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De stad Groningen is constant in beweging. Processen van verandering 
en aanpassingen creëren nieuwe mogelijkheden voor haar inwoners 
en bezoekers, maar er ontstaan ook nieuwe behoeften, spanningen en 
problemen. Eén van de veranderingen die de stad voor een uitdaging 
stelt is het groeiende aantal studentbewoners. Met hun komst 
verandert de samenstelling van bewoners in straten en buurten. Dit 
proces heet studentificatie en in dit boekje bespreken we de mogelijke 
gevolgen hiervan. Ook bevat het enkele inspirerende interventies die 
helpen bij het prettig samenleven van studenten en niet-studenten. 

De komst van grote aantallen studenten naar de stad heeft voor– en 
nadelen. Studenten stimuleren de lokale economie, zorgen voor 
levendigheid in de stad en dragen bij aan de kennisontwikkeling. 
Tegelijkertijd leidt de komst van veel studenten ook tot meer druk op 
de lokale huizenmarkt en bestaande infrastructuur. Een ander gevolg 
is dat buurten die aantrekkelijk zijn voor studenten mogelijk minder 
aantrekkelijk worden voor andere bewoners. Wanneer veel studenten 
hun intrek nemen in de buurt en de dominante bevolkingsgroep 
worden, levert dat spanningen op. Studenten houden er vaak een ander 
leefritme op na dan ouderen of gezinnen. Ook neemt het aantal fietsen 
en feestjes toe en studenten voelen zich meestal minder betrokken 
bij wat in hun buurt gebeurt. Studentificatie heeft mogelijk invloed op 
de sociale cohesie, veiligheid en overlast & beheer in de Groningse 
buurten en van beleidsmakers en bestuurders wordt verwacht dat ze 
hier op reageren. 

Op uitnodiging van de gemeente Groningen hebben Masterstudenten 
van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van Dr. Ward Rauws, 
zich verdiept in dit vraagstuk. Zij hebben 8 straten met een groot aantal 
studentbewoners onder de loep genomen om te ontdekken wat de 
gevolgen van studentificatie zijn voor deze plekken. Na afloop van de 
onderzoeken hebben de studenten, in samenwerking met WIJS, in elke 
straat een guerrilla actie georganiseerd waar de bewoners van konden 
profiteren. 

In dit boekje worden de bevindingen van deze onderzoeken en de 
guerrilla-acties gepresenteerd. Dit is opgedeeld in drie thema’s: sociale 
cohesie, veiligheid en overlast & beheer. Dit boekje is mede mogelijk 
gemaakt door Sustainable Society, een netwerkorganisatie die zich 
richt op het verbinden van kennis en praktijk bij maatschappelijke 
vraagstukken.

Namens de student-onderzoekers spreken wij onze bijzondere dank uit 
aan alle respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
Ook zijn wij dank verschuldigd aan Eva Bennen van de gemeente 
Groningen en aan Harald Hilbrants, Anne Kraanen en Peter Horinga van 
WIJS Groningen voor hun expertise en betrokkenheid. 
 
Ward Rauws

Petra Meelker

Studenten Revitalizing Neighbourhoods 2018-2019

Introductie
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OVERLAST
Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel de data uit de buurtmonitor anders 
suggereert, bewoners  zich over het algemeen veilig voelen in de 
Ceramstraat. Bewoners geven ook aan dat ze hun straat als relatief 
veilig beschouwen ten opzichte van de omringende straten.  

Een meerderheid van de bewoners vindt wel dat er teveel studenten 
in de straat wonen. Dit werd door zowel studenten als niet-studenten 
beaamd. Bewoners ervaren overlast van studenten in de vorm van 
geluidsoverlast door schreeuwen en rommel op straat. Ook hebben 
bewoners het idee dat de waarde van hun woning afneemt als 
gevolg van het aantal studenten in de straat.  Kortom, niet veiligheid 
maar overlast lijkt een probleem te zijn voor de bewoners van de 
Ceramstraat.

De student-onderzoekers adviseren een strengere controle op 
studentenhuisvesting. Het lijkt erop dat het huidige vergunningenstelsel 
nog onvoldoende mogelijkheden biedt om het aantal studenten in de 
straat te kunnen reguleren. Een goed functionerend instrument om het 
vergunningenstelstel voor studentenhuisvesting bij te houden en te 
ordenen kan gewenst zijn voor straten zoals de Ceramstraat.
Daarnaast wordt  gepleit voor acties die bewustwording onder 
studenten over hun eigen woongedrag vergroten omdat studenten zich 
vaak niet beseffen dat ze overlast veroorzaken (Sage et al., 2012). De 
student-onderzoekers stellen voor dat de universiteit en de gemeente 
hierin samen gaan werken om tot een goede informatievoorziening 
voor nieuwe studenten te komen. Tot slot is het advies het contact 

De student-onderzoekers hebben de straat op twee manieren 
geanalyseerd: Enerzijds een analyse van de karakteristieken van 
de straat aan de hand van de ligging, demografische gegevens, de 
leefbaarheidsmeter, de fysieke karakteristieken van de straat en de 
gegevens over het onroerend goed.
Daarnaast hebben ze een vragenlijst afgenomen onder 34 
bewoners over hun gevoel van veiligheid en de effecten 
van studentificatie. Ook zijn er 11 interviews met bewoners 
afgenomen.

Studentificatie kan leiden tot een verminderd gevoel van veiligheid in 
de straat. Dit geldt zowel voor het veiligheidsgevoel van de studenten 
zelf als van de andere bewoners. Zo zijn studenten vaak niet alert in het 
beveiligen van hun huis en spullen of hebben ze hier niet de middelen 
voor. Daarnaast hebben  studenten vaak spullen die gewild zijn bij 
dieven, zoals laptops en mobieltjes. Hierdoor kan het aantal inbraken en 
diefstallen in de buurt toenemen. Ook studenten zelf kunnen bijdragen 
aan een verminderd gevoel van veiligheid. Door overmatig gebruik van 
alcohol en de (lichte) criminaliteit die hiermee gepaard kan gaan, zoals 
verkeersovertredingen, vernieling, geluidsoverlast of geweld, is het 
mogelijk dat zij het veiligheidsgevoel van de andere bewoners negatief 
beïnvloeden.

In dit hoofdstuk worden de onderzoeken van de studenten naar het 
effect van studentificatie op het gevoel van veiligheid in de Ceramstraat 
en de Grote Beerstraat besproken.

Gevoel van veiligheid in de Ceramstraat 
De Ceramstraat ligt in de Korrewegwijk, een wijk waar veel studenten 
wonen. Uit de buurtmonitor kwam naar voren dat een gebrek aan 
veiligheidsgevoel een probleem zou kunnen zijn in deze wijk De 
student-onderzoekers hebben in kaart gebracht of veiligheid inderdaad 
iets is waar bewoners van deze straat zich zorgen om maken. Ook 
hebben zij onderzocht of dit te maken heeft met studentificatie.
Politiestatistieken laten zien dat er in 2017 46 inbraken en 273 
fietsendiefstallen plaatsvonden in de Korrewegwijk en de Indische 
buurt. Uit dezelfde statistieken valt te leren dat bewoners tevens het 
idee hebben dat diefstalgevoeligheid hoger is dan elders in de stad. 

Invloed van 
studentificatie op het 
gevoel van veiligheid
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Verbonden voelen in de Grote Beerstraat

In de Grote Beerstraat is onderzocht of de komst van grote aantallen 
student-bewoners leidt tot een achteruitgang van de straat. Bestaand 
onderzoek suggereert dat studentificatie kan zorgen voor een gevoel 
van disconnectie van niet-studentbewoners in de straat (Smith, 
2005; Munro & Livingston, 2012). In deze straat is daarom bekeken 
of studentificatie in de straat leidt tot een verminderd gevoel van 
verbondenheid met de straat en wat hier de consequenties van zijn 
voor de bewoners en de straat. 

De Grote Beerstraat is een straat in de Groningse wijk Paddepoel, een 
wijk met veel nieuwgebouwde flats en een hoge populatiedichtheid. De 
wijk is populair voor studenten door het grote aantal nieuwgebouwde 
studentenwoningen. Ook de ligging tussen de Zernike campus en het 
stadscentrum maakt de wijk een handige plek om te wonen. 
 
In 2016 zijn er 284 nieuwe studentenwoningen gebouwd in de Grote 
Beerstraat, wat tot een grote stijging van het aantal studenten in de 
buurt heeft geleid. Deze huizen zijn naast een appartementencomplex 
waar veel gezinnen en ouderen wonen gebouwd. De student-
onderzoekers wilden daarom graag weten wat de gevolgen van de 
komst van de studenten zijn voor de straat.

De student-onderzoekers hebben onderzocht of verminderd 
gevoel van verbondenheid met de straat leidt tot verminderd 
welbevinden en een toename van criminaliteit. Ook is gekeken of 
dit verschillende effecten heeft voor studenten en niet-studenten. 
Er is een vragenlijst afgenomen onder de bewoners waarin ze 
gevraagd werden naar hun gevoel van veiligheid, verbondenheid, 
sociale contacten, het verlangen om in de straat te blijven wonen 
en het plezier dat ze in de straat beleven. Daarnaast waren er ook 
vragen over het gedrag van andere bewoners zoals het achterlaten 
van afval op straat.

In totaal hebben er 49 studenten en 20 niet-studenten aan het 
onderzoek meegewerkt.

tussen ouderen en studenten te bevorderen, bijvoorbeeld via 
StichtingSeniorenStudent, zodat er meer wederzijds begrip tussen deze 
groepen ontstaat. 

SPEEDDATEN
De student-onderzoekers hebben het eerste initiatief genomen het 
contact tussen de bewoners te stimuleren. Ze versierden de straat 
en organiseerden een vrijdagmiddagborrel met pizza en soep. Tijdens 
de borrel waren er drie speeddate sessies waarbij bewoners elkaar 
beter leerden kennen aan de hand van vragen. Bewoners waren 
enthousiast en hebben zelf het initiatief genomen voor een volgende 
straatactiviteit. 
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PLEKVERBONDENHEID
Uit de resultaten komt naar voren dat studenten zich minder thuis 
voelen in de straat dan niet-studenten. Er zijn echter geen aanwijzingen 
dat dit leidt tot een verminderd welbevinden. Er lijkt dus geen verband 
te zijn tussen verbondenheid met de straat en het welbevinden van de 
bewoners. Het onderzoekt laat wel een significant verband zien tussen 
de verbondenheid met de straat en de wil om actief bij te dragen aan 
het verbeteren van de straat en het tegengaan van criminaliteit. Dit 
geldt voor zowel studenten als niet-studenten.
 
ONTMOETING
De student-onderzoekers pleiten voor de oprichting van een klein 
comité waar studenten en niet-studenten elkaar kunnen ontmoeten. Dit 
kan zorgen voor meer sociale cohesie in de wijk en kan verbondenheid 
met de wijk stimuleren. Daarnaast stellen ze voor het online platform 
Croqqer te gebruiken waarop bewoners klussen die uitgevoerd kunnen 
worden in de wijk kunnen plaatsen. Op deze manier kunnen buren 
elkaar helpen en elkaar beter leren kennen. Ten slotte stellen ze voor 
dat de gemeente en bewoners sportevenement organiseren waar 
teams uit verschillende straten tegen elkaar strijden, bijvoorbeeld in 
de vorm van voetbalwedstrijden. De sportvelden in Paddepoel bieden 
hiervoor een mooie plek. Dit kan het gevoel van teamspirit in de straat 
vergroten en mogelijk de trots van bewoners over de straat waarin ze 
wonen aanwakkeren.
 
CONTACT MET DE OVERBUREN
Er is weinig contact tussen studenten en niet-studenten in de Grote 
Beerstraat. Er staan twee flats recht tegenover elkaar, één met 
studenten en één met niet-studenten. Om de bewoners van de 
twee flats nieuwsgierig naar elkaar te maken en mogelijk contact 
uit te lokken, bedachten de student-onderzoekers een levensgrote 
berichtenservice (Slager, 2019). Bewoners konden begroetingen op een 
laken verven en deze werd vervolgens zichtbaar aan de balustrades 
van de flats opgehangen. Op deze manier is er geprobeerd om op 
een speelse manier contact tussen de verschillende flats op gang 
te brengen. De onderzoekers hebben positieve reacties uit de flats 
gekregen. Een aantal bewoners gaf aan dat ze er leuke praatjes met 
elkaar door gemaakt hebben die ze anders waarschijnlijk niet zouden 
hebben gehad.
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wordt ook veel gebruikt door studenten die erdoorheen fietsen op 
weg naar Zernike of de binnenstad. Dit maakt de straat gevoelig voor 
diverse soorten overlast door bewoners en het doorgaand verkeer.

GELUIDSOVERLAST
Uit de enquêtes blijkt dat bewoners van de moesstraat er over het 
algemeen met veel plezier wonen. Voor studenten geldt dit net iets 
sterker dan voor de andere bewoners.  Ook blijkt er geen significant 
negatief effect te zijn van overlast op het woonplezier. Wel gaven veel 
mensen aan dat ze last hebben van geluidsoverlast door feestjes, 
muziek en geschreeuw. Of bewoners contact hebben met hun buren 
of niet lijkt daarbij niet uit te maken. Dit maakt geen significant verschil 
voor hun gevoel van overlast en woonplezier. Opvallend is dat er 
überhaupt weinig contact is tussen buren. Als buren elkaar wel spreken 
dan gaat het meestal om oppervlakkig contact,  zoals het begroeten of 
het aannemen van pakketjes.

GEWENST GEDRAG
De student-onderzoekers pleiten voor het verminderen van 
geluidsoverlast door ‘nudging’. Dit is een motivatietechniek waarbij 
mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze 
te gedragen (Thaler & Sunstein, 2008). Nudging kan helpen mensen er 
meer van bewust te maken dat ze overlast veroorzaken door bordjes 
of plaatjes te plaatsen waarmee dit duidelijk gemaakt wordt. Daarnaast 
pleiten de onderzoekers voor meer groen in de straat omdat dit de 

Effecten van 
studentificatie op 
overlast en beheer
Meer studenten in de straat kan leiden tot overlast voor de andere 
bewoners. Studenten hebben een ander budget en wonen 
vaak op kamers in huizen waar alleen studenten wonen. Dit kan 
overlast veroorzaken wanneer woningen omgebouwd worden tot 
studentenhuizen waardoor het aantal inwoners in de straat toeneemt. 
Dit kan leiden tot een verhoogde (fiets) parkeerdruk en geluidsoverlast 
maar ook tot een verminderde woningwaarde en verpaupering van 
woningen doordat studentenhuizen vaak minder goed onderhouden 
worden. 
Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de andere bewoners en 
zorgen voor verminderd woonplezier voor niet-studenten in de straat. 
Daarnaast hebben studenten vaak een ander dag-nacht ritme dan 
andere bewoners, wat kan leiden tot geluidsoverlast.

In dit hoofdstuk zal het effect van studentificatie op het gevoel van 
overlast en beheer in de Moesstraat, de H.W Mesdagstraat en de 
Nieuwe Boteringestraat behandeld worden.
 

Overlast en woonplezier in de Moesstraat
In de Moesstraat is het woonplezier van de bewoners onderzocht. De 
student-onderzoekers wilden weten in hoeverre overlast van (student-)
buren een negatieve impact heeft op het woonplezier. De straat wordt 
in twee stukken verdeeld door het treinspoor tussen Groningen-Noord 
en het hoofdstation. Het onderzoek richt zich op de zuidkant van het 
spoor omdat hier een groot studentenhuis gevestigd is.
 
De Moesstraat bevindt zich in een schilwijk van Groningen naast het 
Noorderplantsoen. Door de ligging tussen Zernike en het stadscentrum 
is dit een aantrekkelijke plek voor studenten om te wonen. De straat 

De student-onderzoekers wilden weten of overlast door buren in de 
straat zou leiden tot een afname van het woongenot. Met behulp 
van enquêtes zijn zowel studenten als niet-studenten bevraagd 
over hun woonplezier en overlast. Daarbij werd een onderscheid 
gemaakt tussen stankoverlast, geluidsoverlast en overlast door 
rommel of slecht onderhoud in de straat. Ook is gevraagd hoeveel 
contact bewoners hebben met hun buren. De aanname was 
namelijk dat bewoners die contact hebben met hun buren minder 
overlast zouden ervaren dan buren die dat niet hebben. Deze 
aanname is gebaseerd op de contact theorie van Allport et al. (1954)
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In de H.W. Mesdagstraat staan veel huizen van voor de Tweede 
Wereldoorlog met een monumentenstatus of de status “beeldbepalend 
pand”. De straat heeft dus veel historische waarde. Daarnaast 
ligt de straat centraal in de stad, nabij het stadscentrum en alle 
voorzieningen. Dit maakt het een aantrekkelijke straat om te wonen, 
ook voor studenten. Daarnaast geldt dat studenten graag bij andere 
studenten in de buurt gaan wonen. Aangezien studenten de dominante 
bevolkingsgroep in deze straat zijn, is dit ook een vestigingsfactor.

VERLOEDERING
Uit de observaties blijkt dat studentenhuizen slechter onderhouden 
zijn dan andere huizen. De studentenhuizen waren te herkennen aan 
de stickers en vlaggen van studentenverenigingen die zichtbaar waren. 
Deze huizen hadden vaak slecht onderhouden raamkozijnen en goten. 
Er lag op diverse plaatsen afval op straat en dit was duidelijk meer voor 
de studentenhuizen dan voor de andere huizen.
 
Uit de enquête komt naar voren dat studenten over het algemeen 
tevreden zijn met de staat van onderhoud in de straat. Zij zouden wel 
graag meer parkeerplekken voor fietsen in de straat hebben. Andere 
bewoners zijn minder positief over de staat van het onderhoud in de 
straat. Veel bewoners geven daarnaast aan dat ze last hebben van de 
hoeveelheid afval in de straat, het aantal foutgeparkeerde fietsen en ze 
geven aan dat ze geluidsoverlast ervaren.

De student-onderzoekers hebben de relatie tussen de mate waarin 
bewoners zich thuis voelen in de straat en de mate van onderhoud 
onderzocht. Daarvoor zijn verschillende methoden gebruikt. Ze 
hebben de straat geobserveerd en er is een vragenlijst afgenomen 
onder de bewoners. Bewoners is gevraagd in hoeverre ze zich 
thuis voelen in de straat, of ze zich identificeren met de straat en in 
hoeverre ze voor hun dagelijks leven afhankelijk zijn van de straat. 
Ook hun perceptie van het onderhoudsniveau van gebouwen in de 
straat is uitgevraagd.

21 bewoners hebben meegedaan aan het onderzoek. 

straat kan opfleuren en het woonplezier kan verbeteren. Tot slot zou het 
vergroten van het sociale contact in de buurt uiteindelijk kunnen leiden 
tot minder overlast doordat buren meer rekening met elkaar gaan 
houden en zich minder aan elkaar storen. 

GEVELTUINTJES 
Bewoners ervaren een gebrek aan groen in de straat. De student-
onderzoekers hebben dit probleem opgepakt en hebben bewoners 
een gratis geveltuintje en beplanting aangeboden. Het idee van de 
geveltuintjes is dat ze niet enkel de straat vergroenen maar ook de 
uitstraling van de straat en het contact tussen buren verbeteren 
doordat ze samen aan hun nieuwe tuintje gaan werken en er hierdoor 
contact kan ontstaan. De student-onderzoekers hebben op de dag 
van de guerrilla actie vijf aanmeldingen van inwoners gekregen die 
geïnteresseerd zijn in een geveltuintje. De eerste tuintjes zijn al 
aangelegd.

Thuis voelen in de H.W. Mesdagstraat

De H.W. Mesdagstraat is een straat in de voor studenten populaire 
Schildersbuurt. In de wetenschappelijke literatuur wordt studentificatie 
geassocieerd met verminderd onderhoud (Munro & Livingston, 2012). 
Er is onderzocht of dit in de H.W. Mesdagstraat ook een rol speelt. 
Daarnaast is geanalyseerd of dit te maken heeft met de mate waarin 
bewoners zich thuis voelen in de straat. 
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Overlast in de Nieuwe Boteringestraat
 
In de Nieuwe Boteringestraat is onderzocht hoe de leefbaarheid in de 
straat wordt beïnvloed door studentificatie. Het onderzoek richt zich 
op de oorzaken van overlast veroorzaakt door studenten en mogelijke 
oplossingen hiervoor.
 
De Nieuwe Boteringestraat is gelegen in het noorden van de stad 
vlakbij het Noorderplantsoen, een park dat geliefd is bij bewoners van 
alle leeftijden. Hierdoor is de straat een gewilde woonplek voor zowel 
studenten als niet-studenten. Daarnaast ligt de straat centraal in de 
stad en zijn zowel het centrum als Zernike snel per fiets te bereiken. 

De Hortusbuurt, waar de Nieuwe Boteringestraat deel van uitmaakt 
is een buurt met een hoge populatiedichtheid vergeleken met andere 
buurten in Groningen. De straat bestaat uit een mengeling van 
bevolkingsgroepen met een appartementencomplex voor ouderen en 
een groot aantal studentenwoningen. 
  

Uit de resultaten blijkt dat bewoners overlast ervaren door het aantal 
foutgeparkeerde fietsen in de straat. Daarnaast gaven bewoners aan 
dat ze geluidsoverlast ervaren door studenten. Echter bleken ook 
de studenten zelf last te hebben van geluidsoverlast door anderen. 
60% Van de ondervraagde bewoners gaf aan dat ze vinden dat 
studenten netjes met de buurt omgaan maar er waren ook bewoners 
die dit niet vonden. Dit leek voornamelijk te maken te hebben met 
gevallen van vernieling en het achterlaten van rommel op straat. Een 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt geen significant verschil in 
de mate waarin studenten en niet-studenten zich thuis voelen in de 
straat. Ook zijn er geen aanwijzingen voor een verband tussen het thuis 
voelen in de straat en het ervaren niveau van onderhoud in de straat. 

LEEFBAARHEID
Om de leefbaarheid in de straat te vergroten adviseren de student-
onderzoekers de gemeente om meer en betere fietsparkeerplekken 
te creëren. Daarnaast stellen ze dat huisbazen, studenten en de 
gemeente samen meer kunnen doen om overlast te voorkomen. Voor 
de studentenhuizen kunnen asbakken in de stoep worden verwerkt 
als oplossing voor het afval dat veroorzaakt wordt door weggegooide 
sigarettenstompjes. Ook het isoleren van studentenwoningen dient te 
worden aangemoedigd of zelfs te worden verplicht om geluidsoverlast 
te verminderen. 
 
HISTORISCHE WANDELING 
Met als doel het thuisgevoel van bewoners te versterken, hebben de 
student-onderzoekers een historische wandeling door de straat en de 
omgeving georganiseerd. De gedachte is dat de deelnemers hierdoor 
meer bewust zullen worden van de culturele en historische waarde van 
de straat en daardoor ook zorgvuldiger met de straat om zullen gaan. 
25 mensen, studenten en niet-studenten, hebben deelgenomen aan de 
wandeling. Ze gaven aan veel geleerd te hebben tijdens de wandeling 
en de straat met nieuwe ogen te zien.

De student-onderzoekers hebben onderzocht in hoeverre 
studentificatie van de straat leidt tot overlast. Aan de hand 
van vragenlijsten zijn bewoners bevraagd over de ervaren 
overlast. Daarbij is specifiek gevraagd naar de invloed van de 
onderhoudsstaat van huizen, afval op straat, geluidsoverlast 
en  foutgeparkeerde fietsen omdat dit bekende problemen van 
studentificatie zijn (Galster, 2001; Sage, Smith & Hubbard 2012). 
29 van de 90 inwoners hebben deelgenomen aan het onderzoek.
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voorbeeld hiervan is een groot gat dat in de weg is geslagen door 
vuurwerkvandalisme.
 
Het aanpakken van het fietsparkeerprobleem begint volgens de 
student-onderzoekers bij het vergroten van de  bewustwording onder 
studenten over de overlast die het foutparkeren met zich meebrengt. 
Daarnaast raden de onderzoekers aan om fietsdeelconcepten in de 
stad te stimuleren om het aantal fietsen in de stad terug te dringen. 
Een mogelijk nadeel van deelfietsen is dat de gebruikers minder 
zorgvuldig omgaan met hun fiets. Dit kan dus ook een averechts effect 
hebben. Ten slotte kan met vrijwilligers in de buurt het probleem beter 
in kaart worden gebracht en worden gemonitord over langere perioden, 
zodat oplossingen op maat mogelijk worden.
 
FIETS OPZIJ, BUURT BLIJ!
Om de overlast van foutgeparkeerde fietsen in de Nieuwe 
Boteringestraat te verminderen hebben de studenten een 
bewustheidsactie uitgevoerd. Ze hebben kaartjes bevestigd aan de 
sturen van de fietsen. Er waren twee varianten: een groene en een 
rode. Op het rode kaartje stond een verdrietige oma afgebeeld en 
op het groene kaartje een blije oma, vergezeld door de slogan ‘fiets 
opzij, oma blij’. Het doel is fietsers meer bewust te maken van de 
fysieke barrière die hun geparkeerde fiets kan zijn in de openbare 
ruimte. De student-onderzoekers hebben aan alle foutgeparkeerde 
fietsen een rood kaartje bevestigd. Aan alle netjes geparkeerde fietsen 
bevestigden zij een groen kaartje en een fietslampje als aanmoediging 
aan bewoners om hun fiets op een juiste manier te blijven stallen. De 
ludieke manier waarmee aandacht is gevraagd voor het fietsprobleem 
is goed ontvangen en opgenomen in de wijkkrant. 
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als studentenhuisvesting. Dit komt overeen met het gemiddelde 
percentage studentenwoningen in de stad Groningen.  
 

WOONPLEZIER
Bewoners blijken met veel plezier in de straat te wonen, ze geven 
een 8,2 gemiddeld. De buren kennen elkaar en maken af en toe 
een praatje maar beschouwen elkaar niet als vrienden. Er is geen 
behoefte aan diepgaande relaties, het gros van de respondenten is blij 
met de hoeveelheid contact dat er is. Enkele ergernissen binnen de 
straat hebben te maken met geluidsoverlast en de hoeveelheid (fout) 
geparkeerde fietsen.  Één respondent gaf aan dat hij helemaal niet wist 
dat er studenten in de straat wonen, hij gaf dan ook aan geen last te 
hebben van studenten in de straat.
 
ZWERFFIETSEN
De hoeveelheid zwerffietsen in de straat is een probleem. Uit de 
gesprekken bleek dat de bewoners het vervelend vinden dat er zoveel 
ongebruikte fietsen in hun straat gestald staan. Hoewel de gemeente 
een wegsleepbeleid heeft voor fietsen die te lang op dezelfde plek 
staan, geldt dit alleen voor de binnenstad. De gemeente biedt dit 
echter ook aan in straten buiten de binnenstad wanneer inwoners 
aangeven last te hebben van zwerffietsen. De bewoners van de 
Zeeheldenbuurt worden daarom geadviseerd een aanvraag in te 
dienen.  

In combinatie met actief beheer kan het plaatsen van fietsenrekken in 
de straat helpen het wildparkeren van fietsen tegen te gaan. 

Invloed van 
studentificatie op sociale 
cohesie
 
Doordat studenten vaak slechts voor korte tijd in Groningen wonen en 
relatief vaak verhuizen in de tijd dat ze er zijn, hebben ze minder binding 
met de plek waar ze wonen. Daarnaast clusteren studenten zich vaak 
in specifieke gedeeltes van de stad, zijn er speciale studentenclubs en 
verenigingen waar ze hun sociale contacten hebben en mengen ze zich 
in hun dagelijks leven nauwelijks met andere bewoners. Dit leidt tot 
verminderd burencontact en een gebrek aan sociale cohesie. Dit kan 
leiden tot diverse problemen zoals eenzaamheid, verminderd begrip 
voor het gedrag van de buren en een gebrek aan buurtbinding, dit geldt 
zowel voor studenten als de andere bewoners.  

In dit hoofdstuk zal het effect van studentificatie op sociale cohesie in 
de Abel Tasmanstraat, de Taco Mesdagstraat en het Van Brakelplein 
behandeld worden.

Sociale contacten in de Abel Tasmanstraat
 
De Abel Tasmanstraat is een straat in het hart van de Zeeheldenbuurt, 
waar ook enkele studentenhuizen zijn gevestigd. De student-
onderzoekers hebben het aantal sociale contacten dat bewoners 
onderling hebben onderzocht. Daarbij is ook gekeken naar een 
mogelijke invloed van de fysieke opzet van de straat en het aantal 
studenten dat er woont.  
 
De Zeeheldenbuurt is onderdeel van het Berlageplan en bestaat uit 
een patroon van brede wegen en straten in vierkanten om een park 
heen. De straat heeft een woonfunctie en het verkeer dat er komt is 
voornamelijk bestemmingsverkeer. Uit de buurtmonitor blijkt dat de 
buurt gemiddeld scoort op de kwaliteit van sociale karakteristieken 
zoals veiligheid, samenleven en voorzieningen 
Ongeveer 14% van de huizen in de Abel Tasmanstraat is bestemd 

De student-onderzoekers hebben een vragenlijst afgenomen onder 
de bewoners. 25 van de 64 huishoudens hebben deelgenomen, 
4 van deze huishoudens waren studentenhuizen. Bewoners zijn 
bevraagd over hun woonplezier, of en hoe vaak ze contact hebben 
met hun buren en hoe ze dit contact ervaren.
De vragenlijst bevatte ook een aantal open vragen waarin bewoners 
uitvoeriger konden rapporteren over hun woonervaringen. 
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Elkaar leren kennen in de Taco Mesdagstraat
 
De Taco Mesdagstraat is een straat in de Schildersbuurt. De 
Schildersbuurt is een buurt die volgens lokale media veel te maken 
heeft met negatieve gevolgen van studentificatie (een toenemend 
aandeel studenten in een buurt). Om de mogelijke redenen hiervan 
in kaart te brengen hebben de student-onderzoekers het gebrek 
aan ‘familiarity’ (het kennen van je buren) als oorzaak van negatieve 
confrontaties in de buurt onderzocht.
  

ONDERLING CONTACT
De uitkomsten van de enquêtes laten zien dat bewoners elkaar goed 
kennen en dat er ook contact is tussen studenten en niet-studenten 
in de straat. De verschillen tussen de respondenten zijn echter groot. 
Zo is er een bewoner die 35 mensen in de straat kent terwijl een 
andere respondent niemand kent. De respondenten gaven ook aan dat, 
ondanks dat ze hun buurtgenoten kennen, er (nog) geen ‘community’ 
gevoel bestaat. Internationale studenten en jonge werkenden hebben 
daarnaast moeite met contacten leggen in de buurt doordat ze de taal 
niet machtig zijn of niet vaak aanwezig zijn. Buren houden wel rekening 
met elkaar door hun gedrag aan te passen, ook wanneer ze elkaar niet 
kennen. 
 
THUIS
Daarnaast gaven bijna alle inwoners aan dat ze met plezier in de straat 
wonen en zich er thuis voelen. Dit geldt, ondanks de negatieve media-
aandacht voor de buurt, ook voor de student-bewoners. De resultaten 
lijken erop te wijzen dat studenten en andere bewoners samen in een 
straat kunnen wonen zonder dat dit ten koste gaat van het woonplezier 
van één van beide groepen. 

 
 TASMANKAARTEN 
De guerrilla-actie in de Abel Tasmanstraat had als doel het al bestaande 
onderlinge contact tussen de inwoners te vergemakkelijken. Samen 
met bewoners ontwierpen de student-onderzoekers, onder het genot 
van koffie en lekkernijen, 'Tasmankaarten'. Op deze kaarten schreven 
bewoners een boodschap voor hun buren, bijvoorbeeld om ze te 
bedanken voor het passen op de kat of ze in te lichten over een feestje. 
De actie werd als sympathiek ontvangen.

Onderzoek van Munro en Livingston (2011) laat zien dat meer 
sociale cohesie in de buurt kan leiden tot meer woonplezier.   
De student-onderzoekers hebben door middel van enquêtes 
bewoners bevraagd over hun woonplezier en de hoeveelheid 
contact met hun buren. 23 van de 71 huishoudens hebben 
deelgenomen aan het onderzoek.
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Mentaal welbevinden op het Van Brakelplein
 
Op het Van Brakelplein is onderzocht in hoeverre studentificatie van de 
straat leidt tot mentaal ongemak voor de niet-student bewoners. Het 
gaat daarbij in het bijzonder over de effecten van aanhoudend lawaai en 
vervuiling in de straat.
 
Het Van Brakelplein is een straat in de Zeeheldenbuurt. Een buurt 
die populair is bij studenten. De straat bestaat uit rijtjeswoningen die 
voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd en gelegen zijn rondom 
een grote vijver. De woningen zijn gevoelig voor geluidsoverlast door 
slechte isolatie en nabijheid van de buren.  In totaal staan er 146 huizen 
op het Van Brakelplein waarvan 23% gehuurd wordt door studenten.  
Er woont dus een relatief groot aantal studenten en dat maakt dat de 
straat gevoelig is voor de gevolgen van studentificatie

STUDENTENBUREN
Uit het onderzoek blijkt dat studenten een grote impact hebben op 
de straat. Zo kwam naar voren dat verkeerd geparkeerde fietsen 
leiden tot overlast. Ook geluidsoverlast is een factor van ergernis. 
Respondenten reageren wisselend op de aanwezigheid van studenten 
in de straat. Een deel van de bewoners ziet studenten als een verrijking 
van de buurt en onderhouden ook contact met hun studentburen. Een 
kleiner, maar substantieel deel van de bewoners heeft geen contact 
met studenten en vindt dat er teveel studenten in de straat wonen. 
Uit het onderzoek blijkt geen sterk verband tussen studentificatie 
en verminderd psychisch welbevinden.  Bewoners leven met plezier 
in de straat en het grootste aantal respondenten geeft aan weinig 

BUURTGEVOEL
De student– onderzoekers doen drie voorstellen om de relaties tussen 
buurtbewoners verder te verbeteren. De eerste is naar het voorbeeld 
van de stad Gent (België), dat het concept van de ‘Leefstraat’ 
introduceerde. Dit houdt in dat een straat tijdelijk afgesloten wordt 
voor het (auto)verkeer om ruimte te bieden voor andere activiteiten, 
georganiseerd door bewoners en de gemeente.

Daarnaast kunnen aanpassingen in de openbare ruimte, zoals het 
plaatsen van bankjes, mogelijkheden voor onderling contact vergroten. 
Tot slot kunnen activiteiten het ‘buurtgevoel’ bevorderen. Gedacht kan 
worden aan het gezamenlijk maken van een muurschildering, gezien 
de ligging in de Schildersbuurt, of een kennismaking met bestaande 
bedrijfjes en activiteiten in de buurt. 
 
YOGA MET DE BUREN
Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat een aantal 
groepen uitgesloten waren van contact zoals de internationale 
studenten en jonge werkende mensen. Om deze groepen beter bij 
de rest van de buurt te betrekken en om contact tussen bewoners 
te stimuleren hebben de student-onderzoekers samenwerking 
gezocht met de lokale yoga studio (Studio Smederij den Hanekamp).  
Gezamenlijk hebben ze een serie gratis yogalessen voor de buurt 
georganiseerd.  Na een yogasessie konden bewoners napraten onder 
het genot van een drankje. Bewoners van alle leeftijden deden mee en 
vonden het leuk elkaar beter te leren kennen.

De student-onderzoekers hebben bewoners middels een vragenlijst 
bevraagd over de door hen ervaren overlast, hun gevoel van 
veiligheid en in hoeverre ze zich thuis voelen in de straat. Daarnaast 
bevat de enquête vragen over het psychologische welzijn van de 
bewoners om erachter te komen of dit, zoals bestaande literatuur 
suggereert, verband houdt met de ervaren overlast (Sage et al., 2012).
Er hebben 53 mensen meegedaan aan het onderzoek.
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problemen te hebben met de aanwezigheid van studenten in de straat.  
Een mogelijke verklaring is dat de meeste niet-student bewoners in 
de straat zelf ook ooit student zijn geweest en zich daardoor beter in 
kunnen leven in het gedrag van hun studentenburen.
 
FOUTGEPARKEERDE FIETSEN
De student-onderzoekers adviseren de wijkbeheerders de 
overlast door foutgeparkeerde fietsen te verminderen door meer 
fietsparkeerplekken te creëren. Dit dient gecombineerd te worden 
met het actief verwijderen van zwerffietsen, zodat de capaciteit ook 
op lange termijn op peil blijft. Ten slotte adviseren de onderzoekers 
een samenwerkingsverband op te zetten tussen de gemeente en de 
universiteit waarmee ze studenten bewust proberen te maken van het 
gedrag dat ze vertonen in de wijk en samen manieren bedenken over 
hoe ze hun kwaliteiten voor de buurt kunnen inzetten. 

FIETSVAKKEN 
De bewoners zijn verdeeld over de gevolgen van het aantal fietsen in 
de straat. Een aantal bewoners ervaart geen overlast terwijl andere 
bewoners juist veel last hebben van de manier waarop fietsen 
worden geparkeerd. In een poging consensus te bereiken over 
waar fietsen het beste een plek kunnen krijgen hebben de student-
onderzoekers, samen met bewoners die hieraan mee wilden werken, 
fietsparkeervakken aangewezen. Deze plekken hebben ze met tape 
gemarkeerd om bewoners te sturen naar plekken waar ze hun fiets 
overlastvrij kunnen neerzetten. Helaas was de dag na de actie alle tape 
van de stoepen verwijderd waardoor de mogelijke positieve effecten 
niet duidelijk waren.
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Uit de onderzoeken komt naar voren dat prettig samenleven van 
studenten en niet-studenten niet vanzelfsprekend is. Dit vraagt inzet 
van studentbewoners en niet-studentbewoners. Daarnaast is ook inzet 
van de gemeente en de universiteit gewenst. 

De onderzoeken laten zien dat er spanningen zijn tussen bewoners 
doordat studenten en niet-studenten verschillende behoeftes hebben, 
zoals de behoefte aan een schone en groene straat of juist meer 
fietsparkeerplekken. Doordat deze behoeftes botsen kunnen buren 
last van elkaar krijgen en kan het woonplezier afnemen. Ondanks de 
spanningen laten de onderzoeken zien dat mensen over het algemeen 
met plezier in hun straat wonen.

Er lijkt weinig contact te zijn tussen bewoners maar de indruk is dat 
daar ook weinig behoefte aan is. Mensen leven hun levens voor het 
grootste deel buiten hun eigen straat. Dit maakt het echter wel lastig 
om bewust te worden van de behoeftes en zorgen van de andere 
bewoners in de straat waardoor het moeilijk is om rekening met elkaar 
te houden.

De acties van de student-onderzoekers laten zien dat kleine activiteiten 
en interventies bij kunnen dragen aan het vergroten van de familiariteit 
binnen de straat en daarmee het onderling begrip. Dit kunnen kleine 
dingen zijn, zoals het netjes wegzetten van je fiets of het inlichten van 
de buren bij een feestje maar dit kan ook uitgroeien tot een jaarlijks 
buurtfeest en goede sociale contacten binnen de straat
 
Doordat systematisch en langlopend onderzoek naar de effecten van 
studentificatie op de stad ontbreekt, is het moeilijk om in te schatten 
wat deze effecten op de lange termijn zijn en welke acties nodig zijn 
om de stad leefbaar te houden. Het aantal studenten in de stad groeit 
en de samenstelling van de studentenpopulatie verandert doordat 
er meer internationale studenten naar Groningen komen. Daarom is 
het belangrijk dat de universiteit en de gemeente hier aandacht aan 
besteden. Zo kunnen zij tijdig reageren op deze veranderingen wanneer 
de balans in de buurten zoek raakt.
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