
 

Drijvende woning serieuze optie voor bijna een derd e van de Nederlanders 
Vooral bootbezitters, huurders, jongeren en alleenstaanden willen drijvend wonen 

 

Rotterdam – 20 november 2009.  Voor bijna een kwart van de Nederlanders is een dri jvende woning bij de 

eerstvolgende verhuizing een serieuze optie: 23% st aat hiervoor open. Voor 1 op de 14 Nederlanders is 

het zelfs een zeer serieuze optie: 7% zegt zeer open te staan voor een drijvende woning. Een derge lijke 

woning is hiernaast voor een vijfde (20%) ‘misschie n’ een optie. ‘Slechts’ de helft van de Nederlanders  

(50%) zegt een drijvende woning niet te zien zitten . Deze uitkomsten zijn positief voor ontwikkelaars en 

corporaties die door de alsmaar stijgende grond- en  bouwprijzen en het gebrek aan bouwkavels 

zoekende zijn naar alternatieven voor hun nieuwbouw . 

 

Opvallend is dat de interesse in een drijvende woni ng onder zittende woninghuurders (9% staat er zeer 

voor open) groter is dan onder zittende woningeigen aren (5% staat er zeer voor open). De belangrijkste 

verklaring hiervoor is, volgens USP, dat huurders zon der rekening of risico een dergelijke woning kunnen  

betrekken. Aangezien een drijvende woning een zeer nieuwe en innovatieve woonvorm is, is het 

begrijpelijk dat woningeigenaren 1 wat voorzichtiger zijn dan huurders 1. Woningeigenaren dragen namelijk 

een groter financieel risico. 

 

Los van stabiliteit en ‘onzinkbaarheid’ van een dri jvende woning blijken de overige randvoorwaarden om  

te verhuizen naar een dergelijke woning redelijk tr aditioneel te zijn. Zo is de nabijheid van 

winkelvoorzieningen de belangrijkste randvoorwaarde  (61%). Andere belangrijke pullfactoren zijn een 

eigen parkeerplaats (58%), een uitzicht over groen en water (55%) en de aanwezigheid van een schuur 

(45%) en een tuin (43%). Dit en meer blijkt uit ond erzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 

1.100 Nederlanders die ooit nog eens willen verhuiz en. 

 

Bijna derde Nederlanders staat open voor een drijvende woning 

Eens te meer wordt bevestigd dat Nederlanders een voorliefde hebben voor water: bijna een derde van de 

Nederlanders (die ooit nog een keer willen verhuizen) ziet een drijvende woning als serieuze optie bij de 

eerstvolgende verhuizing. Ongeveer 23% zegt namelijk open te staan voor een drijvende woonvorm, nog eens 

7% van Nederlanders staat er zeer voor open. Naast deze groep is er nog een aanzienlijk deel dat twijfelt: 20% 

zegt een drijvende woning misschien te overwegen bij de eerstvolgende verhuizing. Voor slechts de helft van de 

Nederlanders (50%) is een drijvende woning geen optie. Dat is weinig aangezien het hier gaat om een vrij nieuwe 

en zeer innovatieve woonvorm. Traditiegetrouw is de groep ‘potentieel geïnteresseerden’ dan klein. Deze 

uitkomsten zijn positief voor ontwikkelaars en corporaties die door de alsmaar stijgende grond- en bouwprijzen en 

het gebrek aan bouwkavels zoeken naar alternatieven voor hun nieuwbouw. 

 

Voorwaarden bij kopen/huren drijvende woning: ‘traditionele’ motieven en in de buurt van de huidige woning 

Naast het ontbreken van stabiliteitsproblemen en zinkgevaar blijken de belangrijkste randvoorwaarden om te 

verhuizen naar een drijvende woning redelijk traditioneel te zijn. Er staat maar  één aspect in de ‘top 5’ die direct 

te relateren is aan de uniekheid en onderscheidendheid van drijvende woningen t.o.v. normale woningen: 55% wil 

een wijds uitzicht over water en groen. Overige belangrijke randvoorwaarden zijn de aanwezigheid van 

winkelvoorzieningen in de nabije omgeving (61%), een eigen parkeerplaats voor de auto (58%) en de 



 

aanwezigheid van een schuur (45%) en een tuin (43%).  

 

Voor 70% van de geïnteresseerden geldt een maximale verhuiscirkel van 20 kilometer gemeten vanaf de huidige 

woning. Dit is een relatief ruim verhuisgebied; normaliter wil 80% van de Nederlanders verhuizen binnen een 

maximale straal van 8 kilometer van de huidige woning. Opvallend is ook dat een deel (7%) van de 

geïnteresseerden bereid is meer geld neer te leggen voor een drijvende woning dan voor een gewone woning. 

Nog eens een derde (32%) is hier ‘misschien’ toe bereid. Blijkbaar zorgt het unieke van een drijvende woning 

ervoor dat het ‘pakket van eisen’ bij een groot deel van geïnteresseerden minder ‘hard’ wordt: men wil duidelijk 

een stapje extra zetten om in aanmerking te komen voor een drijvende woning.  

 

Qua prijs ligt de grootste potentie (ruim 4 op de 10) bij koopvormen tussen de € 150.000 en € 250.000. Hiernaast 

is een kwart (24%) bereid een drijvende woning te kopen voor een bedrag tussen de € 250.000 en € 350.000. 

Wat betreft huurvormen ligt de grootste potentie bij een huurprijs tot € 500 (36%) en tussen de € 500 en € 600 

(46%).  

 

Grootste interesse drijvende woning onder huurders, jongeren, alleenstaanden en bootbezitters 

Met name Nederlanders die momenteel een woning huren (het overgrote deel wil blijven huren bij verhuizing naar 

andere woning) zien een drijvende woning wel zitten: 9% staat zeer open voor een drijvende woning. Onder 

Nederlanders die momenteel in een koopwoning (het overgrote deel weer een woning kopen bij verhuizing naar 

andere woning) wonen is dit ‘slechts’ 5%. Belangrijkste verklaring hiervoor is, volgens USP, dat huurders zonder 

rekening of risico een dergelijke woning kunnen betrekken. Aangezien een drijvende woning een zeer nieuwe en 

innovatieve woonvorm is, is het begrijpelijk dat woningeigenaren wat voorzichtiger zijn dan huurders. 

Woningeigenaren dragen namelijk een groter financieel risico.  

Ook alleenstaanden en jongeren zijn groepen die bovengemiddelde interesse hebben in een drijvende woning: 

respectievelijk 8% en 11% zegt zeer open te staan voor een drijvende woning. Nederlanders met een boot 

spannen de kroon: van hen zegt 19% zeer open te staan voor een woning op het water. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

USP Marketing Consultancy 

Drs. Martijn Verschoor of Claudie Wels 

Telefoon: 010-2066900   

E-mail: verschoor@usp-mc.nl; wels@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 

 

Noten 

1: het overgrote deel van zittende huurders wil bij de eerstvolgende verhuizing weer gaan huren; het overgrote 

merendeel van de zittende woningeigenaren wil bij de eerstvolgende verhuizing weer kopen.  

 

Technische verantwoording 

USP Marketing Consultancy onderzoekt iedere maand, middels het continue onderzoek de WoonOmnibus,  

woontrends en woongedrag. Organisaties en klanten van USP 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 kunt u contact opnemen met Florens van der Gaag (gaag@usp-mc.nl / 010-2066900).  

Het veldwerk betreffende de cijfers uit dit persbericht is verricht in de maanden september en oktober 2009 onder 

ruim 1.100 consumenten uit het consumentenpanel DeelUwMening.nl.  

 

De cijfers zijn gewogen naar CBS-standaarden op basis van huur/koopverhouding en leeftijd. De belangrijkste 

vraag die ten grondslag ligt aan dit persbericht is als volgt geweest en is alleen voorgelegd aan consumenten die 

aan hebben gegeven ooit nog een keer te willen verhuizen: 

 
Is bij uw eerstvolgende verhuizing het kopen of huren van een drijvende woning een serieuze optie voor u?   

 

Gaat u er bij de beantwoording van deze vraag s.v.p vanuit dat een drijvende woning geheel veilig is (geen 

lekkage/kapzeis/zink gevaar of stabiliteitsproblemen). 

 

Uitleg: een drijvende woning is geen woonboot maar een woning die drijft op water en is bevestigd aan heipalen 

waardoor alleen opwaartse of neerwaartse beweging mogelijk is.  

 

0 Ja: ik sta hier zeer voor open     0 Misschien 

0 Ja: ik sta hier voor open      0 Nee 


