
 

 

Twee op de tien Nederlandse woningen kleuren oranje 
Met name huishoudens met kinderen, huurders en bewoners van eengezinswoning versieren hun woning 

 

Rotterdam, 7 juli 2010. Na het bereiken van de finale 

van het WK voetbal door het Nederlands Elftal is de 

Oranje-koorts heftiger dan ooit; momenteel is zelfs 2 

op de 10 woningen (19%) oranje versierd. Met name 

huurders (25%), bewoners van een eengezinswoning 

(25%) en huishoudens met kinderen (27%) versieren 

relatief vaak hun woning. Hoger opgeleiden zijn het 

meest behoudend: slechts 10% versiert hun woning 

oranje.  

Meest gebruikte versieringen zijn linten met kleine 

vlaggetjes (84%) en grote vlaggen (31%).  

 

Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders (9%) ergert zich 

aan oranje-versierde woningen. Met name onder 55-

plussers (12%) en hoger opgeleiden (15%) bevinden 

zich relatief veel mensen die zich storen aan de 

versieringen.  

Dit en meer blijkt uit de WoonOmnibus van USP 

Marketing Consultancy, een (continu) onderzoek 

onder ruim 750 consumenten. 

 

 

 

 

Nederland kleurt letterlijk oranje: 2 op de 10 woningen momenteel oranje versierd 

De Oranje-koorts is na het bereiken van de finale heviger dan ooit; op dit moment is ongeveer 2 op de 10 Nederlandse 

woningen (19%) oranje versierd. Tussen sociaal-demografische en sociaal-economische groepen bestaan er behoorlijke 

verschillen. Zo versieren huurders (25%), bewoners van een eengezinswoning (25%) en huishoudens met kinderen (27%) 

relatief vaker hun woning oranje dan de gemiddelde Nederlander. Hoger opgeleiden en senioren zijn het meest behoudend: 

slechts 10% van beide groepen versiert de woning oranje.  
 

Linten met kleine oranje vlaggetjes meest populair als versiering 

Ruim 8 op de 10 Nederlanders (84%) die hun woning versieren, gebruiken hiervoor linten met kleine vlaggetjes. Onder 

bewoners van een flat is dit zelfs 92%. Ook grote vlaggen zijn populair (31%). Minder populair zijn ballonen (10%), het gebruik 

van grote zeilen (9%) en waterverf op de ramen (4%). 

 

Oranje versierde woningen leiden ook tot irritatie  

Niet iedereen is even blij met de oranje-versieringen: ongeveer 1 op de 10 Nederlanders (9%) ergert zich er aan. Met name 

onder de 55-plussers (12%) en de hoger opgeleiden (15%) bevinden zich relatief veel mensen die zich storen aan de 

versieringen.   

Lager opgeleiden en bewoners van dorpen storen zich het minst vaak aan de oranje-woningen: onder beide groepen is dit 

slechts 3%.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Drs. Martijn Verschoor 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: verschoor@usp-mc.nl   

 

Over de WoonOmnibus 

Voor dit onderzoek zijn 752 online enquêtes afgenomen onder leden van het consumentenpanel DeelUwMening.nl. De 

enquêtes zijn afgenomen tussen 5 en 7 juli 2010. De vragen waren onderdeel van de WoonOmnibus, waarin elke maand 

woontrends en woongedrag worden gevolgd. Organisaties hebben elke maand de mogelijkheid  vragen  in de WoonOmnibus 

mee  te  laten  lopen, om  zaken  van  tactische aard in kaart gebracht te krijgen. Voor meer informatie over de WoonOmnibus 

dan kunt u contact opnemen met Reinier Zuydgeest (zuydgeest@usp-mc.nl/010-2066900).   

 

Technische verantwoording 

De cijfers uit dit persbericht zijn gewogen naar de CBS-standaarden met betrekking tot huur/koopverhouding en woningtype 

(meergezins- en eengezinswoningen). 

 

De vragen die ten grondslag liggen aan dit persbericht zijn als volgt geweest: 

• Is naar aanleiding van het WK voetbal de buitenkant uw woning momenteel oranje versierd? 

• Op welke wijze heeft u uw woning versierd? 

• Stoort u zich aan oranje versierde woningen? 

 


