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Het belang van buurtonderzoeken door bewoners

Tekst: Eric Hol en John Stohr

Gelijk  
speelveld

De gemeente Utrecht groeit tot 2040 naar verwachting naar 430.000 
inwoners. Dat is een toename van 80.000 Domstedelingen, die binnen 
de huidige stadsgrenzen een plek moeten krijgen. Om de groei in 
goede banen te leiden is inzicht nodig in het functioneren van buur-
ten in Utrecht. Daarbij is de visie van bewoners van fundamenteel be-
lang om afgewogen besluiten te nemen over de richting waarin buur-
ten zich ontwikkelen.

 

'Muurschildering' 
Monicahof Utrecht  
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Anker kwijt
Het Noordwesten van Utrecht is de laatste 
jaren sterk in beweging. Dit deel van de stad 
kent tegenwoordig de kwetsbare wijken 
Ondiep en (delen van) Zuilen, maar Utrecht 
Noordwest is eigenlijk al in verandering 
sinds het failliet van de twee belangrijkste 
grote fabrieken die daar tot begin jaren 
tachtig van de vorige eeuw stonden. De 
aanwezigheid van de Koninklijke Demka 
staalfabrieken en Stork Werkspoor met dui-
zenden werknemers maakten van het 
Noordwesten een geheel van arbeiders-
buurten.

Na de sluiting van beide bedrijven raak-
ten de wijken hun sociaal en economisch 
anker kwijt wat duidelijk zijn weerslag 
heeft gehad op de arbeidersbuurten. De 
buurten kregen te maken met werkloos-
heid, leegstand en verpaupering. Het imago 
was lange tijd slecht en een deel van Noord-
west is ruim tien jaar geleden aangemerkt 
als Vogelaarwijk.

De sociaaleconomische structuur van de 
stad Utrecht is inmiddels sterk veranderd: 
meer dan vijftig procent van de bevolking 
woont in buurten waarin jonge hoogopge-
leiden de dominante groep is. Daaronder 
bevinden zich veel jongeren met goede car-
rièremogelijkheden, vaak afgestudeerd aan 
universiteit of hogeschool.

Met de transformatie van Utrecht van ar-
beidersstad naar relatief jonge kennisstad 
zijn ook veel buurten ingrijpend veranderd. 
Door hun ligging en samenstelling van de 
woningvoorraad hebben de buurten in 
Noordwest een ‘tweede leven’ gekregen als 
vestigingsbuurt voor hoog opgeleide jonge-
ren die hun eerste eigen woning betrekken. 
Dit zijn vaak jonge tweepersoons huishou-
dens zonder kinderen. Omdat deze stedelij-
ke buurten minder aantrekkelijk zijn voor 
gezinnen met kinderen, zal een aanzienlijk 

deel van deze nieuwe bewoners na een aan-
tal jaren doorstromen naar Vinexwijk Leid-
sche Rijn in Utrecht, of naar rustieke ge-
meenten in de omgeving zoals Soest, Zeist, 
Houten en de Bilt. Omdat zij in een volgen-
de levensfase doorstromen naar een andere 
omgeving, blijft de dynamiek in Utrecht 
Noordwest hoog en blijft de stad zichzelf 
verjongen. Noordwest vormt daardoor een 
belangrijke en structurele schakel in de wo-
ningmarkt van de stad.

Doorstromen
De hoog opgeleide jongeren die na enkele 
jaren naar elders doorstromen, vormen niet 
de totale bevolking van Noordwest. Er is 
ook een groot aantal bewoners dat soci-
aaleconomisch kwetsbaar is en weinig mo-
gelijkheden heeft om te verhuizen. De twee 
groepen kijken vanwege de verschillende 
perspectieven die zij in hun buurt hebben 
anders naar dezelfde leefomgeving.

Om regie te houden op veranderingspro-
cessen in de stad, is het zaak om verschillen 
in dynamiek van de buurten mee te wegen. 
Daarbij kunnen drie uitgangspunten ge-
bruikt worden. Zo kan de gemeente het be-
leid afstemmen op behoud van de huidige 
identiteit van de buurt en die zelfs proberen 
te versterken. De tweede mogelijkheid is 
om juist de transformatie van buurten als 
uitgangspunt voor beleid te nemen. Nader 
onderzoek moet uitwijzen welke realisti-
sche toekomstperspectieven voor deze 
buurten bestaan en welke wensen bewo-
ners over mogelijke ontwikkelingsrichtin-
gen hebben. In de regie op een buurt zou 
een keuze gemaakt moeten worden: die 
kan zich richten op een transformatie naar 
doorstroombuurt óf op een transformatie 
naar een meegroeibuurt.

Het derde en laatste uitgangspunt betreft 
de buurten die reeds getransformeerd zijn 

“Het is 
logisch  

aandacht te 
richten op 

doorstroom-
buurten”

ERIC HOL
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In tegenstelling tot laag dynamische 
buurten, hebben wijken met een hoge dyna-
miek de mogelijkheid om zich aan te passen 
aan veranderende wensen van bewoners. 
In stadscentra is een dergelijke wisselwer-
king te zien tussen jongeren en horeca. In 
het geval van ouderen is het van belang dat 
voorzieningen rekening houden met de be-
perkingen die ouderen ondervinden door 
ziekte of door gebrekkige mobiliteit. In 
minder gewilde buurten kan een hoge dy-
namiek mogelijkheden bieden voor opvang 
van mensen die acuut onderdak nodig heb-
ben. Daarnaast leidt het toevoe-
gen van nieuwbouwwoningen tot 
de nodige dynamiek in een buurt 
omdat nieuwe mensen in de wijk 
komen wonen. Hetzelfde effect 
kan gelden voor de verkoop van 
huurwoningen.

Voor het goed functioneren van 
de stad is inzicht nodig in de dyna-
miekverschillen van buurten en 
wat dit betekent voor het toe-
komstperspectief van de buurt. Daarbij is het 
van belang om een visie te ontwikkelen op 
de rol van afzonderlijke buurten in het totale 
functioneren van de stad. Er zijn geen ‘goe-
de’ of ‘slechte’ buurten, maar buurten met 
een eigen karakteristiek. Geen enkele buurt 
heeft autonoom bestaansrecht los van de an-
dere buurten. Door passende voorzieningen 
toe te voegen die aansluiten bij de behoeften 
van de inwoners en de aard van de buurt, 
kan een buurt als geheel beter gaan functio-
neren. Dit vraagt om een integrale analyse 
van de buurt en van haar ‘niche’ in de stads-
structuur.

Zelfonderzoek Noordwest
De Wijkraad Noordwest wil de buurtidenti-
teiten en de leefbaarheid in de buurten on-
dersteunen en waar mogelijk versterken. 

Om die reden is een wijkraadpleging ge-
houden. Het buurtonderzoek bestond uit 
het afnemen van online en face to face en-
quêtes in de dertien betreffende buurten, in 
totaal 42.000 inwoners. In totaal werden 
1150 enquêtes opgehaald. Naast een schat 
aan informatie over hoe de bewoners hun 
eigen wijk beoordeelden op het gebied van 
leefomgeving, buurtbetrokkenheid, voor-
zieningen en openbare ruimte, kwamen er 
een paar opvallende gegevens aan het licht. 
Er werd een grote behoefte aan extra voor-
zieningen gemeten. In alle buurten is be-

hoefte aan extra horeca (35% tot 60%). In 
tien buurten is willen bewoners meer win-
kels voor dagelijkse boodschappen (hoog-
ste percentage respondenten die dit aanga-
ven was ruim 40%). In negen buurten geven 
bewoners aan graag een weekmarkt te wil-
len, met ruim 43% respons als hoogste per-
centage. Opvallend is dat de bereikbaar-
heid van de buurten met zowel het openbaar 
vervoer, de fiets als de auto als ruim vol-
doende beoordeeld wordt. Alleen het par-
keren wordt vrijwel overal als problema-
tisch gezien.

Zwak of sterk
De analyse van de enquêtes is verrijkt met 
sociaaleconomische gegevens. Daarmee 
zijn indicatoren samengesteld die per buurt 
resulteren in een ‘score sociaal’ en een ‘sco-

naar een doorstroombuurt. Daarbij zal de 
regie moeten worden afgestemd op de hoge 
verhuisgraad en de daarmee samenhangen-
de risico’s voor de verschillende bevolkings-
groepen. Met name het aandeel kwetsbare 
groepen kan snel oplopen waardoor de 
identiteit, buurtbetrokkenheid en sociale 
cohesie snel achteruit gaan met verloede-
ring als gevolg. Kwetsbare groepen zijn 
meestal minder kapitaalkrachtig en hebben 
daardoor niet de mogelijkheid om zich el-
ders te vestigen.

De verschillen in dynamiek van buurten 
beïnvloedt de woningmarkt en de demogra-
fische ontwikkeling van de stad. Waarbij de 
aard van de stad uiteraard ook de ‘speel-
ruimte’ voor de buurtdynamiek bepaalt. Het 
is een wisselwerking. Hoog dynamische 
buurten zijn meestal  doorstroombuurten en 
bedienen specifieke doelgroepen die zich 
omwille van functionele redenen daar vesti-
gen, maar die om sociale of economische re-
denen vaak na enige tijd weer vertrekken. 
Daardoor blijft de omloopsnelheid in de 
buurt hoog waardoor er ook permanent wo-
ningkansen zijn voor woningzoekers. In een 
meegroeibuurt blijven bewoners lang wonen 
en groeien de voorzieningen mee met de be-
hoefte van de bewoners. Speeltuintjes en 
kinderopvang als de kinderen jong zijn, jon-
gerencentra op wat latere leeftijd. En een 
aan de vraag aangepast winkel- en hore-
ca-aanbod. Daarbij maakt het nog uit welk 
sociaaleconomische groep in een buurt do-
minant is. Doorstroom- of meegroeibuurt is 
geen zwart-wit situatie. In praktijk is er spra-
ke van een glijdende schaal, met een aantal 
hybride vormen.

Sociale cohesie
Zowel laag dynamische buurten - die beter 
scoren op woongenot, sociale cohesie en 
buurtbetrokkenheid - als hoog dynamische 

buurten hebben een belangrijke functie in 
de urbane omgeving en vormen gezamen-
lijk de stadsstructuur. Die stadsstructuur 
heeft belang bij het goed functioneren van 
alle buurten. Hoog dynamische buurten 
zijn meestal doorstroombuurten die één 
specifieke groep vaak uitstekend bedienen 
waardoor de voorzieningen in de buurt ook 
op die groep zijn afgestemd. Denk aan 
stadscentra met woonruimte voor alleen-
staande jongeren, zoals studenten. Of aan 
buurten specifiek ingericht voor ouderen. 
Maar ook buurten die minder gewild zijn en 
waar sprake is van overlast en criminaliteit 
hebben een belangrijke functie voor het 
huisvesten van mensen die acuut woon-
ruimte nodig hebben, zoals mensen die in 
scheiding liggen.

In laag dynamische buurten is vaak spra-
ke van een hoge mate van sociale cohesie. 
Mensen kennen elkaar, helpen elkaar wan-
neer nodig en die menselijke interactie 
zorgt voor sociale cohesie en samenhang. 
Nieuwkomers worden soms met enige ach-
terdocht bekeken en het duurt voor hen 
vaak lang om aansluiting te vinden. Sociale 
cohesie hangt in laag dynamische buurten 
vaak samen met de sociaaleconomische po-
sitie en etnische achtergrond van andere 
bewoners in de buurt.

In hoog dynamische buurten is sprake 
van een andere vorm van cohesie, die meer 
functioneel van aard is. De cohesie is in 
deze buurten meer gericht op het gemeen-
schappelijke gebruik van bepaalde voorzie-
ningen. Sociale netwerken zijn voor buurt-
bewoners van relevant om gezamenlijke 
belangen te delen en om de kwaliteit van 
voorzieningen op peil te houden. Voor de 
crèche is dat een andere groep dan voor de 
sportschool of voor de zzp-werkplekken. 
Deze vorm van sociale cohesie is meer op 
levensstijl gericht.

“Wijk raakte sociaal 
maatschappelijke 
anker kwijt”
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sche karakteristiek van de buurt te domine-
ren. Ter vergelijking zijn ook twee andere 
(zwakke) wijken geaccentueerd. Een func-
tioneel sterke stad als Utrecht laat een bre-
de spreiding van de buurten zien, waarin 
alle kwadranten vertegenwoordigd zijn.

Buurtadvies
In het advies heeft de Wijkraad aan de hand 
van de opgehaalde buurtidentiteiten en de 

ontwikkeling daarvan per buurt een visie 
gepresenteerd. In die buurtvisies wordt 
naar voren gebracht in welke richting de 
dertien afzonderlijke buurten zich zouden 
moeten ontwikkelen. Voor vijf buurten 
geeft de Wijkraad het advies om beleid in te 
zetten waarmee de huidige identiteit ver-
sterkt wordt. Vijf andere buurten komen 
volgens het advies in aanmerking als trans-
formatiewijk. Voor deze buurten moet de 
keuze voor een doorstroom- dan wel meeg-
roeiwijk nog gemaakt worden. Nader on-
derzoek moet uitwijzen welke ontwikke-
ling ze kunnen doormaken en wat de 
wensen van de bewoners zijn ten aanzien 
van de ontwikkelingsrichting. Voor de ove-
rige drie buurten uit het wijkonderzoek 
blijkt dat het beleid aangepast zou moeten 
worden op het beter functioneren als door-
stroombuurt. De belangrijkste uitvoerings-
instrumenten om invloed uit te oefenen op 
de transformatieprocessen in een buurt zijn 
ingrepen in drie domeinen: de woningvoor-
raad, de voorzieningen en de openbare 
ruimte. Daarbij vraagt elke buurt om een 
gerichte inzet van deze instrumenten om 
het gewenste buurtperspectief dichterbij te 
brengen en de leefbaarheid van alle buur-
ten in Noordwest te verbeteren. De keuzes 
welke instrumenten gebruikt worden zou-
den idealiter gemaakt moeten worden door 
de gemeente en de wijkbewoners samen. 
De gemeente als eigenaar (openbare ruim-

re economisch’. Elke buurt wordt daarmee 
ingedeeld op twee assen: sociaal zwak tot 
sociaal sterk en economisch zwak tot eco-
nomisch sterk. En daarmee is ook de rela-
tieve positie van de buurten van Noordwest 
binnen Utrecht aangeduid.

De grafiek laat zien waar de buurten van 
Utrecht in het sociaaleconomische spec-
trum gepositioneerd zijn. De buurten van 

Noordwest vormen twee clusters (rood). 
Een deel blijft sociaaleconomisch onder het 
Nederlands gemiddelde (het nulpunt). Dit 
zijn de buurten waar de oorspronkelijke be-
volking nog dominant is. Maar een aantal 
buurten valt in het kwadrant sociaal ster-
ker-economisch zwakker. Daar beginnen 
sociaal sterke jongeren, die wel nog een 
laag inkomen hebben, de sociaaleconomi-

Appartementencomplex naar een ontwerp van Klunder Architecten uit Rotterdam 
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“Ook buurten 
met criminaliteit 
hebben een 
functie”
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Een wijk in Utrecht-Noord

te), facilitator (functionele gebruiksruimte 
in het bestemmingsplan) en vergunning-
verlener (bouwen) en de bewoners en on-
dernemers als de dagelijkse gebruikers 
daarvan, met hun eigen persoonlijke inves-
teringsbeslissingen. Bij meer structurele 
ruimtelijke ingrepen is het wenselijk met de 
buurt in een vroege fase naar de mogelijke 
effecten op de buurt te kijken en dat niet als 
noodzakelijk kwaad bij een inspraakproce-
dure te zien. Het onderzoek van de Wijkraad 
is op ambtelijk niveau opgepakt als onder-
legger voor het opstellen van omgevings-
plannen voor de verschillende buurten in 
Noordwest. De gemeente Utrecht 
is echter niet van plan om voor 
elke buurt een omgevingsplan te 
maken. Het is voor de gemeente 
logisch de aandacht vooral te 
richten op doorstroombuurten, 
omdat daar de meeste dynamiek 
aan de orde is. Toch is het van be-
lang voor die buurten die zich op 
een omslagpunt bevinden, dat tijdig regie 
gevoerd wordt. Bijtijds sturen kan bijdragen 
aan de kwalitatieve stabiliteit van de buurt.

Gelijk speelveld
Het zelfonderzoek van Noordwest toont 
aan dat bewoners zelf goed in staat zijn om 
de status en waardering van hun wo-
ningomgeving en de toekomst daarvan in 
beeld te brengen. Deze aanpak doet recht 
aan hun positie als primaire belanghebben-
den. Inwoners van buurten wonen daar 
vaak met de intentie om voor langere tijd in 
de buurt te blijven en hebben behoefte aan 
een heldere lange termijn visie die gericht is 
om hun eigen woongenot te optimaliseren. 
Vanuit het perspectief van de gemeente als 
vertegenwoordiger van het algemeen ste-
delijk belang vertolkt elk van die buurten 
een bepaalde rol voor het (goed) functione-

ren van de stad. Het hieruit resulterende 
beleid wordt dus deels ingegeven door wen-
sen van de bewoners en deels door beleids-
doelstellingen van de gemeente. Het kan 
dus zijn dat de beleidslijn van de gemeente 
en van de leefbaarheidswensen van bewo-
ners op gespannen voet met elkaar staan.

Meestal voert de gemeente de regie in het 
ophalen van de wensen van de bewoners. 
Het ligt voor de hand dat de vraagstelling 
vanuit het gemeentelijk beleidsdenken ge-
formuleerd wordt. De rol van de bewoners 
is feitelijk ondergeschikt en beleidsvolgend. 
Gelet op de rol van steeds actiever partici-

perende bewoners heeft buurtonderzoek 
onder bewoners meerwaarde. Dat leidt tot 
een betere balans tussen de gemeentelijke 
beleidswensen enerzijds en de leefbaar-
heidswensen van buurtbewoners ander-
zijds. Daarnaast is een buurtorganisatie - 
beter dan individuele bewoners – in staat 
om tot het moment van besluitvorming aan 
toe, te volgen wat met de onderzoeksresul-
taten gebeurt. Zo zal de gemeente, zo mo-
gelijk tot aan de Raad van State, helder uit-
leg moeten geven wat de overwegingen zijn 
geweest om in haar beleid keuzes te maken 
die strijdig zijn met het belang van buurtbe-
woners. Het speelveld is dan weer gelijk.

“Meegroeibuurt is geen 
zwart-wit situatie”

LEES MEER

Lees dit artikel ook online.
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