (24% vs 11%) en spullen en toestellen te 

herstellen en te hergebruiken (23% vs 16%). De 30-39 jarigen zijn vaker bezig met het te koop 

aanbieden van gebruikte spullen (69% vs 61%), het tweedehands aankopen van spullen en 

materialen (55% vs 44%) en het ontlenen van spullen en materialen (35% vs 27%). De 40-49 jarigen 
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ondernemen dan weer vaker acties om spullen en toestellen te herstellen en te hergebruiken (66% vs 

60%), onderdelen en vervangstukken te recupereren (57% vs 49%) en tweedehands spullen en 

materialen aan te kopen (51% vs 44%). Oude toestellen naar het winkelpunt terugbrengen (74% vs 

66%), keuken- en tuinafval composteren (74% vs 65%), spullen en toestellen herstellen en 

hergebruiken (64% vs 60%) en rekening houden met de verpakking (58% vs 50%) worden ook door 

de 50-64 jarigen meer dan gemiddeld opgenomen. 65-plussers letten meer dan gemiddeld op de 

verpakking van producten (56% vs 50%). Ze geven daarentegen vaker aan niet bereid om in de 

toekomst spullen en materialen te gaan ontlenen (49% vs 41%), tweedehands te kopen (39% vs 30%) 

of gebruikte spullen opnieuw te verkopen (16% vs 12%). Diegenen die behoren tot de hogere sociale 

klasse 1-2 composteren vaker keuken- en tuinafval (71% vs 65%) en herstellen of hergebruiken vaker 

spullen en toestellen (65% vs 60%). Zowel in de grote centra als in de verstedelijkte gebieden wordt 

er momenteel minder gecomposteerd (60% en 60% vs 65%), en meer inwoners van de grote centra 

dan gemiddeld verklaren ook in de toekomst niet te zullen composteren (25% vs 18%), dit in 

tegenstelling tot de landelijke gebieden waar men meer dan gemiddeld keuken- en tuinafval 

composteert (73% vs 65%).  

Zowel de S2 - Realistische Consumenten als de S3 - Overtuigde Consumenten verklaren alle acties 

meer te ondernemen, met als voornaamste actie het composteren van keuken- en tuinafval 

(respectievelijk 75% en 78% vs 65%), het verkopen van gebruikte spullen (69% en 73% vs 61%), 

herstellen en hergebruiken van spullen en toestellen (68% en 70% vs 60%) en rekening houden met 

de verpakking (60% en 71% vs 50%). De S3 - Overtuigde Consumenten brengen ook vaker oude 

toestellen terug naar het winkelpunt (75% vs 66%). De S5 - Onwetende Consumenten en S4 - 

Onverschillige Consumenten ondernemen in het algemeen minder acties. De S4 - Onverschillige 

Consumenten geven voornamelijk aan minder dan gemiddeld bereid te zijn om in de toekomst spullen 

en materialen te gaan ontlenen (47% vs 41%), rekening te houden met de verpakking (26% vs 20%) 

en de onderdelen en vervangstukken te recupereren (26% vs 21%). Daarnaast tonen ze wel meer 

dan gemiddeld interesse om in de toekomst acties als het verkopen van gebruikte spullen (23% vs 

18%), aankopen van tweedehands spullen en materialen (22% vs 17%) of composteren van keuken- 

en tuinafval (17% vs 11%) te gaan ondernemen. De S4 - Onverschillige Consumenten tonen in het 

algemeen geen interesse in het ondernemen van toekomstige acties en zouden zelfs vaker bepaalde 

acties stopzetten die ze vandaag wel uitvoeren. De S1 - Vastberaden Consumenten      kopen 

momenteel minder dan gemiddeld tweedehands spullen en materialen (39% vs 44%).  

Wanneer we kijken naar het verband tussen de acties die men reeds onderneemt of in de 

toekomst wil ondernemen en de mate waarin deze acties volgens de Vlaming een impact 

kunnen hebben op de circulaire economie, zien we dat er tot op zekere hoogte een positief verband 
is. We weten echter niet wat de oorzaak is en wat het gevolg. De Vlaming kan aangeven dat bepaalde 
acties in grote mate een impact hebben, omdat dit overeenkomt met de acties zijn die ze vandaag 
ondernemen. Anderzijds kan men bepaalde acties dan weer gaan doen, omdat men deze een grote 
impact toekent. 

Afbeelding 7.3.3 Kruising tussen de impact van bepaalde acties en of ze worden ondernomen om de circulaire economie te 

stimuleren – Vraag E6: In welke mate stimuleren onderstaande acties de circulaire economie? Element ‘In grote mate’ en E7: 

Welke acties doet u nu al of gaat u in de nabije toekomst doen? Elementen ‘Doe ik nu en ga ik blijven doen’ + ‘Doe ik nu maar 

ga ik niet blijven doen’ + ‘Doe ik niet, maar ga ik doen’ | Basis: alle respondenten (n=1218)  
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8.4 Producten, diensten delen 

De overgrote meerderheid van de Vlamingen heeft de intentie om producten nieuw aan te kopen 
wanneer men een nieuw product nodig heeft. Voor groot elektro, telefonie en communicatie en 
kledij kiest meer dan 80% van de Vlamingen voor een nieuwe aankoop. Voor meubelen is dat 76%. 
De helft van de respondenten gaat voor tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen op zoek naar een 
volledig nieuw product. 41% geeft aan tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen te ontlenen of te 
huren. Ook tweedehands aankopen worden door 1 Vlaming op 4 in overweging genomen. Voor de 
aankoop van kleding en meubelen geldt dit voor 1 Vlaming op 3.  

Afbeelding 7.4.1 Aanschaffen producten – Vraag E14: Stel u heeft een nieuw product nodig. Kan u voor elk van de volgende 

productgroepen aangeven of u het nieuw zou aankopen, tweedehands zou aankopen of zou ontlenen? | Basis: alle 

respondenten (n=1218) 

 

18-29 jarigen kopen minder vaak groot elektro nieuw aan (84%). Ze zijn in het algemeen meer dan 

gemiddeld te vinden voor het ontlenen of huren van producten. Voor meubelen kiezen zowel de 18-

29 jarigen als de 40-49 jarigen vaker voor tweedehands aankopen (42% en 42%), in tegenstelling tot 

de 50-64 jarigen (29%) en 65-plussers (23%), die hier minder dan gemiddeld voor te vinden zijn. 

Daarnaast ontlenen of huren de 50-64 jarigen minder vaak tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen 

(35%), en wordt groot elektro meer dan gemiddeld nieuw aangekocht (92%). De 65-plussers zijn in 

het algemeen voor elke productcategorie minder te vinden voor tweedehands aankopen en het 
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ontlenen of huren van producten, terwijl de 40-49 jarigen meer dan gemiddeld openstaan voor het 

tweedehands aankopen van tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (32%), groot elektro (20%) en 

telefonie en communicatie (19%). De 30-39-jarigen zijn meer dan gemiddeld te vinden voor het 

tweedehands aankopen van kleding (39%). Ook de lagere sociale klasse 7-8 koopt vaker kleding 

tweedehands aan (39%). Naast kleding kopen ze ook meubelen minder dan gemiddeld nieuw aan 

(69%). De hogere sociale klasse 1-2 koopt meubelen dan weer meer dan gemiddeld nieuw aan (80%). 

De hogere sociale klasse wilt daarnaast ook vaker tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen ontlenen 

of huren (48%). Ook inwoners van de grote centra en verstedelijkte gebieden geven dit vaker aan 

(47% en 47%), in tegenstelling tot deze van kleinere dorpen of gehuchten (35%). In de landelijke 

gebieden wilt men dan weer meer dan gemiddeld tuingereedschap tweedehands aankopen (30%). 

De S5 - Onwetende Consumenten tonen vaker een voorkeur voor het nieuw aankopen van kleding 

(88%). De S2 - Realistische Consumenten staan meer dan gemiddeld open om kleding tweedehands 

aan te kopen (35%). Het nieuw aankopen van tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen wordt door 

deze groep (45%) en de S3 – Overtuigde Consumenten (44%) minder dan gemiddeld gedaan. De S4 

- Onverschillige Consumenten doen dit wel vaker (67%) en ontlenen of huren minder vaak 

tuingereedschap (31%). Ook het tweedehands aankopen van kleding (21%) en meubelen (25%) doen 

ze minder dan gemiddeld.Degenen die reeds bekend zijn met de term circulaire economie geven meer 

dan gemiddeld aan tweedehands aankopen te doen voor alle productcategorieën.  

Voor bijna de helft van de Vlamingen is de voornaamste motivatie om producten samen met 

anderen aan te kopen of onderling uit te lenen de lagere kost door gedeeld gebruik. Andere 
redenen waarom men hiervoor zou opteren is omdat men slechts sporadisch nood heeft aan een zeer 
specifiek product, maar ook omdat het beter is voor het milieu. Bovendien geeft 28% aan dat op deze 
manier producten van hoge kwaliteit toch betaalbaar kunnen zijn. Voor ongeveer 1 Vlaming op 5 zorgt 
ook het sociaal contact en de beperkte opslagruimte die ze ter beschikking hebben ervoor dat ze meer 
bereid zijn om voor een groepsaankoop te kiezen.  

Redenen om producten individueel aan te kopen zijn de onmiddellijke beschikbaarheid en het 
regelmatig gebruik ervan. 42% van de Vlamingen opteren ook voor een individuele aankoop zodat ze 
het product op maat kunnen afstellen en meer onafhankelijkheid hebben. Daarnaast spelen ook een 
grotere flexibiliteit, garantie van de privacy en een duidelijker kostenplaatje mee. 

Afbeelding 7.4.2 Motivatoren om producten in groep aan te kopen of alleen – Vraag E15: De laatste jaren ontstaan steeds meer 

initiatieven en formules om producten samen met anderen aan te kopen of onderling uit te lenen. Wat zijn voor u belangrijke 

redenen om producten met een groep mensen te kopen of onderling uit te lenen? en Vraag E16: En wat zijn voor u belangrijke 

redenen om toch producten alleen aan te kopen? | Basis: alle respondenten (n=1218) 
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De 50-64 jarigen geven vaker aan dat feit dat ze een specifiek product slechts sporadisch nodig 

hebben hen motiveert tot een een groepsaankoop of het onderling uitlenen van producten (41%). 

Anderzijds worden zij minder gemotiveerd door de lagere kost (42%). Zowel de 50-64 jarigen als de 

65-plussers geven vaker dan gemiddeld aan dat ze geen reden zien om producten met een groep te 

kopen of onderling uit te lenen (respectievelijk 27% en 27%).  

De hogere sociale klasse 1-2 kopen vaker producten aan in groep omwille van de lagere kost (56%), 

de sporadische nood aan een zeer specifiek product (47%) en de hogere maar toch betaalbare 

kwaliteit (32%).  

Voor inwoners in de grote centra en de verstedelijkte gebieden speelt de beperkte opslagruimte een 

grotere rol dan gemiddeld (23% en 23%), in tegenstelling tot de landelijke gebieden waar dit minder 

aan bod komt (14%). Voor inwoners van de verstedelijkte gebieden speelt eveneens de betaalbaaheid 

van kwaliteit meer dan gemiddeld mee (32%). In de grote centra motiveert de milieu-impact meer dan 

gemiddeld tot het deelname aan een groepsaankoop ofof het onderling uitlenen van producten (42%) 

terwijl dit bij de kleinere dorpen of gehuchten minder het geval is (29%).  

Ook voor de S5 - Onwetende Consumenten is de beperkte beschikbare opslagruimte (23%) en 

betaalbaarheid van kwaliteit (33%) een meer dan gemiddeld aangeduide motivator. Sociaal contact 

is voor hen minder dan gemiddeld bepalend bij de keuze voor een groepsaankoop (14%). Voor de S1 

- Vastberaden Consumenten is de beschikbare opslagruimte dan weer een minder grote drijfveer 

(14%). De S4 - Onverschillige Consumenten geven in het algemeen minder motivatoren op en zien 

vaker geen reden om producten met een groep mensen te kopen of onderling uit te lenen (37%) in 

tegenstelling tot de S3 - Overtuigde Consumenten (16%). Deze groep is wel meer gemotiveerd om 

een groepsaankoop te doen of onderling producten uit te lenen en wordt voornamelijk gedreven door 

de lagere kost (57%), het milieu (54%) en de sporadische nood aan een specifiek product (43%).  

Wanneer we kijken naar de voordelen om een product individueel aan te kopen, komen bij de 65-

plussers meer dan gemiddeld redenen naar boven zoals het op maat kunnen afstellen van de 

producten (48%) en een duidelijker kostenplaatje (26%). Voor de 30-39 jarigen is het op maat afstellen 

van het product minder doorslaggevend dan gemiddeld (36%). De 18-29 jarigen hechten in 

verhouding meer belang aan de flexibiliteit (39%), wat minder dan gemiddeld van toepassing is voor 

50-64 jarigen (26%). Voor Vlamingen die behoren tot de hogere sociale klasse15e 1-2 spelen de 

onmiddellijke beschikbaarheid van producten (66%), het regelmatig gebruik (59%), de 

onafhankelijkheid (51%) en de grotere flexibiliteit (41%) meer dan gemiddeld een rol. Inwoners van 

de grote centra geven dan weer vaker aan dat het op maat afstellen van het product een belangrijke 

reden is om de aankoop alleen te doen (52%).  

Voor de S2 - Realistische Consumenten is de grotere flexibiliteit minder doorslaggevend (24%) en de 

S3 - Overtuigde Consumenten kijken minder dan gemiddeld naar de duidelijkheid van het 

kostenplaatje (15%). De S4 - Onverschillige Consumenten zijn dan weer minder dan gemiddeld 

gemotiveerd door het regelmatig gebruik (34%), maar wel door de garantie op privacy (38%). Voor de 

S5 - Onwetende Consumenten is het regelmatig gebruik meer dan gemiddeld een belangrijke factor 

in hun keuze om producten individueel aan te kopen (56%).  

Degenen die de term circulaire economie kennen, geven minder aan geen reden te zien om producten 

met een groep mensen te kopen of onderling uit te lenen (kennen 15% vs niet kennen 25%). 

8.5 Levensduur producten  
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8.5.1 Herstelling  

De actie die de Vlaming onderneemt wanneer een product stuk gaat is afhankelijk van de 
productgroep. Bij groot elektro en tuingereedschap of doe-het-zelfartikelen gaat een meerderheid van 
respectievelijk 79% en 77%, proberen om deze te herstellen. de categorieën telefonie en 
communicatie en meubelen gaat meer dan de helft er voor kiezen om producten af te danken. In het 
geval van kleding opteren 2 op 3 Vlamingen om deze af te danken in plaats van te laten herstellen. 

Afbeelding 7.5.1.1 Reactie bij producten die stuk zijn – Vraag E8: Stel een product gaat stuk. Kan u voor elk van de volgende 

productgroepen aangeven of u het zou laten herstellen of afdanken? | Basis: alle respondenten (n=1218)

 

18-29 jarigen hebben meer dan gemiddeld de intentie om producten uit de categorie telefonie en 

communicatie te herstellen (55%) in tegenstelling tot de 65-plussers (38%). 50-64 jarigen kiezen dan 

weer vaker voor een herstelling bij groot elektro en tuingereedschap of doe-het-zelfartikelen (83% en 

80%). Ook de hogere sociale klasse 1-2 kiest voor deze categorieën vaker voor een herstelling 

(respectievelijk 87% en 81%). Deze laatsten kiezen er ook meer dan gemiddeld voor om meubelen te 

herstellen (47%). De lagere sociale klasse 7-8 dankt groot elektro dat stuk is gegaan vaker af (28%). 

Inwoners van verstedelijkte gebieden laten meubelen meer dan gemiddeld herstellen (47%) en 

inwoners van de grote centra danken stuk tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (29%) meer dan 

gemiddeld af.  

De S4 - Onverschillige Consumenten gaan in het algemeen vaker producten die stuk zijn gegaan 

afdanken, met op kop kleding (75%), meubelen (70%) en telefonie en communicatie (63%). De S5 - 

Onwetende Consumenten zullen kleding meer dan gemiddeld afdanken (72%), terwijl de S2 - 

Realistische Consumenten deze vaker proberen te herstellen (43%). Daarnaast verkiest ook de S2 - 

Realistische Consumenten meer dan gemiddeld het herstellen van groot elektro (84%) en 

tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (82%). De S3 - Overtuigde Consumenten zijn in het 

algemeen meer te vinden voor het herstellen van producten die stuk zijnDit geldt voor alle categorieën: 

groot elektro (87%), tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (83%), meubelen (51%), telefonie en 

communicatie (51%) en kleding (46%). Zij die de term circulaire economie kennen zijn het in het 

algemeen meer bereid om producten te herstellen. 

De belangrijkste redenen waarom Vlamingen een product herstellen in plaats van het weg te 

gooien of af te danken zijn omdat het nog in garantie is, omdat de herstelling niet veel geld kost of 
omdat het product zelf veel geld heeft gekost. Daarnaast geeft iets minder dan de helft ook aan dat 
ze eerder voor een herstelling zouden kiezen omdat het product nog veel geld waard is, omdat ze het 
zelf kunnen herstellen of omdat ze makkelijk vervangstukken vinden. De belangrijkste drempel om 
niet tot een herstelling over te gaan is de kost van de herstelling. Daarnaast gaat men ook eerder 
kiezen om het product af te danken als het product niet veel waard is of er moeilijk vervangstukken te 
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vinden zijn. Ook de beschikbaarheid van de hersteldienst speelt voor 1 op 3 Vlamingen mee in de 
keuze om het product weg te gooien of af te danken. 

Afbeelding 7.5.1.2 Motivatoren en drempels om producten te herstellen – Vraag E9A: Wat zijn de belangrijkste redenen om 

een product te herstellen in plaats van een product weg te gooien of af te danken? en Vraag E9B: Wat zijn de belangrijkste 

redenen om een product niet te herstellen en dus een product weg te gooien of af te danken? | Basis: alle respondenten 

(n=1218)

 

18-29 jarigen houden minder dan gemiddeld rekening met de garantie (59%) terwijl de emotionele 

waarde meer dan gemiddeld een reden voor herstelling is (33%). Voor 30-39 jarigen spelen elementen 

zoals de waarde van het product (41%), de beschikbaarheid van de hersteldienst (30%) en het 

transportgemak van het product (12%) een minder grote rol in hun keuze voor een herstelling. Voor 

de 65-plussers is de beschikbaarheid van de hersteldienst belangrijker dan gemiddeld (43%). 50-64 

jarigen worden meer gedreven om producten te herstellen omdat ze nog in garantie zijn (73%) of de 

vervangstukken makkelijk te vinden zijn (44%). Voor hen is de kostprijs van het product (53%), de 

hersteltijd (29%) en de emotionele waarde (16%) minder dan gemiddeld bepalend.  

Voor de hogere sociale klasse 1-2 zijn de kostprijs van de herstelling (69%), de waarde van het 

product (54%) en de beschikbaarheid van de hersteldienst (42%) meer dan gemiddeld van belang. 

Ook voor de inwoners van de grote centra is de beschikbaarheid van de hersteldienst een 

belangrijkere drijfveer (44%). Ook het makkelijk vinden van vervangstukken (49%) en het eenvoudig 

vervoeren van het product (25%) zijn voor hen vaker dan gemiddeld belangrijke drijfveren. Bij de 

inwoners van de verstedelijkte gebieden weegt de tijd die de herstelling vraagt vaker door. In 

tegenstelling tot de kleinere dorpen of gehuchten, waar zowel de duur van de herstelling (28%) als 

het makkelijk vinden van de vervangstukken (33%) minder naar boven komen. De S3 - Overtuigde 

Consumenten worden vaker beïnvloed door de beschikbaarheid van vervangstukken (49%), en door 

feit ofof ze het product al dan niet zelf kunnen herstellen (52%). Voor de S1 - Vastberaden 

Consumenten is dan de vervoerbaarheid van het product belangrijker dan gemiddeld (23%), terwijl de 

S5 - Onwetende Consumenten meer belang hechten aan de kostprijs van het product (62%). De S4 

- Onverschillige Consumenten zijn er in het algemeen minder van overtuigd om een product te 

herstellen in plaats van het weg te gooien of af te danken. 

Wanneer we kijken naar de drempels om een product te herstellen zien we vooral bij de 65-plussers 

meer drempels opduiken: de hoge kostprijs van de herstelling (79%), producten die niet veel meer 

waard zijn (56%), vervangstukken die moeilijk te vinden zijn (53%), het niet zelf kunnen herstellen 

(48%), de lage kostprijs van het product (45%), moeilijk beschikbare hersteldienst (40%) en het gebrek 

aan emotionele waarde (21%) wegen bij hen meer dan gemiddeld door. Ook voor de 50-64 jarigen 
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vormt de kostprijs van de herstelling meer dan gemiddeld een een drempel (78%). De vervoerbaarheid 

van het product is voor hen minder belangrijk (18%). De 18-29 jarigen kijken dan weer meer naar de 

kostprijs van de herstelling (63%) en de waarde van het product (39%). De 30-39 jarigen houden 

minder dan gemiddeld rekening met de lage kostprijs van het product (28%), de beschikbaarheid van 

de hersteldienst (24%) en de emotionele waarde van het product (10%). De 40-49 jarigen worden 

voor het herstellen van producten minder geremd door het vinden van vervangstukken (39%) of het 

zelf niet kunnen herstellen van het product (31%). De hogere sociale klasse 1-2 gooit vaker producten 

weg omwille van een hoge herstellingskost (78%), een lage kostprijs van het product (42%) en een 

lange duurtijd van de herstelling zelf (34%). Ook de inwoners van verstedelijkte gebieden gooien 

sneller producten weg of danken ze af als het product weinig geld heeft gekost (45%). Inwoners van 

de grote centra worden daarentegen meer dan gemiddeld  gedreven door het moeilijk vervoeren van 

het product (28%). Voor de inwoners van de landelijke gebieden speelt het moeilijk beschikbaar zijn 

van de hersteldienst minder dan gemiddeld mee in hun keuze (29%).  

De S5 - Onwetende Consumenten worden in hun keuze meer dan gemiddeld gedreven door de hoge 

kostprijs van de herstelling (80%), maar ook door de tijd die de herstelling vraagt (36%). Bij de S4 - 

Onverschillige Consumenten weegt de kostprijs van de herstelling minder zwaar door (66%). 

Daarnaast kijken zij ook minder dan gemiddeld naar hoe moeilijk de vervangstukken te vinden zijn 

(37%). Voor de S2 - Realistische Consumenten speelt de kostprijs van het product zelf minder mee 

in hun keuze om een product al dan niet weg te gooien of af te danken in plaats van dit te herstellen 

(31%).  

Voor de productcategorieën groot elektro en telefonie en communicatie zijn het verkooppunt en de 
fabrikant voor Vlamingen duidelijk hét aanspreekpunt voor de uitvoering van een herstelling. Dit 
geldt ook voor meubelen en tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen, maar op een minder 
uitgesproken manier. Herstellingen van meubelen worden daarnaast ook door een professionele 
hersteller of familie en vrienden uitgevoerd. Kleding herstelt de Vlaming zelf of vertrouwt hij/zij toe aan 
familie en vrienden. 

Afbeelding 7.5.1.3 Uitvoering van de herstelling – Vraag E10: Stel u opteert voor een herstelling, door wie zou u bij voorkeur 
de herstelling laten uitvoeren? | Basis: alle respondenten (n=1218) 

 

18-29 jarigen doen vaker dan gemiddeld een beroep op familie en vrienden voor het herstellen van 

kleding (47%), tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (24%) en meubelen (16%). Voor groot elektro 

doen ze meer dan gemiddeld beroep op de fabrikant en minder op het verkooppunt. Ook voor telefonie 

en communicatie (42%) en tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (30%) kiezen ze minder voor het 

voorkooppunt. Hetzelfde geldt voor de 30-39 jarigen. Zij doen meer beroep op de fabrikant voor 

telefonie en communicatie (36%), tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (26%) en meubelen 

(28%). Zowel 50-64 jarigen en 65-plussers kiezen er meer dan gemiddeld voor om zelf kleding te 

herstellen (respectievelijk 43% en 37%). Dit geldt ook voor tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen 
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(15% en 16%). Bovendien herstellen de 50-64 jarigen ook meer dan gemiddeld zelf hun meubelen 

(20%). De 65-plussers doen vaker beroep op het verkooppunt bij groot elektro (58%), telefonie en 

communicatie (65%), tuingereedschap (50%), meubelen (37%) en kleding (13%). De hogere sociale 

klasse 1-2 doet in het algemeen vaker beroep op een professionele hersteller, voornamelijk voor het 

herstellen van meubelen (20%). Daarnaast doen zij vaker beroep op familie en vrienden voor het 

herstellen van kleding (39%), in tegenstelling tot de lagere sociale klasse 7-8 (25%). In de grote centra 

geeft men meer dan gemiddeld de voorkeur aan herstellingen door de fabrikant voor groot elektro 

(34%) of telefonie en communicatie (33%).  

De S3 - Overtuigde Consumenten verkiezen vaker het verkooppunt voor herstellingen van groot 

elektro (51%) en meubelen (34%) terwijl de S2 - Realistische Consumenten voor meubelen minder 

naar het verkooppunt zouden gaan (23%). De S4 - Onverschillige Consumenten doen voor kleding 

meer dan gemiddeld beroep op het verkooppunt (19%). Zij gaan dit minder vaak zelf proberen te 

herstellen (23%). De S5 - Onwetende Consumenten daarentegen doen meer dan gemiddeld beroep 

op familie en vrienden om te helpen bij de herstelling (38%), iets wat de S1 – Vastberaden 

Consumenten minder vaak zullen doen (25%). Degenen die de term circulaire economie kennen, 

kijken voor herstellingen van groot elektro en tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen minder dan 

gemiddeld naar het verkooppunt (38% en 30%). Voor kleding en meubelen verkiezen ze vaker om 

deze zelf te herstellen (38% en 21%). Ook een professionele hersteller is bij hun populairder voor het 

herstellen van meubelen (19%). 

Respectievelijk 44% en 32% van de respondenten geeft aan dat een vlotte beschikbaarheid van 
wisselstukken en doe-het-zelf-filmpjes zouden helpen bij het herstellen van groot elektro. Voor 
meubelen komt daarnaast ook de hulp van familie of vrienden van pas. Ook bij telefonie en 
communicatie wordt gebruik gemaakt van doe-het-zelf-filmpjes en speelt beschikbaarheid van 
wisselstukken en hulp van familie en vrienden een rol. Daarnaast geeft 1 op 4 Vlamingen aan dat ook 
de hulp van experten in de buurt zou kunnen helpen om de herstelling zelf uit te voeren. Voor 
tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen is de beschikbaarheid van wisselstukken belangrijk voor de 
helft van de Vlamingen. De helft van de Vlamingen geeft aan dat hulp van familie en vrienden nuttig 
is voor de herstelling van kleding. 

Afbeelding 7.5.1.4 Hulp om zelf de herstelling uit te voeren – Vraag E11: Uw voorkeur gaat uit naar een herstelling door u 
persoonlijk. Welk van onderstaande zaken zouden u het meest helpen om de herstelling zelf te kunnen uitvoeren? | Basis: alle 
respondenten die de voorkeur geven om persoonlijk de herstelling uit te voeren bij deze categorie 

 

8.5.2 Afdanking  

Wanneer een product niet langer nodig is, maar wel nog in perfecte staat verkeert, brengt de 
Vlaming dit doorgaans naar de kringloopwinkel, verkoopt hij of zij het product tweedehands of geeft 
het door aan familie en vrienden. 
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Afbeelding 7.5.2.1 Gedrag wanneer een product niet meer nodig is – Vraag E12: Stel u heeft een product niet langer nodig 

maar het is nog in perfecte staat. Kan u voor elk van de volgende productgroepen aangeven wat u er meestal mee doet? | 

Basis: alle respondenten (n=1218)

 

Zowel 18-29 jarigen als 30-39 jarigen staan meer dan gemiddeld open voor het tweedehands 

verkopen van groot elektro (respectievelijk 48% en 48%), telefonie- en communicatietoestellen (43% 

en 42%), kleding (32% en 30%), tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (48% en 50%) en 

meubelen (45% en 41%), dit in tegenstelling tot de 50-64 jarigen en 65-plussers. Deze laatsten gaan 

met producten als meubelen (respectievelijk 42% en 49%), groot elektro (29% en 35%), 

tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (24% en 29%), telefonie en communicatie (18% en 23%) in 

het algemeen vaker naar de kringloopwinkel. Daarnaast gaan de 65-plussers ook meer dan gemiddeld 

naar de kringloopwinkel met hun kleding (48%). 40-49 jarigen gaan vaker naar het containerpark met 

hun tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (12%).  Vlamingen uit de hogere sociale klasse 1-2 

proberen meubelen meer dan gemiddeld tweedehands te verkopen (36%). De inwoners van de 

landelijke gebieden verkopen meubelen ook meer dan gemiddeld tweedehands (38%) en gaan 

hiervoor minder vaak naar de kringloopwinkel (29%). In de steden gaat men met meubelen vaker naar 

de kringloopwinkel (43%). Meubelen (27%), tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (33%) en groot 

elektro (32%) worden minder vaak tweedehands verkocht in de verstedelijkte gebieden. In de grote 

centra gaat men dan weer minder vaak kleding tweedehands verkopen. Inwoners van de kleinere 

dorpen of gehuchten geven minder vaak tuingereedschap (16%) en kleding (19%) door aan familie 

en vrienden. 

De S3 - Overtuigde Consumenten maken meer dan gemiddeld gebruik van de kringloopwinkel voor 

meubelen (46%), kleding (44%), groot elektro (30%), tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (26%), 

en telefonie en communicatie (19%) in tegenstelling tot de S4 - Onverschillige Consumenten, die in 

het algemeen minder snel beroep zullen doen op een kringloopwinkel. De S5 - Onwetende 

Consumenten houden telefonie- en communicatietoestellen vaker bij in de woning (14%) en geven 

deze minder snel door aan familie of vrienden (18%). Bij tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen 

geven de S5 - Onwetende Consumenten meer dan gemiddeld aan deze tweedehands te verkopen 

(45%). De S2 - Realistische Consumenten gaan dan weer vaker kleding (30%) of meubelen (21%) 

doorgeven aan familie en vrienden. De S1 - Vastberaden Consumenten brengen kleding meer dan 

gemiddeld naar het containerpark (11%) en verkopen minder tweedehands (15%). Degenen die 

bekend zijn met de term circulaire economie gaan minder vaak telefonie- en communicatietoestellen 

(27%), tuingereedschap (32%) en kleding (15%) tweedehands verkopen. Met meubelen die ze willen 

afdanken gaan ze meer dan gemiddeld naar de kringloopwinkel (41%). 

8.5.3 Nieuwe aankoop 

Het belangrijkste aankoopcriterium voor de verschillende bevraagde productcategorieën is de 
prijs van het product. Bij de aankoop van groot elektro speelt ook het energieverbruik een belangrijke 
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rol. Meer dan de helft van de Vlamingen kijkt bovendien naar kortingen en promoties bij een aankoop 
binnen de verschillende productcategorieën. Ook elementen zoals het gebruik en onderhoud, 
verwachte levensduur, de garantieperiode en het totale kostenplaatje spelen mee bij de keuze.  

Afbeelding 7.5.3.1 Aankoopcriteria – Vraag E18: Waarop let u wanneer u volgende producten aankoopt? | Basis: alle 

respondenten (n=1218)

 

18-29 jarigen kijken minder dan gemiddeld naar het energieverbruik van groot elektro (60%). Ze 

houden vaker rekening met de opbergmogelijkheden (20%) van groot elektro en tuingereedschap en 

doe-het-zelfartikelen (33%). Bij meubelen zijn ze meer dan gemiddeld geïnteresseerd in het totale 

kostenplaatje (26%). Ook de 30-39 jarigen kijken er vaker naar bij de aankoop van meubelen (27%) 

en kleding (22%). Bij telefonie en communicatie kijkt deze leeftijdscategorie meer dan gemiddeld naar 

kortingen en promoties (65%). Voor de 40-49 jarigen is het kostenplaatje van groot elektro (33%) en 

de herkomst van kleding (15%) minder vaak belangrijk. De garantieperiode van telefonie en 

communicatie (47%) en van tuingereedschap (43%) spelen eveneens een minder belangrijke rol. Ook 

het gebruik en onderhoud van telefonie- en communicatietoestellen (28%) weegt minder door in hun 

keuze bij aankoop. 50-64 jarigen kijken dan weer meer dan gemiddeld naar de prijs (81%) en 

verwachte levensduur van de meubelen (37%). Voor tuingereedschap kijken zij ook vaker naar de 

prijs (76%) en de garantieperiode (53%), terwijl bij de aankoop van kleding de grondstoffen (32%) en 

het land van herkomst (28%) belangrijker dan gemiddeld zijn. De aankoop van groot elektro wordt bij 

hen meer dan gemiddeld beïnvloed door kortingen en promoties (62%) en het gebruik en onderhoud 

(59%), dit in tegenstelling tot de 65-plussers die hierbij minder naar kortingen en promoties kijken 

(50%). Deze 65-plussers houden voornamelijk rekening met het energieverbruik (78%) en kijken vaker 

naar het land van herkomst of productie (22%). Bij kleding kijken zij naast gebruik en onderhoud (40%) 

vaker naar het land van herkomst (32%). Het land van herkomst is voor deze leeftijdscategorie ook 

bij tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (15%) belangrijker dan gemiddeld. Voor meubelen 

besteden zij ook meer dan gemiddeld aandacht aan de grondstoffen (26%) en de garantieperiode 

(31%).  

De lagere sociale klasse 7-8 hecht bij de aankoop van meubelen meer dan gemiddeld belang aan het 

gebruik en onderhoud (48%) terwijl de hogere sociale klasse 1-2 vaker bezig is met het totale 

kostenplaatje. De lagere sociale klasse 7-8 kijkt bovendien ook vaker naar de garantieperiode van 

groot elektro (71%) en van tuingereedschap (57%). Voor groot elektro kijken ze ook meer dan 

gemiddeld naar de grondstoffen (17%) en de opbergmogelijkheden (16%). Bij de aankoop van 

telefonie- en communicatietoestellen vinden zij het gebruik en onderhoud belangrijker dan gemiddeld 

(42%), terwijl bij de aankoop van tuingereedschap het energieverbruik dan weer meer bepalend is 
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voor hen (40%). De hogere sociale klasse 1-2 geef vaker aan rekening te houden met de prijs (77%) 

en het gebruik en onderhoud (56%) bij tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen.  

Inwoners van de verstedelijkte gebieden hechten bij aankoop minder dan gemiddeld belang aan de 

prijs (67%) van tuingereedschap en telefonie- en communicatietoestellen (75%). Voor meubelen 

(39%) en kleding (22%) kijken ze meer dan gemiddeld naar de verwachte levensduur, en bij kleding 

is ook het totale kostenplaatje voor hen belangrijker (18%). De inwoners van de grote centra kijken bij 

kleding vaker naar het land van herkomst of productie (32%) en de grondstoffen (34%). Voor 

meubelen vinden ze de garantieperiode belangrijker (31%), en voor groot elektro het gebruik en 

onderhoud (61%). De inwoners van de landelijke gebieden houden dan weer meer dan gemiddeld 

rekening met de verwachte levensduur bij de aankoop van tuingereedschap (49%) en telefonie- en 

communicatietoestellen (53%). 

Voor de S1 - Vastberaden Consumenten is de levensduur van telefonie en communicatietoestellen 

minder belangrijk dan gemiddeld (43%). De S2 - Realistische Consumenten gaan bij de aankoop van 

kleding dan weer vaker rekening houden met de prijs (81%) en kortingen en promoties (65%). Voor 

groot elektro kijkt deze groep vaker naar de garantieperiode (68%), terwijl voor tuingereedschap het 

gebruik en onderhoud meer dan gemiddeld naar bovenkomt (58%). De S5 - Onwetende Consumenten 

houden op hun beurt meer rekening met het totale kostenplaatje van het tuingereedschap en de doe-

het-zelfartikelen (40%). Daarnaast letten de S5 - Onwetende Consumenten bij de aankoop van 

meubelen meer dan gemiddeld op de prijs (82%) en kortingen en promoties (58%). Ook de prijs bij 

telefonie en communicatie is voor hen belangrijker (84%). De S3 - Overtuigde Consumenten hechten 

meer dan gemiddeld belang aan de grondstoffen waaruit het product is gemaakt bij de aankoop van 

kleding (42%), meubelen (31%), tuingereedschap (15%) en telefonie- en communicatietoestellen 

(15%). Ook het energieverbruik bij groot elektro (78%), tuingereedschap (41%) en telefonie en 

communicatie (35%) weegt bij hen zwaarder dan gemiddeld door. Daarnaast kijken zij ook meer naar 

het land van herkomst of productie bij de aankoop van kleding (39%), groot elektro (21%), telefonie 

en communicatie (15%) en tuingereedschap en doe-het-zelfartikelen (14%). Zij hechten ook meer 

belang aan de mate waarin het product uit elkaar te halen is (31%) en de opbergmogelijkheden (32%). 

8.6 Maatregelen overheid 

Een overtuigende meerderheid van de respondenten staat achter overheidsmaatregelen die de 
garantieperiode van alle toestellen verhogen. Daarnaast kan ongeveer 8 op 10 Vlamingen zich ook 
vinden in maatregelen zoals circulaire producten aantrekkelijker maken voor consumenten, 
producenten verplichten om producten te herstellen of vervangstukken te voorzien voor onderdelen 
en meer kleinschalige en verspreide recyclagepunten te voorzien in de gemeenten. Het merendeel 
van de Vlamingen gaat ook akkoord met maatregelen zoals het ondersteunen van het delen van 
weinig gebruikte producten, het invoeren van statiegeld op leeggoed van drankverpakkingen en het 
ontmoedigen van import van goedkope en milieubelastende wegwerpspullen. 19% van de Vlamingen 
gaat niet akkoord met het invoeren van statiegeld op leeggoed van drankverpakkingen. Het 
ondersteunen van nieuwe circulaire businessmodellen kan rekenen op 63% voorstanders. 

Afbeelding 7.6.1 Overheidsmaatregelen – Vraag E19: Met welke overheidsmaatregelen om de circulariteit in Vlaanderen te 

stimuleren gaat u akkoord? | Basis: alle respondenten (n=1218)



 

 

 

 

Maatregelen zoals het verhogen van de duurtijd van de garantieperiode (91%), het verplichten van 

producenten om producten te herstellen of vervangstukken te voorzien (86%) en het ontmoedigen 

van de import van goedkope en milieubelastende wegwerpspullen (77%) kunnen meer dan gemiddeld 

op steun rekenen bij 65-plussers. De 18-29-jarigen hebben hierover vaker geen mening, in 

tegenstelling tot de 50-64-jarigen. Deze groep is vaker akkoord met de voorgestelde maatregelen. Zij 

die behoren tot de hogere sociale klasse 1-2 zijn eveneens grotere voorstander om circulaire 

producten aantrekkelijker te maken voor consumenten (88%), het ondersteunen van deelinitiatieven 

voor weinig gebruikte producten (79%) en het ondersteunen van nieuwe circulaire businessmodellen 

(72%). Inwoners van verstedelijkte gebieden kunnen zich ook meer dan gemiddeld vinden in 

maatregelen zoals het ondersteunen van deelinitiatieven voor weinig gebruikte producten (80%), het 

ontmoedigen van import van goedkope en milieubelastende wegwerpspullen (75%) en het 

ondersteunen van nieuwe circulaire businessmodellen (68%). Inwoners van kleinere dorpen of 

gehuchten gaan minder vaak akkoord met het ontmoedigen van de import van goedkope en 

milieubelastende wegwerpspullen (65%) en het ondersteunen van nieuwe circulaire 

businessmodellen (59%).  

De S2 - Realistische Consumenten gaan dan weer meer dan gemiddeld akkoord om de duurtijd van 

de garantieperiode van alle toestellen te verhogen (92%), de producenten te verplichten om producten 

te herstellen of vervangstukken te voorzien voor onderdelen (86%) en het aanbieden van meer 

kleinschalige recyclagepunten verspreid in de gemeenten (83%). De S1 – zelfbewuste consumenten 

geven vaker aan niet akkoord te gaan met deze laatste twee maatregelen (respectievelijk 13% en 

13%). Dit geldt ook voor de maatregelen ‘het ontmoedigen van de import van goedkope en 

milieubelastende wergwerpspullen’ (17%) en ‘het delen van weinig gebruikte producten’ (12%). De 

S3 - Overtuigde Consumenten gaan vaker akkoord met de bevraagde maatregelen, terwijl de S4 - 

Onverschillige Consumenten in het algemeen minder dan gemiddeld akkoord zijn of geen mening 

hebben. 

8.7 Toekomstbeeld 

Volgens meer dan een derde van de Vlamingen zal binnen 30 jaar in Vlaanderen domotica, 
digitalisering en robotisering zorgen voor een vlotte organisatie van ons dagelijks leven en zal 
elektronica het functioneren, onderhouden en herstellen van toestellen vergemakkelijken. Eén 
Vlaming op vijf daarentegen denkt dat elektronica het moeilijker zal maken om toestellen te doen 
functioneren, onderhouden en herstellen. Daarnaast verwacht 35% van de Vlamingen dat er over 30 
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jaar nog steeds afval wordt geproduceerd. Tevens verwacht 28 % van de Vlamingen beperking van 
het aanbod (verkoop en verhuur) tot herstelbare producten met een lange levensduur. 17 %, 
daarentegen, verwacht een extra belasting bij de aankoop van niet-herstelbare of herbruikbare 
producten. Over de stelling met betrekking tot ruilbeurzen, deelinitiatieven en tweedehands verkoop 
zijn de meningen verdeeld. Een deel verwacht dat dit bij burgerinitiatieven zal blijven, een ander deel 
verwacht dat binnen 30 jaar ook retailers of winkelketens naast de nieuwe materialen ook herstel- en 
ruildiensten zullen aanbieden. 

Afbeelding 7.7.1 Blik op de toekomst: Vlaanderen over 30 jaar –10-puntenschaal, enkel top3 -en bottom3-score uit vraag E20: 

Hier ziet u telkens 2 uitspraken met betrekking tot de toekomst van Vlaanderen. Als we nu 30 jaar vooruit reizen in de tijd, welke 

stelling benadert dan het meest uw beeld voor het Vlaanderen van de toekomst? | Basis: alle respondenten (n=1218)  

 

18-29 jarigen zijn er minder vaak van overtuigd dat ruilbeurzen, deelinitiatieven en tweedehands 

verkoop kleinschalige burgerinitiatieven zullen blijven (19%). Daarnaast geloven ze ook minder dan 

gemiddeld dat elektronica het veel moeilijker zal maken om toestellen optimaal te doen functioneren, 

onderhouden en herstellen (10%), dit in tegenstelling tot de 65-plussers (27%). De 50-64 jarigen 

denken dan weer vaker dat domotica, digitalisering en robotisering de organisatie van ons dagelijks 

leven en werk complexer zal maken (19%) en dat we in een maatschappij zullen leven waar nog 

steeds afval wordt geproduceerd (40%).  

De hogere sociale klasse 1-2 denkt meer dan gemiddeld dat domotica, digitalisering en robotisering 

zullen zorgen voor een vlottere organisatie van ons dagelijks leven en werk (44%). Anderzijds 

verwachten zij wel dat elektronica het moeilijker zal maken om toestellen te doen functioneren (24%), 

terwijl deze verwachting bij de lagere sociale 7-8 minder vaak heerst (15%).  

Zowel S2 - Realistische Consumenten als S3 - Overtuigde Consumenten geloven meer dan 

gemiddeld dat we over 30 jaar in een maatschappij zullen leven waar geen afval meer bestaat en 

zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt (respectievelijk 23% en 22%) in tegenstelling tot de S4 

- Onverschillige Consumenten die hier minder vaak in geloven (9%). Daarnaast zien de S3 - 

Overtuigde Consumenten ook meer dan gemiddeld retailers en winkelketens herstel, ruilbeurzen en 

deelinitiatieven aanbieden (25%). De S4 - Onverschillige Consumenten zijn er dan weer meer dan 

gemiddeld van overtuigd dat domotica, digitalisering en robotisering de organisatie van ons dagelijks 

leven complexer zal maken (20%). Degenen die de term circulaire economie kennen, zijn er 

verhoudingsgewijs vaker van overtuigd dat in de toekomst retailers of winkelketens naast nieuwe 

materialen ook herstel, ruilbeurzen of deelinitiatieven zullen aanbieden (26%).  
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9 Voeding 

9.1 Attitudes 

Bij het bevragen van de attitudes met betrekking tot voeding geeft 70% van de Vlamingen aan 
altijd de bewaardata na te kijken als ze voedsel kopen. Evenveel Vlamingen hebben er geen 
problemen mee dat voedseloverschotten thuis aan dieren worden gegeven. De helft van de 
Vlamingen is van mening dat elke dag vlees eten een grote milieu-impact heeft, tegenover 10% die 
aangeeft dat dit niet zorgt voor een grote milieu-impact. Eén op twee Vlamingen geeft aan zich te 
storen aan de mate waarin voeding wordt verpakt. Ongeveer 40% van de Vlamingen vindt het fijn om 
eigen groenten en fruit te telen, zou meer rekening houden met de milieu-impact bij het aankopen van 
voedingsproducten mocht het vermeld staan en heeft geen bezwaar dat gezuiverd afvalwater gebruikt 
wordt voor de productie van bv. bier. De attitude met betrekking tot het uitzicht van fruit en groeten is 
verdeeld. 29% van Vlamingen geeft enkel stukken fruit en groenten aan te kopen die perfect uit zien, 
terwijl een zo goed als even groot aandeel vindt dat fruit en groenten er niet steeds perfect moeten 
uitzien.  

Afbeelding 8.1.1 Attitudes met betrekking tot ruimte en wonen – 10-puntenschaal, enkel top3 -en bottom3-score uit vraag F1: 

Hier ziet u telkens 2 tegenstellingen met betrekking tot voeding. Lees elke tegenstelling grondig en beweeg aan de hand van 

de muis de cursor tussen de 2 uitersten in richting van de stelling die het meest bij u persoonlijk aansluit. | Basis: alle 

respondenten (n=1222) 

  

50-64 jarigen verklaren meer dan gemiddeld dat ze het fijn vinden om zelf groenten en fruit te telen 

(50%) en dat hun groenten en fruit er niet steeds perfect moeten uitzien (31%). Daarnaast hebben ze 

er minder problemen mee dat voedseloverschotten thuis aan dieren worden gegeven (74%). Zowel 

de 50-64 jarigen als de 65-plussers geven meer dan gemiddeld aan bij aankoop de bewaardata na te 

kijken (respectievelijk 80% en 76%) in tegenstelling tot de 18-29 en 30-39 jarigen (respectievelijk 59% 

en 56%). De 65-plussers zijn grotere tegenstanders van het gebruik van gezuiverd afvalwater voor de 

productie van bv. bier (23%). De 30-39 jarigen kopen minder dan gemiddeld enkel stukken fruit en 

groenten die er perfect uitzien (23%). De hogere sociale klasse 1-2 is vaker van mening dat elke dag 

vlees eten een grote milieu-impact heeft (59%) en stoort zich ook vaker aan de mate waarin voeding 

verpakt wordt (56%). De lagere sociale klasse 7-8 kijkt dan weer minder vaak naar de bewaardata 

(10%). Ze geven ook minder vaak aan geen probleem te hebben met het geven van 

voedseloverschotten aan dieren (64%).Dit geldt ook voor de inwoners van de verstedelijkte gebieden 

(65%). De inwoners van de grote centra zijn grotere tegenstanders van het gebruiken van afvalwater 
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voor productiedoeleinden (25%). In de landelijke gebieden worden de bewaardata minder vaak 

nagekeken (65%).  

De S3 - Overtuigde Consumenten geven vaker aan dat de mate van verpakking van voeding storend 

is (68%), dat elke dag vlees eten een grote milieu-impact heeft (67%), dat ze meer rekening zouden 

houden met de milieu-impact mocht deze duidelijk vermeld staan (64%), dat ze het fijn vinden om 

eigen groenten en fruit te telen (56%), dat ze geen bezwaar hebben tegen de productie van bv. bier 

met afvalwater (49%) en dat groenten en fruit er niet steeds perfect hoeven uit te zien (35%). Ook de 

S2 - Realistische Consumenten storen zich meer dan gemiddeld aan de mate van verpakking van 

voeding (60%) en zouden meer dan gemiddeld rekening houden met de milieu-impact bij aankoop 

mocht deze deze duidelijk vermeld staan (50%). Daarnaast verklaren ze vaker de gewoonte te hebben 

de bewaardata na te kijken bij aankoop (77%). De S1 - Vastberaden Consumenten geven dan weer 

minder vaak aan de bewaardata altijd na te kijken (63%) en storen zich ook minder dan gemiddeld 

aan de mate van verpakking (42%). De S5 - Onwetende Consumenten vinden het minder fijn om 

eigen groenten en fruit te telen (24%). Zij storen zich minder aan de mate waarin voeding wordt 

verpakt (43%) en geven minder vaak aan dat ze meer rekening zouden houden met de milieu-impact 

indien dit duidelijk zou vermeld staan (16%). De S4 - Onverschillige Consumenten vinden het minder 

fijn om eigen groenten en fruit te telen (33%). Zij zijn meer dan gemiddeld van mening dat groenten 

en fruit er perfect moeten uitzien (37%), dat elke dag vlees eten geen grote milieu-impact heeft (23%) 

en dat de mate van verpakking van voeding niet storend is (33%). Ze verklaren dat ze niet meer 

rekening zouden houden met de milieu-impact als het duidelijk vermeld zou staan (39%). 

9.2 Kennis 

Bijna de helft van de Vlamingen heeft al gehoord van de term duurzame voeding. Spontane 
associaties die opkomen bij het lezen van deze term, hebben voornamelijk te maken met begrippen 
zoals voeding, milieu, biologisch, geteeld, lokaal en eigen, zowel bij de mensen die aangeven het 
begrip te kennen als zij die het niet kennen.  

Afbeelding 8.2.1 Spontane open associaties – Vraag F3: Ongeacht of u al gehoord heeft van duurzame voeding, welke 

spontane associaties maakt u met duurzame voeding? Neem even de tijd en noteer alle associaties die bij u opkomen. | Basis: 

alle respondenten (n=1222) 

 

De Vlamingen die de term duurzame voeding kennen, geven meer dan gemiddeld aan zich te storen 
aan de mate waarin voeding verpakt wordt (57%) en het fijn te vinden het fijn om eigen groenten en 
fruit te telen (50%). Ze verklaren vaker dat ze meer rekening met de milieu-impact bij de aankoop van 
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voedingsproducten zouden houden, indien het duidelijk vermeld zou staan (49%). Ze menen vaker 
dat elke dag vlees eten een grote impact heeft op het milieu (57%).  

Afbeelding 8.2.2 Kennis van de term duurzame voeding – Vraag F2: We willen graag in kaart brengen wat u verstaat onder 

duurzame voeding. Heeft u al gehoord van duurzame voeding? Duidelijkheid omschrijving term – Vraag F3B: Hieronder vindt 

u een korte omschrijving terug van duurzame voeding. | Basis: alle respondenten (n=1222) 

 

De definitie die werd opgesteld door het Departement Omgeving werd duidelijk bevonden, ook door 
diegenen die voordien aangaven het begrip niet te kennen. De bekendheid ligt hoger dan gemiddeld 

bij de Vlamingen die behoren tot de hoge sociale klasse 1-2 (55%), de S2 - Realistische Consumenten 

(52%) en S3 - Overtuigde Consumenten (59%) segmenten. De hogere sociale klasse 1-2 (95%) en 

de 50-64 jarigen (96%) vinden de definitie ook duidelijker dan gemiddeld, terwijl het voor de 18-29-

jarigen iets minder duidelijk was (88%), alsook voor de S4 - Onverschillige Consumenten (85%) en 

de inwoners van de landelijke gebieden (90%). 

9.3 Acties burgers 

Binnen de lijst van bevraagde acties meent een meerderheid van de Vlamingen dat geen voedsel 
verspillen en het eten van seizoensgebonden groenten en fruit de voornaamste bijdragen tot het 
verduurzamen van het voedingssysteem kunnen leveren. Verder geeft meer dan de helft van de 
respondenten aan dat acties als zo weinig mogelijk verpakking gebruiken, producten van lokale 
herkomst en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken een grote impact kunnen hebben. Ook 
niet-bedreigde of niet-overbeviste vissoorten eten, letten op dierenwelzijn en zelf groenten en fruit 
telen dragen voor een substantieel deel van de bevolking bij tot een verduurzaming van het 
voedingssysteem.  

Afbeelding 8.3.1 Impact van acties die bijdragen tot het verduurzamen van het voedingssysteem: Vraag F5: In welke mate 

dragen onderstaande acties bij tot de verduurzaming van ons voedingssysteem? | Basis: alle respondenten (n=1222)  
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18-29 jarigen verwachten minder dan gemiddeld dat het eten van seizoensgebonden groenten en fruit 

(57% vs 68%) en het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen (46% vs 57%) een groot 

effect zullen hebben op duurzaamheid van het voedingssysteem. Daarnaast geloven ze wel meer in 

het effect van minder of geen vlees eten (44% vs 34%). De 30-39 jarigen verwachten dan weer minder 

dan gemiddeld dat producten van lokale herkomst gebruiken (51% vs 60%) een invloed heeft. Zij 

geven echter vaker aan dat minder of geen vis eten (24% vs 15%) het voedingssysteem in grote mate 

kan verduurzamen. De 40-49 jarigen zien meer dan gemiddeld een duurzaamheidseffect door de 

aankoop van bio-producten (30% vs 24%). Het zelf telen van groenten en fruit zien zij vaker slechts 

in beperkte mate de verduurzaming beïnvloeden (50% vs 40%). Zowel de 50-64 jarigen als de 65-

plussers zien ook een vaker beperkte rol voor het minder of geen vlees eten (respectievelijk 54% en 

55% vs 48%). De 65-plussers vinden meer dan gemiddeld dat acties zoals het eten van 

seizoensgebonden groenten en fruit (79% vs 68%) en het gebruik van producten van lokale herkomst 

(66% vs 60%) in grote mate een efffect hebben.  

De hogere sociale klasse 1-2 dicht volgende acties meer dagn gemiddeld een belangrijk effect toe: 

geen voedsel verspillen (76% vs 69%), seizoensgebonden groenten en fruit eten (73% vs 68%), zo 

weinig mogelijk verpakking gebruiken (73% vs 65%), producten van lokale herkomst gebruiken (68% 

vs 60%), niet-bedreigde of niet-overbeviste vissoorten eten (60% vs 50%), minder of geen vlees eten 

(46% vs 34%), fair trade-producten gebruiken (30% vs 25%), en minder of geen vis eten (22% vs 

15%). De lagere sociale klasse 7-8 denkt dan weer minder vaak dat minder of geen vlees eten een 

groot effect heeft (25% vs 34%). 

Inwoners van de kleinere dorpen of gehuchten zien vaker in grote mate een effect van zelf groenten 

en fruit telen (51% vs 46%). Inwoners van de landelijke gebieden geven dan weer meer dan gemiddeld 

aan dat zo weinig mogelijk verpakking gebruiken in grote mate een  effect zal hebben (69% vs 65%). 

In de verstedelijkte gebieden achten inwoners het niet verspillen van voedsel belangrijker dan 

gemiddeld voor de verduurzaming van ons voedingssysteem (76% vs 69%). 

De S1 - Vastberaden Consumenten kennen acties als minder of geen vlees eten (59% vs 48%), zo 

weinig mogelijk verpakking gebruiken (33% vs 27%) en geen voedsel verspillen (29% vs 23%) vaker 

slechts in beperkte mate een effect toe. De S5 - Onwetende Consumenten verwachten ook dat zelf 
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groenten en fruit telen eerder in beperkte mate de verduurzaming beïnvloeden (48% vs 40%). De S2 

- Realistische Consumenten denken daarentegen meer dan gemiddeld dat zelf groenten en fruit telen 

in grote mate een bijdrage levert (51% vs 46%). Daarnaast denken zij ook dat acties zoals 

seizoensgebonden groenten en fruit eten (75% vs 68%), zo weinig mogelijk verpakking gebruiken 

(73% vs 65%), geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken (68% vs 57%), producten van lokale 

herkomst gebruiken (66% vs 60%), letten op dierenwelzijn (57% vs 47%), niet-bedreigde of niet-

overbeviste vissoorten eten (56% vs 50%), zelf groenten en fruit telen (51% vs 46%) en minder of 

geen vlees eten (39% vs 34%) in grote mate bijdragen tot de verduurzaming van ons 

voedingssysteem. De S3 – Overtuigde Consumenten verwachten voor alle bevraagde acties meer 

dan gemiddeld dat deze in grote mate invloed hebben op de verduurzaming van ons 

voedingssysteem. Bij het gebruiken van diepvriesproducten verwachten ze echter eerder in beperkte 

mate een effect (56% vs 49%). Dit is in tegenstelling tot de S4 - Onverschillige Consumenten die voor 

alle bevraagde acties vaker aangeven geen effect op de verduurzaming te zien of hierover geen idee 

hebben. 

Een overgrote meerderheid van de Vlamingen zegt reeds acties te ondernemen voor het 

verduurzamen van het voedingssysteem, door geen voedsel te verspillen en seizoensgebonden 
groenten en fruit te eten. Daarnaast probeert 2 op 3 Vlamingen zo weinig mogelijk verpakking te 
gebruiken, zoveel mogelijk producten van lokale herkomst aan te kopen en rekening te houden met 
dierenwelzijn. 73% maakt ook gebruik van diepvriesproducten, ook al verwachten ze dat deze actie 
slechts in mindere mate zal bijdragen tot de verduurzaming van het voedingssysteem. Het gebruik 
van Fair Trade-producten heeft het grootste potentieel in de toekomst: 1 op 4 Vlamingen geeft aan 
deze actie in de toekomst te willen ondernemen.  

Afbeelding 8.3.2 Acties die zelf worden gedaan voor het verduurzamen van het voedingssysteem: Vraag F6: Welke acties doet 

u nu al of gaat u in de nabije toekomst doen? | Basis: alle respondenten (n=1222)  

 

18-29 jarigen kopen minder dan gemiddeld Fair Trade-producten en zijn ook minder van plan dit in de 

toekomst te doen (53% vs 43%). Daarnaast ondernemen zij momenteel ook minder dan gemiddeld 

acties zoals het eten van seizoensgebonden groenten en fruit (66% vs 79%), het gebruiken van 

producten van lokale herkomst (52% vs 67%), het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen 

(49% vs 59%) en het zo weinig mogelijk gebruiken van verpakking (49% vs 67%). Ze verklaren echter 

wel meer dan gemiddeld van plan te zijn om bepaalde acties in de toekomst te ondernemen, zoals zo 
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weinig mogelijk verpakking gebruiken (30% vs 17%), producten van lokale herkomst gebruiken (28% 

vs 17%), zelf groenten en fruit telen (28%) en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken (16% 

vs 10%). 30-39 jarigen gebruiken momenteel minder dan gemiddeld producten van lokale herkomst 

(59% vs 67%) of Fair Trade-producten (21% vs 27%), en zijn ook minder vaak bereid om dit in de 

toekomst te gaan doen (respectievelijk 16% vs 10% en 52% vs 43%). 40-49 jarigen verklaren vaker 

zo weinig mogelijk verpakking te gebruiken (74% vs 67%) en minder of of geen vis te eten (41% vs 

34%). De 50-64 jarigen zijn ook vaker bezig met minder verpakking te gebruiken (72% vs 67%) en 

verklaren daarnaast ook meer dan gemiddeld seizoensgebonden groenten en fruit te eten (85% vs 

79%), producten van lokale herkomst te gebruiken (72% vs 67%) en chemische bestrijdingsmiddelen 

te vermijden (63% vs 59%). De 65-plussers ondernemen eveneens vaker dan gemiddeld acties zoals 

het eten van seizoensgebonden groenten en fruit (87% vs 79%), geen verspilling van voedsel (86% 

vs 82%), het gebruik van diepvriesproducten (78% vs 73%) en producten van lokale herkomst (77% 

vs 67%), het gebruik van zo weinig mogelijk verpakking (76% vs 67%) en het eten van niet-bedreigde 

of niet-overbeviste vissoorten (62% vs 56%). Daartegenover telen ze minder dan gemiddeld hun eigen 

groenten en fruit en zijn ze ook niet plan om dit in de toekomst vaker te ondernemen (47% vs 40%). 

Ze zijn daarentegen wel bereid om meer Fair Trade-producten aan te kopen in de toekomst. (30% vs 

23%). 

Degenen die behoren tot de lagere sociale klasse 7-8 zijn momenteel meer dan gemiddeld bezig met 

het zelf telen van groenten en fruit (50% vs 39%), in tegenstelling tot de hogere sociale klasse 1-2, 

die meer dan gemiddeld aangeeft dit momenteel niet te doen maar bereid te zijn om in de toekomst 

zelf groenten en fruit te telen (22% vs 15%). De hogere sociale klasse 1-2 koopt meer dan gemiddeld 

bio-producten (38% vs 31%) en eet frequenter niet-bedreigde of niet-overbeviste vissoorten (60% vs 

56%), maar geeft vaker aan niet van plan te zijn in de toekomst minder of geen vis te eten (52% vs 

47%).  

Inwoners van de landelijke gebieden verklaren minder dan gemiddeld dat ze minder of geen vlees te 

eten (35% vs 42%), terwijl inwoners van de kleinere dorpen of gehuchten vaker rekening houden met 

het dierenwelzijn (73% vs 67%). In de landelijke gebieden heerst er een grotere bereidheid om in de 

toekomst zelf groenten en fruit te gaan telen (21% vs 15%). In de grote centra worden daarentegen 

minder dan gemiddeld groenten en fruit zelf geteeld en minder aan gedacht voor de toekomst (51% 

vs 40%). 

De S1 - Vastberaden Consumenten telen vaker zelf groenten en fruit (46% vs 39%) en maken meer 

gebruik van producten van lokale herkomst (73% vs 67%). Ze geven meer dan gemiddeld aan in de 

toekomst bepaalde acties te zullen stoppen: geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (16% 

vs 8%), geen of minder vis eten (15% vs 9%), diepvriesproducten gebruiken (13% vs 8%), bio-

producten kopen (12% vs 8%), niet-bedreigde of niet-overbeviste vissoorten eten (11% vs 7%) en 

minder of geen vlees eten (10% vs 6%).  

De S2 - Realistische Consumenten zijn momenteel meer dan gemiddeld bezig met acties zoals geen 

voedsel verspillen (86% vs 82%), seizoensgebonden groenten en fruit eten (86% vs 79%), zo weinig 

mogelijk verpakking gebruiken (77% vs 67%), letten op dierenwelzijn (76% vs 67%), producten van 

lokale herkomst gebruiken (73% vs 67%), geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken (67% vs 

59%) en niet-bedreigde of niet-overbeviste vissoorten eten (66% vs 56%). Ze tonen ook een grotere 

bereidheid om in de toekomst Fair Trade-producten (27% vs 23%) en bio-producten (51% vs 31%) 

aan te kopen.  

De S5 - Onwetende Consumenten daarentegen en de S4 - Onverschillige Consumenten geven voor 

alle bevraagde acties minder dan gemiddeld aan dat ze deze momenteel ondernemen en zijn ook 
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minder van plan deze in de toekomst te gaan doen. De S4 – Onverschillige Consumenten zijn echter 

wel meer dan gemiddeld bereid om in de toekomst minder voedsel te gaan verspillen (13% vs 7%). 

De S3 - Overtuigde Consumenten aan de andere kant, alsook de Vlamingen die bekend zijn met de 

term duurzame voeding, ondernemen de bevraagde acties meer dan gemiddeld, op het gebruik van 

diepvriesproducten na. 

Wanneer we kijken naar het verband tussen de acties die men reeds onderneemt en wil ondernemen 
in de toekomst, en de mate waarin deze acties volgens de Vlaming een impact kunnen hebben op de 
verduurzaming van de voedingssystemen, zien we een positief verband. We weten echter niet wat de 
oorzaak is en wat het gevolg. De Vlaming kan aangeven dat bepaalde acties in grote mate een impact 
hebben, omdat dit overeenkomt met de acties zijn die ze vandaag ondernemen. Aan de andere kant 
kan men bepaalde acties dan weer gaan doen, omdat men deze een grote impact toekent.  

Afbeelding 8.3.3 Kruising tussen de impact van bepaalde acties en of ze worden ondernomen om het voedingssysteem te 

verduurzamen – Vraag F5: In welke mate dragen onderstaande acties bij tot de verduurzaming van ons voedingssysteem? 

Element ‘In grote mate’ en F6: Welke acties doet u nu al of gaat u in de nabije toekomst doen? Elementen ‘Doe ik nu en ga ik 

blijven doen’ + ‘Doe ik nu maar ga ik niet blijven doen’ + ‘Doe ik niet, maar ga ik doen’ | Basis: alle respondenten (n=1222)  

 

9.3.1 Drempels en motivatoren voor duurzame voeding  

De helft van de Vlamingen geeft aan duurzame voedingsproducten te willen aankopen omdat het 
beter is voor het milieu, de gezondheid en de toekomst van de aarde. Ze hebben niet het gevoel dat 
ze het moeten doen om te voldoen aan verwachtingen en verplichtingen, of omdat iedereen het doet. 
Ruim 2 op 10 Vlamingen geeft daarnaast ook aan dat ze er niet bij stilstaan. Ze doen het gewoon. Bij 
63% van degenen die duurzame voeding willen aankopen omwille van het milieu, is ook de eigen 
gezondheid een motivator (vs 49% op de totale steekproef). De grootste drempel om duurzame 

voedingsproducten aan te kopen wordt gevormd door een te hoge kost. Daarnaast geeft een kleine 
groep ook aan dat ze het niet kopen omdat het niet beschikbaar is in de winkel, ze er gewoon niet 
mee bezig zijn of hun kennis nog te beperkt is. 
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Afbeelding 8.3.1.1 Motivatoren en drempels om duurzame voedingsproducten aan te kopen – Score uit vraag F7: Waarom zou 

u duurzame voedingsproducten aankopen? en vraag F8: Waarom zou u geen duurzame voedingsproducten aankopen? | Basis: 

alle respondenten (n=1222) 

 

18-29 jarigen geven aan dat ze minder vaak duurzame voeding aankopen zonder er bij stil te staan 

(15Ze verklaren nauwelijks dat de beschikbare tjd een motivator vormt om duurzame voeding aan te 

kopen (3%). Ze geven bij de drempels, naast de te hoge kost (53%), juist meer aan dat ze tijdsgebrek 

hebben om bepaalde zaken te doen (13%). Dit in tegenstelling tot de 65-plussers, die vaker aangeven 

dat ze geen reden zien om geen duurzame producten te kopen (31%). Voor hen is de te hoge kost 

(27%) een lagere drempel, maar ze zijn er gewoon minder mee bezig (23%). Zij willen voornamelijk 

duurzame producten kopen voor hun eigen gezondheid. Daarnaast gaan ze duurzame 

voedingsproducten vaker kopen zonder er bij stil te staan (28%) en omdat ze de tijd hebben dit te 

doen (22%).  

De kostprijs wordt ook door de 50-64 jarigen minder als een drempel ervaren (36%). Zij worden meer 

gemotiveerd door hun eigen gezondheid (55%) en het milieu (56%), terwijl deze motivatoren voor de 

40-49 jarigen minder van toepassing zijn (respectievelijk 42% en 45%). De 30-39 jarigen zijn op hun 

beurt minder dan gemiddeld gemotiveerd door de toekomst van de aarde (42%). Zij ervaren een te 

hoge kost ook meer als drempel (52%) net als de mensen die behoren tot de hogere sociale klasse 

1-2 (54%). Ook elementen als er gewoon niet mee bezig zijn (12%) spelen een minder belangrijke rol 

bij de hogere sociale klasse 1-2. Deze groep wordt ook meer gedreven door de toekomst van de aarde 

(53%) en gaat dit minder zomaar doen (13%). Dit in tegenstelling tot de lagere sociale klasse 7-8 

(30%) die dan weer meer aangeeft hiervoor de tijd te hebben (18%) en een te hoge kost minder als 

een drempel (32%) ervaart.  

De inwoners van steden hechten wel meer belang aan die te hoge kost (47%) terwijl de inwoners van 

de kleinere dorpen of gehuchten zich eerder tegengehouden voelen doordat de producten niet 

beschikbaar of zichtbaar zijn in de winkels die ze normaal bezoeken. Deze drempel komt  ook bij 

degenen die de term duurzame voeding kennen sterker naar boven (22%).  

De S3 - Overtuigde Consumenten geven meer dan gemiddeld aan duurzame voedingsproducten te 

kopen omdat ze er voldoende over weten en het dan ook zo goed mogelijk willen doen (16%). Zowel 

de S3 - Overtuigde Consumenten als de S2 - Realistische Consumenten worden gemotiveerd door 

het milieu (respectievelijk 74% en 63%), de toekomst van de aarde (66% en 56%) en de eigen 

gezondheid (63% en 55%). In tegenstelling tot de S5 - Onwetende Consumenten en S4 - 
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Onverschillige Consumenten die minder dan gemiddeld gemotiveerd worden door het milieu enerzijds 

(respectievelijk 43% en 12%) en de toekomst van de aarde anderzijds (42% en 21%). Bovendien gaan 

de S4 - Onverschillige Consumenten ook minder duurzame voedingsproducten aankopen omwille van 

de eigen gezondheid (16%) of omdat ze er niet bij stilstaan (9%). Zij zien vaker geen reden om deze 

producten aan te kopen (38%). Drempels bij deze groep worden voornamelijk veroorzaakt doordat ze 

er gewoon niet mee bezig zijn (32%) en het gevoel hebben dat hun bijdrage toch niet veel uitmaakt 

(19%). De S5 - Onwetende Consumenten voelen zich eerder tegengehouden door de te hoge kost 

(50%) en hun beperkte kennis (22%). Zij zien dan ook minder vaak geen reden waarom ze geen 

duurzame voedingsproducten zouden kopen (17%), in tegenstelling tot de S3 - Overtuigde 

Consumenten (35%). De S3 - Overtuigde Consumenten en S2 - Realistische Consumenten geven 

daarnaast ook aan dat er gewoon niet mee bezig zijn voor hun minder een drempel vormt om 

duurzame voedingsproducten te kopen (10% en 9%). Maar terwijl de S3 - Overtuigde Consumenten 

en S1 - Vastberaden Consumenten      de hoge kost minder als drempel ervaren (29% en 36%), doen 

de S2 - Realistische Consumenten dit wel (48%). 

De aankoopcriteria kunnen daarnaast ook afhankelijk zijn van het type van voedingsproduct. De 
meerderheid van de Vlamingen geeft aan dat de versheid van de producten, de prijs en de kwaliteit 
de voornaamste aankoopcriteria zijn, en dit voor alle bevraagde producttypes. Daarnaast zijn er ook 
enkele aankoopcriteria die eerder productspecifiek zijn. Zo geven bijna 7 op 10 Vlamingen aan dat ze 
bij het aankopen van groenten en fruit rekening houden met de seizoenen. Bij vlees, vis en gevogelte 
geven respondenten aan rekening te houden met de portiegrootte, de diervriendelijkheid van de 
productie en de aanwezigheid van kleurstoffen en bewaarmiddelen. Dit laatste is ook bij vlees – en 
visvervangers een belangrijkere factor. 

Afbeelding 8.3.1.2 Aankoopcriteria bij voeding – Score uit vraag F9: Waarop let u wanneer u volgende voedingsproducten 

aankoopt? U kunt meerdere antwoorden aangeven. | Basis: alle respondenten (n=1222)   

 

In het algemeen geven 18-29 jarigen aan verhoudingsgewijs minder rekening te houden met de 

seizoenen en de aanwezigheid van kleurstoffen en bewaarmiddelen, in tegenstelling tot de 65-

plussers. Voor de 65-plussers is de prijs ook minder bepalend bij de aankoop van groenten (64%), 

fruit (64%) en vlees- en visvervangers (51%). Ze kijken meer dan gemiddeld naar de plaats waar hun 

groenten (43%) en fruit (45%) worden geproduceerd. Eveneens kijken ze vaker naar de oorsprong 

van groenten (47%) en vlees, vis en gevogelte (43%), dit in tegenstelling tot 30-39 jarigen 

(respectievelijk 35% en 26%). Ook de plaats waar vlees, vis en gevogelte geproduceerd is (24%), de 

kwaliteit (66%) en de versheid (73%) zijn voor 65-plussers minder van belang.  
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De 50-64 jarigen gaan bij de aankoop van groenten, vlees, vis en gevogelte of vlees- en visvervangers 

verhoudingsgewijs meer kijken naar de milieuvriendelijkheid van de productie (respectievelijk 32%, 

30% en 23%). Daarnaast houden zij meer rekening met de seizoenen bij de aankoop van groenten 

(74%) en fruit (73%). De 50-64 jarigen kijken ook meer naar de aanwezigheid van kleurstoffen en 

bewaarmiddelen bij vlees, vis en gevogelte (42%). Dit is voor de 40-49 jarigen minder belangrijk 

(respectievelijk 42% en 26%). Voor vlees, vis en gevogelte gaan de 50-64 jarigen vaker de prijs (80%) 

en de diervriendelijkheid van de productie (44%) in rekening nemen.  

Vlamingen die behoren tot de hogere sociale klasse kijken in het algemeen minder naar de 

aanwezigheid van kleurstoffen en bewaarmiddelen, de plaats waar het product werd geproduceerd 

en de milieuvriendelijkheid van de productie. Ook de oorsprong van fruit (41%) en van vlees- en 

visvervangers (16%) is voor hen minder belangrijk. Voor vlees, vis en gevogelte houden ze dan weer 

minder rekening met de diervriendelijkheid van de productie (30%) en het seizoen (14%). Bij groenten 

en fruit is de versheid wel een belangrijk criterium (respectievelijk 87% en 86%). Voor de lagere sociale 

klasse 7-8 speelt de plaats van productie voor de aankoop van fruit (45%) en de milieuvriendelijkheid 

van de productie voor groenten (34%) een belangrijkere rol.  

Diegenen die in de kleinere dorpen of gehuchten wonen, kijken ook meer naar de aanwezigheid van 

kleurstoffen en bewaarmiddelen bij hun keuze van vlees, vis, gevogelte of vlees- en visvervangers 

(respectievelijk 40% en 34%). De prijs van de vlees- en visvervangers is minder belangrijk (53%). 

Voor de inwoners van de grote centra speelt de oorsprong minder mee bij de aankoop van vlees, vis 

en gevogelte (29%), terwijl de seizoenen hier wel belangrijker zijn (24%). De inwoners van de 

landelijke gebieden kijken voor deze aankoop ook minder naar de kwaliteit (68%). In de steden wordt 

er bij de aankoop van fruit meer gekeken naar de kwaliteit. 

Voor de S3 - Overtuigde Consumenten is de prijs minder bepalend als aankoopcriterium in 

tegenstelling tot de S2 - Realistische Consumenten en S5 - Onwetende Consumenten. De plaats en 

milieuvriendelijkheid van de productie zijn in het algemeen voor de S3 - Overtuigde Consumenten wel 

belangrijker. Dit geldt ook voor de seizoenen bij de aankoop van groenten (73%) en de aanwezigheid 

van de kleurstoffen en bewaarmiddelen bij de aankoop van vlees, vis en gevogelte of vlees- en 

visvervangers (respectievelijk 47% en 39%). Daarnaast kijken ze vaker naar het merk van vlees, vis 

en gevogelte (27%). De S1 - Vastberaden Consumenten kijken dan weer meer naar het seizoen voor 

deze categorie (26%) en de plaats van productie voor de aankoop van groenten (42%). De seizoenen 

bij de aankoop van groenten (75%) en fruit (76%), en de versheid van de groeten (88%) zijn voor de 

S2 - Realistische Consumenten ook belangrijkere criteria. De S5 - Onwetende Consumenten houden 

in het algemeen minder rekening met de milieuvriendelijkheid van de productie, de plaats van 

productie en de seizoenen, maar kijken bij de aankoop van fruit (87%) en vlees- en visvervangers 

(55%) wel vaker naar de versheid. De S4 - Onverschillige Consumenten kijken in het algemeen minder 

naar de kwaliteit, versheid, oorsprong, seizoenen, de aanwezigheid van kleurstoffen bewaarmiddelen, 

diervriendelijkheid, plaats en milieuvriendelijkheid van de productie. 

9.3.2 Drempels en motivatoren voor voeding van lokale herkomst  

De meerderheid van de Vlamingen geeft aan dat zij ‘streekproducten’ of ‘Belgische producten’ als een 
lokaal product beschouwen. Iets minder dan helft vindt dat lokale herkomst ook omschreven kan 

worden door ‘producten die ik rechtstreeks bij een lokale boer heb gekocht’. 4 Vlamingen op 10 
vinden ook ‘zelf rechtstreeks gekocht bij de lokale boer’, ‘winkel die afneemt bij de lokale boer’ of ‘zelf 

geteeld’ een goede omschrijving van het begrip. Ze zien ‘Europese producten’ daarentegen zelden 
als producten van lokale herkomst. 
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Afbeelding 8.3.2.1 Omschrijving lokale herkomst – Score uit vraag F10: We zoomen nu even in op de lokale herkomst van 

producten zoals vis, vlees, groenten en fruit. Hoe zou u persoonlijk lokale herkomst omschrijven? U kunt meerdere antwoorden 

aangeven. | Basis: alle respondenten (n=1222) 

 

Degenen die reeds bekend zijn met de term duurzame voeding, geven bij elke omschrijving aan deze 

vaker te gebruiken. Op de eerste plaats komen bij hen streekproducten (65%) gevolgd door Belgische 

producten (60%). De 50-64 jarigen associëren lokale producten met streekproducten (68%) of zelf 

gekocht bij de lokale boer (56%) net als de 65-plussers (respectievelijk 68% en 56%). Zij zouden 

daarnaast verhoudingsgewijs ook vaker de omschrijving Belgische producten (62%) en zelf geteeld 

(46%) gebruiken. Inwoners van landelijke gebieden maken meer gebruik van zelf geteeld als 

omschrijving (47%), terwijl de mensen in steden eerder Belgische producten zien als producten van 

lokale herkomst. De S3 – Overtuigde Consumenten gebruiken eveneens vaker de omschrijving 

streekproducten (68%), Belgische producten (61%) en zelf geteeld (48%). Ook de S2 - Realistische 

Consumenten gebruiken vaker streekproducten (68%) en zelf gekocht bij de lokale boer (57%) als 

omschrijving van producten van lokale herkomst. De S1 - Vastberaden Consumenten      daarentegen 

geven vaker aan Europese producten als omschrijving van lokale herkomst te gebruiken (21%). 

De voornaamste reden bij bijna de helft van de Vlamingen om producten van lokale herkomst te 

kopen is dat dit ook seizoensproducten zijn. Daarnaast heeft de Vlaming ook de intentie om deze 
producten te kopen omdat ze beter zijn voor het milieu, zorgen voor meer lokale werkgelegenheid, 
een eerlijke prijs garanderen voor de lokale boer, lekkerder zijn en geen overtollige verpakkingen 
hebben. Eén Vlaming op vijf koopt producten van lokale herkomst aan omdat ze deze beter kennen 
of deze gezonder zijn. De duurdere prijs kan hen er echter ook van weerhouden lokale producten aan 
te kopen. Daarnaast zou ongeveer 1 Vlaming op 10 geen producten van lokale herkomst kopen omdat 
ze niet verkrijgbaar zijn buiten seizoen, ze de voorkeur geven aan exotische producten of hun keuze 
niet willen beperken. 45% van de Vlamingen ziet geen reden om geen producten van lokale herkomst 
te kopen. 

Afbeelding 8.3.2.2 Motivatoren en drempels om producten van lokale herkomst te kopen – Score uit vraag F11: Waarom zou u 

producten van lokale herkomst kopen? en vraag F12: Waarom zou u geen producten van lokale herkomst kopen? | Basis: alle 

respondenten (n=1222)  
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65-plussers kopen producten van lokale herkomst aan omwille van het seizoenaal karakter (63%), de 

werkgelegenheid (46%), het vermijden van overtollige verpakkingen (42%) en de garantie op een 

eerlijke prijs voor de boeren (41%). Daarnaast spelen ook de betere kennis (26%), het 

gezondheidsaspect (24%), de grondigere kwaliteitscontrole (19%) en veiligheidscontrole (16%) 

sterker mee. Ook voor de 50-64 jarigen zijn elementen als het vermijden van overtollige verpakkingen 

(36%) en het seizoenaal karakter (53%) belangrijker. Dit seizoenaal karakter speelt verhoudingsgewijs 

minder bij 18-29 jarigen, 30-39 jarigen en 40-49 jarigen (respectievelijk 38%, 32% en 41%). Daarnaast 

zijn ook meer werkgelegenheid (30%) en geen overtollige verpakkingen (19%) minder grote 

motivatoren voor de 30-39 jarigen. 18-29 jarigen hebben niet het gevoel dat ze producten van lokale 

herkomst aankopen omdat ze deze beter kennen (14%). Zowel de 18-29 jarigen als de 30-39 jarigen 

vinden deze producten duurder (respectievelijk 34% en 29%), in tegenstelling tot de 65-plussers 

(16%).  

Een andere drempel bij de aankoop van lokale producten voor de 30-39 jarigen is dat ze graag 

exotische vruchten en groenten eten (20%). 65-plussers hebben het relatief gezien moeilijker met het 

feit dat producten van lokale herkomst vaak niet verkrijgbaar zijn buiten het seizoen (24%). De 50-64 

jarigen zien minder dan gemiddeld redenen om geen producten van lokale herkomst te kopen (49%). 

Wat niet het geval is bij de hogere sociale klasse 1-2 (36%). Drempels die bij deze groep naar boven 

kopen zijn de duurdere prijs (30%), de exotische vruchten en groenten die ze graag eten (20%) en 

het niet beschikbaar zijn van deze producten bij de handelaar waar ze normaal inkopen doen (13%). 

Ze kopen producten van lokale herkomst minder omwille van gezondheid (13%) of overtollige 

verpakkingen (27%), maar eerder omdat ze denken dat het beter is voor het milieu (49%). Voor de 

lagere sociale klasse 7-8 is gezondheid wel een belangrijke motivator (26%). Inwoners van de 

landelijke gebieden worden eveneens gedreven door het feit dat het gezonder is (23%), maar ook 

doordat er geen overtollige verpakking meer is (36%) terwijl dit in mindere mate de inwoners van de 

grote centra kan motiveren (respectievelijk 14% en 21%). Daarnaast is ook de smaak een minder 

grote motivator (26%). Zij zien dan ook vaker geen reden om producten van lokale herkomst te kopen 

(16%).  

De S4 - Onverschillige Consumenten geven in het algemeen minder motivatoren aan om producten 

van lokale herkomst aan te kopen. Deze groep ziet dan ook vaker dan gemiddeld geen enkele reden 

om deze producten te kopen (35%). De S3 - Overtuigde Consumenten daarentegen zijn wel meer 

gemotiveerd en worden voornamelijk geleid doordat de producten beter zijn voor het milieu (60%), ze 
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een seizoenaal karakter hebben (53%), geen overtollige verpakkingen hebben (40%), een eerlijke 

prijs garanderen voor de boer (40%) en gezonder zijn (24%). Ook voor de S5 - Onwetende 

Consumenten is het gezondheidsaspect belangrijker (24%). De S1 - Vastberaden Consumenten      

halen hun motivatie meer uit de grondige veiligheidscontrole (16%) terwijl de S2 - Realistische 

Consumenten het gevoel hebben de producten beter te kennen (25%). Zowel voor de S1 - 

Vastberaden Consumenten      als de S3 - Overtuigde Consumenten vormt de duurdere prijs van 

producten van lokale herkomst verhoudingsgewijs een minder grote drempel (respectievelijk 17% en 

18%). Terwijl dit voor de S5 - Onwetende Consumenten wel zwaarder doorweegt (29%). Diegenen 

die reeds bekend zijn met de term duurzame voeding, geven vaker aan geen redenen te zien om geen 

producten van lokale herkomst te kopen (48% vs 45%). 

9.3.3 Drempels en motivatoren voor seizoensgebonden voeding 

De Vlaming zegt vooral seizoensproducten te kopen omdat deze goedkoper en 
lekkerder/smaakvoller zijn. Daarnaast zijn deze producten volgens 4 Vlamingen op 10 ook beter voor 
het milieu en meestal van lokale herkomst. Eén op vier kan dan weer het gevarieerd aanbod 
appreciëren. De meerderheid ziet dan ook geen reden om geen seizoensproducten te kopen. 
Mogelijke drempels kunnen voor de minderheid een te beperkte keuze of de vaste aankoopgewoontes 
zijn. 

Afbeelding 8.3.3.1 Motivatoren en drempels om seizoensproducten te kopen – Score uit vraag F13: We zoomen nu even in op 

het seizoensgebonden karakter van groenten en fruit. Waarom zou u seizoensproducten kopen? en vraag F14: Waarom zou 

u geen seizoensproducten kopen? | Basis: alle respondenten (n=1222) 

 

Voornamelijk 65-plussers zouden seizoensproducten kopen omdat ze goedkoper zijn (66%), 

lekkerder (65%), van lokale herkomst (54%) en er een gevarieerd aanbod is (31%). Ook de 50-64 

jarigen geven aan seizoensproducten aan te kopen omdat ze goedkoper zijn (63%), in tegenstelling 

tot de 18-29 jarigen (48%). De 30-39 jarigen en 40-49 jarigen denken hierbij ook minder dan gemiddeld 

aan de lokale herkomst (respectievelijk 23% en 32%). Ook het gevarieerd aanbod is een minder grote 

motivator voor de 30-39 jarigen (19%). De 65-plussers en 50-64 jarigen zien dan ook vaker geen 

enkele reden om geen seizoensproducten aan te kopen (respectievelijk 62% en 61%), in tegenstelling 

tot de 18-29 jarigen (45%). Zij geven namelijk vaker aan dat ze niet weten welke producten typisch 

voor het seizoen zijn (16%). In de hogere sociale klasse 1-2 is men minder dan gemiddeld gedreven 

om seizoensproducten te kopen omdat ze goedkoper zijn (55%). Daarnaast geeft men wel vaker dan 

gemiddeld aan seizoensproducten te kopen omdat ze beter zijn voor het milieu (49%), terwijl de 

goedkopere prijs de lagere sociale klasse 7-8 wel meer aanzet om seizoensproducten te kopen (66%). 

De hogere sociale klasse geeft echter minder vaak aan dat ze geen reden te zien om geen 



 

 

 

116 

seizoensproducten te kopen. Voor hen kan de beperkte keuze dan ook wel een grotere drempel 

vormen (26%), in tegenstelling tot de lagere sociale klasse 7-8 (13%). 

De S3 - Overtuigde Consumenten kopen hoofdzakelijk seizoensproducten omdat ze beter voor het 

milieu (66%) en lekkerder/smaakvoller (65%) zijn. Daarnaast kan de lokale herkomst hen meer 

motiveren (50%). Ook de S1 - Vastberaden Consumenten geven vaker aan seizoensproducten te 

kopen omdat ze meestal van lokale herkomst zijn (44%). Voor de S5 - Onwetende Consumenten is 

het milieu-aspect een minder grote motivator (36%). De S4 - Onverschillige Consumenten geven aan 

eerder geen reden te zien om seizoensproducten aan te kopen (15%). De vaste aankoopgewoontes 

(28%) en duurdere prijs (13%) vormen voor hen een grotere drempel. De S2 - Realistische 

Consumenten zien geen reden om geen seizoensproducten te kopen (62%). Degenen die bekend 

zijn met de term duurzame voeding laten zich meer motiveren door elementen zoals een goedkopere 

prijs (62%), beter voor het milieu (52%), van lokale herkomst (43%) en een gevarieerd aanbod (30%). 

Al vormt de bepekte keuze aan groenten en fruit voor hen een grotere drempel (23%), in vergelijking 

met diegenen die de term niet kennen (17%). 

9.3.4 Drempels en motivatoren om rekening te houden met dierenwelzijn  

3 Vlamingen op 4 geven aan rekening te houden met het welzijn van dieren bij de aankoop van 

vlees en vis, omdat ze vinden dat dieren respectvol behandeld moeten worden. 38% geeft aan dat 
aandacht voor dierenwelzijn ook een hogere kwaliteit garandeert van het vlees. Slechts een 
minderheid geeft aan dit te doen omdat ze vegetariër of veganist zijn. 1 op 10 Vlamingen ziet echter 
geen reden om bij de aankoop van voeding rekening te houden met het welzijn van dieren. Wanneer 
gevraagd wordt waarom respondenten geen rekening houden met dierenwelzijn bij de aankoop van 
voeding geeft 21% aan dat dat te wijten is aan de kostprijs. Bovendien heeft 14% van de Vlamingen 
het gevoel dat ze over te weinig informatie beschikken omtrent het dierenwelzijn voor specifieke 
producten. Daarnaast kiest ongeveer 10% liever voor smaak, vinden ze dat dieren daarvoor worden 
gekweekt of vinden ze dat dieren zo goed als pijnloos worden behandeld. De helft van de Vlamingen 
geeft aan geen reden te zien waarom ze geen rekening zouden houden met het welzijn van dieren bij 
de aankoop van voedingsproducten. 

Afbeelding 8.3.4.1 Motivatoren en drempels om rekening te houden met dierenwelzijn – Score uit vraag F15: We bekijken nu 

het aspect dierenwelzijn bij de aankoop van vlees en vis. Waarom zou u bij het aankopen van voeding rekening houden met 

het welzijn van dieren? en vraag F16: Waarom zou u geen rekening houden met het welzijn van dieren bij aankoop van 

voeding? | Basis: alle respondenten (n=1222) 
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30-39 jarigen geven minder aan rekening te houden met het welzijn van dieren omdat ze respectvol 

behandeld moeten worden (67%). 18-29 jarigen ervaren enerzijds de prijs als een grotere drempel 

om naar dierenwelzijn te kijken bij de aankoop van voeding (31%) en anderzijds een groter gebrek 

aan informatie (22%). 65-plussers zijn er dan weer meer dan gemiddeld er van overtuigd dat dieren 

zo goed als pijnloos worden behandeld (17%). De inwoners van steden geven vaker aan geen reden 

te zien om bij de aankoop van voeding geen rekening te houden met het welzijn van dieren (57%), in 

tegenstelling tot de inwoners van de landelijke gebieden (46%). Ook de S1 - Vastberaden 

Consumenten en S2 - Realistische Consumenten geven minder vaak aan geen reden te zien om geen 

rekening te houden met het dierenwelzijn (respectievelijk 44% en 34%), terwijl de S2 - Realistische 

Consumenten en S3 - Overtuigde Consumenten dit wel doen (respectievelijk 57% en 64%). Zowel de 

S2 - Realistische Consumenten en S3 - Overtuigde Consumenten vinden namelijk ook dat dieren 

respectvol behandeld moeten worden (80% en 81%). Bovendien geloven de S3 - Overtuigde 

Consumenten dat aandacht voor dierenwelzijn ook zal zorgen voor een hogere kwaliteit van het vlees 

(46%). De S4 - Onverschillige Consumenten daarentegen zijn minder gemotiveerd om rekening te 

houden met het welzijn van dieren omwille van het respectvol behandelen (62%) of de betere kwaliteit 

van het vlees (28%). Zij zien vaker geen enkele reden om met dierenwelzijn rekening te houden (27%). 

Ze geven verhoudingsgewijs vaker de prijs (29%) en de smaak (19%) op als drempel. Ook voor de 

S1 - Vastberaden Consumenten vormt de smaak een grotere drempel (17%). Daarnaast hebben ze 

ook vaker het idee dat dieren zo goed als pijnloos worden behandeld (17%). Terwijl de S5 - 

Onwetende Consumenten eerder niet weten waar ze informatie kunnen terugvinden (19%). Degenen 

die bekend zijn met de term duurzame voeding gaan eerder producten kopen die rekening houden 

met het welzijn van dieren, omdat ze vinden dat deze respectvol horen behandeld te worden (80%). 

9.4 Maatregelen overheid 

De Vlaming staat achter overheidsmaatregelen die meer aandacht besteden aan voeding op school 
en het verbeteren van dierenwelzijn bij de productie van vlees. Daarnaast kunnen 3 op 4 Vlamingen 
zich ook vinden in maatregelen zoals het ontwikkelen van een label dat of score die aangeeft hoe 
duurzaam een voedingsproduct is geproduceerd en het aanzetten van handelaars om meer 
milieuvriendelijke voedingsproducten aan te bieden. Een meerderheid is ook te vinden voor het 
promoten van eetpatronen met minder vlees en meer groenten en fruit. De helft van de Vlamingen 
gaat akkoord met het extra taxeren van voedingsproducten met een hoge milieu-impact. 26% is 
daarmee niet akkoord.  

Afbeelding 8.4.1 Overheidsmaatregelen –Vraag F17: Met welke overheidsmaatregelen met betrekking tot voeding gaat u 

akkoord? | Basis: alle respondenten (n=1222)  
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De 50-64 jarigen gaan vaker akkoord met maatregelen zoals meer aandacht besteden aan voeding 

op school (87%) en het ontwikkelen van een label dat of eenscore die aangeeft hoe duurzaam het 

product is geproduceerd (81%). Ze staan minder dan gemiddeld achter het extra taxeren van 

voedingsproducten met een hoge milieu-impact (46%). De hogere sociale klasse is daarentegen wel 

vaker akkoord met deze maatregel (58%). Zij kunnen zich evenzeer meer dan gemiddeld vinden in 

het een label dat of een score die duidelijk aangeeft hoe duurzaam het voedingsproduct is 

geproduceerd (80%), alsook het aanzetten van handelaars tot het aanbieden van meer 

milieuvriendelijke voedingsproducten (81%) en het promoten van eetpatroon met minder vlees en 

meer groenten en fruit (68%).  

De S2 - Realistische Consumenten zijn meer dan gemiddeld voorstander van maatregelen zoals het 

verbeteren van het dierenwelzijn bij productie van vlees (87%), het ontwikkelen van een label/score 

om de duurzaamheid weer te geven (82%) en het promoten van een eetpatroon met minder vlees 

(68%). De S1 - Vastberaden Consumenten  zijn daarentegen vaker niet akkoord met het extra taxeren 

van voedingsproducten met een hoge milieu-impact (31%), terwijl 47% hier zich wel nog in kan vinden. 

De S3 - Overtuigde Consumenten gaan meer dan gemiddeld met de voorgestelde maatregelen 

akkoord, met op de eerste plaats meer aandacht voor voeding op school (93%) en het aanzetten van 

handelaars om meer milieuvriendelijke voedingsproducten aan te bieden (93%), terwijl de S4 - 

Onverschillige Consumenten met minder vaak akkoord gaan met de voorgestelde maatregelen. 

Diegenen die bekend zijn met de term duurzame voeding kunnen zich ook vaker vinden in de 

voorgestelde maatregelen met op de eerste plaats meer aandacht besteden aan voeding op school 

(87%) en maatregelen om het dierenwelzijn van de productie te verbeteren (87%). 

9.5 Toekomstbeeld 

Volgens bijna de helft van de Vlamingen zal voeding in de toekomst duurder worden in vergelijking 
met andere huishouduitgaven. Ongeveer 4 op 10 Vlamingen verwachten dat over 30 jaar nog veel 
dieren gekweekt worden voor vleesproductie, labels duidelijk de invloed van het voedingsproduct op 
het klimaat en het milieu aangeven en we in het algemeen minder vlees eten. Over de afkomst van 
onze voeding zijn de meningen verdeeld. Ongeveer 1 Vlaming op 4 denkt dat we voornamelijk lokaal 
geproduceerde voedingsproducten zullen eten, terwijl 15% eerder aangeeft dat exotische producten 
in overvloed in de winkel aanwezig zullen zijn. 18% verwacht dan weer dat iedereen binnen 30 jaar in 
de productie van voeding zal participeren, al gelooft 28% dat het vooral grote landbouwbedrijven zijn 
die onze voeding zullen produceren. 
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Afbeelding 8.5.1 Blik op de toekomst: Vlaanderen over 30 jaar –10-puntenschaal, enkel top3 -en bottom3-score uit vraag F18: 

Hier ziet u telkens 2 uitspraken met betrekking tot de toekomst van Vlaanderen. Als we nu 30 jaar vooruitreizen in de tijd, welke 

stelling benadert dan het meest uw beeld voor het Vlaanderen van de toekomst? | Basis: alle respondenten (n=1222)  

 

De 18-29 jarigen geloven minder dan gemiddeld dat we over 30 jaar minder vlees zullen eten (29%) 

en dat voeding duurder zal zijn in vergelijking met andere huishouduitgaven (38%). Daarentegen 

verwachten de 40-49 jarigen dat voeding wel duurder zal worden (57%). De 65-plussers alsook de 

50-64 jarigen geloven dan weer meer dan gemiddeld dat we over 30 jaar minder vlees zullen eten 

(respectievelijk 44% en 44%). Daarnaast zijn de 50-64 jarigen er ook vaker van overtuigd dat we 

vooral lokaal geproduceerde voedingsproducten zullen eten (28%) en er enkel nog 

voedingsproducten verkocht worden die het milieu en het klimaat minimaal belasten (15%). De 30-39 

jarigen denken vaker dat labels duidelijk zullen aangeven hoe een voedingsproduct het klimaat en 

milieu beïnvloedt (47%). Ook de hogere sociale klasse 1-2 gelooft hier sterker in (48%). Zij verwachten 

ook dat voeding duurder zal worden ten opzichte van andere huishouduitgaven (52%). Inwoners van 

de grote centra verwachten meer dan gemiddeld dat we over 30 jaar minder vlees zullen eten (44%), 

maar dat er wel nog steeds veel dieren gekweekt worden voor vleesproductie (49%), in tegenstelling 

tot de inwoners van de verstedelijkte gebieden die minder vaak verwachten dat er nog veel dieren 

gekweekt zullen worden (37%). Daarnaast zijn zij er ook minder dan gemiddeld van overtuigd dat we 

vooral lokaal geproduceerde voedingsproducten zullen eten (17%). De inwoners van de landelijke 

gebieden verwachten dan weer dat het vooral grote landbouwbedrijven zullen zijn die voeding 

produceren (34%). 

Ook de S5 – Onwetende Consumenten geloven hier vaker in (35%) en verwachten tevens dat voeding 

duurder zal worden in vergelijking met andere huishouduitgaven (57%), in tegenstelling tot de S1 – 

Vastberaden Consumenten (40%) die minder deze verwachting hebben. Zij zijn er ook minder vaak 

van overtuigd dat er over 30 jaar minder vlees zal gegeten worden (30%), terwijl de S2 - Realistische 

Consumenten dit meer dan gemiddeld verwachten (44%). De S4 - Onverschillige Consumenten 

verwachten dan weer meer dan gemiddeld dat we meer of even veel vlees zullen eten (24%), 

exotische producten in overvloed aanwezig zullen zijn in de winkels (24%) en er nog veel dieren zullen 

gekweekt worden voor de productie van vlees (52%). Ze verwachten minder dan gemiddeld dat 

iedereen in de productie van voeding zal participeren (12%), in tegenstelling tot de S3 - Overtuigde 

Consumenten (27%). Deze laatste groep is er ook vaker van overtuigd dat de Vlaming in de toekomst 

minder vlees zal eten (47%) en dat er vooral lokaal geproduceerde voedingsproducten verkrijgbaar 

zullen zijn (35%). Ze zijn er minder dan gemiddeld van overtuigd dat er nog veel dieren zullen 

gekweekt worden voor de productie van vlees (35%). Diegenen die het begrip duurzame voeding 
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reeds kennen verwachten vaker dat we over 30 jaar minder vlees (43%) en vooral lokaal 

geproduceerde voedingsproducten (28%) zullen eten. 
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10 In-home interviews 

10.1 Algemeen  

Inhoudelijk komen opnieuw dezelfde onderwerpen aan bod als in de kwantitatieve vragenlijst: ruimte 
en wonen, energie en klimaat, mobiliteit, circulariteit en voeding. Prioriteiten werden gezet op vragen 
die te maken hebben met de volgende 3 elementen: 

• Welke acties respondenten beweren te doen en waar mogelijk (omwille van beperkingen in 
tijd en plaats en omwille van de privacy) valideren of deze acties werkelijk gebeuren aan de 
hand van observaties, inventarisatie, tellingen, fotomateriaal. Bv. recyclage, gebruik 
alternatieve vervoersmiddelen, energiebeheer, duurzame voeding, hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal voeding, omgaan met huishoudtoestellen (delen, herstellen, recycleren, 
…) 

• Dieper ingaan op motivatoren en drempels, zoals drempels rond collectief ruimtegebruik, tuin, 
autodelen, composteren, vleesconsumptie minimaliseren, …) 

• Toekomstvisie capteren op basis van hoe ze reageren als zich een aantal specifieke, extreme 
scenario’s met betrekking tot een deelthema zouden voordoen, zoals: wat als de prijs van 
vliegtuigreizen zou verviervoudigen, hoe zou dit jouw gedrag beïnvloeden? Wat als de prijs 
van vlees zou verdubbelen, hoe zou dit jouw gedrag beïnvloeden?  

De in-home audits werden uitgevoerd bij leden van 3 van de 5 segmenten, namelijk bij S1 – de 
Vastberaden Consumenten, de S2 – Realistische Consumenten en de S5 – Onwetende 
Consumenten. De verschillende segmenten worden samen besproken. 

Voordat de specifieke thema’s aan bod komen, werden de respondenten eerst gepolst naar wat ze 
verstaan onder milieuvriendelijk gedrag. Ruim de meerderheid van de respondenten maakt hierbij 
spontaan de associatie met sorteren en natuur. Wanneer er vervolgens gevraagd wordt naar 
voorbeelden hoe ze zelf rekening houden met het milieu en duurzaamheid in hun dagelijkse leven, 
dan geeft de overgrote meerderheid aan voornamelijk papier en plastiek zo goed mogelijk te sorteren 
en halen ze inspanning om energie te besparen aan. Dit zeggen ze te doen door ’s avonds de 
afwasmachine te laten draaien, apparaten ’s nachts uit te zetten, energiezuinige verlichting en 
verwarming te plaatsen maar ook door het plaatsen van duurzame energiebronnen, zoals 
zonnepanelen. Verder proberen ze ook minder gebruik te maken van de wagen, en waar mogelijk 
gebruiken ze alternatieve vervoermiddelen, zoals de fiets of gaan ze te voet. 

Afbeelding 9.1.1 Spontane open associaties – Vraag q2.1: Als u nadenkt over milieuvriendelijke gedragingen gegrepen uit het 

dagdagelijks leven, wat verstaat u daar dan onder? Wat zijn de eerste woorden, eerste beelden, eerste acties die bij u 

opkomen...? | Basis: alle respondenten (n=24)  

 



 

 

 

Handelingen die niet duurzaam en milieuvriendelijke zijn, maar die ze toch stellen hebben 
voornamelijk te maken met het gebruik van (diesel)wagens en het aankopen van verpakte goederen 
wat leidt tot meer afval. Duurzame en milieuvriendelijke handelingen die de respondenten nog 

niet stellen hebben vooral betrekking op het gebruik van de wagen. Zo weten ze dat acties zoals het 
overschakelen op elektrische of hybride wagens duurzamer of milieuvriendelijker zijn maar stellen ze 
deze nog niet. Daarnaast zijn ze het erover eens dat bepaalde afstanden met de fiets afgelegd kunnen 
worden. 

De respondenten werden gevraagd om de 5 thema’s (ruimte en wonen, energie en klimaat, mobiliteit, 
circulariteit en voeding) te rangschikken, beginnend met het thema waarop ze volgens zichzelf het 
beste scoren. Hierbij zien we dat de meerderheid zichzelf de hoogste score qua milieuvriendelijk 
gedrag toekent op de thema’s voeding en energie, omdat ze het stellen van milieuvriendelijke 
gedragingen binnen deze thema’s gemakkelijker vinden dan in andere. Voorbeelden hiervan zijn het 
lokaal aankopen van groenten en fruit of het aankopen van energiezuinige toestellen. De slechtste 
score wordt toegekend aan het thema mobiliteit. Deze staat bij bijna 2 op 3 op de laatste twee 
plaatsen. De meerderheid vindt het moeilijk om de wagen in te wisselen voor een alternatief 
vervoermiddel. Op de thema’s ruimte en circulariteit geven ze zichzelf eerder een gemiddelde score 
qua milieuvriendelijk gedrag. Respondenten die een woning huren geven aan beperkt te zijn in de 
mogelijkheden om milieuvriendelijke gedragingen te stellen met betrekking tot hun woning, terwijl 
huiseigenaren wel maatregelen zullen treffen om bijvoorbeeld de woning te isoleren. Verder staat de 
helft van de respondenten open voor hergebruik van materialen en denken ze van zichzelf dat ze hier 
goed op scoren door bv. bepaalde spullen tweedehands aan te kopen. 

In wat volgt wordt er verder ingezoomd op bevindingen rond de verschillende thema’s. Hierbij volgen 
we de volgorde van de thema’s, zoals ze beschreven werden in het kwantitatieve luik. In de bespreking 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de resultaten voor verschillende segmenten. Er werden 
minimaal 2 thema’s per respondent bevraagd, met thema ruimte en wonen (n = 13), energie en klimaat 
(n = 14), mobiliteit (n = 15), circulariteit (n = 16), voeding (n = 14). 

10.2 Klimaat en energie  

Wanneer er gepeild wordt naar de mate waarin je zelf iets kan bijdragen aan het terugdringen van 

klimaatverandering, geeft de overgrote meerderheid van de 14 respondenten aan het gevoel te 
hebben een bijdrage te kunnen leveren. Voornamelijk door de dieselwagen in te ruilen voor een 
minder vervuilend exemplaar, of waar mogelijk te kiezen voor een alternatief vervoermiddel, zoals de 
fiets of te voet. Enkele respondenten die niet het gevoel hebben iets te kunnen bijdragen aan het 
terugdringen van de klimaatverandering denken dat ze op individueel vlak machteloos zijn. 

Uit interesse lezen nagenoeg alle respondenten nieuwsberichten over klimaatverandering. De helft 
van de respondenten geeft aan dat klimaat wel eens ter sprake komt in gesprekken met vrienden en 
familie, maar dat is dan vaak eerder toevallig en geen overwogen discussie over de problematiek. 
Verder gaat berichtgeving over klimaatverandering eerder gepaard met negatieve gevoelens, 
voornamelijk wegens onmacht en te weinig initiatieven die worden ondernomen om de 
klimaatverandering tegen te gaan. 

De overgrote meerderheid heeft reeds een groen energiecontract. De voornaamste reden om te 
kiezen voor groene energie was de voordelige prijs. De respondenten sloten deze contracten af onder 
een groepsaankoop of met een promotie, waardoor de prijs niet hoger was dan deze voor gewone 
energie. Verder geeft de meerderheid ook aan bezig te zijn met bewuste monitoring van zijn 

energieverbruik. Maandelijks controleren en noteren van verbruik (gas, water, elektriciteit) is hiervoor 
de meest populaire methode. Een minderheid ziet het nut niet in om het energieverbruik te monitoren. 
Het verplichten van de aankoop en installatie van slimme energiemeters in de toekomst, zou volgens 
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de respondenten het gedrag slechts bij een minderheid beïnvloeden. De respondenten zijn 
overwegend van mening dat ze reeds voldoende inspanningen leveren om bewust met 
energieverbruik om te gaan. De meerderheid zou zijn gedrag wel aanpassen in het geval van een 
discontinu aanbod van energie. Voornamelijk het gebruik van grote energieverbruikers, zoals 
wasmachines en droogkasten, zal worden uitgesteld. 

De verwarming wordt bij de respondenten vooral gereguleerd via een volledig handmatige 
programmatie van de thermostaat en staat dus niet vast ingesteld. Ofwel had men geen keuze, en 
was deze oplossing reeds voor handen, ofwel vinden ze dit gemakkelijker in gebruik. De meerderheid 
verwarmt niet alle kamers. Vooral slaapkamers en de hal worden niet verwarmd. 

De helft van de bevraagde respondenten heeft een koelkast, diepvries of wasmachine van meer dan 

10 jaar oud, ondanks het feit dat ze allemaal op de hoogte zijn dat nieuwe toestellen minder 
verbruiken. De huidige toestellen werken nog of het loont volgens de respondenten de moeite nog 
niet om ze te vervangen door een energiezuinig exemplaar. De grootste motivatoren om de oudere 
toestellen te vervangen: wanneer het niet meer werkt of indien een energiezuinig toestel aan een 
lage(re) prijs kan worden aangekocht. 

Verder maakt de helft van de bevraagde respondenten ook nog gebruik van gloeilampen in de 
woning, vooral daar waar er slechts sporadisch en gedurende korte tijd licht moet zijn (bijvoorbeeld 
de kelder). De meerderheid maakt bijkomend ook gebruik van spaarlampen in huis. Respondenten 
die geen spaarlampen gebruiken en dus blijven vasthouden aan de gloeilampen, ongeveer 1 op 3, 
geloven niet dat ze het energiegebruik voor verlichting verder kunnen doen dalen. 

Lege batterijen worden door nagenoeg iedereen op een bepaalde plaats in huis verzameld, in een 
speciaal daarvoor bestemd doosje of zakje (al dan niet van Bebat of Recupel) en gewoonlijk vaker 
dan éénmaal per jaar naar een inzamelpunt gebracht. 

De meerderheid van de bevraagde respondenten van dit thema is eigenaar van een woning en een 
minderheid huurt de woning. In het algemeen is de staat van de isolatie in de helft van de gevallen 
zo goed als in orde. Voor de overige helft is er zeker nog verbetering mogelijk. Alle woningen zijn 
uitgerust met dakisolatie. Bij iets minder dan de helft van de woningen zijn ook de muren geïsoleerd, 
en slechts 1 op 5 beschikt over hoogrendementsbeglazing. Dit laatste is dan ook iets wat wordt 
genoemd als mogelijke verdere isolatiewerken, maar over het algemeen zijn er weinig tot geen 
maatregelen die de respondenten ertoe zouden aanzetten om deze werken uit te voeren. De 
voornaamste drempel om deze werken uit te voeren is de kostprijs ervan. 

10.3 Ruimte en wonen 

Het thema ruimte en wonen werd bij 13 respondenten bevraagd. De helft van de bevraagde 
respondenten voor dit thema is eigenaar van een woning. De woning van de bevraagde respondenten 
is in de meeste gevallen ouder dan 20 jaar. In ongeveer de helft van de woningen werden er de 
voorbije 20 jaar renovatiewerken uitgevoerd, zoals het isoleren van de woning en het plaatsen van 
nieuwe beglazing. 

Indien de respondenten moeten kiezen voor een grotere of kleinere woning wanneer ze in de 
toekomst zouden verhuizen zijn de meningen eerder verdeeld. De voornaamste reden om te kiezen 
voor een grotere woning is het aantal (toekomstige) kinderen dat nog inwoont. Wanneer de kinderen 
het huis uit zijn, wordt er vaker gekozen voor een kleinere woning. Bijkomende factoren voor het 
kiezen van een kleinere woning zijn minder onderhoud wanneer men ouder wordt of wanneer de 
gezondheid het laat afweten, en lagere kosten die een kleinere woning met zich mee brengen. De 
nieuwe kleinere woning zou eerst en vooral verschillen van de huidige woning door kleinere ruimtes, 
en minder slaapkamers. Vervolgens verkiest de meerderheid een landelijke omgeving voor de nieuwe 
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woning, omdat ze graag in het groen wonen en er minder verkeer is. De belangrijkste reden om naar 
stedelijk gebied te trekken is de nabijheid van winkels en andere voorzieningen. Verder blijkt enkel 
ouder worden een doorslaggevende wijziging in de gezinssituatie waarbij men zou overwegen om te 
verhuizen. 

Stel dat men in de toekomst toch zou moeten verhuizen naar een kleinere woning, is de meerderheid 
van de respondenten niet bereid om in hun nieuwe kleinere woning (een deel van) de ruimtes te 

delen. Indien er toch gedeeld moet worden, lijkt men het minste problemen te hebben met een 
gemeenschappelijke tuin en terras, gevolgd door de wasplaats. De grootste barrière om ruimtes te 
delen heeft te maken met een mogelijk gebrek aan privacy. Redenen om bepaalde ruimtes eventueel 
wel te delen zijn de toename in sociaal contact en omdat het financieel voordelig kan zijn. De 
woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer behoren tot de ruimtes waarvan de overgrote 
meerderheid van de respondenten zeker niet bereid is om ze te delen. Indien er in de toekomst 

beperkingen zouden komen wat betreft de woonoppervlakte per gezin om te verhinderen dat 
Vlaanderen tegen 2050 volgebouwd is, dan zou de nieuwe woning van de respondenten er in het 
algemeen kleiner uitzien. Men is vooral bereid om enkele slaapkamers en de garage op te geven. 
Sommigen zijn bereid om bepaalde ruimtes, zoals de wasplaats en de tuin, te delen. Opvallend, indien 
het hebben van een privétuin niet mogelijk is, verkiezen de meeste respondenten een woning in de 
buurt van groene ruimtes boven een woning waarvan de tuin gedeeld wordt met anderen. 

Ongeveer de helft van de woningen van de respondenten is uitgerust met een privétuin. Deze bestaat 
gemiddeld voor 30 – 50% uit gazon, voor 11 – 30% uit verharding (bijvoorbeeld een terras) en voor 
de overige 11 – 30% uit beplanting, zoals bloemen en planten. De tuin is in de overgrote meerderheid 
van de gevallen het type tuin dat weinig onderhoud vereist en waar enkel het gras moet worden 
afgereden. Er worden door deze respondenten dan ook zelden tot nooit onderhoudsproducten 
gebruikt voor de tuin, en wanneer men ze toch moet aankopen houdt slechts de helft rekening met de 
impact ervan op het milieu. Milieuvriendelijkheid van producten bepalen zij aan de hand van de 
informatie die op de verpakking staat. Een mogelijke reden waarom men hier minder rekening mee 
houdt is omdat volgens de respondenten milieuvriendelijke onderhoudsproducten niet doeltreffend 
genoeg zouden zijn. 

Slechts de helft van de respondenten doet aan composteren. De voornaamste redenen om te 
composteren zijn het uitsparen op kosten gerelateerd aan huisvuilophaling en gebruik ervan in de 
eigen tuin. De voornaamste reden om niet te composteren is plaatsgebrek. Het creëren van meer 
plaats zou deze respondenten ertoe kunnen aanzetten om toch te composteren. 

Iets minder dan de helft beschikt over een oprit of parkeerplaats op de eigendom, welke meestal 
bestaat uit niet-doorlatende materialen zoals beton en klinkers. Slechts een derde van de 
respondenten met een oprit of parkeerplaats op de eigendom zou openstaan voor het gebruik van 
waterdoorlatende materialen zoals aarde, gras of kiezels. Nadelen die respondenten verbinden aan 
het gebruik van waterdoorlatende materialen zijn onstabiliteit en groei van onkruid. Voordelen voor 
hen zijn minder kans op wateroverlast. 

Regenwater wordt door de meerderheid in een ton of een put gecollecteerd, maar slechts een 
absolute minderheid heeft er bewust zelf voor gekozen om de regenwatervoorzieningen aan te 
leggen. Meestal wordt er niet gedacht aan de installatie van regenwatervoorzieningen bij het bouwen 
van de woning en collecteren ze geen regenwater in een regenwaterput, installatie of ton. Zij die 
regenwater gebruiken, doen dit voornamelijk voor het besproeien van planten. De grootste drijfveer 
om regenwater te gebruiken is omdat het voordeliger is, maar regenwater kan niet gebruikt worden 
als er geen regenwatervoorzieningen aanwezig zijn. Regenwater wordt dan weer niet gebruikt om te 
kuisen of om zich te wassen, en dit heeft voornamelijk te maken met de onfrisse geur. Maatregelen 
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om het gebruik van leidingwater drastisch te verminderen bestaan volgens respondenten uit een 
bredere toepassing van regenwater voor sanitaire voorzieningen en het installeren van 
regenwatervoorzieningen voor zij die daar nog niet over beschikken. 

10.4 Mobiliteit 

14 van de 15 respondenten die bevraagd werden over het thema mobiliteit hebben een wagen 
(privéwagen of bedrijfswagen). Iets meer dan de helft van de wagens rijdt op diesel, de overige 
wagens rijden op benzine. Volgens de helft van de respondenten hebben ze milieuvriendelijke 
wagen(s), omdat hun wagen relatief nieuw is en weinig CO2-uitstoot of weinig verbruikt. De 
belangrijkste motivator om een (nog) milieuvriendelijke(re) wagen te nemen is een gunstigere 
aankoopprijs. Als men zou moeten kiezen welke soort wagen men dan zou nemen, gaat men in eerste 
instantie opteren voor een elektrische wagen of een wagen die rijdt op benzine. De elektrische wagen 
wordt voornamelijk gekozen omdat het de meest milieuvriendelijke keuze is, de wagen op benzine is 
ook nog populair omdat de af te leggen afstanden met de elektrische wagen beperkter zijn en er nog 
niet voldoende laadpalen beschikbaar zijn. Vervolgens zou men kiezen voor een hybride wagen. 
Wagens die rijden op diesel of aardgas zijn twee mogelijkheden die amper nog door de respondenten 
worden gekozen. Een minderheid van de respondenten heeft meer dan 1 wagen, en dit heeft 
voornamelijk te maken met werk bv. bedrijfswagens die contractueel beperkingen hebben. Indien de 
job dichter bij huis zou zijn, zou de meerderheid wel overwegen om 1 auto weg te doen. 

2 respondenten beschikken eveneens over een bromfiets of moto en zijn van mening dat dit een 
milieuvriendelijk transportmiddel is. Het is niet zo groot, trager en verbruikt minder. 

Een minderheid van de respondenten gebruikt minstens 1 keer per week de (elektrische) fiets. De 
voornaamste redenen die hen weerhouden om vaker gebruik te maken van de fiets zijn 
gezondheidstoestanden die dit niet toelaten, of afstanden die gemakkelijk te voet af te leggen zijn 
waardoor ze geen fiets nodig hebben. Opvallend is dat een derde van de respondenten geen fiets 
heeft. Een derde heeft dan weer 2 fietsen in huis. Een kleine minderheid van de fietsen is elektrisch. 
De belangrijkste reden voor de aankoop ervan zijn gerelateerd aan de gezondheidstoestand. De 
respondenten die over een elektrische fietsen beschikken maken sinds de aankoop ervan ook vaker 
gebruik van de fiets. Diegenen die nog geen elektrische fiets hebben, zouden de aankoop wel 
overwegen mits ze goedkoper zouden zijn. 

Slechts een minderheid van de respondenten maakt minstens 1 keer per maand gebruik van het 
openbaar vervoer. Deze respondenten kiezen voor het openbaar vervoer indien het te slecht weer 
is om zich te verplaatsen met de fiets of omdat men niet over een wagen beschikt. De meerderheid 
maakt echter geen gebruik van het openbaar vervoer, omdat het niet praktisch is voor woon-werk 
verplaatsingen of wanneer men (grote) boodschappen moet doen. De verschillende types van 
openbaar vervoer worden verschillend beoordeeld door de respondenten. De metro kan je 
voornamelijk in stedelijke centra nemen, en deze rijden frequent. Volgens de meeste respondenten is 
de bus goedkoop en voornamelijk interessant voor korte verplaatsingen en verplaatsingen naar de 
stad, maar het traject is meestal lang en het is vaak te druk op de bus. De trein is duurder, maar heeft 
volgens de meeste repsondenten een te overwegen reistijd en een vormt een efficiënte optie voor 
verdere verplaatsingen. 

Het grootste deel van de woon-werk/school verplaatsingen wordt door de helft van de 
respondenten gemaakt met de wagen. Een minderheid gaat met de fiets of te voet. De meerderheid 
staat ook niet open om deze verplaatsingen vaker met een alternatief vervoermiddel af te leggen, 
voornamelijk omdat ze dit niet mogelijk achten wegens een (te) slechte verbinding (moeilijk te 
bereiken, meerdere plaatsen, moeilijke uren,…). Ook het merendeel van hun collega’s komen met de 
wagen naar het werk. Het woon-werkverkeer vormt volgens de respondenten niet echt een onderwerp 
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van gesprek onder collega’s. Hoewel de meerderheid van de respondenten er zeer positief tegenover 
staat om kleinere afstanden (nog) vaker te voet of met de fiets af te leggen, of aangeeft dit reeds te 
doen, geven ze aan ook voor korte verplaatsingen buiten woon-werk verkeer meestal beroep te 
doen op de wagen.  

Voor verplaatsingen tijdens een citytrip in een Europese stad, zouden respondenten wel overwegend 
gebruik maken van het openbaar vervoer, of zich te voet verplaatsen. Op reis is er geen tijdsdruk en 
zijn verplaatsingen met alternatieve vervoermiddelen leuk om een stad te ontdekken. 

Afbeelding 9.4.1 Spontane open associaties – Vraag qe30: Wat verstaat/denkt u te verstaan onder “autodelen”? | Basis: alle 

respondenten (n=14)  

 

Nagenoeg alle respondenten geven aan dat ze het concept autodelen (denken te) kennen. De 
meerderheid verstaat onder autodelen letterlijk het delen van een wagen met verschillende mensen. 
Volgens anderen houdt autodelen in dat een wagen gereserveerd kan worden via een applicatie en 
dat je betaalt naar verbruik. Voor de overige respondenten staat autodelen gelijk aan het begrip 
carpoolen, namelijk elkaar oppikken, of het samen aankopen van een wagen. De meerderheid van de 
respondenten is bereid zijn wagen te delen binnen het gezin of zelfs met familie of vrienden. De 
voorwaarde hiervoor is wel dat er goede afspraken gemaakt worden en de verzekering voor de nodige 
dekking zorgt. Een meerderheid staat eerder positief tegenover de commerciële manieren van 
autodelen, zoals snappcar en cambio, maar doet nog niet aan autodelen. Ze zijn zich echter wel 
bewust van de voordelen van autodelen. Zo is het vooral goedkoper dan het bekostigen van een eigen 
wagen, beter voor het milieu, en is het handig wanneer je slechts sporadisch een wagen nodig hebt. 
Het grootste nadeel aan autodelen is volgens de respondenten de beschikbaarheid van de wagens. 
Respondenten vrezen dat de wagens niet onmiddellijk beschikbaar zijn, zeker wanneer je er last-
minute eentje nodig zou hebben. Kortom, de meerderheid is nog niet overtuigd om de eigen wagen 
op te geven voor het concept van autodelen. 

Moest er in de toekomst omwille van brandstofschaarste geen brandstoffen meer beschikbaar zijn 
voor wagens, dan zou de meerderheid van de respondenten zich verplaatsen met een elektrische 
wagen of vaker beroep doen op de fiets. Pas wanneer in de toekomst wagens volledig uit stadscentra 
geweerd worden, zou de keuze van vervoermiddel grondig wijzigen. Ofwel wordt dan vaker de fiets 
genomen, ofwel gebruikt men de wagen om zich te verplaatsen tot aan de rand van de stad, om zich 
vervolgens verder te verplaatsen met het openbaar vervoer. 

10.5 Circulariteit 
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Voor het thema circulariteit werden 15 respondenten bevraagd. Nagenoeg alle respondenten hebben 
keukentoestellen en –apparaten zoals een koelkast, oven, mixer, waterkoker, diepvries, 
broodrooster en friteuse in huis. De meerderheid heeft eveneens een microgolfoven en 
koffiezetapparaat in huis, en de helft beschikt bijkomend ook nog over een wafelijzer, croque 
monsieurmachine en een elektrisch mes. Over het algemeen hebben de respondenten slechts 1 
exemplaar van elk toestel in huis. Iets minder dan de helft van alle toestellen wordt hoogstens éénmaal 
per jaar gebruikt. Niet gebruikte toestellen worden aan vrienden of familie doorgegeven of naar de 
kringloopwinkel gebracht, maar deze acties blijven echter beperkt en worden door 2 op 5 
respondenten gedaan. Wanneer er gevraagd wordt naar andere mogelijkheden om toestellen te 
herbestemmen blijken respondenten weinig andere mogelijkheden te kunnen opsommen. Toestellen 
kunnen worden uitgeleend aan vrienden of familie, of kunnen naar de kringloopwinkel, het 
containerpark of een recyclagepunt worden gebracht. 

Keukentoestellen lenen van anderen wordt door geen enkele respondent gedaan, en de 
meerderheid staat hier ook niet voor open omwille van hygiënische redenen. Een kleine minderheid 
die hier wel voor open staat zou enkel keukentoestellen lenen van bekenden. Er worden over het 
algemeen ook geen keukentoestellen aan anderen uitgeleend en de meerderheid staat ook hier niet 
voor open. De belangrijkste reden hiervoor is de opvatting dat niet iedereen even zorgzaam omgaat 
met de toestellen, en ze beschadigd kunnen terugkomen. Toch staat de helft van de respondenten 
eerder positief tegenover platformen voor het delen en uitlenen van elektronische apparaten met 
mensen in hun buurt. Dit geldt vooral voor toestellen die niet vaak gebruikt worden. Men staat over 
het algemeen meer open om tuin- en werkmaterialen te delen, zoals een grasmaaier, boormachine.  

De meerderheid van de respondenten geeft aan geen toestellen in huis te hebben die niet meer 

functioneren en eigenlijk weggegooid mogen worden. De helft van de respondenten verklaart dat als 
een toestel stuk is ze eerst nagaan of het kan worden hersteld. Toestellen die niet hersteld kunnen 
worden, worden in de garage of kelder bewaard en bij gelegenheid naar het containerpark gebracht. 
Respondenten zijn er zich van bewust dat kapotte toestellen naar het containerpark, repareerdienst, 
of kringloopwinkel gebracht kunnen worden. Ook al geven ze verkooppunten niet spontaan aan, toch 
geeft de meerderheid van de respondenten aan dat ze weten dat oude toestellen teruggebracht 
kunnen worden naar verkooppunten van elektrische toestellen. 

Bij de aankoop van nieuwe toestellen wordt door de overgrote meerderheid geen rekening 
gehouden met de mate waarin het product hersteld kan worden, de mate waarin het verpakt is of 
welke dienst na verkoop wordt aangeboden. De garantieduur is voor de helft van de respondenten 
belangrijk, voor het geval er een defect is. Voor een kleine meerderheid is het energieverbruik een 
doorslaggevende factor. 

Ook ten aanzien van de aankoop en het gebruik van tweedehandskledij staan de respondenten 
overwegend positief, zelfs al doen ze het momenteel nog niet. Voornamelijk voor dagdagelijkse kledij 
wordt dit overwogen. Kledij voor feestelijke aangelegenheden kopen respondenten liever nieuw aan. 
De tweedehandswinkel, kringloopwinkel en 2dehands.be zijn de kanalen waar men 
tweedehandskledij zou aankopen en/of verkopen. Kledij wordt binnen het gezin vaker hergebruikt, 
voornamelijk van kind op kind. 

Indien de hoeveelheid verpakkingen in de toekomst drastisch verminderd zou moeten worden, dan 
zou men voornamelijk met eigen recipiënten naar de winkel gaan om verse producten, zoals 
broodbeleg, te halen en eigen tassen meebrengen om de boodschappen in op te bergen. Het invoeren 
van statiegeld op PMD zou er voornamelijk voor zorgen dat de meerderheid PMD blijft aankopen en 
dus het statiegeld betaalt en de PMD zo veel mogelijk opnieuw inlevert zodat ze dit bedrag 
terugkrijgen. Anderzijds zou een deel van de respondenten wel meer glas gebruiken. 
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10.6 Voeding 

11 van de 14 bevraagde respondenten geven aan bezig te zijn met de milieu-impact van voeding,  
vooral door seizoensgebonden producten te kopen en minder vlees te consumeren. Voedsel wordt 
door alle respondenten bewaard in de koelkast, en door de overgrote meerderheid eveneens in de 
diepvries of de voorraadkast. Wanneer men voedsel aankoopt wordt er voornamelijk rekening 
gehouden met de aankoop van seizoensproducten en het evenwichtig samenstellen van maaltijden. 
Hierbij wordt verder ook rekening gehouden met het minderen van verpakkingsmaterialen en 
vleesconsumptie. Bij de aankoop van voeding werd door de respondenten echter minder aangegeven 
dat ze rekening houden met biologische of ‘diervriendelijke producten’.  

Een deel overweegt wel de aankoop van lokale producten, zoals groenten en fruit, maar het aanbod 
vinden ze vaak beperkt of duurder geprijsd. Biologische producten zijn voor de meerderheid 
overwegend te duur en de geloofwaardigheid van het bio-label is eerder laag. Seizoensproducten 
worden door vrijwel iedereen mee in overweging genomen bij hun aankoop van voeding. De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn de aantrekkelijke prijs en de smaak. Verder overweegt meer dan 
de helft ook om minder vlees te consumeren, of ze doen dit al. Enerzijds zijn er lekkere alternatieven, 
wordt er vaker afgewisseld met vis, of vinden ze het gewoon niet zo lekker. De meerderheid zou ook 
minder verpakkingsmaterialen gebruiken. De respondenten geven aan voornamelijk losse groenten 
te kopen en staan er ook voor open om eigen bakjes mee naar de winkel te nemen. De meeste 
respondenten houden reeds rekening met de evenwichtige samenstelling van hun maaltijden. Er 
zou daarbij vooral gelet worden op het consumeren van voldoende groenten. Er wordt weinig 
aandacht en belang besteed aan de aankoop van producten zonder additieven, omdat ze gewoon 
niet stilstaan bij de impact ervan. Dit geldt eveneens voor de overweging van “diervriendelijke” 

producten. Verder speelt de prijs een niet te onderschatten belang bij de aankoop van bepaalde 
producten.  

In het geval dat er een donkere plek wordt opgemerkt op een appel na het thuiskomen van de 
boodschappen, zou de meerderheid van de respondenten de donkere plek uit de appel snijden en de 
rest nog opeten. Slechts 1 respondent zou de appel weggooien. Ook bij de aankoop van losse 
wortelen zegt de meerderheid een exemplaar met een vreemde vorm niet te mijden. Moesten deze 
‘gekke wortels’ iets goedkoper zijn, geven alle respondenten spontaan aan dat ze zouden kopen. 

Meer dan de helft van de bevraagde respondenten koopt regelmatig vleesvervangende producten 
of maaltijden zonder vlees. Ze verklaren dit gemiddeld 1 tot 3 keer per week te doen. Sommigen 
omdat ze vegetarier zijn, anderen uit een weloverwogen keuze om minder vlees te consumeren. 
Slechts een minderheid eet dagelijks vlees, voornamelijk omdat men ervoor kiest om gevarieerd te 
eten en vlees vaak vervangt door vis. 

De overgrote meerderheid heeft geen serre en/of moestuin. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 
het gebrek aan plaats om er een te zetten en het gebrek aan tijd om het te onderhouden. De 2 
respondenten die wel over een serre en/of moestuin beschikken kweken er kruiden, bessen en 
groenten in. De voornaamste reden zijn de kosten die men uitspaart en het milieu. 

Composteren wordt door de helft gedaan, de belangrijkste motivator is de kost van vuilniszakken die 
op deze manier worden uitgespaard. De overige respondenten beschikken niet over de plaats of de 
mogelijkheid om te composteren.  

Ondanks het feit dat men verklaart bij de aankoop van voeding niet echt rekening te houden met 
diervriendelijkheid van producten, geeft de overgrote meerderheid wel aan dierenwelzijn belangrijk te 
vinden als we hier rechtstreeks naar peilen. Dieren worden gezien als levende wezens met gevoelens 
en recht op een goed leven. Voor alle respondenten is dit belangrijk als het aankomt op vlees, en voor 
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de meerderheid is dit ook belangrijk voor eieren, melk- en kaasproducten. Dieren moeten hiervoor 
goed behandeld worden en mogen geen pijn lijden. 

In het geval dat voeding in de toekomst tweemaal zo duur zou worden in verhouding met andere 
aankopen, dan zou men vaker op zoek gaan naar goedkopere en lokale producten. Verder zou men 
ook alternatieven zoeken, zelf meer beginnen telen en enkel het meest noodzakelijke nog aankopen. 
Bovendien geeft men ook aan dat men bewuster zou omgaan met voeding door minder te kopen of 
ervoor te zorgen dat ze minder weggooien. Producten voorzien van labels die aanduiden hoe 
duurzaam het voedingsproduct is geproduceerd beïnvloeden de aankoop van voeding weinig of niet. 
Deze labels worden door de meerderheid van de respondenten niet geloofwaardig bevonden. 
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11 Appendix 

Zie apart document. 


