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Groningen staat bekend om haar studenten. Zij hebben een grote  
invloed op de identiteit van de stad, op de bedrijvigheid, de voorzieningen 
en ook op de woningmarkt. Het aantal studenten is afgelopen jaren 
flink gegroeid, van 71.802 in 2010 naar 82.218 studenten in 2019 
(Groningen City Monitor, 2020). Opvallend is daarbij de toename van het 
aantal internationale studenten, van 3.729 in 2010 naar 10.375 in 2020 
(Groningen City Monitor, 2020). Hoewel door de Covid-19 restricties het 
aantal buitenlandse studenten terugloopt, is dit waarschijnlijk alleen een 
tijdelijke dip en blijft Groningen internationaal populair. 

Wat betekent dit voor de studentenhuisvesting?

Van oudsher vinden studenten vooral woonruimte in bestaande buurten. 
Jarenlang zijn daarvoor gezinswoningen veranderd in kamerpanden. 
Echter, deze vorm van kamerverhuur kan nauwelijks voorzien in de grote 
vraag. Het gevolg zijn hoge huurprijzen, slechte woonomstandigheden 
en in sommige gevallen moedeloze studenten die van logeerplek naar 
logeerplek zwerven op zoek naar woonruimte. Tegelijkertijd zorgt de 
grote hoeveelheid studenten in sommige Groningse buurten voor 
spanningen tussen bewoners, zoals onderzocht in Deel 1 van de serie 
Studenten in Groningen. 

De gemeente Groningen heeft in 2016 haar woonbeleid daarom 
drastische gewijzigd, met de bouw van studentencomplexen als 
belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid. In dit boekje onderzoeken 
we wat de effecten van deze complexen zijn. We bekijken of 
de bouw van deze complexen zorgt voor een doorstroom vanuit 
studentenbuurten. Daarnaast brengen we in kaart wat de effecten zijn 
van de complexen voor de aangrenzende buurten.     

Studies in andere landen laten zien dat studentencomplexen enkele 
voordelen hebben ten opzichte van kamerverhuur als het gaat om 
de leefbaarheid in de buurt. Zo zorgt een complexmanager er vaak 
voor dat woonomgeving schoon en netjes blijft en kan een complex 
bijdragen aan de levendigheid en de voorzieningen in de buurt (Kinton, 

Introductie
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2013; The Guardian, 2006). Tegelijkertijd kan een studentencomplex 
ook nadelen hebben voor de buurt. Het geïsoleerde karakter van een 
studentencomplex kan ervoor zorgen dat studenten en buurtgenoten 
gescheiden levens leiden en weinig met elkaar in contact komen 
(Hubbard, 2009). Op deze manier kunnen complexen de segregatie 
tussen jong en oud in de stad versterken (Sage et al 2013). 

Op uitnodiging van de gemeente Groningen hebben masterstudenten 
van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht wat de effecten 
van studentencomplexen in Groningse buurt zijn. Onder leiding 
van Dr. Ward Rauws en Dr. Sander Van Lanen, hebben de 
student-onderzoekers gedurende zeven weken de effecten van 
studentencomplexen op de sociale en fysieke structuur van vier 
buurten in kaart gebracht. 

Dit boekje is een bundeling van de resultaten. Eerst introduceren we 
de onderzochte buurten en bijbehorende studentencomplexen. Het 
volgende hoofdstuk gaat over wat voor studenten wonen in deze 
complexen en waar ze eerder hebben gewoond.  Daarna wordt aan de 
hand van vier thema’s de impact van studentencomplexen op de buurt 
besproken: saamhorigheid, veiligheid, sociale contacten en overlast. 
Bij elk thema zijn ook enkele suggesties opgenomen voor (verdere) 
verbetering. 

Namens de student-onderzoekers spreken wij onze dank uit aan alle 
respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Ook 
bedanken wij Eva Bennen en Marije Jansen van de gemeente Groningen 
en de complexbeheerders Robert McLaren, Chris Meijering, Paul Mulder 
en Ireen Vos voor de prettige samenwerking en hun expertise.
 
Ward Rauws, Sander van Lanen, Daniëlle Hartman

Revitalising Neighbourhoods 
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De onderzochte 
studentencomplexen

Hoendiepflat, Zeeheldenbuurt 
De Zeeheldenbuurt is een woonbuurt met daarnaast enkele kroegen en 
restaurants die bekend staat als een studentenbuurt. Ruim één derde 
van haar inwoners is student. In zulke gestudentificeerde buurten 
kunnen spanningen ontstaan tussen bewoners (Galster, 2001; Sage, 
Smith & Hubbard 2012). Echter, uit de Basismonitor Groningen (2019) 
blijkt dat bewoners met plezier in de Zeeheldenbuurt wonen. Ook 
ervaren de bewoners het contact met de studenten over het algemeen 
positief. De laatste jaren zijn bewoners echter wel minder tevreden 
over het onderhoud van de openbare ruimte en ervaren ze meer last 
van zwerfvuil en vandalisme (Basismonitor, 2019).

Het samenleven van bewoners en studenten kent een lange en rijke 
historie in de Zeeheldenbuurt. Het studentencomplex de Hoendiepflat 
(zie foto 1) is in de jaren zestig gebouwd om het groeiende aantal 
studenten in de stad te huisvesten. In de jaren zeventig en negentig zijn 
er nog twee studentencomplexen toegevoegd. Samen vormen deze 
gebouwen het Hoendiep studentencomplex. Dit studentencomplex 
wordt beheerd door woningbouwcorporatie Lefier en biedt huisvesting 
aan in totaal 240 studenten.
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Student-onderzoekers onderzochten het effect van een groot 
studentencomplex op overlast en op de verbondenheid met 
de buurt. De resultaten in dit onderzoek zijn verkregen middels 
observaties en het afnemen van interviews en vragenlijsten.

Foto 1: De Hoendiepflat in de Zeeheldenbuurt (Van der Woude, 2015)
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Upsilon, Polaris, Campus Zonnelaan, Paddepoel 
Paddepoel is een buurt die deel uitmaakt van de stadsuitbreiding uit 
de jaren 60. De buurt is populair geworden onder studenten door een 
aantal nieuw gebouwde studentenwoningen en door haar gunstige 
ligging ten opzichte van de Zernike Campus en het stadscentrum. Toch 
blijkt uit de Gronometer (2018) dat de buurt lager dan het gemeentelijk 
gemiddelde scoort op de kwaliteit van de sociale omgeving, zoals 
samenleven en buurtbetrokkenheid. Op deze thema’s is dan ook 
onderzoek verricht, met als casus het Upsilon complex.
 
In 2017 werd Upsilon (foto 2) geopend om betaalbare huisvesting 
te bieden aan internationale studenten in Groningen. De studio’s 
in Upsilon zijn gereserveerd voor internationale studenten die daar 
maximaal één jaar kunnen wonen. Voor promovendi zijn appartementen 
beschikbaar met een contract van onbepaalde tijd. Het complex is in 
beheer van woningbouwvereniging SSH. Van het openbare plein voor 
het studentencomplex maken zowel de inwoners van het naastgelegen 
seniorencomplex Bernlef als de studenten van Upsilon gebruik. 
Twee andere studentencomplexen in Paddepoel die aan bod komen in 
dit boekje zijn Campus Zonnelaan (foto 3) en Polaris (foto 4). Campus 

Foto 2: Upsilon in Paddepoel (PropertyNL, 2018)
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Foto 3: Campus Zonnelaan in Paddepoel 

(WarmteStad, z.d.)

Foto 4: Woontoren Polaris in Paddepoel  

(Van Ringen Architecten, z.d.)

Zonnelaan is een populaire 
woonplek onder studenten 
vanwege haar ligging ten opzichte 
van de Zernike Campus en het 
centrum. Het studentencomplex 
heeft 284 zelfstandige studio’s 
en er zijn verschillende 
faciliteiten in het gebouw. 
Jongerencomplex Polaris bestaat 
uit twee torens van 65 en 20 
meter hoog met daarin 207 
appartementen en is gelegen 
naast winkelcentrum Paddepoel. 
Deze tweekamerappartementen 
worden uitsluitend verhuurd aan 
jongeren. Aan hen wordt een 
huurcontract aangeboden met 
een maximale looptijd van vijf jaar 
(Lefier, 2018).

Student-onderzoekers 
hebben bekeken wat het 
effect is van een groot 
studentencomplex op 
de sociale contacten 
binnen de buurt. 
Daarnaast onderzochten 
de student-onderzoekers 
de verhuismotieven 
van buurtbewoners. De 
resultaten zijn verkregen 
middels interviews, 
vragenlijsten en observaties.
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Holland2Stay, Binnenstad Oost 
De buurt Binnenstad Oost is overwegend een woonbuurt met enkele 
winkels, cafés en restaurants. Daarnaast is het Universitair Medisch 
Centrum gevestigd in deze buurt. De buurt heeft veel jonge bewoners 
waarvan een groot deel student is. Uit de Basismonitor (2019) blijkt 
dat bewoners van Binnenstad Oost een gebrek aan contact met hun 
buren ervaren. Dezelfde monitor geeft aan dat studenten hier als 
mede-oorzakers van dit probleem worden gezien. Daarom worden 
er verschillende activiteiten georganiseerd om het buurtgevoel te 
stimuleren. Zo organiseert bijvoorbeeld de buurtbewonersorganisatie 
nieuwjaarsborrels en een Burendag.

Het studentencomplex Holland2Stay (foto 5) is opgeleverd in 2019 en 
bestaat uit 275 studio’s. Het studentencomplex is omringd met andere 
studentenhuizen. Opvallend is het dichte stratenpatroon rondom het 
complex. De smalle straatjes en een ongestructureerd stratenpatroon 
geven charme aan de buurt, maar kunnen ook bijdragen aan een gevoel 
van onveiligheid.

Foto 5: Holland2Stay in Binnenstad Oost (Plegt-Vos, 2020)

Student-onderzoekers hebben in deze buurt gekeken naar het 
effect van het studentencomplex op het gevoel van veiligheid 
in de buurt. De resultaten zijn verkregen middels interviews, 
vragenlijsten en observaties.
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Hofstede de Grootkade, Schildersbuurt 
De Schildersbuurt is een vooroorlogse buurt met een historische 
karakter. In de Schildersbuurt wonen verschillende groepen mensen 
samen; gezinnen, ouderen en ook een groot aantal studenten. Deze 
mix van verschillende groepen mensen lijkt invloed te hebben op de 
manier waarop zij met elkaar omgaan. Zo wijst de Basismonitor (2019) 
bijvoorbeeld uit dat de Schildersbuurt lager scoort dan het gemeentelijk 
gemiddelde op indicatoren als saamhorigheid, thuis voelen en het 
kennen van buurtgenoten.

De bouw van het studentencomplex Hofstede de Grootkade 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Schildersbuurt als 
studentenbuurt. Het complex heeft 96 studio’s en 40 appartementen. 
Alle studio’s en appartementen hebben eigen voorzieningen. De 
studio’s zijn gericht op studenten en jongeren onder de 27 jaar. De 
appartementen zijn daarentegen niet gebonden aan studenten. De 
architectuur en ligging van het complex heeft invloed op ontmoetingen 
tussen haar bewoners en verdere buurtbewoners. De ligging van het 
studentencomplex aan de rand van de Schildersbuurt maakt namelijk 
dat studenten en medebewoners elkaar weinig tegenkomen.

Foto 6: Hofstede Grootkade studentencomplex in de Schildersbuurt (Nieuw in stad, z.d.)

Student-onderzoekers hebben in deze buurt gekeken naar het 
effect van een groot studentencomplex op het beneden-gemiddeld 
saamhorigheidsgevoel in de buurt. De resultaten zijn verkregen 
middels interviews, vragenlijsten en observaties.



12

Karakteristieken bewoners
Het onderzoek geeft inzicht in de achtergrond van de inwoners van de 
onderzochte studentencomplexen. 90 procent van de ondervraagde 
complex-bewoners studeert aan de universiteit, 9 procent volgt 
hoger beroepsonderwijs, en één procent gaat naar het middelbaar 
beroepsonderwijs in Groningen en omgeving. De complexen zijn dus 
zeer homogeen qua opleidingsniveau. 
Opvallend is dat veel internationale studenten intrek nemen in 
studentencomplexen. 53% van de studenten komt uit landen van 
de Europese Unie of uit het Verenigd Koninkrijk. De helft van de 
internationale respondenten woont echter in Upsilon, dat uitsluitend 
onderdak biedt aan niet-Nederlandse studenten. Toch is de selectie van 
de complexen niet de enige verklaring voor de oververtegenwoordiging 

Studenten in 
studentencomplexen
Een bestudering van de bewoners van studentencomplexen geeft 
inzicht in wie er in deze complexen wonen en wat de invloed van deze 
complexen is op de spreiding van studenten in de stad.
 

De gepresenteerde informatie is verzameld door een digitale 
enquete te verspreiden onder de bewoners van de vier 
onderzochte complexen. 150 respondenten hebben deze 
enquete ingevuld. Daarbij is studentencomplex Hofstede de 
Grootkade (n=6) ondervertegenwoordigd en Upsilon (n=60) 
oververtegenwoordigd. De enquete-resultaten geven inzicht in 
wie er in de complexen wonen, bij welke onderwijsinstelling deze 
studenten zijn ingeschreven, hoe tevreden de studenten zijn met 
hun woning, hoeveel huur ze betalen, en waar hun voorafgaande 
woning zich bevindt.
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van studenten uit de Europese Unie en uit het Verenigd Koninkrijk. De 
private kamer verhuurmarkt is voor hen lastiger te betreden door een 
gebrek aan netwerk en kennis, maar ook als gevolg van discriminatie 
(Fang & Van Liempt, 2020). Tegelijkertijd zijn studenten die in het 
buitenland gaan studeren vaak welvarender dan de gemiddelde student 
en kunnen zij zich de luxere huisvesting veroorloven (Calvo, 2018).
Van de overige respondenten komt 31% komt uit Nederland en 16% 
van buiten de Europese Unie. De complexen worden bewoond door 
studenten tussen de 18 en 29 jaar oud, terwijl het merendeel van de 
studenten in Groningen tussen de 18 en 21 jaar oud is.

Verhuisgedrag van studenten
Tweederde van de respondenten heeft niet elders in de stad gewoond. 
Dat betekent dat zij van buiten de stad Groningen direct in hun huidige 
woning in een studentencomplex zijn getrokken. Studentencomplexen 
zorgen daarom dus slechts voor een beperkte doorstroming 
van studenten in de stad. Dit komt deels door het grote aandeel 
internationale studenten in de studentencomplexen. Zij verhuizen veelal 
van het land van herkomst rechtstreeks naar het studentencomplex. 
Ook verhuisden een aantal studenten direct van het ouderlijk huis naar 
het studentencomplex om te beginnen met een studie. 

De respondenten die vanuit een eerdere woonplek in Groningen 
naar een van de onderzochte studentencomplexen zijn verhuisd 
komen veelal uit een andere buurt. Alhoewel de doorstroom van deze 
studenten wel vaak uit verhuizingen van studentenhuizen voortkomen, 
komen ze niet uit de meest gestudentificeerde buurten in Groningen. 
Ruim een kwart van de verhuisde studenten heeft eerder in een 
studentencomplex gewoond. 
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Ruimtelijke effecten van studentencomplexen
De bouw van de studentencomplexen heeft geleid tot het vergroten 
van het woningaanbod voor studenten. Het onderzoek levert echter 
geen aanwijzingen op dat de bouw van deze complexen bijdraagt aan 
het ontlasten van studentenbuurten. Let op, uitgebreider onderzoek 
is nodig om hier zekerheid over te krijgen. Wel kunnen we speculeren 
over de mogelijke oorzaken. Bestaand onderzoek laat zien dat 
studenten graag willen wonen in de al populaire studentenbuurten. 
Studenten kiezen voor een dergelijke buurt omdat het samenleven 
met studenten die dezelfde levensstijl aanhouden gemakkelijker 
en gezelliger zou zijn, dan met niet-student bewoners (Hubbard, 
2009). De hypothese is dus dat doorstroming vanuit studentenhuizen 
naar studentencomplexen eerder zal plaatsvinden in beperkt 
gestudentificeerde buurten. Hierdoor bieden studentencomplexen 
mogelijk niet de verlichting van studentificatie waarop sommigen 
hopen. 

Desalniettemin kan met de bouw van studentencomplexen de 
spreiding van studenten over de stad of in een specifieke wijk wel 
worden beïnvloed. De ontwikkelingen in Paddepoel zijn daarvan een 
voorbeeld. Hoewel er de studentencomplexen daar een enorme impuls 
geven aan het aantal studenten in de buurt, kan met de locatiekeuze de 
ruimtelijke spreiding van de nieuwe instroom studenten beter worden 
gestuurd dan bij private verhuur.  



15 Studenten in Groningen
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Veiligheid
 
Studenten zorgen voor levendigheid in de buurt, maar daar zit ook een 
keerzijde aan. Wanneer veel studenten intrek nemen in de buurt, kan 
dat gepaard gaan met overlast vernielingen en geluidsoverlast (Sage 
et al., 2012). Ook excessief alcoholgebruik van studenten kan leiden 
tot een onveilig gevoel, zowel bij bewoners als studenten (Sage et al., 
2013; Webb et al., 1996). Daarnaast zijn studenten minder bedreven in 
het beveiligen van hun huis en bezittingen (Hubbard, 2008). Daardoor 
zijn studentenwoningen een relatief makkelijk doelwit voor diefstallen. 
Het aantal inbraken in de buurt kan daardoor toenemen, wat kan 
bijdragen aan gevoelens van onveiligheid. 

In dit hoofdstuk zal het effect van een studentencomplex op het gevoel 
van veiligheid in  Binnenstad Oost behandeld worden. 

Gevoel van veiligheid in Binnenstad Oost
 
Binnenstad Oost is een populaire buurt onder studenten vanwege de 
ligging ten opzichte van het centrum. Uit het Basismonitor Groningen 
(2019) blijkt dat bewoners zich niet altijd even veilig voelen in de buurt. 
Dat komt met name door overlast en inbraakpogingen. Ook blijkt uit 
de resultaten van de monitor dat buurtbewoners elkaar niet goed 
kennen en elkaar weinig opzoeken, wat het gevoel van onveiligheid kan 
vergroten.
Gezien de mogelijke effecten van studentification op (het gevoel 
van) veiligheid in de buurt, kan de  komst van het studentencomplex 
Oostersingel in Binnenstad Oost hieraan bijdragen. Student-
onderzoekers onderzochten daarom de invloed van de fysieke ruimte 
en contacten tussen studenten van het studentencomplex en de 
bewoners op het gevoel van veiligheid in de buurt.  
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VEILIGHEIDSGEVOEL
Over het algemeen voelen de respondenten zich veilig in de buurt. 
Zowel de studenten als de buurtbewoners werden gevraagd hun 
veiligheidsgevoel in de buurt te beoordelen. Studenten geven 
Binnenstad Oost gemiddeld een 8, terwijl de buurtbewoners het 
veiligheidsgevoel met gemiddeld een 7 beoordelen. Toch zegt 
meer dan de helft van de bevraagde studenten en niet-student 
bewoners zich onveilig te voelen wanneer zij in de buurt over straat 
lopen. Desondanks zijn de student-onderzoekers voorzichtig in hun 
conclusies. Het verschil in ervaren veiligheidsgevoel hoeft niet te 
betekenen dat de studenten van het het studentencomplex hiervan de 
oorzaak zijn. 

ONDERLINGE CONTACTEN
Onderling contact in de buurt kan het veiligheidsgevoel vergroten. 
De uitkomsten van de enquêtes laten echter zien dat er weinig 
ontmoetingen plaatsvinden tussen bewoners. Ruim 80% van de 
studenten in Holland2Stay geeft aan nog nooit contact te hebben 
gehad met buurtbewoners buiten het studentencomplex. Toch is 
er wel vluchtig contact: buurtbewoners groeten, knikken en lachen 
naar elkaar wanneer zij over straat lopen. Desondanks suggereren de 
uitkomsten dat studenten en hun buurtgenoten gescheiden levens 
leiden. 

De studenten analyseerden twee mogelijke factoren die van 
invloed zijn op het gevoel van veiligheid: de fysieke omgeving en 
de onderlinge contacten tussen studenten van Oostersingel en hun 
buurtgenoten. Binnen de fysieke ruimte is er voornamelijk gekeken 
naar de invloed van het stratenpatroon op het veiligheidsgevoel. 
Middels observaties is de fysieke ruimte bestudeerd en vervolgens 
in kaart gebracht. Daarnaast hebben de studenten een vragenlijst 
afgenomen onder 66 bewoners van Binnenstad Oost (23 studenten 
en 43 niet-studenten). Ook zijn er 3 interviews afgenomen met 
buurtbewoners. 
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Ook geeft een groot aantal studenten en niet-student bewoners aan 
dat er (nog) geen ‘community’ gevoel bestaat. Een verklaring hiervoor 
is dat het studentencomplex pas is opgeleverd en studenten nog 
niet de tijd hebben gehad om te integreren in de buurt. Dat zou een 
belangrijke stap zijn, want de student-onderzoekers tonen aan dat 
buurtbewoners die contact hebben met studenten zich veiliger voelen 
in de buurt dan degenen die deze contacten niet hebben.  
  
OVERLAST
De student-onderzoekers tonen aan dat respondenten die dagelijks 
overlast ervaren zich minder veilig voelen in de buurt. Ergernissen in 
de buurt hebben te maken met geluidsoverlast en de hoeveelheid 
(verkeerd) geparkeerde fietsen. Dit zijn bekende problemen van 
studentificatie (Sage et al., 2012). Toch schetsen gesprekken met 
buurtbewoners een genuanceerder beeld van overlast in de buurt. 
Hoewel respondenten geluidsoverlast meerdere malen aankaarten, 
schrijven zij de overlast niet alleen toe aan de studenten van 
Holland2Stay. De beperkte geluidsisolatie in de woning en het nauwe 
stratenpatroon waarin uitgaande studenten op weg naar het centrum  
’s nachts doorheen lopen, werken geluidsoverlast in de hand.  
 
BUURTBANKEN
Het onderzoek van de student-onderzoekers wijst uit dat contact 
tussen studenten en buurtgenoten het gevoel van veiligheid ten goede 
komt. Het advies van de student-onderzoekers is om interventies 
en activiteiten te organiseren die erop gericht zijn om het contact 
tussen de twee groepen te verbeteren. De student-onderzoekers 
raden een interventie aan die is gebaseerd op een internationaal 
voorbeeld; de buurtbanken in België (foto 7). De buurtbank dient als 
centrale ontmoetingsplaats in de buurt. Inmiddels zijn de banken ook in 
Nederlandse steden geïmplementeerd en deze zijn positief ontvangen 
door bewoners.
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Foto 7: Feestelijke opening van de Buurtbank in Achterbroek (Gazet van Antwerpen, 2013)
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Overlast
 
De intrek van veel studenten kan op verschillende manieren overlast 
veroorzaken in de buurt. De studentenwoningen en de woonomgeving 
wordt vaak minder goed onderhouden. Daarentegen hebben 
studentencomplexen vaak een complexmanager die het beheer van 
het complex op peil houdt. Toch is overlast nog een bekend probleem 
voor studentencomplexen. Zo is er bij het complex vaak niet genoeg 
ruimte om fietsen te stallen, met als gevolg dat de fiets parkeerdruk in 
de buurt hoger wordt. Verkeerd geparkeerde fietsen kan tot frustratie 
en onvrede leiden bij de andere bewoners. Daarnaast, hebben 
studenten een ander leefritme dan hun buurtgenoten, dat kan leiden tot 
geluidsoverlast. De leefstijl van de studenten wordt door de niet-student 
bewoners onbegrepen en dat kan leiden tot onbegrip naar elkaar. 

In dit hoofdstuk zal het effect van een studentencomplex op het gevoel 
van overlast en beheer in de Binnenstad Oost en de Zeeheldenbuurt 
behandeld worden. Ook wordt er aandacht geschonken aan de 
verhuismotieven van buurtbewoners in Paddepoel. 

Overlast in Binnenstad Oost

Resultaten uit de Basismonitor Groningen (2019) laten zien dat er 
in Binnenstad Oost regelmatig sprake is van overlast en verstoring 
van de openbare orde. Drugsoverlast en geluidsoverlast worden 
als grootste oorzaken aangewezen. Wetenschappelijke studies 
bevestigen dat overlast ook een belangrijk thema is in buurten met 
een studentencomplex (Smith & Hubbard, 2012). De mogelijke relatie 
tussen overlast en de aanwezigheid van een studentencomplex is hier 
nader onderzocht. 

Overlast kan verschillende vormen aannemen: rommel op straat, 
geluidsoverlast van een feestje of fout geparkeerde fietsen. Een 
gebrek aan contact tussen de bewoners kan ertoe leiden dat niet-
studenten zich er niet prettig bij voelen om iets van de overlast te 
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zeggen. Op deze manier ontstaat irritatie en onbegrip voor elkaar. 
Om dit vraagstuk te onderzoeken in de Binnenstad Oost hebben 
de student-onderzoekers onderzocht in hoeverre de effecten van 
studentencomplex Oostersingel de perceptie op overlast beïnvloedt. 

OMGANG
De resultaten van de student-onderzoekers over de onderlinge omgang 
laten een gemixt beeld zien. De helft van de studenten die in het 
studentencomplex wonen begroeten wekelijks hun buurtgenoten. 
Daarentegen begroet slechts 12% van de niet-student bewoners 
de studenten uit het studentencomplex. Daarbij geeft slechts één 
op de vijf bewoners aan meer contact te willen met de studenten. 
Het stimuleren van contact tussen buurtgenoten om overlast te 
verminderen is een lastig vraagstuk, omdat er onder de groepen niet 
altijd de behoefte is om elkaar te ontmoeten. 

OVERLAST
De twee overlastvormen die voor de meeste ergernissen zorgen 
onder bewoners zijn (fout) geparkeerde fietsen en, met name, 
geluidsoverlast. Een verklaring voor geluidsoverlast is te vinden 
in de subtiele verschillen in dag en nachtritmes van studenten en 
niet-student bewoners. Toch heeft 92% van de bewoners uit het 
studentencomplex nog nooit een klacht gekregen over geluidsoverlast. 
Een mogelijke verklaring is dat door het gebrek van contact de niet-
student bewoners de confrontatie met de studenten vermijden. De 
bewoners die rondom het studentencomplex wonen ervaren meer 
geluidsoverlast dan respondenten die verder van het complex af 
wonen. De respondenten die verder van het complex af wonen ervaren 

Student-onderzoekers onderzochten de ruimtelijke en sociale 
aspecten die van toepassing zijn op de perceptie van overlast. 
Zo is onder andere de afstand van de buurtbewoners tot het 
studentencomplex geanalyseerd.  Daarnaast is de mate van contact 
tussen studenten en buurtgenoten onderzocht. In totaal zijn er 66 
enquêtes in de buurt afgenomen en voerden de studenten informele 
gesprekken met de bewoners van Binnenstad Oost.
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vooral van overlast in de vorm van rommel op de straat en verkeerd 
geparkeerde fietsen.

VERWELKOM JE BUUR
De student-onderzoekers adviseren om contacten tussen studenten en 
buurtbewoners te faciliteren. Meer contact kan er namelijk toe leiden 
dat buurtbewoners zich minder aan de studenten gaan storen. Ook 
kunnen bewoners studenten dan gemakkelijker aanspreken op hun 
gedrag. Verwelkom je buur is een initiatief dat de student-onderzoekers 
aanraden om dit proces te versoepelen. Dit initiatief is eerder 
gestart in Amsterdam en Wenen en laat studenten kennismaken 
met buurtgenoten. Buurtbewoners delen welkomstpakketjes met 
informatie over de buurt uit aan de studenten en staan open voor een 
praatje en vragen over de buurt (Hoekstra & Dahlvik, 2018). 

Overlast in de Zeeheldenbuurt

Bewoners van de Zeeheldenbuurt wonen met plezier in hun buurt 
(Gronometer, 2018). Ook ervaren de buurtbewoners het onderlinge 
contact tussen studenten en niet-student als positief. Wel ervaren 
ze meer geluidsoverlast en overlast door overmatig drankgebruik in 
vergelijking met andere buurten (de Basismonitor, 2019). Om een beter 
beeld te schetsen van overlast in de Zeeheldenbuurt analyseerden de 
student-onderzoekers de percepties op overlast van studenten uit de 
Hoendiepflat en van hun buurtgenoten. 

GELUIDSOVERLAST
Buurtbewoners ervaren meer overlast dan de studenten uit het 
studentencomplex, zo blijkt uit de resultaten van student-onderzoekers. 
De buurtgenoten ergeren zich vooral aan verkeerd geparkeerde fietsen, 

Aan de hand van vragenlijsten zijn bewoners bevraagd naar de 
ervaren overlast in hun buurt, waaronder thema’s als afval op straat, 
geluidsoverlast en vandalisme. In totaal hebben er 34 studenten en 
69 niet-studenten aan het onderzoek meegewerkt. Ook voerden de 
student-onderzoekers informele gesprekken met de buurtbewoners. 
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rommel op straat en geluidsoverlast rondom het studentencomplex. 
Hoewel, studenten van de Hoendiepflat zich ook storen aan (fout) 
geparkeerde fietsen, ergeren zij zich weinig aan geluidsoverlast en 
rommel op straat. 

Daarnaast valt uit gesprekken met een aantal buurtbewoners op dat 
zij vooral overlast ervaren van studenten die naast hen wonen. Vooral 
in de zomermaanden ervaren deze respondenten geluidsoverlast. 
Studenten zitten dan tot laat op straat of op het balkon, met lawaai als 
gevolg. De studenten uit het studentencomplex worden hier minder op 
aangekeken. 

ROMMEL OP STRAAT
Buurtbewoners houden studenten uit het studentencomplex 
wel verantwoordelijk voor de rommel op de straat rondom het 
studentencomplex. De buurtbewoners vinden het vervelend dat het 
aanzicht van de buurt verslechtert. Deze resultaten bevestigen dat 
bewoners van de Zeeheldenbuurt met de jaren minder tevreden zijn 
met het onderhoud van hun buurt (Basismonitor, 2019). Meer rommel 
op straat is een bekend verschijnsel in buurten waar studentificatie 
optreedt (e.g. Hubbard, 2008). Dat lijkt ook in de Zeeheldenbuurt aan 
de hand te zijn.

foto 8: Vrijwilligers uit de buurt in actie tegen zwerfvuil in Purmerend (Weidevenner, 2019)  
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Verhuisintenties in Paddepoel

Een buurt met veel studenten kan zowel voor- als nadelen hebben 
voor het woongenot van buurtbewoners. Een gestudentificeerde buurt 
kenmerkt zich vaak door levendigheid en de komst van hippe kroegjes 
en cafés (Smith, 2004). Daarentegen, zijn aan een studentenbuurt 
ook enkele problemen verbonden.  Zoals hierboven beschreven, 
kan overlast of een verminderd veiligheidsgevoel het woongenot 
van buurtbewoners aantasten. De vraag is of dit gevolgen heeft 
voor de verhuisgeneigdheid van bewoners; blijven zij in de buurt 
wonen of willen zij verhuizen door de intrek van studenten? Om dit 
te achterhalen zijn de verhuisintenties en -motieven van bewoners in 
Tuinwijk en Paddepoel-Zuid onderzocht. 
 

VERHUISMOTIEVEN
Verhuismotieven worden gedomineerd door persoonlijke factoren zoals 
veranderingen in het inkomen of in de compositie van het huishouden. 
Studentificatie van de buurt heeft wel invloed op de verhuisintentie van 
buurtbewoners, maar wel in een genuanceerde vorm. Bijna één op de 
drie bewoners geeft aan dat de studentificatie van de buurt behoort tot 
de top drie redenen om te willen verhuizen. Vaak werd geluidsoverlast 
in de nacht als voornaamste ergernis aangedragen. Andere negatieve 
effecten die respondenten met studentificatie associëren zijn: 
zwerfafval, verwaarloosde tuinen, en de hoeveelheid fout geparkeerde 
fietsen. Tegelijkertijd geeft meer dan de helft respondenten aan 
dat de aanwezigheid van studenten geen invloed heeft op hun 
verhuisintenties. 

Aan de hand van vragenlijsten zijn respondenten onder andere 
bevraagd naar hun verhuismotieven en de ervaren positieve en 
negatieve effecten van studenten in de buurt.  
In totaal zijn er 42 vragenlijsten afgenomen. 
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BEGRIP VOOR ELKAAR
Volgens de respondenten is het organiseren van gezamenlijke 
activiteiten en onderlinge gesprekken een vereiste voor het ontstaan 
van wederzijds begrip voor elkaar. De respondenten geven aan in dat 
geval meer bereid te zijn om bijvoorbeeld feestjes tijdens weekenden 
en doordeweekse dagen te accepteren. Voor het slagen van zulke 
activiteiten is het wel belangrijk dat zowel studenten als niet-student 
bewoners willen investeren in ontmoetingen en contact met elkaar. 
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Sociale contacten
 
Dat verschillende bevolkingsgroepen samenleven in één buurt betekent 
nog niet dat zij automatisch contact met elkaar hebben. Voor studenten 
spelen hierbij een aantal factoren een rol. Het sociale leven van 
studenten speelt zich vaak af buiten de buurt af. Zij ontmoeten hun 
vrienden vaak bij verenigingen of op locaties van onderwijsinstellingen 
(Kenyon, 1997). Ook houden studenten vaak een ander leefritme aan 
dan hun buurtgenoten (Lager & Van Hoven, 2019). Daarnaast wonen 
studenten, vergeleken met andere bewoners, kort in de buurt. Het 
betekent dat contacten tussen bewoners en studenten vaak maar 
moeilijk tot stand komen. Dit kan leiden tot een gebrek aan sociale 
cohesie en buurtbinding, onbegrip en conflicten (Hubbard, 2008). 
Tegelijkertijd blijkt dat  buurtverenigingen en actieve Stadjers zich 
inzetten om het contact tussen studenten en andere bewoners te 
verbeteren en te versterken (Zeeheldenbuurt, z.d.). 

Dit hoofdstuk bespreekt de onderzoeken van student-onderzoekers 
naar het effect van een studentencomplex op de onderlinge sociale 
contacten tussen bewoners en studenten in Paddepoel. 

Onderlinge contacten in Paddepoel

In vergelijking met andere Groningse buurten zijn bewoners van 
Paddepoel weinig gehecht aan hun buurt. Ook heeft een lager 
aantal dan het Groningse gemiddelde het idee dat ze in een 
prettige buurt wonen en het gevoel dat ze hun buurtgenoten 
goed kennen (Basismonitor, 2019). Daarnaast lijkt ook de omgang 
tussen buurtgenoten en studenten, en tussen jonge en oudere 
bewoners stroef te verlopen (Kenyon, 1997). Om deze fenomenen 
nader te onderzoeken hebben studenten onderzoek gedaan naar 
studentencomplex Upsilon en het naastgelegen seniorencomplex 
Bernlef. De vraag in hoeverre het contact tussen de studenten en 
de ouderen bij kan dragen aan een verbeterde sociale cohesie staat 
centraal.
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VERSCHILLEN TUSSEN JONG EN OUD
Tussen de studenten van Upsilon en de inwoners van het 
seniorencomplex vinden weinig ontmoetingen plaats. De sociale 
contacten van de studenten en de senioren beperken zich voornamelijk 
tot het eigen wooncomplex. Zo geeft meer dan de helft van 
respondenten van Bernlef aan geen contacten te hebben buiten het 
eigen complex. Tegelijkertijd geven zowel de ouderen als studenten 
aan zich soms eenzaam te voelen. Dit gevoel is sterker bij de oudere 
populatie dan bij de studenten. Toch geven studenten en ouderen aan 
geen behoefte te hebben het contact met elkaar op te zoeken.

De fysieke gesteldheid van de oudere inwoners speelt hierin een 
rol. Een respondent van Bernlef vermeldde dat ze niet vaak naar 
buiten gaat, omdat ze geen lange (loop)afstanden meer kan afleggen. 
Bovendien vermindert de aanwezigheid van winkels en een restaurant 
in Bernlef de noodzaak voor bewoners om naar buiten te gaan en 
vermindert ze ook hun kans op ontmoetingen in de buurt.

TAALBARRIÈRES
Upsilon is een internationaal studentencomplex waar de voertaal 
Engels is. De taalbarrière is voor de bewoners van Bernlef een 
belemmering voor contact met de studenten. Daarnaast verklaart 
een respondent dat het lastig is een relatie op te bouwen met de 
studenten, omdat de studenten één keer per jaar allemaal vertrekken. 
Deze verklaring weerspiegelt de bevindingen van Sage et al. (2013) 
en Smith (2008). Zij stellen dat studenten weinig sociale contacten 
opbouwen in de buurt en zich weinig verbonden voelen met hun 
directe omgeving. Het stimuleren van contact tussen studenten en hun 

De student-onderzoekers namen 65 vragenlijsten af onder de 
bewoners van Upsilon. Wegens de uitbraak van het Covid-19 
virus is de dataverzameling in seniorencomplex Bernlef vroegtijdig 
stopgezet. Desalniettemin zijn 7 diepte interviews afgenomen met 
de bewoners. Met observaties op verschillende tijdsmomenten is 
het aantal ontmoetingen op het gezamenlijke plein van Bernlef en 
Upilson in kaart gebracht. 
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buurtgenoten verloopt daardoor stroef. Daarnaast achten studenten het 
opzetten van deze contacten vaak onnodig.

GEEN CONFLICTEN
Conflicten tussen studenten en hun buurtgenoten kunnen ontstaan 
door grote leeftijds- en leefstijl verschillen. Wat opvalt uit het 
onderzoek van de student-onderzoekers is dat zowel de studenten 
van Upsilon als de bewoners van Bernlef geen conflicten ervaren. 
Wat duidelijk naar naar voren komt uit de rapporten is dat de inwoners 
van Bernlef en Upsilon gescheiden levens leiden; bijna 75% van de 
studenten van Upsilon geeft aan nooit contact te hebben met inwoners 
van Bernlef. De inrichting van de gebouwen en de openbare ruimte 
biedt namelijk geen stimulans voor een praatje. Er is dus weinig 
contact, maar ook geen noemenswaardige problemen. 

VOOR HEN DIE WÉL CONTACT WILLEN 
Uit de onderzoeken van de student-onderzoekers blijkt dat niet iedere 
student en buurtbewoner behoefte heeft aan (meer) ontmoetingen 
met elkaar. Het is van belang dat de verwachtingen ten aanzien van 
het stimuleren van contacten tussen deze groepen realistisch zijn. 
Verwachtingen over de participatie en integratie van studenten in de 
buurt mogen niet te hooggespannen zijn. Toch kan het aanmoedigen 
van ontmoetingen voor de buurt van grote waarde zijn in het bestrijden 
van eenzaamheid onder ouderen en ook studenten. Kleinschalige 
activiteiten, zoals gezamenlijke diners of huiskamerconcerten, zijn een 
mooi begin (foto 9 en 10).
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Foto 9: studenten en senioren samen aan het ontbijt in Maastricht  (Maastricht University, 

2019)

Foto 10: studenten en senioren met elkaar in contact tijdens een gezamenlijk diner in 

Delft  (Stijlvol Ouder, 2020).
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Saamhorigheidsgevoel
 
Het gevoel van verbondenheid met de buurt is onlosmakelijk 
verbonden met de tevredenheid met de woonomgeving en met het 
kennen van buurtgenoten (Kenyon, 1997). Door de intrek van studenten 
in de buurt kan het gevoel van verbondenheid met de buurt onder 
druk komen te staan. Daarnaast schrijven Munro et al. (2012) in hun 
artikel dat studenten onervaren zijn in het onderhouden van hun huis 
en omgeving. Ook leven zij in een studentencomplex vaak fysiek 
en sociaal geïsoleerd van hun buurtgenoten. Het contact tussen de 
groepen komt daardoor minder snel tot stand met als mogelijk gevolg 
een verminderd buurtgevoel. 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeken van de studenten naar 
het effect van een studentencomplex op de buurt bintenis in de 
Zeeheldenbuurt en het saamhorigheidsgevoel in de Schildersbuurt 
besproken. 

Verbondenheid in de Schildersbuurt

Bewoners van de Schildersbuurt wonen met plezier in hun buurt 
(Basismonitor, 2019). Toch scoort de buurt, volgens de Basismonitor 
(2019) op indicatoren van het thuisvoelen in de buurt en op 
saamhorigheid lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Daarnaast 
blijkt uit dezelfde monitor dat buurtgenoten elkaar nauwelijks kennen. 
Daarom is in het onderzoek in de Schildersbuurt de invloed van de 
aanwezigheid van het studentencomplex en de vele studenten op  
de verbondenheid met de buurt bestudeerd. 

De student-onderzoekers hebben in totaal 63 vragenlijsten 
afgenomen, 15 zijn ingevuld door studenten, de overige 48 door 
niet-studenten. De respondenten werden bevraagd naar hun 
participeren binnen de buurt, de mate van contact met hun buren 
en met studenten in het bijzonder. 
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BUURTGEVOEL
In de wetenschappelijke literatuur wordt studentificatie van de buurt 
geassocieerd met een afnemend buurtgevoel (Bailey et al. 2012). 
Toch leveren de resultaten van de student-onderzoekers hier geen 
aanwijzingen voor op. Ruim 70% van de niet-student bewoners 
en meer dan 90% van de studenten geeft aan zich thuis te voelen 
in de Schildersbuurt. Geen van de respondenten geeft aan zich 
niet thuis te voelen in de buurt. Het is dus niet aannemelijk dat 
het studentencomplex in de Schildersbuurt niet direct leidt tot een 
afnemend saamhorigheidsgevoel. Voor nu wonen zowel studenten als 
niet-studenten wonen er met plezier en voelen zich prettig in de buurt.

PARTICIPATIE
De student-onderzoekers keken naar verschillende aspecten van het 
saamhorigheidsgevoel, één zo’n onderzochte indicator was het gevoel 
van invloed op de ontwikkeling van de buurt. Uit de resultaten van 
de student-onderzoekers blijkt dat studenten het gevoel te hebben 
geen invloed uit te kunnen oefenen op de buurtontwikkeling. Deze 
uitkomsten komen overeen met een studie van Hilbrants (2013). Hij 
stelt dat studenten in Groningen vaak niet actief zijn in hun buurt. 
Redenen hiervoor zijn dat studenten niet willen meedoen of niet 
weten hoe ze mee kunnen doen. Initiatieven als WIJS - Wijkinzet door 
Jongeren & Studenten - maken het gemakkelijker voor studenten om 
iets te doen voor de buurt.  

ONDERLINGE CONTACTEN
Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet-student bewoners 
voornamelijk met elkaar optrekken. Tussen studenten en niet-
studenten vinden weinig ontmoetingen plaats. Een mogelijke verklaring 
is de kortere verblijfsduur van studenten in studentencomplexen. 
Niet-student bewoners die een langere periode in de buurt wonen, 
zijn meer bereid om te investeren in lokale contacten dan studenten. 
Daarnaast sluiten studenten vaak vriendschappen met medestudenten 
buiten de lokale gemeenschap (Kenyon, 1997). Het verschil in 
bereidheid om te investeren in contact verklaart mogelijk waarom de 
integratie van studenten in de buurtgemeenschap stroef verloopt.
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ACTIEVE STUDENTEN
In de Schildersbuurt zijn al verschillende initiatieven om het 
saamhorigheidsgevoel in de buurt te vergroten. De student-
onderzoekers adviseren de buurt hiermee door te gaan. Een 
gezamenlijke buurttuin kan bijvoorbeeld helpen studenten en 
buurtbewoners met elkaar in contact te brengen (foto 11). 
Buurtbewoners krijgen hier de mogelijkheid om in een informele 
setting met elkaar een praatje te maken. De student-onderzoekers 
lieten zich ook inspireren door een initiatief in Amsterdam. Daar 
werken studenten gezamenlijk aan het verbeteren van het 
saamhorigheidsgevoel in de buurt door activiteiten te organiseren.  
In ruil voor hun inzet krijgen de studenten gratis huisvesting.  

Foto 11: Tuinieren, spelen en kletsen in de Buurttuin in Zwolle  

(Stichting Hervormd Weeshuis, z.d.)
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Verbondenheid in de Zeeheldenbuurt

De bewoners ervaren de Zeeheldenbuurt als een prettige plek om te 
wonen en zijn dan ook gehecht aan hun buurt (Basismonitor, 2019). 
De mate waarin een persoon zich verbonden voelt met de buurt heeft 
invloed op het zorgdragen voor de publieke ruimte in de buurt (Rollero 
& De Piccoli, 2010). Dit suggereert dat deze verbondenheid toeneemt 
als een persoon tevreden is met de woonomgeving en bij het beter 
leren kennen van de buurtgenoten. Echter, studenten wonen een korte 
periode in de buurt en hebben daarmee minder een kans om een diepe 
verbintenis te ontwikkelen met hun buurt. Daarmee kan het gebrek 
aan een sterk gevoel van verbondenheid met de buurt een negatief 
effect hebben op het onderhouden van de publieke ruimte. De student-
onderzoekers onderzochten dit vraagstuk in de Zeeheldenbuurt. 

TEVREDENHEID MET DE WOONOMGEVING
De resultaten van de student-onderzoekers tonen aan dat de 
respondenten tevreden zijn met de fysieke leefomgeving van de 
Zeeheldenbuurt. Zowel de studenten als de niet-student bewoners 
geven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de woning en van de 
woonomgeving. Daarnaast blijkt dat bewoners van de Zeeheldenbuurt 
hun buurt schoon en netjes proberen te houden. Zowel de studenten 
uit de Hoendiepflat als de niet-student bewoners geven aan vaak 
verkeerd geparkeerde fietsen in rekken te plaatsen en op straat 
gegooid afval weg te gooien.  

Er is een vragenlijst afgenomen onder de bewoners waarin ze 
onder andere bevraagd werden naar het contact met hun buren, 
participatie binnen de buurt en de tevredenheid met de kwaliteit 
van de buurt. Daarnaast stelden de studenten vragen over het 
gebruik van de faciliteiten in de buurt. 

In totaal hebben er 34 studenten en 69 niet-studenten aan het 
onderzoek meegewerkt.



34

GEZAMENLIJKE SCHOONMAAKACTIES
Gezamenlijke schoonmaakacties worden voornamelijk opgezet tussen 
niet-student bewoners. Enkele voorbeelden zijn het opruimen van 
tuinen en stoepen en schoonmaakacties in de buurt. Wat opvalt is 
dat studenten uit de Hoendiepflat niet meedoen aan deze acties. 
Mogelijkerwijs weten studenten uit de Hoendiepflat niet van het 
bestaan van deze schoonmaakacties of ze weten niet hoe ze zich 
moeten aanmelden (Hilbrants, 2013). Een andere verklaring voor 
de afwezigheid van de studenten in gezamenlijke acties is dat de 
niet-student bewoners langer de tijd hebben gehad om intensieve 
contacten op te bouwen met hun buren. Daarnaast is de Hoendiepflat 
een gemeenschap op zich en biedt de strikte scheiding tussen complex 
en buurt weinig kansen voor het ontstaan van een gemeenschappelijk 
buurtgevoel.

OPEN (STUDENTEN)HUIS
Om het ‘community’ gevoel te versterken adviseren de student-
onderzoekers om één maal per jaar een Open Huis te organiseren 
waarbij studenten hun studentencomplex met een hapje en drankje 
openstellen voor hun buurtgenoten. Een Open Huis biedt de 
gelegenheid om met elkaar in contact te komen en elkaar beter te 
leren kennen. In 2016 is een vorm hiervan al in praktijk gebracht. De 
studenten van de Hoendiepflat nodigden alle buurtbewoners uit voor 
een driedaags evenement, met onder andere vele activiteiten in hun 
eigen studentencafé in de Hoendiepflat. Op de aankondiging van het 
evenement werd de onderlinge verbondenheid nog eens aangestipt: 
‘We zien graag zoveel mogelijk mensen uit de buurt op één of meer 
van de dagen- zo versterken we immers het gezamenlijke gevoel in de 
buurt!’ (Zeeheldenbuurt, 2016). 

Thuis voelen in Paddepoel

Paddepoel scoort lager dan het gemeentelijk gemiddelde 
op verbondenheid met de buurt en thuisvoelen in de buurt 
(Basismonitor,2019). Ook geven bewoners aan dat ze het idee hebben 
dat ze hun buren niet goed kennen. Om verder in dit vraagstuk te 
duiken heeft de student-onderzoeker gekeken naar de invloed van 
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studentencomplexen Upsilon, Campus Zonnelaan en Polaris op het 
‘community’ gevoel in de buurt.  

In totaal zijn 43 enquêtes afgenomen op basis van een 
gerandomiseerde steekproef (figuur 1). De respondenten, 
ingedeeld in drie zones op basis van de woonafstand tot het 
complex, zijn onder andere bevraagd naar hun woonplezier, het 
contact met hun buren en of en hoe vaak ze overlast ervaren. 
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THUIS VOELEN IN DE BUURT
Ondervraagde buurtbewoners vinden het prettig wonen in Paddepoel. 
Ze voelen zich er thuis en mensen maken regelmatig een praatje met 
elkaar op straat. Ook vond de student-onderzoeker dat de afstand van 
het studentencomplex tot de eigen woning geen invloed heeft op de 
mate waarin buurtbewoners zich thuis voelen in de buurt. 
Wetenschappelijk studies uit het Verenigd Koninkrijk vinden een 
tegenovergesteld effect. Sage et al. (2013) stellen dat het tijdelijke 
karakter van studentenhuisvesting het ‘community’ gevoel vermindert 
en dat bewoners zich minder verbonden gaan voelen met de buurt. 
Echter, in Paddepoel lijkt de komst van de studentencomplexen geen 
invloed te hebben op het gevoel van thuis voelen (Gronometer, 2018).

Wat opvalt in de Groningse studie is dat de buurtbewoners 
relatief weinig negatieve effecten van de aanwezigheid van een 
studentencomplex in de buurt ervaren. Buurtbewoners gaven aan 
soms last te hebben van geluidsoverlast, maar schreven dat niet direct 
toe aan de aanwezigheid van de studenten in het studentencomplex. 
Dit wordt mogelijk verklaard door de relatief gescheiden ligging van 
de complexen ten opzichte van de woningen van buurtbewoners. 
Respondenten zijn vaak tevreden met het studentencomplex in de 
buurt, met name de levendigheid die studenten met zich meebrengen 
wordt gewaardeerd. 
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Dit boekje presenteert een evaluatie van de effecten van 
studentencomplexen op studentenhuisvesting en de invloed van 
studenten in de buurt in de stad Groningen. Zo’n veertig student-
onderzoekers analyseerden de buurteffecten van studentencomplexen 
in Groningen. Terwijl veel wetenschappelijke studies, met name uit het 
Verenigd Koninkrijk, vooral de nadruk leggen op de negatieve aspecten 
van een studentencomplex in de buurt, is het beeld in Groningen 
genuanceerder. 

De onderzoeken laten inderdaad zien dat buurtbewoners verschillende 
vormen van overlast ervaren in de buurt. Veelvoorkomende ergernissen 
van buurtbewoners zijn de hoeveelheid (fout) geparkeerde fietsen, 
en rommel bij het studentencomplex en geluidsoverlast. Studenten 
hebben vaak een ander dag-nacht ritme dan hun buurtbewoners, 
wat kan leiden tot geluidsoverlast. Toch wordt de oorzaak van 
geluidsoverlast niet alleen bij de studenten van het studentencomplex 
gezocht. Andere genoemde oorzaken zijn (nachtelijk) verkeer in nauwe 
straten en slecht geïsoleerde huizen.

Studenten en hun buurtgenoten leven gescheiden levens. Het 
geïsoleerde karakter van het studentencomplex in de buurt heeft daar 
mogelijk invloed op. Daarnaast beperken de tijdelijke huurcontracten 
van studenten hun de mogelijkheden om een band op te bouwen met 
hun buurtgenoten. Tegelijkertijd blijkt uit de onderzoeken dat van beide 
kanten maar beperkt behoefte is aan contact. Een belangrijke les is dus 
dat de verwachtingen over de integratie en participatie van studenten 
in de buurt niet te hoog gespannen moeten zijn. 

De gescheiden levens van studenten en hun buurtgenoten speelt 
waarschijnlijk ook een rol bij het uitblijven van grootschalig overlast. 
Door de concentratie van studenten in complexen blijven geluids- 
en afvaloverlast geconcentreerd en handelbaar. Daarnaast zorgt 
de aanwezigheid van een gebouwbeheerder voor een centraal 
aanspreekpunt vanuit de buurt en hij of zij spreekt, indien noodzakelijk, 

Conclusie
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complexbewoners op eigen initiatief aan op hun gedrag. Gezien de 
beperkte behoefte aan onderling contact tussen studenten en niet-
studenten en de positieve effecten voor overlast, lijkt de clustering 
van studenten in complexen een waardevolle toevoeging aan de 
huisvestingsstrategie. Echter is het oppassen dat het wonen in 
afgeschermde gemeenschappen niet zorgt voor vervreemding tussen 
student en Stadjer en onnodig bijdraagt aan segregatie. Het toevoegen 
van publieke functies in complexen kan dit risico verminderen.

Student-onderzoekers stellen verschillende kleinschalige ingrepen voor 
die de leefbaarheid rondom studentencomplexen kan bevorderen, 
zowel voor studenten als niet-studenten. Deze acties dienen vaak 
meerdere doelen: zo kan een gezamenlijke schoonmaakactie in de 
buurt bijdragen aan het versterken van onderlinge contacten en aan 
het onderhoud van de openbare ruimte. Ook al zijn zulke interventies 
van korte duur, wanneer het contact eenmaal is gelegd kunnen ook 
vluchtige ontmoetingen, zoals herkenning en begroetingen op straat, 
het leefklimaat verbeteren.

Kortom, studentencomplexen blijken een passende manier om 
huisvesting te bieden aan de groeiende studentenpopulatie in 
Groningen. De komst van een studentencomplex kan de sociale en 
fysieke omgeving van de buurt veranderen. Dit boekje dient als houvast 
en inspiratie voor complexbeheerders, beleidsmakers én studenten om 
te zorgen dat deze veranderingen vooral als positief worden ervaren.
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