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1. Samenvatting 
 

1.1 Samenvatting 

Huurdersvereniging JR Java komt op voor de belangen van 726 huurders 

die een woning huren van Bouwinvest op het Java-eiland in Amsterdam. Het 

gaat voor een groot deel om zogenaamde vrije sector huren, deels om 

senioren appartementen en voor een klein deel om sociale huurwoningen.  

 

Sinds in ieder geval 2014 is het beleid van Bouwinvest om, binnen de 

wettelijke regels die gelden voor huurwoningen, de huren van alle woningen 

naar marktniveau te brengen. Dit beleid wordt vooralsnog ongewijzigd 

gevoerd. JRJava heeft haar zorgen uitgesproken over de gevolgen van de 

huurverhogingen. 

 

Om goed te kunnen opkomen voor de huurders vindt JR Java het belangrijk 

om te horen wat er leeft onder de huurders op Java-eiland. Daarom heeft ze 

een enquête uit laten voeren over onder meer betaalbaarheid en de 

kwaliteitsbeleving van de woning en de woonomgeving. JR Java heeft zelf 

de vragenlijst opgeteld. De vragenlijst is omgezet in een digitale enquête die 

via internet kon worden ingevuld. Alle huurders hebben per brief een 

uitnodiging voor deelname aan de enquête ontvangen. De enquête en 

rapportage is technisch mogelijk gemaakt door het Woonbond Kennis en 

Adviescentrum. 

 

Respons 

De uitnodiging voor de enquête is verzonden aan 726 adressen. De enquête 

is afgerond door 174 huurders. De respons is daarmee 24%. Dit is 

voldoende respons om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.  

 

Uit de achtergrondkenmerken blijkt dat een diverse groep huurders heeft 

deelgenomen aan de enquête als er gekeken wordt naar woonduur, 

gezinssamenstelling, herkomst inkomen en soort woning. De enquête is 

positief ontvangen: 152 van de 174 respondenten (87 procent) wil vaker 

meedoen met een digitale enquête van de JR Java. 

 

Betaalbaarheid van de woning 

80 procent van de deelnemers vindt de huurprijs te hoog gelet op grootte, 

kwaliteit, buurt. De deelnemers is gevraagd de hoogte van huurquote te 

schatten. 43 procent van de deelnemers denkt dat de huurquote tussen de 

30 procent en 40 procent is. 25 procent verwacht dat de huurquote hoger is 
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dan 40 procent. De huurquote is opgevat als de netto-huur, zonder 

servicekosten als deel van het netto-inkomen. 

 

92 procent van de deelnemers maakt zich zorgen over de toekomstige 

betaalbaarheid. 72 procent van de deelnemers vindt de betaalbaarheid de 

afgelopen vijf jaar is verslechterd door de huurstijging. 

 

56 procent van de deelnemers heeft plannen om binnen maximaal twee jaar 

te verhuizen. Van degenen die binnen twee jaar wil verhuizen, geeft 75 

procent aan dat te willen omdat de woning te duur is. Van degenen die 

binnen twee jaar wil verhuizen, wil 49 procent verhuizen naar een woning 

met een lagere huur. 29 procent wil verhuizen naar een koopwoning met 

een koopprijs van meer dan € 300.000 

 

Kwaliteitsbeleving van de woning en woonomgeving 

Ruim de helft van de deelnemers (56 procent) beoordeelt het 

onderhoudsniveau van de woning als voldoende of goed. Een veel kleiner 

aantal deelnemers (13 procent) beoordeelt het onderhoudsniveau als 

onvoldoende of slecht. 

 

Ongeveer de helft van de deelnemers (51 procent) beoordeelt de aanwezige 

voorzieningen binnen de voordeur als voldoende of goed. 62 procent van de 

deelnemers beoordeelt de aanwezige voorzieningen buiten de voordeur als 

voldoende of goed. 65 procent vindt de sociale veiligheid voldoende of goed. 

Telkens is er een veel kleiner aantal deelnemers (8 tot 19 procent) dat deze 

kwaliteitsaspecten als onvoldoende of slecht beoordeelt. 

 

Van de deelnemers die langer dan vijf jaar in een appartement van 

Bouwinvest op het Javaeiland woont, vindt 39 procent de sociale cohesie de 

afgelopen vijf jaar verslechterd. 

 

1.2 Conclusies 

Uit de enquête blijkt dat huurders zich zorgen maken over de betaalbaarheid 

van het huren op het Java-eland. Huurders willen zelfs verhuizen. Er is al 

veel verhuisd. Huurders maken zich, mogelijk mede als gevolg van de 

verhuizingen zorgen over de sociale cohesie en de veiligheid.  

 

Ook vanuit het perspectief van de verhuurder is het zorgelijk dat huurders 

aangeven dat de betaalbaarheid verslechtert. De bedrijfszekerheid komt 

onder druk te staan als de huurders de huur niet meer op kunnen brengen 

en frictieleegstand en mutatie leiden tot derving van huurinkomsten.  
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Onder huurders lijkt zeker koopbereidheid te bestaan. 29 procent wil 

verhuizen naar een koopwoning met een koopprijs van meer dan € 300.000 

 

JR Java heeft zich met de enquête op de kaart gezet. Huurders geven aan 

er behoefte aan te hebben dat de servicekosten onderzocht zouden moeten 

worden. Onderwerpen voor een volgende enquête zijn duurzaamheid, 

onderhoud, overlast en veiligheid.  
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2. Opzet en respons 
 

2.1 Aanpak 

Alle huurders hebben per brief een op naam gestelde uitnodiging ontvangen 

om deel te nemen aan de enquête. De enquête was in te vullen via een link 

op internet. Aan de huurders die de enquête nog niet ingevuld hadden, is na 

twee weken per mail een herinnering gestuurd om de enquête alsnog in te 

vullen. De enquête kon alleen ingevuld worden na een persoonlijk 

wachtwoord te hebben opgegeven. 

 

De vragenlijst is opgesteld door JR JAVA.  

 

2.2 Respons 

De uitnodiging voor de enquête is verzonden aan 726 adressen. De enquête 

is afgerond door 174 huurders. De respons is daarmee 24%. Dit is 

voldoende respons om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 

 

In de onderstaande tabellen staan enkel achtergrondkenmerken van de 

deelnemers aan het onderzoek. Uit de gegevens blijkt dat een diverse groep 

huurders heeft deelgenomen aan de enquête als er gekeken wordt naar 

woonduur, gezinssamenstelling, herkomst inkomen en soort woning. 

 

Dat de enquête positief is ontvangen blijkt uit het gegeven dat 152 van de 

174 respondenten (87 procent) vaker mee wil doen met een digitale enquête 

van de JR Java. 

 

Tabel 14: Hoe lang woont u in een Bouwinvest appartement op 

het Java-eiland? 

 n % 

1 - 2 jaar 22 13 

3 - 5 jaar 25 14 

6 - 10 jaar 39 22 

11 - 16 jaar 41 24 

Langer 47 27 

Totaal 174 100 

 

Leesvoorbeeld 

 Het tabelnummer verwijst naar het vraagnummer 
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 Uit de tabel blijkt dat 22 deelnemers aan het onderzoek 1 tot 2 jaar 

in een Bouwinvest-appartement op het Java-eiland wonen. 

 Deze 22 deelnemers vormen 13 procent van alle 174 bewoners die 

deze vraag beantwoord hebben. 

 Nog eens 14 procent van de deelnemers woont tussen de 3 en 5 

jaar in een Bouwinvest-appartement op het Java-eiland. 

 47 deelnemers (27 procent) wonen meer dan 16 jaar in een 

Bouwinvest-appartement op het Java-eiland. 

 

Conclusie: de deelnemers variëren in woonduur. De enquête is zowel 

ingevuld door mensen die kort in een appartement wonen als door mensen 

die lang in een appartement van Bouwinvest op het Javaeiland wonen. 

 

Tabel 15: Wat is uw gezinssamenstelling? 

 n % 

Alleenstaand 76 44 

Gezin 2 - 3 personen 78 45 

Gezin > 3 personen 20 11 

Totaal 174 100 

 

 

Tabel 16: Wat is de herkomst van uw inkomen? 

 n % 

Loondienst 92 53 

Eigen bedrijf / ZZP 51 29 

Pensioen of uitkering 52 30 

Vermogen 13 7 

n = 174; meer antwoorden mogelijk, daarom boven 100% 

 

 

Tabel 17: Welke soort woning bewoont u? 

 n % 

Sociale huurwoning 9 5 

Senioren appartement 17 10 

Vrije sectorwoning 145 83 

Weet niet 3 2 

Totaal 174 100 
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Tabel 18: Zou u in de toekomst vaker mee willen doen met een 

digitale enquête van JR Java? 

 n % 

Ja 152 87 

Nee 22 13 

Totaal 174 100 

 

148 mensen hebben een e-mailadres doorgegeven zodat ze ook per mail 

kunnen worden uitgenodigd voor deelname een de enquête. Deze e-

mailadressen zijn separaat overhandigd aan JR Java. 
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3. Resultaten 
 

3.1 Kwaliteitsbeleving van de woning en de omgeving 

 

 

Tabel 1: Hoe beoordeelt u het onderhoudsniveau van uw 

woning? 

 n % 

Goed 25 14 

Voldoende 73 42 

Niet goed, niet slecht 54 31 

Onvoldoende 19 11 

Slecht 3 2 

Totaal 174 100 

 Ruim de helft van de deelnemers (56 procent) beoordeelt het 

onderhoudsniveau van de woning als voldoende of goed. 

 Een veel kleiner aantal deelnemers (13 procent) beoordeelt het 

onderhoudsniveau als onvoldoende of slecht.  

 

Tabel 2: Hoe beoordeelt u de aanwezige voorzieningen binnen 

uw voordeur? 

 n % 

Goed 28 16 

Voldoende 61 35 

Niet goed, niet slecht 52 30 

Onvoldoende 29 17 

Slecht 4 2 

Totaal 174 100 

 Ongeveer de helft van de deelnemers (51 procent) beoordeelt de 

aanwezige voorzieningen binnen de voordeur als voldoende of 

goed. 
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Tabel 3: Hoe beoordeelt u de aanwezige voorzieningen buiten 

uw voordeur? 

 n % 

Goed 31 18 

Voldoende 77 44 

Niet goed, niet slecht 36 21 

Onvoldoende 23 13 

Slecht 7 4 

Totaal 174 100 

 62 procent van de deelnemers beoordeelt de aanwezige 

voorzieningen buiten de voordeur als voldoende of goed. 

 

Tabel 4: Wat vindt u van sociale veiligheid? 

 n % 

Goed 37 21 

Voldoende 79 45 

Niet goed, niet slecht 45 26 

Onvoldoende 10 6 

Slecht 3 2 

Totaal 174 100 

 65 procent vindt de sociale veiligheid voldoende of goed. 

 

Tabel 5: Is de sociale cohesie in de buurt in de afgelopen 5 jaar: 

 n % 

Verbeterd 18 10 

Gelijk gebleven 62 36 

Verslechterd 61 35 

Weet niet 33 19 

Totaal 174 100 

 35 procent van de deelnemers vindt de sociale cohesie de 

afgelopen vijf jaar verslechterd. 

 

Van de deelnemers die langer dan vijf jaar in een appartement van 

Bouwinvest op het Javaeiland woont, vindt 39 procent de sociale cohesie de 

afgelopen vijf jaar verslechterd. 
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3.2 Betaalbaarheid van de woning 

 

Tabel 6: Is uw woning de huurprijs waard, gelet op grootte, 

kwaliteit, buurt? 

 n % 

Ik vind het goedkoop 0 0 

Huurprijs is redelijk 34 20 

Huurprijs is te hoog 140 80 

Totaal 174 100 

 80 procent van de deelnemers vindt de huurprijs te hoog gelet op 

grootte, kwaliteit, buurt. 

 

Aan de enquête hebben 9 bewoners van een sociale huurwoning 

deelgenomen. Zes van hen vinden de huurprijs redelijk gelet op grootte, 

kwaliteit, buurt.  

 

Tabel 7: Wat is de verhouding tussen uw netto-inkomen en 

huurprijs excl. huurtoeslag en servicekosten (huur als % van 

netto-inkomen) (huurquote)? 

 n % 

< 17% 0 0 

17 - 22% 8 5 

23 - 30% 48 28 

30 - 40% 75 43 

> 40% 43 25 

Totaal 174 100 

De deelnemers is gevraagd de hoogte van huurquote te schatten.  

 43 procent van de deelnemers denkt dat de huurquote tussen de 30 

procent en 40 procent is. 25 procent verwacht dat de huurquote 

hoger is dan 40 procent. 

 

De respondenten is gevraagd de huurquote te berekenen voor aftrek van 

huurtoeslag. In praktijk zal het overgrote deel van de deelnemers niet in 

aanmerking komen voor huurtoeslag omdat de huur daarvoor te hoog is  
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Tabel 8: Heeft u zorgen over toekomstige betaalbaarheid? 

 n % 

Nee 8 5 

Ja, door verwachte huurstijging 69 40 

Ja, mijn inkomen zal dalen of gelijk blijven 6 3 

Ja, door beide 91 52 

Totaal 174 100 

 92 procent van de deelnemers maakt zich zorgen over de 

toekomstige betaalbaarheid. 

 

Tabel 9: Vond u in de afgelopen 5 jaar de betaalbaarheid: 

 n % 

Niet veranderd 4 2 

Veranderd door huurstijging 125 72 

Veranderd door inkomenswijziging 4 2 

Veranderd door beide 41 24 

Totaal 174 100 

 72 procent van de deelnemers vindt de betaalbaarheid de afgelopen 

vijf jaar veranderd door de huurstijging. Door de antwoorden bij tabel 

6, 7 en 8 is aan te nemen dat de deelnemers hiermee bedoelen dat 

de betaalbaarheid verslechterd is. 

 

De deelnemers die langer dan vijf jaar in een appartement van Bouwinvest 

op het Javaeiland wonen, hebben een vergelijkbare mening als die van alle 

deelnemers aan de enquête.  

 

3.3 Verhuisplannen 

 

Tabel 10: Heeft u plannen om te verhuizen? 

 n % 

Nee 77 44 

Ja, binnen 3 maanden 6 3 

Ja, binnen 6 maanden 4 2 

Ja, binnen 1 jaar 25 14 

Ja, binnen 2 jaar 62 36 

Totaal 174 100 

 56 procent van de deelnemers heeft plannen om binnen maximaal 

twee jaar te verhuizen.  
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Als men plannen heeft om binnen twee jaar te verhuizen: 

Tabel 11: Wat zou daarvan de reden zijn? 

 n % 

Werk elders 2 2 

Huidige woning te klein of te groot of ongeschikt 5 5 

Huidige woning te duur 73 75 

Ik ga kopen 14 14 

N.v.t. 3 3 

Totaal 97 100 

 Van degenen die binnen twee jaar wil verhuizen, geeft 75 procent 

aan dat te willen omdat de woning te duur is. 

 

Als men plannen heeft om binnen twee jaar te verhuizen: 

Tabel 12: Naar wat voor woning zou u willen verhuizen? 

 n % 

Huurwoning met lagere huur 47 49 

Huurwoning met gelijke huur 4 4 

Koopwoning tot € 300.000 17 17 

Koopwoning > € 300.000 28 29 

N.v.t. 1 1 

Totaal 174 100 

 Van degenen die binnen twee jaar wil verhuizen, wil 49 procent 

verhuizen naar een woning met een lagere huur. 

 17 procent wil verhuizen naar een koopwoning met een koopprijs tot 

€ 300.000. 

 29 procent wil verhuizen naar een koopwoning met een koopprijs 

van meer dan € 300.000. 
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Tabel 13: Zijn er in uw directe woonomgeving in de laatste 2 jaar 

verhuizingen geweest? 

 n % 

Geen 4 2 

1 of 2 16 9 

2 tot 5 57 33 

Meer dan 5 97 56 

Totaal 174 100 

 56 procent van de deelnemers meldt dat er in de afgelopen twee 

jaar in de directe woonomgeving meer dan vijf verhuizingen zijn 

geweest. 

 

3.4 Overige onderwerpen 

Tot slot is er welke onderwerpen er ook onderzocht zouden moeten worden. 

 

Tabel 19: Welke onderwerpen zouden ook onderzocht moeten 

worden? 

 n % 

Servicekosten 49 28 

Parkeren 44 25 

Anders 73 42 

Weet niet 48 28 

n = 174; meer antwoorden mogelijk, daarom boven 100% 

 

 28 procent noemt de servicekosten als onderwerp wat ook 

onderzocht zou moeten worden. 

 78 bewoners noemen andere onderwerpen. Deze onderwerpen 

staan hieronder. Vaker genoemde onderwerpen zijn duurzaamheid, 

huurverhoging, onderhoud, overlast en veiligheid.  

 

afmeerplaatsen boot 

Alleen de extreme huurverhogingen veroorzaken het probleem. 

Betere afzuiginstallatie 

de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging 

De huur wordt steeds hoger terwijl het inkomen i.v.m. pensioen over 2 jaar in 

gaat en het inkomen dan veel, veel lager wordt 

de mogelijkheid om mijn appartement te kopen. 

de ontwikkelingen op het gebied van sociale cohesie in de buurt 
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Duurzaamheid 

Duurzaamheid 

duurzaamheid ( zonnepanelen, groene daken etc.) 

duurzame energie 

expats vrijkomende woningen van gezinnen in minder cohesie en sociale 

ontwrichting: ook bij gemeente aankaarten 

extreme gehorigheid 

Feit dat iedereen om mij heen vertrekt door te hoge huren. Alternatief is de 

stad uit en woning kopen 

Fietsenstalling 

geluidsoverlast bruine vloot. Zomer overlast Bogortuin door BBQ en radio's. 

geluidsoverlast van jongeren bij mooi weer tot diep in de nacht 

het kaal moeten opleveren Verspilling van goede vloeren e.a. dingen als 

gordijnrails en berging inrichting 

huur is op dit moment het meest noodzakelijk 

huurkosten en verslechteren sociale cohesie. Mogelijkheid tot kopen huidige 

huurwoning. 

Huurverhoging 

huurverhoging bij doorschuiven naar andere woning van zelfde verhuurder 

in de wijk 

Huurverhoging waardoor ik straks gedwongen wordt na mijn pensioen om te 

verhuizen. De vraag is of ik dan in Amsterdam kan blijven 

ik heb geen auto, servicekosten zijn steeds lager vooral dankzij de JRJava. 

Mijn huur is nog relatief laag omdat ik de 1e bewoner ben, voor anderen is 

de huur wel 300 euro hoger en dat wordt een probleem met die lage rente 

nu. 

Keukenapparatuur 

Kleine aanpassingen woning. Bv raam boven binnendeuren i.p.v. dicht. 

kwaliteit van de woning 

kwaliteit/onderhoud woningen/stempels 

laadpunten elektra in de garage 

leefbaarheid, servicegerichtheid verhuurder ("waar voor je geld") 

mogelijk maken voor huurders om makkelijker te verhuizen, bijvoorbeeld 

doordat MVGM woningruil beter gaat faciliteren door kandidaat huurders te 

vragen welke woning zij achterlaten en deze in een ruil te betrekken 

mogelijkheid koop 

Omgevingsbeheer (zwerfvuil) en groenvoorziening 

Onderhoud 

Onderhoud 

onderhoud en materiaalgebruik 

onderhoud en schoonmaken algemene ruimte 
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onderhoud en service 

onderhoud flatgebouw (is m.i. slecht) 

onderhoud openbare ruimten in en rondom gebouw, denk aan entree, 

schilderwerk etc. 

onderhoud rondom de woningen 

onderhoud van de appartementen blokken 

onderhoud woonomgeving zoals gemeenschappelijke tuinen 

Onderhoudssituatie; voorzieningen in het gebouw 

overlast boten 

Overlast van 'friends', van verhuurzeilschepen 

plaatsen van fiets rekken buiten 

Properheid flats en omgeving 

redelijkheid en billijkheid huurverhoging 

rolstoeltoegankelijkheid wooncomplex 

Service MVGM 

slechte onderhoudsstaat van algemene voorzieningen en huizen zelf 

staat van onderhoud 

staat van woning achterstallig onderhoud 

tevredenheid attitude beheerder 

toegang tot pand voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Onze woning is 

alleen maar bereikbaar door gebruik te maken van treden. 

toegankelijkheid appartementengebouwen 

veel diefstal en ongemakken in de fietsboks 

Veiligheid 

Veiligheid 

Veiligheid: voldoen de deursloten nog wel aan de nieuwe normen? 

veiligheidskwaliteit slot woningdeur is niet up-to-date. Verbetering is nu 

verantwoording van de huurder zelf. Zou m.i. verantwoording verhuurder 

moeten zijn. 

ventilatie (geurtjes en sigarettenrook vanuit andere appartementen), 

luchtkwaliteit a.g.v. scheepvaart en chemische fabriek (fijnstof, etc.), want 

ons huis is extreem stoffig, fishing uit de postvakjes die vanaf de straat 

kinderlijk eenvoudig toegankelijk zijn, kwaliteit van het groot en klein 

onderhoud (veel word slecht gedaan en moet binnen korte tijd weer over) 

Verbetering toegankelijkheid in de woning voor fiets 

Verduurzaming 

Verstoppingen in gootsteen wc en douche 

verwachtingen huurstijgingen toekomst 

videofoon deuropener 

Waarom was de woning in het guldentijdperk een vrije sector woningen en 
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na de invoering van de Euro een sociale huur woning. Verhoging v.a. 2014, 

1,200 € 

warmte besparende maatregelen vanwege de verplichte deelname aan 

stadswarmte. Moderniseren CV installaties? 

Zonne-energie, beeldscherm deuropener 

zonnepanelen op de daken 

Zonnepanelen en groene daken 
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