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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

 

Met het zoeken van een afstudeeropdracht kwam ik via de Wetenschapswinkel Biologie terecht bij 

Milieupunt Oost waar de vraag lag om een wijkmilieumonitor te ontwikkelen. Na een moeizame start met 

tegenslagen werd langzaam aan duidelijk op welke wijze het onderzoek vorm gegeven zou worden. Na 

een onderbreking van twee maanden door een verplichte cursus aan de opleiding Milieuwetenschappen, 

heb ik gewerkt aan de methode om data te verzamelen onder de bewoners: de vragenlijst. Met spanning 

heb ik gewacht op de hoeveelheid respons. Na een aantal weken was het duidelijk. Het was blijkbaar 

enorm aangeslagen, want de respons en de reacties waren overweldigend. Bijkomend van de grote 

hoeveelheid respons ben ik aan de slag gegaan met het verwerken en analyseren van de gegevens. Onder 

andere door de hoeveelheid vragen heeft het interpreteren van de data veel tijd gekost. Al met al heeft 

het geresulteerd in een uitgebreid verslag over de beleving en het gedrag van de bewoners in Utrecht-

Oost.  

Ondanks de ups en downs heb ik met plezier gewerkt aan de ontwikkeling van de 

wijkmilieumonitor. Wat mij heeft aangesproken is dat het onderzoek op lokaal niveau onder de bewoners 

plaatsvond, wat me het gevoel heeft gegeven dat ik me tussen hen begaf om naar ze te luisteren. Hierdoor 

raak je erg betrokken bij een wijk. Voor mij is de maatschappelijke relevantie van het onderzoek 

ondertussen wel duidelijk. Ik hoop daarom op een  mooie toekomst voor de wijkmilieumonitor en dat dit 

product een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.     

 

Op deze plaats wil ik verder mijn dank uitspreken aan het team dat mij heeft begeleid. Tine de 

Vries en Fred Verniers van Milieupunt Oost, die altijd achter me stonden; Manon Vaal die vanuit de 

Wetenschapswinkel Biologie de coördinatie van het onderzoek heeft gedragen; Walter Vermeulen en 

Beate Völker voor hun vakkundige begeleiding vanuit de Universiteit Utrecht. Verder wil ik de personen 

bedanken die hun hulp hebben getoond door middel van het verstrekken van informatie. En tot slot gaat 

mijn bijzondere dank uit naar alle respondenten die hun medewerking hebben verleend bij het onderzoek.     

 

 

Bas Rijksen 

Utrecht,  september 2003 
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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

Milieupunt Oost is een organisatie die zich op lokaal niveau inzet om de kwaliteit van de 

leefomgeving te verbeteren. Om enerzijds in te kunnen spelen op de behoefte van de bewoners en 

anderzijds veranderingen en trends in de wijk waar te kunnen nemen, heeft het Milieupunt de 

Wetenschapswinkel Biologie en de Universiteit Utrecht de opdracht gegeven om een wijkmilieumonitor te 

ontwikkelen. Hiermee dient inzicht te worden verkregen in de milieubeleving en het milieugedrag van de 

bewoners in Utrecht-Oost. Voor een vergelijking met de milieusituatie in de wijk dient tevens inzicht te 

bestaan in de feitelijke milieukwaliteit. Met de resultaten van de wijkmilieumonitor kan het Milieupunt in 

de loop van de tijd haar beleid en activiteiten beter onderbouwen en eventueel bijstellen. De centrale 

vraagstelling van dit onderzoek luidt: in hoeverre hangen milieubeleving, milieugedrag en de 

milieukwaliteit met elkaar samen en wat zijn de verschillen in milieubeleving, in milieugedrag en in de 

milieukwaliteit in de buurten van Utrecht-Oost en in welke mate hangen deze verschillen samen met de 

betreffende buurt? De centrale begrippen c.q. onderzoeksonderdelen in dit onderzoek zijn als volgt 

gedefinieerd. 

              - Milieubeleving: de manier waarop de bewoners hun leefomgeving ervaren.     

- Milieugedrag: de handelingen van bewoners die direct of indirect van invloed zijn op natuur en 

   milieu.  

              - Milieukwaliteit: objectieve kenmerken van het fysieke milieu, zoals decibellen geluid.    

 

Om de vraagstelling te beantwoorden is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en een 

schriftelijke enquête om de milieubeleving en het milieugedrag onder de bewoners in Utrecht-Oost te 

onderzoeken. Hierbij waren de volgende onderwerpen betrokken: afval, geluid, geur, luchtverontreiniging, 

energie, water, mobiliteit, openbaar groen, veiligheid en leefbaarheid. Omdat het te veel werk was om alle 

bewoners (± 27.000) in Utrecht-Oost in het onderzoek te betrekken is een deel (± 700) benaderd om de 

enquête in te vullen. Hiervan heeft bijna 45% meegewerkt, wat een hoge respons is voor een schriftelijke 

enquête.  

 

Uit vergelijkingen tussen de onderzoeksresultaten en de gemeentelijke en landelijke gegevens 

komt  naar voren dat onder de respondenten de vrouwen oververtegenwoordigd zijn, het merendeel in de 

leeftijdsklasse van 30 tot 45 jaar of van 45 tot 60 jaar valt, weinig laagopgeleiden zijn, de inkomensklassen 

redelijk gelijk verdeeld zijn, redelijk veel koopwoningen voorkomen en veel bewoners langer dan 5 jaar op 

hetzelfde adres wonen.  

Volgens de bewoners moeten de volgende onderwerpen met voorrang de aandacht krijgen: 1. 

criminaliteit/vandalisme; 2. verkeersoverlast; 3. rommel op straat en 4. openbaar groen.  
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In vergelijking met het landelijke afvalscheidingsgedrag blijft het scheiden van GFT-afval, klein 

chemisch afval en papier in Utrecht-Oost achter. Bewust milieuvriendelijk koopgedrag en het aanspreken 

van mensen op hun gedrag is niet zo gangbaar. Vooral door wegverkeer, omwonenden/buren en 

kinderen/jongeren heeft 65% wel eens last van geluid. Geluidhinder heeft in de wijk een behoorlijke 

impact op de beleving van de woonomgeving. Zo’n 25% van de bewoners heeft wel eens last van geur. 

Door verkeer wordt de meeste geurhinder ondervonden: bijna wekelijks, en het wordt als hinderlijk 

aangeschreven. Ruim een kwart zegt wel eens last te hebben van luchtverontreiniging.  

In Utrecht-Oost wordt al veel groene energie afgenomen (38%). Onder degenen die geen groene 

energie afnemen heeft 40% (nog) niet de moeite genomen om zich te verdiepen in het gebruik van groene 

energie. Er is onder de bewoners breed verpreid, energiezuinig gedrag geconstateerd. Op het 

waterverbruik wordt niet altijd goed gelet. Verder is er grote interesse in de mogelijkheden tot besparing 

van zowel energie als water in het huishouden.  

In vergelijking met andere Nederlanders is het autobezit onder de respondenten laag. De 

autobezitters letten in het algemeen redelijk op het verminderen van het autogebruik. De trein en de fiets 

zijn beide gangbare vervoersmiddelen. Te hard rijdende motorvoertuigen en het last hebben van te weinig 

parkeermogelijkheden zijn duidelijke hinderaspecten in Utrecht-Oost.  

 

De bewoners zijn over het algemeen redelijk tevreden over het openbaar groen, getuige een 

gemiddeld rapportcijfer van 7,1. Maar liefst 72% vindt dat er redelijk tot veel zwerfafval in de plantsoenen 

en parken ligt. Verder moet volgens de bewoners vooral aandacht worden besteed aan het onderhoud van 

openbaar groen. Meer dan de helft van de respondenten voelt zich wel eens onveilig in de buurt (55%); in 

vergelijking met gemeentelijke gegevens (29%) is dit een hoog percentage. De plaats waar de meeste 

onveilige gevoelens worden ervaren is in het park. Men voelt zich hier soms tot vaak onveilig. De 

ontevredenheid over de verkeersveiligheid neemt in Utrecht-Oost de laatste jaren toe. 46% vindt de 

veiligheid ten aanzien van verkeer niet onveilig maar ook niet veilig. 15% is hier (zeer) ontevreden over. 

Fietsen kunnen niet in alle situaties voldoende veilig gestald worden: 40% zegt dat hier onvoldoende 

mogelijkheden voor zijn. De hoeveelheid openbare straatverlichting is, op enkele gevallen na, goed in 

orde.   

 

Utrecht-Oost wordt beschouwd als een wijk waar het prettig wonen is en de leefbaarheid als 

redelijk goed wordt ervaren. Er is echter een dalende tendens waar te nemen in de mate van tevredenheid 

over de buurt  en de leefbaarheid. Verder kan geconcludeerd worden dat het ´milieu in de leefomgeving´ 

onder de bewoners een belangrijke plaats inneemt. De uitkomsten over de beleving en het gedrag van 

bewoners leveren soms redelijke grote verschillen op tussen de buurten. Er kunnen op grond van dit 

onderzoek geen eenduidige uitspraken gedaan worden over de samenhang tussen de milieubeleving en 

het milieugedrag en de milieukwaliteit. De leeftijd van de bewoners en het opleidingsniveau blijken samen 

te hangen met bepaalde milieubeleving en bepaald milieugedrag. Door middel van een stappenplan 

kunnen derden op een zelfde wijze een ‘leefbaarheidsonderzoek‘ uitvoeren in elke willekeurige wijk. 

Aanbevolen wordt om de wijkmilieumonitor breed bekend te maken en het te doen opstarten in andere 

wijken en steden. Milieupunt Oost kan op verschillende terreinen adviezen uitbrengen, zoals over 

afvalinzameling en criminaliteit. Verder is geadviseerd om met de activiteiten buurtgericht te gaan werken. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor snoei- en veegactiviteiten. Hiernaast wordt aangeraden om buurtgericht 

overleg te gaan voeren, zodat lokale problemen door middel van maatwerk worden opgelost. In het 
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algemeen wordt geadviseerd om milieumonitoring in Utrecht-Oost te blijven uitvoeren, zodat de kwaliteit 

van de leefomgeving in ieder geval gehandhaafd blijft en zo mogelijk verbetert.      
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H o o f d s t u k  1  
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 aanleiding 

 

De kwaliteit van de leefomgeving wordt in het landelijke milieubeleidsplan aangeduid als één van 

de belangrijkste items van deze tijd [VROM, 2001]. Met de leefomgeving wordt de bebouwde omgeving 

bedoeld, waarin de burger zich een groot gedeelte van de tijd bevindt. De term kwaliteit duidt op een 

gezonde leefomgeving als geheel: het gaat bijvoorbeeld om sociale samenhang, veiligheid, tevredenheid 

en een nette buurt. De kwaliteit van de leefomgeving kan op verschillende ruimtelijke schaalniveaus 

bekeken worden: de woning, de buurt of wijk, de stad of regio en het nationale niveau. Bij 

leefomgevingskwaliteit gaat het vooral om de twee laagste schaalniveaus, de woning en de buurt of wijk. 

De kwaliteit van de leefomgeving kan worden beoordeeld aan de hand van enerzijds de feitelijke 

milieukwaliteit, zoals decibellen geluid en anderzijds de beleving van de mensen [RIVM, 2002]. 

Een algemeen uitgangspunt is dat lokale milieuproblemen zoveel mogelijk op lokaal schaalniveau 

moeten worden opgelost. Om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren worden oplossingen gezocht 

voor problemen die op wijkniveau spelen. Problemen die zich op wijkniveau kunnen voordoen liggen op 

het vlak van hinder, gevaar (veiligheid), verontreiniging, voorzieningenniveau en de sociaal-economische 

situatie. Hinderaspecten zijn onder meer geluidsoverlast, stank, burenruzie en hondenpoep. 

Verontreiniging betreft vervuiling van bodem, water en lucht. Bij het voorzieningenniveau kan gedacht 

worden aan de bereikbaarheid met openbaar vervoer, afvalvoorziening en differentiatie in woonmilieus. 

De sociaal-economische situatie betreft de bevolkingssamenstelling van een wijk en de economische 

perspectieven van de bewoners [Driessen en Glasbergen, 2000].   

 

Lokale organisaties en burgers zijn bij uitstek geschikt om invloed uit te oefenen op de kwaliteit 

van de leefomgeving. Dit komt doordat zij dichtbij de concrete problematiek in de wijk staan en zodoende 

in staat zijn om maatwerk te verrichten [VROM, 1997]. Milieupunt Oost wordt gefinancierd door de 

Gemeente Utrecht en is een stichting die in deze stad, op het gebied van natuur- en milieuzaken, als 

schakel tussen de gemeente en de bewoners in Utrecht-Oost fungeert. Het Milieupunt opereert uitsluitend 

op lokaal niveau en heeft als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Utrecht-

Oost en het streven naar duurzaamheid in de wijk [Milieupunt Oost, 2002a].  
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Om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en om in te spelen op de behoefte van de 

bewoners wil het Milieupunt inzicht krijgen in de milieubeleving en het milieugedrag in Utrecht-Oost. Om 

vergelijkingen te kunnen maken met de ‘werkelijkheid’ dient inzicht te bestaan in de feitelijke 

milieukwaliteit. Om te kunnen anticiperen op eventuele veranderingen in de beleving, het gedrag en de 

milieukwaliteit is het gewenst om een wijkmilieumonitor te ontwikkelen. Met behulp van een monitor 

kunnen gegevens meerdere keren oftewel periodiek verzameld worden, zodat veranderingen en trends in 

de wijk waargenomen kunnen worden. Monitoring is een vorm van informatievoorziening waarbij 

gedurende langere tijd op systematische wijze gegevens worden verzameld, bewerkt en gepresenteerd 

[Smits et al., 1999]. Door middel van langdurig onderzoek naar de milieubeleving, het milieugedrag en de 

milieukwaliteit kan Milieupunt Oost inspelen op de behoefte van bewoners en veranderingen in de wijk 

waarnemen, waardoor zij in de loop van de tijd haar beleid en activiteiten beter kan onderbouwen en 

eventueel bijstellen.    

 

 

1.2  vraag- en doelstelling  

 

In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: In hoeverre hangen milieubeleving, 

milieugedrag en de milieukwaliteit met elkaar samen en wat zijn de verschillen in milieubeleving, 

milieugedrag en de milieukwaliteit in de buurten van Utrecht-Oost en in welke mate hangen deze 

verschillen samen met de betreffende buurt? 

  

De centrale begrippen in dit onderzoek zijn als volgt gedefinieerd.  

MilieubelevingMilieubelevingMilieubelevingMilieubeleving: de manier waarop de bewoners hun leefomgeving ervaren.     

MilieugedragMilieugedragMilieugedragMilieugedrag:  de handelingen van bewoners die direct of indirect van invloed zijn op natuur en 

milieu.  

MilieukwaliteitMilieukwaliteitMilieukwaliteitMilieukwaliteit: objectieve kenmerken van de het fysieke milieu, zoals decibellen geluid. 

 

Om de vraagstelling te beantwoorden is een aantal onderzoeksvragen opgesteld: 

• Welke gegevens zijn reeds aanwezig met betrekking tot milieubeleving, milieugedrag, en de 

milieukwaliteit in Utrecht-Oost? 

• Aan de hand van welke milieuonderwerpen dient de milieubeleving, het milieugedrag en de 

milieukwaliteit gemonitord te worden? 

• Welke indicatoren zijn van toepassing voor de wijkmilieumonitor in Utrecht-Oost? 

• Op welke wijze kan de milieubeleving, het milieugedrag en de milieukwaliteit gemonitord 

worden: wat is de geschikte methode voor de dataverzameling en de steekproeftrekking? 

• In hoeverre is er sprake van samenhang tussen de milieubeleving, het milieugedrag en de  

milieukwaliteit? 

• Welke verschillen zijn aanwezig in de buurten van Utrecht-Oost tussen de milieubeleving, het 

milieugedrag en de milieukwaliteit en in welke mate hangen deze verschillen samen met de 

betreffende buurt? 

 

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een wijkmilieumonitor die de milieubeleving, 

het milieugedrag en de milieukwaliteit in Utrecht-Oost inzichtelijk maakt, zodat Milieupunt Oost kan 

inspelen op de behoefte van de bewoners en veranderingen in de wijk kan waarnemen, waardoor zij in de 
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loop van de tijd haar beleid en activiteiten beter kan onderbouwen en eventueel bijstellen. Om de 

wijkmilieumonitor tot stand te brengen wordt een nulmeting uitgevoerd, zodat op basis van deze 

onderzoeksresultaten de analyses uitgevoerd kunnen worden.     

 

Het onderzoek en de rapportage zijn primair opgesteld voor de initiatiefnemer, namelijk 

Milieupunt Oost. De ontwikkeling van de wijkmilieumonitor dient een praktisch en maatschappelijk 

belang. Het ontwerp van de wijkmilieumonitor is ook bruikbaar voor andere Milieupunten, de Gemeente 

Utrecht, andere geïnteresseerde organisaties en bewoners, omdat het voor elke willekeurige wijk 

aangepast kan worden.  

 

 

1.3  onderzoeksopzet 

 

Het ontwikkelen van de wijkmilieumonitor is te karakteriseren als zowel een beschrijvend (1) als 

een explorerend (2) onderzoek.   

Ad (1). vooraf is er geen hypothese voorhanden en ook geen theorie waarin die hypothese is 

verankerd. Het gaat om de beschrijving en categorisering van kenmerken van onderzoekseenheden aan de 

hand van een vooraf gegeven systematiek. Er wordt antwoord gekregen op open ‘frequentie’-vragen. 

Ad (2). bij dit type onderzoek is er vooraf ook geen theorie en scherp geformuleerde hypothesen 

voorhanden. Het is een tussenvorm van een beschrijvend en toetsingsonderzoek. Er wordt antwoord 

gekregen op open verschil- en/of samenhangvragen [Baarde en de Goede, 2000]. 

 

Het onderzoeksontwerp is de manier waarop het onderzoek wordt vormgegeven. Bij de 

wijkmilieumonitor  dient een representatief beeld te ontstaan over de milieubeleving en het milieugedrag 

in Utrecht-Oost. Omdat hiervoor informatie verzameld moet worden bij een groot aantal personen over 

een groot aantal kenmerken is er sprake van een survey-onderzoek [Baarda en de Goede, 2000]. Door het 

toepassen van de methode van monitoren vinden herhaald metingen plaats, ook wel longitudinale survey 

genoemd. Hierdoor kunnen op den duur veranderingen en oorzakelijke verbanden (causaliteit) in de wijk 

vastgesteld worden. Uit de gehele bevolking van Utrecht-Oost zal vanwege tijd en geld een steekproef 

getrokken worden.    

 

De volgende methoden zijn gebruikt om de wijkmilieumonitor te ontwikkelen: 

literatuuronderzoek, schriftelijke interviews, raadplegen internet en gesprekken met medewerkers van 

Milieupunt Oost, de Gemeente Utrecht, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het Waterleidingbedrijf 

Hydron. De literatuur is gevonden in de bibliotheek van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, in het 

Documentatiecentrum Bestuurlijke Informatie van de Universiteit Utrecht (DOBI) en in de bibliotheek van 

Milieucentrum Utrecht.  

Het empirische deel van het onderzoek bestaat uit het afnemen van schriftelijke interviews over de 

milieubeleving en het milieugedrag in Utrecht-Oost. Dit wordt verder de nulmeting genoemd, omdat voor 

het eerst de wijkmilieusituatie op deze manier in kaart wordt gebracht en omdat het onderzoek mogelijk 

in de toekomst vaker uitgevoerd gaat worden. De uitkomsten van de interviews worden verwerkt met 

behulp van het statistische computerprogramma SPSS 10.0. Voor het in kaart brengen van de feitelijke 

milieukwaliteit wordt gebruik gemaakt van beschikbare gegevens.  
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In Figuur 1.1 zijn schematisch de stappen van het onderzoek weergegeven. De cijfers bij elke stap 

duiden op de hoofdstuknummers van het rapport. Opgemerkt dient te worden dat reeds voor de 

opdrachtverstrekking van Milieupunt Oost er sprake is van informatiebehoefte. Echter in Figuur 1.1 wordt 

de informatiebehoefte na de opdrachtverstrekking genoemd, omdat in het eerste hoofdstuk de behoefte 

van het Milieupunt wordt verwerkt in een centrale vraagstelling en onderzoeksvragen. 

 

 

 

Figuur 1.1 

Stappenplan voor het ontwikkelen van de wijkmilieumonitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  leeswijzer 

 

De rapportage van het onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een inventarisatie 

uitgevoerd naar beschikbare gegevens over milieubeleving, milieugedrag en milieukwaliteit in Utrecht-

Oost. De wijkmilieumonitor wordt in hoofdstuk 3 afgebakend door het vaststellen van 

monitoronderwerpen en het ontwikkelen van indicatoren. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 

onderzoekspopulatie en de wijze waarop de  onderzoeksgegevens verzameld worden. Vervolgens zijn in 

hoofdstuk 5 de monitoringresultaten beschreven voor de wijk Utrecht-Oost. Analyse van de leefomgeving 

Opdracht ontwikkeling wijkmilieumonitor 

Informatiebehoefte Milieupunt Oost (1) 

Beschikbare gegevens (2) 

Afbakening wijkmilieumonitor (3) 

Methodologische verantwoording (4) 

Beschrijving monitoringsresultaten Utrecht-Oost 

Analyse leefomgeving op buurtniveau (6) 

Evaluatie uitvoering onderzoek (7) 

Conclusies en aanbevelingen (8) 

Empirisch onderzoek

Literatuur 

Doel 



 

 17 

op buurtniveau komen in hoofdstuk 6 aan bod. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 een evaluatie van het 

onderzoek en in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen.  
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H o o f d s t u k  2  
 

 

 

Beschikbare gegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  inleiding  

 

In dit hoofdstuk is een inventarisatie gemaakt naar beschikbare gegevens over milieubeleving, 

milieugedrag en de milieukwaliteit in Utrecht-Oost. Hierdoor kan bepaald worden of er al voldoende 

gegevens bestaan om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden. Verder kunnen met bestaande 

gegevens vergelijkingen plaatsvinden met de resultaten uit de nulmeting. Bovendien kunnen reeds 

uitgevoerde onderzoeken en de daarbij toegepaste dataverzamelingsmethoden als hulpmiddel dienen 

voor de ontwikkeling van de wijkmilieumonitor. In paragraaf 2.2 wordt de Utrecht Monitor beschreven. De 

Utrechtse Wijkenmonitor komt in paragraaf 2.3 aan bod. In paragraaf 2.4 worden de Nieuw Utrechtse 

Peilingen besproken. In paragraaf 2.5 zijn de beschikbare gegevens gepresenteerd, waarna de conclusies in 

paragraaf 2.6 volgen.   

 

 

2.2  utrecht monitor  

 

Door de Gemeente Utrecht, afdeling Bestuursinformatie, wordt sinds 1998 de Utrecht Monitor 

uitgebracht. De Utrecht Monitor geeft jaarlijks inzicht in diverse ontwikkelingen en trends van de stad. Het 

onderzoek wordt op stadsniveau uitgevoerd. De Utrecht Monitor wordt samengesteld door het verzamelen 

van bestaande gegevens. In de laatste twee publicaties van de Utrecht Monitor worden de volgende 

milieuonderwerpen behandeld: luchtverontreiniging, geluid- en stankoverlast, afval, groenvoorziening, 

bodemsanering en huishoudelijk drinkwaterverbruik. Aangezien de verdeling over de stad daarbij van 

belang kan zijn, wordt aandacht besteed aan gegevens en analyse op het niveau van de 28 subwijken van 

Utrecht. Daarmee komt slechts zijdelings de vraag aan de orde hoe het met de wijken zelf gaat. De 

Wijkenmonitor gaat hier juist wel op in, zie paragraaf 2.3.   

De resultaten van de milieuonderwerpen zijn beschrijvend van aard en/of weergegeven in 

percentages. De resultaten ten aanzien van geluid en stank zijn weergegeven in percentage gehinderden. 

Bij luchtverontreiniging wordt gesproken over overschrijdingen van stikstofdioxideconcentraties en fijne 

stof. De groenvoorziening is uitgedrukt in aantal vierkante meter groen. De hoeveelheid afval en 

watergebruik wordt  vermeld in hoeveelheden kilo´s per inwoner en kuubs per huishouden [Gemeente 

Utrecht, 2001, 2003].  
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2.3  wijkenmonitor 

 

Naast de Utrecht Monitor wordt sinds 2001 een Wijkenmonitor opgesteld. Hierin staat de vraag 

centraal hoe de verschillende wijken er voor staan en welke ontwikkelingen te constateren zijn. Om dit 

goed te kunnen doen worden gegevens gepresenteerd over 10 Utrechtse wijken en 28 subwijken. De wijk 

Utrecht-Oost is ingedeeld in 3 subwijken. Voor het opstellen van de Wijkenmonitor wordt gebruik gemaakt 

van bestaande gegevens. Er wordt geen extra onderzoek verricht. Gegevens uit allerlei administraties 

worden gecombineerd met uitkomsten van Nieuw Utrechtse Peilingen (NUP-peiling), zie paragraaf 2.4.  

De gegevens worden volgens een vaste lijst kernindicatoren gepresenteerd. De vaste indicatorenset 

bestaat uit: werkloosheid, achterstand leerlingen, woninginbraken, onveiligheidsgevoelens, 

jongerenoverlast, samenhang onvoldoende, niet-stemmers, rommel op straat, woning onvoldoende en 

negatieve verwachting [Gemeente Utrecht, 2001].  

 

 

2.4  NUP-peilingen 

 

In het jaar 2002 is voor de vierde keer een Nieuw Utrechts Peil uitgevoerd. Dit is een tweejaarlijkse 

peiling onder de Utrechtse bevolking, gewijd aan het thema leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Het 

onderzoek is gericht op subwijkniveau en wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door middel van telefonische 

enquêtes en soms door afname van de enquête aan huis. Het beeld van de leefbaarheidsituatie in Utrecht 

wordt geschetst met behulp van tien indicatoren. Twee ervan drukken een samenvattend oordeel uit: 

algemeen oordeel over de buurt en toekomstverwachting voor de buurt. De overig acht indicatoren 

bestrijken een specifiek aspect van leefbaarheid op buurtniveau: sociale samenhang, leefklimaat, netheid, 

veiligheid, wonen, verkeer en voorzieningen in de buurt. De indicatoren hebben de vorm van rapportcijfers 

en lopen dus van 0 tot 10. De meeste indicatoren zijn gebaseerd op meer vragen, waarvan de antwoorden 

zijn omgerekend tot een totaalscore [Gemeente Utrecht, 2000].  

 

 

2.5  overzicht beschikbare gegevens  

 

Naast de verschillende publicaties zijn allerhande - vaak meer gedetailleerde - gegevens 

beschikbaar bij de medewerkers van de Gemeente Utrecht. In een poging om deze te krijgen hebben 

verschillende gesprekken en inventarisatieronden plaatsgevonden. In Tabel 2.1 is inzichtelijk  gemaakt  

welke gegevens beschikbaar zijn. Hierin staat de bron van informatie vermeld met daarnaast het 

schaalniveau waarop de gegevens beschikbaar zijn. Verder is per onderwerp aangegeven wat voor type 

informatie erover beschikbaar is, namelijk op het gebied van beleving, gedrag en milieukwaliteit. In 

overleg met het Milieupunt zijn de onderwerpen bepaald, waarvoor geïnventariseerd is of er gegevens 

beschikbaar zijn.  

De afvalophaaldienst van de Gemeente Utrecht houdt er een eigen wijkindeling op na. Bovendien 

worden de afvalgegevens niet per buurt geregistreerd, zodat de afvalgegevens niet gebruikt kunnen 

worden. Omdat energiegegevens vanwege privacy redenen niet vrij worden gegeven en het ook niet 

mogelijk is om gegevens  per straat of per buurt/wijk te krijgen kan  er geen vergelijking  plaatsvinden  met 

energieverbruikcijfers. Het Waterleidingbedrijf Hydron heeft willekeurig voor een aantal adressen uit 
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verschillende buurten waterverbruikgegevens verstrekt. Waterverbruikgegevens per huishouden wordt 

verder niet vrijgegeven. 

 

 

Tabel 2.1  

Beschikbaarheid gegevens Utrecht-Oost 

 

Bron Bron Bron Bron     Schaalniveau Schaalniveau Schaalniveau Schaalniveau     Onderwerp Onderwerp Onderwerp Onderwerp      Milieu Milieu Milieu Milieu----

gedraggedraggedraggedrag    

Feitelijke Feitelijke Feitelijke Feitelijke 

milieukwaliteitmilieukwaliteitmilieukwaliteitmilieukwaliteit    

MilieuMilieuMilieuMilieu----

belevingbelevingbelevingbeleving    

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht 

monitormonitormonitormonitor1111    

stadsniveau geluidsoverlast - - ++ 

     stankoverlast - - ++ 

     openbaar groen - ++ ++ 

     luchtverontreiniging - ++ - 

     afvalinzameling ++ ++ ++ 

     drinkwaterverbruik - ++ - 

WijkenmonitorWijkenmonitorWijkenmonitorWijkenmonitor2222        buurtniveau rommel op straat - - ++ 

     onveiligheidsgevoele

ns 

- - ++ 

NUPNUPNUPNUP----peilingpeilingpeilingpeiling3333    buurtniveau netheid - - ++ 

     veiligheid - - ++ 

     verkeer - - ++ 

     buurtoordeel - - ++ 

buurtniveau afval - (++) - 

straatniveau geluid - ++ - 

straatniveau openbaar groen - ++ - 

stedelijke 

wegen 

luchtverontreiniging - ++ - 

Databestanden Databestanden Databestanden Databestanden 

GGGGememememeente  eente  eente  eente  

UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht    

straatniveau verkeer - ++ - 

Waterl.bedr. Waterl.bedr. Waterl.bedr. Waterl.bedr. 

HydronHydronHydronHydron    

buurtniveau  water - ++ - 

REMUREMUREMUREMU    - energie  - (++) - 

 

++ = gegevens beschikbaar 

 -   = geen gegevens beschikbaar 

1) Gemeente Utrecht, 2001, 2003;  2) Gemeente Utrecht, 2001;  3) Gemeente Utrecht, 2000 

 

  

Uit Tabel 2.1 blijkt dat over milieugedrag gegevens beschikbaar zijn over afvalinzameling. En voor 

een aantal onderwerpen zijn feitelijke milieukwaliteitgegevens op stadsniveau bekend. Als deze gegevens 

vergeleken worden met de resultaten uit de nulmeting, kan een indicatie gekregen worden van de 

wijkmilieusituatie in Utrecht-Oost ten opzichte van de milieusituatie in de stad.  
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Tevens zijn er bij enkele bronnen ofwel informanten milieukwaliteitgegevens aanwezig op straat- 

en/of buurtniveau. Voor de betreffende onderwerpen kan samenhang en/of verschil bepaald worden 

tussen de beleving en het gedrag uit de nulmeting en de feitelijke milieukwaliteitgegevens. 

De beschikbare gegevens over de milieubeleving zijn uiteindelijk allemaal afkomstig uit de NUP-

peiling of andere belevingsonderzoeken. Door de gegevens uit deze peilingen naast de gegevens uit de 

wijkmilieumonitor te leggen, kunnen uitspraken gedaan worden over eventuele verschillen en 

veranderingen met betrekking tot de beleving van de bewoners.    

 

 

2.6  conclusies 

 

Vastgesteld kan worden dat over milieubeleving, milieugedrag en de milieukwaliteit in Utrecht-

Oost niet voldoende gegevens beschikbaar zijn om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden. 

Gegeven de doelstelling van het onderzoek bestaat er dus (nog) geen goed beeld van het gedrag en de 

beleving van de bewoners op buurtniveau in de wijk Utrecht-Oost. De ontwikkeling van de 

wijkmilieumonitor is verder met name gericht op het in kaart brengen van de milieubeleving en het 

milieugedrag van de bewoners in de buurten van Utrecht-Oost. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 

beschikbare gegevens om  vergelijkingen te maken.  
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H o o f d s t u k  3  
 

 

 

Afbakening wijkmilieumonitor 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  inleiding 

 

Door het vaststellen van de te monitoren onderwerpen en indicatoren vindt in dit hoofdstuk de 

afbakening van de wijkmilieumonitor plaats. Vanuit de informatiebehoefte van het Milieupunt wordt 

zodoende de basis gelegd voor de milieumonitoring in Utrecht-Oost. Het resultaat van dit hoofdstuk 

bestaat uit een basislijst met indicatoren die in de nulmeting worden verwerkt. Het hoofdstuk is als volgt 

opgebouwd. Allereerst wordt in paragraaf 3.2 aandacht besteed aan de onderzoeksonderdelen 

milieubeleving, milieugedrag en de milieukwaliteit. Paragraaf 3.3 gaat in op het vaststellen van de 

monitoronderwerpen. Vervolgens komt de ontwikkeling van de monitorindicatoren in paragraaf 3.4 aan 

bod.  

 

  

3.2  onderzoeksonderdelen 

 

In het opzetten en uitvoeren van de wijkmilieumonitor staan de onderdelen milieugedrag, 

milieukwaliteit en milieubeleving centraal. Om inzichtelijk te maken hoe deze onderdelen samenhangen is 

in Figuur 3.1 de milieu-effectketen opgenomen [Boersema et al., 1994]. De milieu-effectketen wordt in de 

praktijk gebruikt als hulpmiddel voor een totaalbeeld van de relatie tussen mens en milieu.  

De relaties tussen de ketenonderdelen zijn ter wille van de eenvoud zonder terugkoppeling 

weergegeven. In werkelijkheid kan een wederkerige relatie bestaan tussen de ketenonderdelen. Een 

voorbeeld hiervan is dat als er veel zwerfvuil op straat ligt de mensen dit als vervelend kunnen ervaren, 

maar dat deze (milieu-)situatie ook invloed kan hebben op het gedrag van die mensen, doordat zij sneller 

geneigd kunnen zijn om hun afval ook op straat te gooien.  

 

Figuur 3.1 laat zien dat het menselijk gedrag effect heeft op de kwaliteit van het milieu. Door 

veranderingen in het milieu volgt een reactie van de mensen, omdat zij de verandering in de 

milieukwaliteit op een bepaalde manier ervaren. Deze negatieve of positieve ervaring/beleving komt voort 

uit het feit dat het milieu een betekenis heeft voor de mens, namelijk waarborging van gezondheid en 

veiligheid, materiële en immateriële welvaart en natuurwaarden. Afhankelijk van het oordeel van de 

mensen of het milieu verslechtert of verbetert, kan beleid worden geformuleerd en kunnen maatregelen 

worden getroffen om onder andere gedragsverandering te bewerkstelligen [Bootsma, 2000].  



 

 23 

 

Figuur 3.1  

Milieu-effectketen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de milieu-effectketen zijn de veronderstelde oorzaak-gevolg relaties tussen de mens en het 

milieu inzichtelijk gemaakt. Milieuproblemen worden veroorzaakt door het in eigen belang handelen van 

mensen. Om een voor allen nadelige ontwikkeling tegen te gaan, is het noodzakelijk dat (bijna) iedereen 

een gedeelte van het eigen belang inlevert. Alleen door een gezamenlijke inspanning worden 

milieuproblemen afgewend [van Meegeren, 1995]. Daarom zijn de genoemde oorzaak-gevolg relaties uit 

Figuur 3.1 van toepassing op macro-niveau. Dit betekent voor de wijkmilieumonitor dat er geen sprake is 

van een causaliteitsvraagstuk en er geen theorie of scherp geformuleerde hypothesen voorhanden zijn. Het 

onderzoek heeft een beschrijvend en explorerend karakter, waarmee empirisch de milieubeleving en het 

milieugedrag in kaart worden gebracht.  Voor zover mogelijk wordt antwoord gegeven op vragen 

waarmee verschillen en/of samenhangen naar voren komen tussen enerzijds de onderzoeksonderdelen en 

anderzijds tussen de achtergrondkenmerken van de bewoners en de onderzoeksonderdelen. Dit laatste 

wordt uitgevoerd omdat achtergrondkenmerken van bewoners mogelijke verklaringen kunnen zijn voor 

een bepaalde milieubeleving of bepaald milieugedrag.    

 

 

3.3  vaststellen monitoronderwerpen 

 

Milieumonitoring kan vier functies hebben, namelijk: signaleren, sturen, verbeteren en 

communiceren [Smits et al., 1999]. De wijkmilieumonitor heeft voor het Milieupunt een signalerende 

functie. Met behulp van de monitorinformatie wil Milieupunt Oost inzicht krijgen in de wijkmilieusituatie. 

De wijkmilieumonitor wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van het Milieupunt en een 

milieuwetenschappelijke benadering, om zodoende een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 

milieubeleving en het milieugedrag in Utrecht-Oost.  

Rekening houdend met de ambities van het Milieupunt en de doestelling om gedrag en beleving in 

kaart te brengen zijn de volgende criteria opgesteld:   

a) de monitoronderwerpen dienen binnen het werkveld van Milieupunt Oost te liggen;   

b) de monitoronderwerpen dienen betrekking te hebben op lokale milieuvraagstukken; 

c) de monitoronderwerpen dienen betrekking te hebben op  milieubeleving en milieugedrag.   

(effect op) 

Milieukwaliteit 

(beleids-) 

maatregelen 

 

Menselijk handelen

(milieugedrag) 

Gevolgen voor 

mensen 

(milieubeleving) 
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Hieronder worden op basis van deze criteria de te monitoren onderwerpen vastgesteld.  

 

Ad a) Met het geven van voorlichting en het organiseren en coördineren van natuur- en 

milieuactiviteiten streeft het Milieupunt naar het verbeteren van de leefomgeving in Utrecht-Oost 

[Milieupunt Oost, 2002a]. Enerzijds dienen de onderwerpen in de monitor daarom betrekking te hebben 

op reeds geïnitieerde natuur- en milieuactiviteiten en anderzijds op de milieu-aspecten die invloed hebben 

op de leefomgeving van bewoners. Tot op heden heeft het Milieupunt zich door middel van voorlichting 

en cursussen voornamelijk bezig gehouden met de onderwerpen afval, openbaar groen en de leefbaarheid 

in het algemeen [Milieupunt Oost, 2002b]. Deze onderwerpen dienen in ieder geval opgenomen te worden 

in de monitoring. Bij de toelichting van criterium b) wordt ingegaan op milieuonderwerpen met betrekking 

tot de leefomgeving. 

 

Ad b) Omdat de monitor is gericht op wijk- en buurtniveau, ligt het voor de hand dat de 

monitoronderwerpen betrekking moeten hebben op lokale milieuvraagstukken. De monitoronderwerpen 

dienen op lokaal niveau te spelen ofwel effect te hebben. De indeling van milieuvraagstukken kan worden 

gebaseerd op effectprocessen in het milieu, de zogenaamde milieuthema´s: klimaatverandering, verzuring, 

vermesting, verontreiniging van de bodem, verstoring en verdroging [Boersema et al., 1994]. 

Van de hiervoor genoemde milieuthema´s heeft het thema ´verstoring´ betrekking op lokale 

milieuvraagstukken die de kwaliteit van de directe leefomgeving van burgers bedreigen. Onder dit thema 

worden de volgende aspecten onderscheiden en opgenomen als monitoronderwerpen: geluid- en 

geurhinder, veiligheid en lokale luchtverontreiniging. Deze milieuproblemen zijn sterk gerelateerd aan de 

gezondheid en het algemene welbevinden van de mens. Burgers voelen zich dan ook vaak direct betrokken 

bij deze milieuproblemen, die zich veelal in hun directe woonomgeving manifesteren. [VROM, 1998] 

 

Ad c)  Sommige milieuthema´s zijn niet zozeer relevant vanwege effectprocessen maar veeleer 

vanwege de veroorzaking van het gedrag door de mens ofwel de ingreep door de mens op het milieu, die 

ook lokaal plaatsvindt [Bartels et al., 1998]: 

- verspreiding: betreft de verontreiniging van bodem, water, lucht en directe leefomgeving met 

stoffen, straling en organismen;  

- verwijdering: omvat preventie en de verwijdering van afvalstoffen;   

- verspilling: heeft betrekking op het duurzaam en efficiënt gebruik en beheer van natuurlijke 

hulpbronnen, zoals energie, grondwater, delfstoffen, schone lucht en open ruimte [Bouwer en 

Leroy, 1995; VROM, 1998].   

Met betrekking tot de veroorzakers van ´verspreiding´ worden een aantal doelgroepen 

onderscheiden: landbouw, industrie, verkeer en scheepvaart [VROM, 1998]. In de directe leefomgeving van 

bewoners in Utrecht-Oost wordt verkeer gezien als het grootste buurtprobleem [Gemeente Utrecht, 2002] 

en wordt opgenomen in de monitoring als onderwerp mobiliteit. Zoals reeds is aangegeven valt het 

onderwerp afval binnen het werkveld van Milieupunt Oost. Vanuit gedragsperspectief kan dit 

monitoronderwerp gespecificeerd worden naar: preventie ofwel voorkomen en verwijdering van afval, zie 

thema verwijdering. Tot slot worden in het kader van verspilling de onderwerpen energie en water 

meegenomen, omdat het gebruik van deze hulpbronnen dicht bij de burger staat en aansprekend en 

relevant zijn op buurt- en woningniveau.            
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Resumerend worden de volgende onderwerpen in de wijkmilieumonitor meegenomen: afval, 

openbaar groen, leefbaarheid, geluid- en geurhinder, veiligheid, lokale luchtverontreiniging, mobiliteit, 

energie en water. Om aan te sluiten bij de doelstelling van het onderzoek wordt bij elk onderwerp 

nagegaan of er indicatoren  opgesteld kunnen worden op het gebied van beleving, gedrag en 

milieukwaliteit.  

 

 

Tabel 3.1  

Monitoronderwerpen en -indicatoren    

 

OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    OnderdeelOnderdeelOnderdeelOnderdeel    IndicatorIndicatorIndicatorIndicator    

Afval Afval Afval Afval     Beleving Hinder van zwerfvuil in buurt/park, mogelijkheden voor 

afvalinzameling 

    Gedrag Mate van afvalrelevant gedrag 

    Milieukwaliteit Hoeveelheid afvalproductie 

EnergieEnergieEnergieEnergie    Beleving  (reden voor) zuinig omgaan met energie 

    Gedrag Mate van energierelevant gedrag  

Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid     Beleving  Beleving leefbaarheid in buurt 

Geluid Geluid Geluid Geluid     Beleving Ervaren van geluidhinder 

    Gedrag Veroorzaken van geluid 

    Milieukwaliteit Feitelijke geluidswaarden 

GeurGeurGeurGeur    Beleving Ervaren geurhinder 

    Gedrag Veroorzaken van geur 

Openbaar groenOpenbaar groenOpenbaar groenOpenbaar groen    Beleving Tevredenheid onderhoud, hoeveelheid, variatie en afstand  

    Milieukwaliteit Hoeveelheid, variatie en afstand   

Luchtverontreiniging Luchtverontreiniging Luchtverontreiniging Luchtverontreiniging     Beleving Overlast ervaren van luchtverontreiniging 

    Milieukwaliteit Concentratiegegevens stikstofdioxide en fijne stof 

Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit     Beleving Ervaren hoeveelheid parkeermogelijkheid en te hard rijdende 

auto’s 

    Gedrag Mobiliteitsgedrag 

Veiligheid Veiligheid Veiligheid Veiligheid     Beleving Beleving (verkeers-)onveiligheid, fiets veilig stallen, straatverlichting 

Water Water Water Water     Beleving (reden voor) zuinig omgaan met water 

    Gedrag Mate van waterrelevant gedrag 

    Milieukwaliteit Hoeveelheid waterverbruik  

 

 

 

3.4  ontwikkeling monitorindicatoren 

 

Bij het ontwikkelen van de monitor kan een te grote omvang van onderwerpen een valkuil 

worden. Het verzamelen van een overdaad aan informatie (indicatoren) kost veel tijd, geld en inzet. 

Daarentegen betekent een milieumonitor met een beperkt aantal onderwerpen een laag 

informatiegehalte met als consequentie dat de jaren daarop opnieuw het ontwikkelingsproces doorlopen 

dient te worden, maar dan voor overige onderwerpen [Brink et al., 1996]. Daarom wordt in dit onderzoek 
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het fundament voor de toekomst gelegd. Met andere woorden: er worden voor alle monitoronderwerpen 

indicatoren ontwikkeld. Na het uitvoeren van de nulmeting kan een keuze gemaakt worden of alle 

monitoronderwerpen en -indicatoren dienen terug te komen in de volgende meting. In Tabel 3.1 zijn de 

monitoronderwerpen met de gewenste indicatoren opgenomen. Deze zijn tot stand gekomen aan de hand 

van de informatiebehoefte van Milieupunt Oost. Met betrekking tot de indicatoren gaat het om een 

basislijst, die in het volgende hoofdstuk  wordt uitgewerkt tot een vragenlijst.   

In Tabel 3.1 is te zien dat de onderzoeksonderdelen milieugedrag en milieukwaliteit niet bij elk 

onderwerp thema naar voren komen. De reden die hieraan ten grondslag ligt is het feit dat bij sommige 

onderwerpen het niet mogelijk of nodig is om indicatoren voor op te stellen. Bij de onderwerpen waarvan 

de milieukwaliteit in kaart wordt gebracht gaat het om feitelijke, tel- of meetbare kenmerken, zoals 

vierkante meters groen. Voor het verzamelen van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van de 

beschikbare gegevens, die in paragraaf 2.4 aan de orde zijn gekomen. De belevings- en gedragsindicatoren 

zullen door middel van de nulmeting gepeild worden.  
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H o o f d s t u k  4   
 

 

 

Methodologische verantwoording 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag welke methode geschikt is voor enerzijds de 

dataverzameling van milieubeleving- en milieugedraggegevens en anderzijds de steekproeftrekking. In 

paragraaf 4.2 wordt bepaald welke dataverzamelingsmethode het meest geschikt is voor de 

wijkmilieumonitor. De verantwoording van de inhoud en de opzet van de vragenlijst wordt in paragraaf 

4.3 behandeld. Tevens wordt in deze paragraaf ingegaan op betrouwbaarheid, validiteit en de 

proefafnamen. De onderzoekspopulatie en de omvang van de steekproef zijn beschreven in paragraaf 4.4 

en 4.5. In paragraaf 4.6 en 4.7 komen de steekproeftrekking en de analyse van het veldwerk aan bod. De 

wijze van preparatie en verwerking van de gegevens wordt in paragraaf 4.8 besproken.       

 

 

4.2  dataverzamelingsmethode  

 

Er zijn drie manieren om aan gegevens te komen:  

1. gebruik maken van bestaande informatie; 

2. verkrijgen van gegevens via observatie; 

3. verkrijgen van gegevens via schriftelijke of mondelinge interview. 

Zoals al vermeld, wordt voor het verzamelen van gegevens over de feitelijke milieukwaliteit 

gebruik gemaakt van bestaande informatie, zie punt 1. Voor het onderzoeken van de milieubeleving en 

het milieugedrag geniet interviewen boven observatie de voorkeur, omdat dit de aangewezen methode is 

wanneer het gaat om kennis, houding/attitude en opinie [Baarda en de Goede, 2000], wat in de 

wijkmilieumonitor centraal staat. Daarom wordt voor de nulmeting een schriftelijk of een mondeling 

interview toegepast, zie punt 3. In paragraaf 4.2.3 wordt hier verder op ingegaan.  

 

4.2.1  gestructureerde dataverzameling 

Het verzamelen van de benodigde gegevens vindt op een gestructureerde manier plaats. Dit wil 

zeggen dat van tevoren de te onderzoeken onderwerpen vastliggen. Ook is van tevoren bekend welke 

informatie nodig is en welke antwoorden verwacht kunnen worden. Hiernaast geniet de gestructureerde 

informatieverzameling de voorkeur boven de ongestructureerde, omdat ze vaak minder van toeval 

afhankelijk en nauwkeuriger is [Baarda en de Goede, 2000].  
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4.2.2  directe dataverzameling 

Soms zijn onderwerpen te bedreigend om er rechtstreeks informatie over te vragen. In die gevallen 

is het beter om op indirecte wijze informatie te verzamelen. Omdat in dit onderzoek geen informatie 

wordt gevraagd over uiterst gevoelige onderwerpen is de nulmeting op te vatten als een directe meting. 

Door toepassing van deze methode wordt direct vastgesteld wat gemeten dient te worden. Dit is bij 

indirecte metingen een probleem. Het is dan niet altijd duidelijk of de vraag die gebruikt wordt datgene 

meet wat je beoogt te meten.  

 

4.2.3  geschiktheidbepaling interview 

Door het toepassen van een (gestructureerd) interview is het de vraag of de nulmeting mondeling 

dan wel schriftelijk moet worden uitgevoerd. Om tot een keuze te komen is in Tabel 4.1 de geschiktheid 

van beide soorten interviews bepaald. Op basis van de doelstelling van het onderzoek en de functie van de 

wijkmilieumonitor is antwoord gegeven op een aantal vragen; de eerste twee kolommen van de tabel 

geven dit weer. Het antwoord op elke vraag bepaalt welk soort interview de voorkeur verdient. Met het 

interview moeten er bijvoorbeeld in korte tijd veel mensen bereikt worden: dit pleit voor een schriftelijk 

interview, zie vraag 1. En omdat het budget voor het onderzoek beperkt is kan het beste een schriftelijk 

interview toegepast worden, zie vraag 2 [Baarda en de Goede, 2000]. 

 

 

Tabel 4.1 

Geschiktheidbepaling van een mondeling versus schriftelijk interview  

 

Vraagstelling Vraagstelling Vraagstelling Vraagstelling     Antwoord Antwoord Antwoord Antwoord     Soort interviewSoort interviewSoort interviewSoort interview    

1. Dienen in korte tijd veel mensen bereikt te worden? ja schriftelijk 

2. Is er veel geld beschikbaar? nee schriftelijk 

3. Zullen veel open en/of ingewikkelde vragen gesteld worden? nee schriftelijk 

4. Zijn er onderwerpen die emotionele reacties (kunnen) uitlokken? nee schriftelijk 

5. Zullen er veel vragen worden gesteld? nee schriftelijk 

6. Wordt anonimiteit van de geïnterviewde op prijs gesteld? ja schriftelijk 

7. Dient de invloed van sociale wenselijkheid beperkt te blijven? ja schriftelijk 

8. Dient het interview relatief makkelijk te organiseren zijn? ja schriftelijk 

9. Is een goede controle op het invullen een voorwaarde? nee schriftelijk 

10. Is het gewenst om een hoog respons te krijgen? ja mondeling 

11. Zou het inspelen op taalgebruik gunstig effect hebben op de respons? ja mondeling 

12. Wordt er beoogd om zo veel mogelijk volledige lijsten te ontvangen?  ja mondeling 

 

 

Uit Tabel 4.1 blijkt dat het schriftelijke interview 9 van de 12 keer de voorkeur verdient en is 

daarom de meest geschikte dataverzamelingsmethode voor de wijkmilieumonitoring in Utrecht-Oost. De 

nulmeting zal dus worden uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke interview, verder ook wel een 

enquête of (schriftelijke) vragenlijst genoemd. Naast deze geschiktheidbepaling is voor een schriftelijk 

interview te pleiten, aangezien iemand de vragenlijst dan kan invullen op het tijdstip dat hem of haar het 

beste uitkomt [Segers, 1999].  
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4.3  vragenlijst 

 

4.3.1  verantwoording inhoud vragenlijst 

De vragen in de enquête zijn opgesteld aan de hand van de onderwerpen, die al in paragraaf 3.4 

aan de orde zijn gekomen. De indicatoren zijn vertaald in concrete vragen en opgenomen in de enquête, 

zie bijlage 3. Als vraagtypen komen zowel gesloten als open vragen voor. Bij gesloten vragen liggen de 

antwoordmogelijkheden vast, bij open vragen is dat niet het geval. Hoofdzakelijk worden gesloten vragen 

toegepast, omdat deze geschikt zijn om te inventariseren [Baarda en de Goede, 2000], wat ook de functie is 

van de wijkmilieumonitor. Ondanks dat open vragen veel verwerkingstijd vragen zijn er een aantal 

toegepast, omdat deze dan dienen als mentale voorbereiding op de vragen die volgen.   

 

Bij het gebruik van schalen als antwoordmogelijkheden zijn in de enquête twee tot tien 

categorieën gebruikt. De keuze van het aantal categorieën is afhankelijk van de vraag en vooral de 

nuancering die het antwoord moet hebben. Bij de vraag over het inkomen is het bijvoorbeeld niet logisch 

om te volstaan met slechts twee categorieën, bijvoorbeeld of de bewoners een lager of hoger inkomen dan 

modaal hebben.  

In de antwoordmogelijkheden worden zowel even als oneven aantal categorieën toegepast. Als 

het zeer waarschijnlijk is dat bij een bepaalde vraag iedereen een mening heeft, wordt een even aantal 

categorieën gebruikt. Zo wordt iemand tot een mening gedwongen. Bij enkele vragen is het twijfelachtig 

of iedereen een mening heeft of iets weet; hier is dan een aparte categorie met ´weet niet´ gebruikt.  

Met het toepassen van antwoordschalen is ermee rekening gehouden dat het aantal categorieën 

links en rechts van het middelpunt van de schaal altijd gelijk is. De volgende schaal suggereert bijvoorbeeld 

dat men het ermee oneens zou moeten zijn: ‘mee eens’, ‘mee oneens’ en ‘geheel mee oneens’. En wanneer 

meerdere vragen zijn gesteld om een begrip te meten wordt een zelfde aantal antwoordcategorieën 

gebruikt, omdat dan de verschillende scores te combineren zijn tot een totaalscore.   

 

Als in de vragenlijst een reeks vragen is afgelopen wordt het nieuwe onderwerp geïntroduceerd 

en/of ingeleid door een korte aankondiging. Soms worden meerdere onderwerpen tegelijk aangekondigd, 

maar per serie vragen wordt slechts één onderwerp tegelijk behandeld. Voor een respondent kan het soms 

onduidelijk zijn waarom een vraag wordt gesteld of wat een onderwerp precies inhoudt. Bij zulk soort 

punten wordt nader uitleg gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verschil tussen stank en 

luchtverontreiniging, het onderwerp veiligheid en wat onder ´de buurt´ wordt verstaan.  

 

4.3.2  verantwoording opzet vragenlijst 

Omdat de communicatie tussen de onderzoeker en de respondent schriftelijk verloopt en om het 

responspercentage te verhogen, is ter introductie van de enquête een aankondigingbrief gestuurd. Omdat 

er geen interviewer als intermediair kan optreden worden hoge eisen gesteld aan de aankondigingsbrief 

en de enquête [Segers, 1999]. In de aankondigingsbrief staat vermeld wat het doel en het belang is van het 

onderzoek. Hiernaast is beschreven wat van de bewoners wordt gevraagd, waarom het onderzoek voor 

hun van belang is en wat er met de onderzoeksgegevens gebeurt, zie bijlage 1.  

Bij de enquête is een begeleidende brief meegestuurd, bedoeld als reminder en als ondersteuning, 

ook wel enquêtebrief genoemd, zie bijlage 2. In de enquêtebrief wordt in het kort het doel en het belang 

van het onderzoek nog eens genoemd. Voor de duidelijkheid is in de enquêtebrief een korte instructie 
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gegeven hoe de vragenlijst ingevuld moet worden. Door middel van de aankondigings- én enquêtebrief 

worden de meest voorkomende vragen van respondenten op voorhand ondervangen.     

Een post-enquête kan redelijk veel vragen bevatten. Voorwaarde is wel dat de vragenlijst een 

goede lay-out heeft. Als uitgangspunt is de vuistregel gehanteerd dat de vragenlijst minder dan honderd 

vragen bevat en uit minder dan twaalf pagina´s bestaat. Bij langere vragenlijsten is namelijk een tendens 

naar lagere responspercentages waar te nemen [Segers, 1999]. 

De eerste vragen in de enquête zijn algemeen van aard, waarmee achtergrondinformatie van de 

respondent verkregen wordt. Omdat de deze gegevens belangrijk zijn om relevante uitspraken te kunnen 

doen, is ervoor gekozen om de persoonlijke vragen vooraan in de vragenlijst te plaatsen. De kans is dan 

groter dat in ieder geval deze vragen ingevuld zijn.  Op de eerste pagina van de vragenlijst staat onder het 

kopje ´het milieu in de buurt´ een open vraag. Hierdoor hebben de mensen de gelegenheid zich eerst op 

milieu- en buurtproblemen te oriënteren en zich ernaar te richten. Met behulp van deze en de 

daaropvolgende (open) vragen krijgen de bewoners de ruimte om te zeggen wat ze in de buurt belangrijk 

vinden en wat ze kwijt willen. Zodoende krijgt de respondent meer het gevoel dat er recht wordt gedaan 

aan zijn of haar mening. De mensen kunnen zich dus uiten zonder dat zij in het begin al in een bepaald 

denkraam zijn geloodst.    

 

Verder komen de onderwerpen niet in dezelfde volgorde terug, zoals opgesomd in paragraaf 3.4. 

De volgorde is dusdanig opgebouwd dat onderwerpen, die verwant zijn aan elkaar of onder één noemer te 

plaatsen zijn, bij elkaar zijn gezet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aspect ´overlast in de buurt´, hieronder 

vallen geluid- en geurhinder en luchtverontreiniging. En de onderwerpen energie en water zijn onder één 

noemer geplaatst, omdat het beide huishoudelijke aspecten zijn. 

De vragenlijst is verder zo opgezet dat niet achtereen teveel vragen van hetzelfde soort worden 

gesteld. Door deze afwisseling kunnen problemen als vermoeidheid en verveling bij de geïnterviewde 

voorkomen worden. Hiernaast is ermee rekening gehouden dat de antwoorden niet beïnvloed worden 

door zaken die al eerder in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen. Aan het einde van de vragenlijst is 

ruimte vrijgehouden, zodat de geïnterviewde nog iets kan zeggen of opmerken. Zo kan hij of zij nog 

datgene ter sprake brengen wat volgens hem of haar niet (genoeg) behandeld is, maar wat wel belangrijk 

is.   

 

4.3.3  betrouwbaarheid 

Het is bij onderzoek belangrijk na te gaan hoe betrouwbaar de meting is. Betrouwbaarheid wil 

zeggen dat de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toevalligheden afhankelijk zijn. Die 

toevalligheden kunnen bij een schriftelijke enquête gelegen zijn in de situatie waarin de vragenlijst wordt 

ingevuld, de vragenlijst of de geïnterviewde zelf [Baarda en de Goede, 2000]. Er kan onderscheid gemaakt 

tussen enerzijds de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten en anderzijds de betrouwbaarheid van 

het meetinstrument. In paragraaf 4.8 wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de resultaten. Deze 

paragraaf behandelt de betrouwbaarheid van de vragenlijst. 

Er is een aantal methoden om de betrouwbaarheid van een meetinstrument te onderzoeken. De 

stabiliteit van de meting kan vastgesteld worden door de meting enige tijd later nog eens te herhalen en 

na te gaan in hoeverre de resultaten van de eerste meting correleren met die van de tweede meting. Dit is 

de test-hertest methode [Segers, 1999]. Bij de opzet van de wijkmilieumonitor is daar geen rekening mee 

gehouden, zodat voor deze methode geen tijd en geld beschikbaar is. Dit geldt tevens voor de alternatieve 

vorm van de test-hertest methode, de paralleltest genaamd, waarbij niet twee maal hetzelfde 

meetinstrument wordt toegepast, maar twee alternatieve vormen daarvan. Naast de test-hertest methode 
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en de paralleltest bestaan de betrouwbaarheidstesten ´split-half´ en de ´homogeniteitcoëfficiënt  (alpha)´. 

Bij deze methoden moet sprake zijn van een meetprocedure die is opgebouwd uit een groot aantal 

indicatoren om een begrip te meten [Segers, 1999].  

 

De enquête is echter van dien aard dat voor elk monitoronderwerp slechts enkele indicatoren zijn 

ontwikkeld. De onderwerpen zijn dus niet vertaald in een groot aantal indicatoren om specifiek één 

bepaald begrip te meten, maar om de milieubeleving en het milieugedrag in het algemeen te 

inventariseren. Dit betekent dat de genoemde methoden om de betrouwbaarheid te onderzoeken, zich 

niet lenen voor de enquête van de wijkmilieumonitor Utrecht-Oost.  

 

4.3.4  validiteit 

Naast de betrouwbaarheid moeten het onderzoek en de onderzoeksgegevens valide zijn. Dit 

betekent dat er gemeten moet worden wat beoogd wordt om te meten. De type validiteit dat 

voorafgaande van de dataverzameling kan worden vastgesteld is de inhoudsvaliditeit [Swanborn, 1994]. 

Het gaat hier enerzijds om de vraag of de monitorindicatoren goed zijn verwerkt in de enquête, terwijl 

anderzijds geen overbodige zaken worden gemeten. Zoals al aangegeven heeft de lijst van 

monitoronderwerpen en -indicatoren uit paragraaf 3.4 als basis gediend voor het opstellen van de vragen. 

Hierdoor zijn alle gewenste onderwerpen en indicatoren in de vragenlijst opgenomen en is de behoefte 

van Milieupunt Oost gedekt.  

Hiernaast is de enquête beoordeeld door het begeleidende team, dat is betrokken bij de 

ontwikkeling van de wijkmilieumonitor. Verder zijn vooraf aan de nulmeting proefafnamen van de 

enquête gehouden. Op basis van de proefafnamen is de vragenlijst bijgesteld en definitief gemaakt. Het 

afnemen van de enquête bij proefpersonen is belangrijk met het oog op onder andere uiteenlopende 

betekenissen die aan allerlei gebruikte woorden gegeven kunnen worden [Swanborn, 1994].  

 

4.3.5  proefafnamen vragenlijst 

Onder een aantal personen zijn proefafnamen van de enquête gehouden. De leeftijden van de 

proefpersonen liepen van 22 tot 61 jaar. Tijdens het invullen van de enquête is naast het inhoudelijke 

commentaar op een aantal zaken gelet, zoals hoeveelheid invultijd en de reacties en opmerkingen van de 

proefpersonen. Verder is gepeild of de vragen over eigen milieugedrag bedreigend over kwamen en of het 

verschil tussen ‘veiligheid’ en ‘bron van gevaar’ duidelijk genoeg was.  

Uiteindelijk zijn door de proefafnamen bij 22 van de 70 vragen aanpassingen en/of verbeteringen 

doorgevoerd. De aanpassingen liepen uiteen van onvolledige antwoordcategorieën en het aangeven dat er 

meer antwoorden gegeven konden worden tot opmerkingen over minder fraaie formuleringen en 

taalkundige fouten. Achteraf gezien heeft het proces van proefdraaien een belangrijke rol gespeeld in het  

verfijnen en invulvriendelijk maken van de enquête. Geconcludeerd kan worden dat de proefafnamen van 

redelijk grote betekenis is geweest voor het einderesultaat van de vragenlijst. 

 

 

4.4  onderzoekspopulatie 

 

Voordat de nulmeting kan starten is het van belang om te weten waaruit de verzameling van 

onderzoekseenheden bestaat: ofwel op welke populatie heeft het onderzoek betrekking. 

Onderzoekseenheden zijn de bewoners waarover een uitspraak wordt gedaan en die in het onderzoek zijn 
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betrokken. En een populatie is de afbakening van de onderzoekseenheden die in het onderzoek betrokken 

worden [Baarda en de Goede, 2000]. In operationele termen is de populatie van bewoners als volgt te 

definiëren: ´de huidige bewoners vanaf achttien jaar die woonachtig zijn in de buurten van de wijk 

Utrecht-Oost´.  

 

De wijk Utrecht-Oost heeft 26.980 inwoners [Gemeente Utrecht, 2003a]. Als wordt uitgegaan van 

de operationele onderzoekspopulatie, dan houdt dit in dat het onderzoek onder alle bewoners van 

Utrecht-Oost plaatsvindt. Het is praktisch gezien niet haalbaar om alle bewoners uit de operationele 

populatie te ondervragen. Daarom is maar een deel van de populatie betrokken in het onderzoek: dit is 

´het trekken van een steekproef´.  

Als de steekproeftrekking plaatsvindt in de gehele populatie, dan is het mogelijk dat in één deel 

van de wijk meer bewoners worden geselecteerd als in een ander deel. Ook om praktische redenen zijn op 

basis van de expertise van Milieupunt Oost de 14 bestaande buurten in Utrecht-Oost gereduceerd tot 7 

buurten, zie bijlage 4. In iedere buurt afzonderlijk is een steekproef getrokken.  

 

 

4.5  omvang steekproef 

 

Het voornaamste doel van de nulmeting is op basis van de steekproef uitspraken te doen die een 

zo goed mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. Nu is het de vraag hoe groot de steekproef moet zijn: 

hoeveel bewoners moeten bij het onderzoek betrokken worden. De benodigde steekproefomvang is 

afhankelijk twee zaken: a) de nauwkeurigheid en b) de betrouwbaarheid.  

 

Ad a) Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Dat wil zeggen dat als 

bijvoorbeeld uit het onderzoek onder 100 huishoudens blijkt dat 50% zich onveilig voelt, het percentage in 

werkelijkheid (als iedereen zou worden ondervraagd) wellicht op 47% of 53% uit zou komen. Beide 

afwijkingen, naar boven of naar beneden, vormen samen de steekproefmarge. 

Ad b) In de statistische toetsingen wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% gehanteerd. Dit 

houdt in dat de uitkomst van het onderzoek in 19 van de 20 gevallen in overeenstemming is met de 

realiteit. Met een betrouwbaarheid van 95% kan gezegd worden dat het gevonden percentage in 

werkelijkheid ligt binnen de gevonden steekproefmarges.    

 

Bij een gegeven omvang van de populatie is, met een betrouwbaarheid van 95% en een 

nauwkeurigheid van 3%, de vereiste steekproefomvang te bepalen. Voor de wijk Utrecht-Oost is een 

steekproef nodig van minimaal 550 bewoners om de aangegeven nauwkeurigheid van 3% te bereiken. Een 

andere manier om de steekproefomvang te bepalen is de volgende. Bij een respons van 100 bewoners of 

minder kunnen bepaalde statistische analysetechnieken niet toegepast worden. Deze waarde geldt daarom 

als een minimum aantal [Baarda en de Goede, 2000]. Gesteld kan worden dat er minimaal 100 

respondenten dienen te worden ondervraagd. De praktijk leert dat een respons van 15% tot 20% een reële 

verwachting is. Uitgaande van een respons van 15% moeten minimaal (100 bewoners/15% * 100 

respondenten =) 666 bewoners benaderd worden. Uitgaande van een respons van 20% moeten minimaal 

(100 bewoners/20% * 100 respondenten =) 500 bewoners benaderd worden. Vanwege de te verwachten 

non-respons, door bijvoorbeeld verhuizing, ziekte of anderstaligen, is de beoogde effectieve 

steekproefomvang gesteld op 700 bewoners, ofwel 100 bewoners per buurt. De steekproeffractie bedraagt 

hierdoor 1 op de 39 bewoners. 



 

 33 

Tussen de subwijken van Utrecht-Oost is het verschil gering wat betreft het aantal niet-

Nederlanders [Gemeente Utrecht, 2003a]. Dit veronderstelt dat de kans op anderstaligen in de 

steekproeftrekking per buurt vrijwel gelijk is. Daarom is in elke buurt een zelfde aantal bewoners 

geselecteerd.  

 

 

4.6  steekproeftrekking 

 

Omdat de monitoring plaatsvindt in de stad Utrecht is de Gemeente Utrecht benaderd voor het 

steekproefkader. Een steekproefkader is een vorm van administratie waarin de bewoners en kenmerken 

van deze bewoners zijn geregistreerd. Bij geen gebruikmaking van een steekproefkader kunnen allerlei 

statistische toetsings- en schattingstechnieken niet toegepast worden [Baarda en de Goede, 2000]. Uit het 

bevolkingsbestand burgerzaken van de Gemeente Utrecht, daterend van 15 oktober 2002, is de steekproef 

getrokken.  

De gevolgde steekproeftrekking kan gekenmerkt worden als een enkelvoudige aselecte trekking 

van huishoudens door middel van randomnummers. Door middel van een aselecte steekproef, ook wel 

kanssteekproef genoemd, worden de onderzoekseenheden volstrekt willekeurig getrokken. Het voordeel 

hiervan is dat de kans voor alle bewoners uit de populatie meestal gelijk is om in de steekproef getrokken 

te worden. De steekproef is zonder teruglegging uitgevoerd. Dit betekent dat een adres niet meervoudig 

getrokken kan worden [Segers, 1999]. In verband met de repliceerbaarheid voor vervolgonderzoek volgt nu 

een korte omschrijving van de gevolgde steekproeftrekking. Allereerst zijn de bewoners uit het 

bevolkingsbestand gesommeerd naar adressen. Een adres is in dit geval: de postcode, het huisnummer, een 

huisletter en eventuele nadere adresaanduidingen. Vervolgens zijn de adressen liggend in wijk Oost 

geselecteerd. Dit heeft geresulteerd in 12.134 bewoonde adressen. Aan deze adressen zijn 

randomnummers toegekend, waarna de omvang is bepaald van het aantal bewoonde adressen per buurt. 

Uiteindelijk zijn door de computer op basis van de randomnummers ongeveer 100 adressen per buurt 

geselecteerd, wat heeft geresulteerd in 713 adressen.     

 

 

4.7  het veldwerk 

 

Met hulp van een aantal mensen waren, na ongeveer 35 manuren, de introductiebrieven en de 

enquêtes klaar om verzonden te worden. Op 30 januari 2003 is de introductiebrief verstuurd, waarna de 

enquête met de begeleidende brief op 5 februari is verstuurd naar 713 potentiële respondenten. Om de 

respons te verhogen is een antwoordstrook meegestuurd, waarmee de respondenten kans maakten om 

drie prijzen te winnen zie bijlage 2. De respondenten konden na invulling de vragenlijst in de bijvoegde 

retourenvelop terugsturen. Om een voorspoedige verwerking mogelijk te maken is in de begeleidende 

brief gevraagd of de respondenten de vragenlijst binnen 10 dagen, dit was voor 15 februari, wilden 

retourneren. Na deze deadline zijn tot 7 maart nog enquêtes binnengekomen.  

Bij eventuele vragen konden de bewoners telefonisch nadere informatie krijgen; in enkele gevallen 

is daar gebruik van gemaakt. De geretourneerde vragenlijsten werden wekelijks geregistreerd en 

ingevoerd. Op grond van de hoeveelheid respons en de beschikbaarheid aan tijd en geld is op 18 februari 

besloten om geen schriftelijke herinnering te verzenden aan degenen die tot dan toe nog niet gereageerd 

hadden. Op vrijdag 7 maart 2003 zijn de laatste vragenlijsten binnengekomen en is het veldwerk gestopt.  



 

 34 

4.8  preparatie en verwerking van de gegevens 

 

Om de gegevens van de enquêtes met de computer te kunnen verwerken zijn de 

antwoordcategorieën van elke vraag voorzien van een code, zie bijlage 3. De gecodeerde 

onderzoeksgegevens zijn vervolgens ingevoerd in het statistische computerprogramma SPSS 10.0.  

 

Voor een aantal vragen zijn achteraf klassen geconstrueerd, zoals bij de vraag over de leeftijd. Als 

in de vragenlijst al leeftijdsklassen waren onderscheiden, dan zouden deze gegevens niet meer terug 

vertaald kunnen worden naar hun oorspronkelijke vorm, namelijk het exacte aantal jaren dat een 

respondent oud is.  

Bij de vragen waar een totaalscore over is berekend, zijn alle variabelen die daarbij betrokken zijn 

in dezelfde richting geschaald. Of een bewoner het sterk eens is met een ‘positieve’ uitspraak over de 

leefbaarheid is uiteraard iets anders dan het sterk eens zijn met een ‘negatieve’ uitspraak over de buurt. 

Ofwel de positieve dan wel de negatieve uitspraken zijn waar nodig omgeschaald of hergecodeerd. Ook als 

bij de presentatie van de gegevens een bepaalde antwoordschaal logischer voorkomt dan gebruikt in de 

vragenlijst is hercodering toegepast.  

Voordat de eigenlijke analyses hebben plaatsgevonden is als eerste statistische procedure de 

frequentieberekening uitgevoerd. Per vraag is geteld hoe vaak antwoorden, behorende bij die vraag, 

voorkomen. Er is dus bijvoorbeeld voor de variabele ‘geslacht’ geteld hoeveel mannen en vrouwen er zijn. 

Het resultaat van deze berekeningen, ook wel de ‘ruwe data’ genoemd, is opgenomen in bijlage 7. Om een 

tweetal redenen zijn eerst de frequentieberekeningen uitgevoerd. Allereerst zijn aan de hand van het 

frequentie-overzicht de invoer- en codeerfouten opgespoord en hersteld. Als er bijvoorbeeld bij variabele 

geslacht een waarde ‘3’ voorkomt dan is er bij de codering waarschijnlijk wat misgegaan. De tweede reden 

is de controle op spreiding, of de verschillende antwoorden die bij een bepaalde vraag kunnen voorkomen 

ook werkelijk voorkomen. Als er bijvoorbeeld vrijwel geen mannen in de steekproef zitten, heeft het geen 

zin om na te gaan of er een verschil is in tevredenheid over de leefbaarheid tussen de mannelijke en 

vrouwelijke respondenten [Baarda en de Goede, 2000]. De variabelen die vrijwel geen spreiding vertonen, 

worden niet in de verdere statistische analyses betrokken  

 

Om uitspraken te kunnen doen over alle inwoners van Utrecht-Oost wordt met behulp van 

statistische procedures bepaald hoe groot de kans is dat er vergelijkbare uitkomsten worden gevonden, 

indien alle bewoners geïnterviewd zouden worden. Voor het analyseren van de onderzoeksgegevens wordt 

gebruik gemaakt van de Chi-kwadraattoets en de T-Toets, waarmee frequenties en gemiddelden worden 

berekend. Hierbij wordt getoetst of de uitkomst significant afwijkt van de waarde behorende bij het 

betrouwbaarheidsniveau van 95%. De resultaten worden als significant aangemerkt als er een waarde van 

0,05 of lager uitkomt, zie bijlage 8. Een significant verschil of samenhang wil zeggen dat deze zeer 

waarschijnlijk niet bepaald is door de toevallige samenstelling van de aselecte steekproef.  
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H o o f d s t u k  5  
 
 
 

Beschrijving monitoringresultaten 
Utrecht-Oost 
  

 

 

 

 

 

 

5.1 inleiding 

 

Dit hoofdstuk geeft in hoofdlijnen een overzicht van de resultaten van de enquête ‘leefomgeving 

Utrecht-Oost 2003’. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de respons en non-respons van de enquête, 

waarna in paragraaf 5.3 de achtergrondkenmerken van de respondenten worden behandeld. Uit de 

onderzoeksresulaten is een algemene beoordeling opgesteld over de milieusituatie van Utrecht-Oost, wat 

in paragraaf 5.4 aan bod komt. Vervolgens worden in de paragrafen 5.5 tot en met 5.14 de tien 

onderzochte onderwerpen beschreven aan de hand van de volgende opbouw. Allereerst wordt de stand 

van zaken van het betreffende onderwerp in beeld gebracht. Waar mogelijk zijn de monitoringresultaten 

afgezet tegen beschikbare gegevens. Op basis van de analysetabellen, opgenomen in bijlage 8, is 

vervolgens de samenhang tussen de achtergrondkenmerken van de bewoners en de onderzoeksresultaten 

geanalyseerd. Door de kleine hoeveelheid respondenten die in een ander land geboren zijn dan Nederland, 

worden met betrekking tot dit kenmerk geen uitspraken gedaan. Tot slot wordt in paragraaf 5.15 een 

reflectie gegeven op de analyses en resultaten. In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de 

‘geldige’ antwoorden. Dit betekent dat bij het berekenen van de percentages alleen de ingevulde 

antwoorden zijn verwerkt.  

 

 

5.2 respons en non-respons 

 

De totale respons van de enquête is uitgekomen op 311 respondenten. Dit is ((feitelijk 

respondentaantal: 311/potentieel respondentaantal: 713) * 100 =) 43,62% van de totale steekproef. In 

Tabel 5.1 zijn per buurt de respondentaantallen weergeven. Zie voor de buurtindeling bijlage 4. In de 

tweede kolom zijn de responspercentages per buurt opgenomen. Deze waarden komen overeen met de 

absolute respondentaantallen, omdat er 100 bewoners per buurt zijn aangeschreven. Uit buurt 1 komen 

bijvoorbeeld 47 respondenten. Dit betekent dat in deze buurt ook een responspercentage van ((47/100) * 

100% =) 47,0% is gehaald. Het aandeel van elke buurt ten opzichte van de totale steekproefomvang is in 

de laatste kolom te zien. Buurt 1 komt hier uit op een responspercentage van ((47/713) * 100% =) 15,1%.  
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Tabel 5.1   

Respons naar buurt. 

 

Buurt                                                 Buurt                                                 Buurt                                                 Buurt                                                             FeitelijkeFeitelijkeFeitelijkeFeitelijke    

respondentrespondentrespondentrespondent----

aantallen aantallen aantallen aantallen     

Respons Respons Respons Respons     

% per buurt % per buurt % per buurt % per buurt     

(n = 100)(n = 100)(n = 100)(n = 100)    

Respons % totale Respons % totale Respons % totale Respons % totale   

steekproefsteekproefsteekproefsteekproef    

 (n = 713) (n = 713) (n = 713) (n = 713)    

1. Buiten Wittevrouwen/Maliebaan 47 47,0% 15,1% 

2. Oudwijk 54 54,0% 17,4% 

3. Wilhelminapark/Hogeland 50 50,0% 16,1% 

4. Schildersbuurt 48 48,0% 15,4% 

5. Rijnsweerd 52 52,0% 16,7% 

6. Tolsteegsingel/Sterrenwijk/Abstede/Rubenslaan 34 34,0% 10,9% 

7. Watervogelenbuurt/L. Napoleonplantsoen/ 

    Galgenwaard/ Maarschalkerweerd/Mereveld 

26 26,0% 8,4% 

        

  Totaal  Totaal  Totaal  Totaal    
    

311311311311    
    

----    
    

100100100100    

 

 

Gezien de verwachting van totaal 125 respondenten (((15% + 20%)/2)* 713), is de feitelijke respons 

met 311 respondenten een goede score. Uit Tabel 5.1 blijkt dat de responspercentages van de buurten 1 tot 

en met 5 allemaal rond de 50% ligt. Opvallend is de lagere respons uit buurt 6 en 7 (34,0% en 26,0% 

respons). Een verklaring hiervoor kan zijn dat er in deze buurten veel differentiatie in bevolking aanwezig 

is: hier komen veel studenten en lage inkomensgroepen voor [Gemeente Utrecht, 2003a]. Geconcludeerd 

kan worden dat de totale respons en daarmee de respons per buurt ruim boven de praktijkgerelateerde 

verwachting ligt. Verder is er geen buurt waar de respons dermate laag is, dat deze samengevoegd zou 

moeten worden met een andere buurt. Aan de hand van de vermelde verdeling van respons naar buurt zijn 

de beschrijvingen en analyses van dit onderzoek uitgevoerd.    

 

 

Tabel 5.2  

Geregistreerde redenen voor non-respons.  

 

Reden non-respons Aantal 

- respondent meldde zich schriftelijk af vanwege geheugenverlies 1 

- adressen bewoond door buitenlandse studenten op een studentencomplex 7 

- retour afzender of envelop leeg geretourneerd 4 

- enveloppen te laat binnengekomen 5 

- envelop onaangeroerd terug; adressticker eraf  1 

- niet geretourneerd 386 
 

Totale uitvalTotale uitvalTotale uitvalTotale uitval    
    

404404404404    

 

 

Opgemerkt dient te worden dat de totale respons hoger is dan vermeld in Tabel 5.1. In de loop van het 

veldwerk zijn namelijk 6 enveloppen geretourneerd, 5 enveloppen te laat binnengekomen en telefonisch 7 

adressen afgemeld. Als deze non-respons afgetrokken wordt van het potentiële respondentaantal komt 

het overall responspercentage op (311/(713-18) *100% =) 44,8%. Tijdens de veldwerkperiode is daar waar 
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aangegeven de reden van de non-respons geregistreerd. In Tabel 5.2 zijn de redenen voor non-respons 

weergegeven. 

 

 

5.3 achtergrondkenmerken van de respondenten  

 

5.3.1  geslacht  

In Figuur 5.1 is de verdeling weergegeven van de respondenten naar geslacht ten opzichte van de  

inwoners van Utrecht-Oost en de Nederlandse bevolking [CBS, 2003a]. 

 

 

Figuur 5.1 

Verdeling geslacht onder respondenten in vergelijking met gemeentegegevens en Nederland. 
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Uit Figuur 5.1 blijkt dat ten opzichte van de gemeentegegevens en de Nederlandse bevolking de 

vrouwen oververtegenwoordigd zijn onder de respondenten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

vrouwen eerder geneigd zijn om een enquête in te vullen, omdat vrouwen sterker bij het milieu betrokken 

zijn dan mannen en zij een positievere attitude hebben ten aanzien van het milieu(gedrag) [Couvert en 

Reuling, 2000].  

 

 

Figuur 5.2 

Leeftijdsverdeling respondenten in vergelijking met de inwoners van Urecht-Oost en Nederland. 
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5.3.2  leeftijd  

In Figuur 5.2 is de leeftijdsverdeling weergegeven van de respondenten, de inwoners van Utrecht-

Oost  en Nederland [Gemeente Utrecht, 2003a; CBS, 2003a].  

De leeftijdsverdeling van de inwoners van Utrecht-Oost in vergelijking met de Nederlanders komt 

redelijk overeen. Opvallend zijn de grote hoeveelheid respondenten in de leeftijdsklasse 30 tot 45 jaar en 

45 tot 60 jaar. Dit kan te maken hebben met het feit dat er onder respondenten geen leeftijdsklasse van 0 

tot 15 jaar is vertegenwoordigd. Hierdoor zijn er grotere aantallen te vinden in de leeftijdsklassen van 15 

jaar en ouder.    

 

5.3.3  opleidingsniveau 

In Figuur 5.3 is de verdeling van de respondenten en inwoners van Utrecht-Oost naar 

opleidingsniveau weergegeven [Gemeente Utrecht, 2002].  

 

 

Figuur 5.3 

Verdeling respondenten naar opleiding. 

De indeling naar opleiding is als volgt:  

Laag opgeleid  = basis-/lager onderwijs of LBO 

Middelbaar opgeleid  = Mavo, Havo, VWO of MBO 

Hoog opgeleid = HBO of wetenschappelijk onderwijs  
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Alleen bij het lage opleidingsniveau zijn gegevens gevonden, die vergelijkbaar zijn. Uit de 

vergelijking tussen het percentage laagopgeleiden onder de respondenten en de inwoners van Utrecht-

Oost, blijkt dat er weinig laagopgeleiden onder de geïnterviewden voorkomen. Verder valt op dat veel 

respondenten hoog opgeleid zijn. Dit kan verklaard worden doordat een hogere opleiding samengaat met 

een sterkere betrokkenheid bij het milieu [Couvert en Reuling, 2000]. Daarbij heeft wijk Oost op veel 

aspecten het profiel van een echte ‘binnenstadsbevolking’, met een hoog opleidingsniveau [Gemeente 

Utrecht, 2000].    

 

5.3.4  inkomen 

Figuur 5.4 laat de verdeling van het bruto huishoudinkomen per jaar zien. Hieruit valt op te maken 

dat onder de respondenten de drie inkomensklassen redelijk gelijk verdeeld zijn. In Utrecht-Oost zijn de 

woningen duur, waardoor er relatief veel mensen met hoge inkomens wonen [Gemeente Utrecht, 2002]. 

Het is opmerkelijk dat de midden, en zeker de hoge inkomensgroep, daarom niet uitschieten. Een 

verklaring voor de gelijke verdeling van het inkomen kan zijn dat er in het verleden ook woonbuurten voor 

lagere inkomens zijn gerealiseerd, waarvan een deel die functie heeft behouden. En in wijk Oost is er 
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sprake van een zeer lage werkloosheid en het gemiddelde huishoudinkomen is één van de hoogste van de 

stad. Tevens neemt in Utrecht het aandeel huishoudens met een laag inkomen af [Gemeente Utrecht, 

2002]. 

 

 

Figuur 5.4 

Verdeling van het bruto huishoudinkomen per jaar. 

De indeling naar opleiding is als volgt: 

Laag =  beneden modaal (< 28.000 euro) 

Midden =  modaal tot 1,5 keer modaal (28.000 euro tot 42.000 euro) 

Hoog =  1,5 keer modaal of hoger  (> 42.000 euro) 
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5.3.5  huishouden  

In Figuur 5.5 is de verdeling van koop- en huurwoningen onder de respondenten en inwoners in 

Utrecht-Oost en in Nederland weergegeven [CBS, 2003b; Gemeente Utrecht, 2002]. 

 

 

Figuur 5.5  

Verdeling koop- en huurwoningen in Utrecht-Oost en Nederland. 
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Opgemerkt dient te worden dat de huurwoning-gegevens van de Gemeente alleen sociale 

huurwoningen betreft. Dit betekent dat hiermee geen goede vergelijking kan plaatsvinden. Ten opzichte 

van Nederland zijn er onder de respondenten minder huurwoningen en meer koopwoningen. De 

verhouding van het aantal koopwoningen in wijk Oost en Nederland is vrijwel gelijk. Een verklaring voor 

de grote hoeveelheid koopwoningen onder de respondenten kan zijn dat ruim tweederde een modaal 

inkomen heeft of hoger. Figuur 5.6 laat zien hoeveel respondenten en inwoners van Utrecht-Oost 5 jaar of 

langer woonachtig zijn op hetzelfde adres [Gemeente Utrecht, 2002]. 
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Figuur 5.6 

Vijf jaar of langer woonachtig op hetzelfde adres. 
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Uit Figuur 5.6 blijkt dat onder de respondenten redelijk veel bewoners zijn die 5 jaar of langer 

woonachtig zijn op hetzelfde adres. Volgens de gemeentelijke gegevens is dit percentage in Utrecht-Oost 

zo’n 9% minder. In Figuur 5.7 zijn het aantal eenpersoonshuishoudens in Utrecht-Oost en in Nederland 

weergegeven [CBS, 2003b; Gemeente Utrecht, 2002]. 

 

 

Figuur 5.7 

Verdeling eenpersoons-huishoudens onder de respondenten in vergelijking met gemeentegegevens en 

Nederland. 
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Uit Figuur 5.7 blijkt dat onder de respondenten iets meer eenpersoons-huishoudens voorkomen 

dan in Nederland. Opvallend is de grote hoeveelheid eenpersoonshuishoudens die geregistreerd staan bij 

de Gemeente Utrecht. Dit komt doordat in wijk Oost de meeste onzelfstandig wonende huishoudens van 

de stad gehuisvest zijn, meer nog dan in de Binnenstad. Dat heeft te maken met het grote aantal 

studenten, in kamercomplexen en studentenhuizen [Gemeente Utrecht, 2002]. Figuur 5.8 geeft het 

gemiddeld aantal personen per huishouden weer in Utrecht-Oost en Nederland [CBS, 2003b; Gemeente 

Utrecht, 2002]. 

 

Figuur 5.8 laat zien dat onder de respondenten gemiddeld het grootst aantal personen per 

huishouden voorkomt, op de voet gevolgd door de huishoudgrootte in Nederland. Gemiddeld zijn er 

duidelijk minder personen per huishouden in de wijk Utrecht-Oost. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

in wijk Oost slechts 16% van de huishoudens kinderen heeft, tegen 25% van de respondenten waar 

kinderen in het huishouden aanwezig zijn. De kans is daarom groter dat er onder de respondenten 

gemiddeld meer personen per huishouden voorkomen. 
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Figuur 5.8 

Gemiddeld aantal personen per huishouden onder de respondenten in vergelijking met 

gemeentegegevens en Nederland. 
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5.4 de algemene beoordeling van de milieusituatie van Utrecht-Oost 

 

De respondenten hebben in hun eigen woorden aangegeven wat zij als milieuproblemen in de 

buurt zien. In Figuur 5.9 is samengevat wat de meest genoemde milieuproblemen zijn. Bij ‘verkeer’ wordt 

zowel geluid, uitlaatgassen als parkeerproblemen bedoeld.  

 

 

Figuur 5.9 

Meest genoemde milieuproblemen in de buurt. 
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De bewoners storen zich erg aan overvolle verzamelpunten/afvalstations. Men geeft aan dat 

hierdoor rommel en zwerfvuil wordt veroorzaakt. Dit beeld komt overeen met de landelijke mening. In 

Nederland ergert 40% van de mensen zich zeer aan volle vuilnisbakken en 64% ergert zich zeer aan 

zwervende blikjes, plastic flesjes etc. [Bergsma et al., 2001]. Vuilnis dat te vroeg aan de weg gezet wordt is 

ook een bron van ergernis, mede omdat hierdoor honden en katten de vuilniszakken opentrekken. 

Samenvattend zijn verder voornamelijk de volgende onderwerpen genoemd: verontreiniging van bodem, 

water en lucht, ophaaldienst vuil, veiligheid, vandalisme, graffiti, energie en waterverspilling, slecht 

onderhouden openbaar groen, tekort aan inzamelpunten, fietswrakken, gescheiden afval, gevaarlijke 

stoffen, slechte bestrating en vegen van straten.  

Door middel van een aantal voorgeschotelde onderwerpen hebben de bewoners kunnen aangeven 

hoe belangrijk zij de aandacht daarvoor vinden. In Figuur 5.10 is een top 5 weergegeven van onderwerpen, 

waarvan de bewoners vinden dat het zeer belangrijk is om aandacht aan te besteden.   

 

De bewoners in Utrecht-Oost vinden het in het algemeen zeer belangrijk dat vooral aandacht 

wordt besteed aan criminaliteit en vandalisme. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Als de bewoners 

in Nederland in hun eigen woorden mogen aangeven wat zij als belangrijke maatschappelijke problemen 

zien, wordt criminaliteit het meest als eerst genoemd [Couvert en Reuling, 2000]. In Figuur 5.10 valt op dat 
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bijna de helft van de respondenten het zeer belangrijk vindt dat aandacht wordt besteed aan de opslag 

van gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding van gebeurtenissen uit het verleden, zoals  de vuurwerkramp in 

Enschede, kan het zijn dat bewoners zich meer bewust zijn geworden dat opslag van gevaarlijke stoffen 

juist ook op lokaal niveau gevaar met zich mee kan brengen. Dit kan de verklaring zijn waarom dit 

onderwerp bij deze vraag de vierde plaats inneemt en twaalf andere onderwerpen achter zich laat. Echter, 

als de bewoners mogen kiezen welk onderwerp met voorrang de aandacht moet krijgen, zegt maar 1,3% 

van de bewoners dat aan de opslag van gevaarlijke stoffen prioriteit gegeven moet worden. Overigens zijn 

bij deze vraag geen specifieke locaties of namen genoemd. Eén en ander betekent dat de bewoners in het 

algemeen de (nationale) aandacht voor dit onderwerp belangrijk vinden, maar dat het - voor zover 

aanwezig in Utrecht-Oost - niet als directe lokale bedreiging wordt ervaren. Ditzelfde geldt voor het 

onderwerp luchtverontreiniging, waarvan 46,4% aangeeft het zeer belangrijk te vinden dat er aandacht 

aan wordt besteed. Maar uiteindelijk vindt slechts 4,5% van de bewoners het dermate belangrijk is dat dit 

de eerste of tweede prioriteit op de agenda zou moeten hebben.  

 

 

Figuur 5.10  

Onderwerpen naar belangrijkheid waar aandacht aan besteed moet worden. 
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Naast de voorgeschotelde onderwerpen hebben sommige respondenten bij de open categorie, als 

aanvulling van de lijst, nog een aantal onderwerpen genoemd waarvoor de aandacht belangrijk wordt 

geacht. Deze vraag is in het begin van de enquête aan de orde gekomen. Uit analyse blijkt dat bijna twee 

derde van de  aangedragen onderwerpen verderop in de vragenlijst nog aan bod kwam. Verder zijn onder 

andere nog genoemd: tolerantie, graffiti, sociale omgeving, fietswrakken, blad in goten, biologische 

producten, voorlichting over klussen bedrijven en bouwbedrijven, verpakkingsmateriaal en hergebruik.  

 

Als de bewoners twee onderwerpen mogen kiezen die met voorrang de aandacht moeten krijgen, 

dan worden verkeersoverlast en criminaliteit/vandalisme het meest genoemd - met slechts 1 stem verschil. 

Op de voet gevolgd door het onderwerp rommel op straat, welke een goede derde plaats inneemt; zie 

Figuur 5.11. Als tweede prioriteit is een verschuiving waar te nemen en komt criminaliteit/vandalisme als 

belangrijkste onderwerp naar voren. Als tot slot de hoeveelheid stemmen van zowel de eerste als de 

tweede prioritering worden samengevoegd, dan moeten in ieder geval de volgende onderwerpen met 

voorrang de aandacht krijgen:  

 1) criminaliteit/vandalisme 

 2) verkeersoverlast en  

 3) rommel op straat      

 4) openbaar groen 
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Als deze resultaten worden vergeleken met de belangrijkste buurtproblemen in Utrecht-Oost uit de 

NUP-peiling, dan blijkt dat verkeersproblemen en criminaliteit/drugsproblematiek ook hier de eerste en 

tweede plaats in nemen. Gevolgd door (verzorging) openbaar groen, welke in dit onderzoek een goede 

vierde plaats inneemt [Gemeente Utrecht, 2002]. Uit deze vergelijking, met een gestandaardiseerd 

monitoringsinstrument, lijkt de wijkmilieumonitor een representatief beeld te geven van de praktijk. 

 

 

Figuur 5.11 

Onderwerpen die met voorrang de aandacht moeten krijgen.  
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Vanwege de verschuiving van de politieke aandacht sinds het voorjaar van 2002, naar onder andere 

het onderwerp veiligheid, is het een reële verwachting dat de bewoners de aandacht hiervoor ook als 

(zeer) belangrijk zouden beoordelen. Echter, uit de peiling blijkt dat veiligheid een zesde plaats inneemt.  

 ‘De interesse in het milieu is tanend en de betrokkenheid bij milieuproblemen is verminderd’. Dit is 

een citaat uit een landelijk onderzoek naar de aandacht voor het milieu [Nas, 2000]. Deze uitspraak lijkt 

niet overeen te komen met de resultaten van de wijkmilieumonitor. Het is namelijk opmerkelijk dat in 

Utrecht-Oost bij de eerste drie onderwerpen, die met voorrang de aandacht moeten krijgen, twee milieu- 

ofwel hinderonderwerpen worden genoemd. Kortom, ondanks de heersende tendensen neemt ‘het milieu 

in de leefomgeving’ een (redelijk) belangrijke plaats in onder de bewoners van Utrecht-Oost.  

 

Uit nadere analyses van de gepresenteerde onderwerpen is het volgende naar voren gekomen.  

Ad 1) Verkeersoverlast wordt vooral toegeschreven aan (te) veel auto’s en op de tweede plaats 

door bussen. Oplossingen die worden aangedragen zijn: betaald parkeren, vergunningenstelsel, 

geluidswal, snelheidsvermindering, meer fietsvoorzieningen, stimuleren openbaar vervoer/greenwheels, 

betere controle rijgedrag, drempels, fluisterasfalt, verbetering techniek auto’s, versnelling transferiabeleid 

en betere infrastructuur. 

Ad 2) De bewoners in Utrecht-Oost geven bij criminaliteit en vandalisme vooral aan dat het gaat 

om:  draaideurcriminelen, vandaliserende hangjongeren,  diefstal, auto-inbraak, bepaalde groep 

crimineeltjes, junks en sociaal zwakkere. De volgende oplossingen worden hiervoor aangedragen: de 

wijkagent (en politie) moet vaker gezien worden, meer surveillance, direct sancties uitvoeren en mensen 
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langer vasthouden, de bendeleider moet aangepakt worden, zero tolerance beleid, opvoeding ouders, lik 

op stuk beleid, ook controle door burgers (onder andere degene die niet werken), goede verlichting, 

preventief controleren, buurtwachten, actieve opstelling buurt,  meer aandacht voor probleemjongeren, 

gepaste opvangmogelijkheden, zwaardere straffen, vergoeden schade, maatschappelijke werkers (niet in 

uniform!).   

Ad 3) Naast opvoeding door ouders en het nemen van eigen verantwoordelijk wordt (frequenter 

en beter) vegen veel genoemd als oplossing voor de rommel op straat. Hiernaast komt het volgende naar 

voren: meer prullenbakken/verzamelpunten, elkaar aanspreken en meer voorlichting.   

Ad 4) De bewoners willen voor openbaar groen voornamelijk dat het beter onderhouden wordt. 

Hiernaast geven sommigen aan dat er meer jonge aanplant mag komen.  

Ad 5) Het geluid kan verminderd worden door (extra of hogere) geluidswallen, auto’s minder hard 

laten rijden, verkeerssnelheid verminderende maatregelen en met geen auto’s meer toestaan ofwel 

autoluwe buurten maken.  

Ad 6) Bij veiligheid geven de bewoners aan dat het vooral gaat om meer toezicht van de 

(wijk)agent. Verder is genoemd: eigen voorzieningen, de Uithofverkrachter oppakken, en opvoeding door 

de ouders. 

Ad 7) Meer hondentoiletten in de buurt en de hondenbezitters moeten hun verantwoording zelf 

nemen door onder andere een hondenschepje mee te nemen en de honden op de daarvoor bestemde 

plekken te laten poepen.  Bekeuringen uitdelen, borden plaatsen bij groen- en  speelplekken (verboden te 

poepen) en tegels in de stoep zijn tevens genoemde oplossingen voor het hondenpoepprobleem.  

 

 

5.5 afval 

 

5.5.1  stand van zaken 

In Tabel 5.3 zijn de resultaten van de wijkmilieumonitor afgezet tegen resultaten uit de Utrecht 

Monitor en landelijk gemeten afvalgedragingen. Bij de afvalvragen waren vier antwoorden mogelijk, te 

weten (bijna) nooit, soms, vaak en altijd. De (afgeronde) waarden geven de percentages milieuvriendelijk 

gedrag weer. Dat wil zeggen: de hoeveelheid bewoners die als antwoord ´(bijna) altijd´ hebben gegeven. 

Hiervoor is gekozen, zodat vergelijkingen plaats kunnen vinden met de Utrecht Monitor en landelijke 

gegevens [Gemeente Utrecht, 2003b; CBS, 2003b; Couvert en Reuling, 2000].  

Onder de respondenten is de eigen tas meenemen met het boodschappen doen minder in het 

(gewoonte-) gedrag doorgedrongen dan het bij de Nederlanders het geval is. Bij inkoop van producten let 

rond de 10% van de respondenten en Nederlanders op het milieu.  

Het is opmerkelijk dat maar 1% van de bewoners (bijna) altijd wel eens iets op straat gooit, terwijl 

afval op straat wordt gezien als één van de grootste milieuproblemen in de wijk. Het lijkt daarom dat het 

weggooigedrag niet overeen komt met de beleving van de hoeveelheid afval op straat. Landelijk gezien 

gooit  19% van de mensen (bijna) altijd wel eens iets op straat. En uit een peiling onder de Nederlandse 

bevolking naar de incidentie van zwerfafval blijkt dat 41% van de mensen wel eens iets als een papiertje, 

peukje of blikje op straat laten vallen [Bergsma et al., 2001].  Dit in tegenstelling tot de bewoners in 

Utrecht-Oost, waar 10,4%  zegt soms, vaak of altijd afval op straat te laten vallen. Enerzijds zou dit te 

verklaren kunnen zijn doordat mensen zich niet altijd bewust zijn van het eigen gedrag en vaak ook niet 

de motieven van dat gedrag. Als wordt afgegaan op de woorden van de bewoners over hun eigen gedrag, 

wordt er waarschijnlijk veel minder afval op straat gegooid dan in werkelijkheid het geval is. Hiernaast 
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hebben mensen over het algemeen de neiging zich van hun goede kant te laten zien en geven een 

antwoord waarvan zij denken dat het een goede indruk zal maken; de zogenaamde sociale wenselijkheid 

[Baarde en de Goede, 2000]. Het is bijvoorbeeld sociaal gezien onwenselijk om afval op straat te gooien en 

bewoners zullen daarom ook niet zo gauw toegeven dat men dat doet. Anderzijds is een verklaring dat er 

onder de respondenten veel hoog opgeleide mensen zijn, namelijk 70,6%. Een hogere opleiding gaat 

samen met een sterkere betrokkenheid bij het milieu [Couvert en Reuling, 2000]. Dit betekent dat het 

milieuvriendelijke gedrag van de bewoners overeenkomstig kan zijn met de werkelijkheid.  

 

 

Tabel 5.3 

Afvalgedragingen uitgedrukt als percentage van aantal bewoers die (bijna) altijd hebben geantwoord. 

 

VraagVraagVraagVraag    WijkmilieuWijkmilieuWijkmilieuWijkmilieu----  

monitor monitor monitor monitor 

2003200320032003    

UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht    

MonitorMonitorMonitorMonitor    

2003200320032003    

NederlandNederlandNederlandNederland    

CBSCBSCBSCBS----2001200120012001    

NederlandNederlandNederlandNederland  

NIPONIPONIPONIPO----2000200020002000  

Neemt u een eigen tas mee met boodschappen doen? 67% - 78%         - 

Let u bij inkoop op het milieu? 10% - - 12% 

Gooit u afval op straat? 1% - - 19% 

Gooit u groente-, fruit-, en/of tuinafval (gft-afval) 

gescheiden van het overige huisvuil weg? 

41% 38% G&F: 74% 

T: 92% 

66% 

Gooit u glas gescheiden van het overige huisvuil weg? 88% 86% 89% 83% 

Levert u papier en karton gescheiden in? 77% 78% 89% 85% 

Levert u textiel/kleding gescheiden in? 65% 55% - - 

Levert u klein chemisch afval gescheiden in? 72% 75% 85% 90% 

 

 

Verder blijkt uit Tabel 5.3 dat onder de respondenten en in Utrecht het a) scheiden van GFT-afval, 

b) klein chemisch afval en c) papier flink achterblijft in vergelijking met het landelijke 

afvalscheidinggedrag.  

Ad a) De dalende tendens voor GFT-afval dat gescheiden wordt ingezameld zet in de Gemeente 

Utrecht door. De belangrijkste redenen om GFT-afval niet te scheiden zijn gemakzucht (34%) en hygiëne 

(26%) [Gemeente Utrecht, 2001/2003]. 

Ad b) Over de inzameling van klein chemisch afval zijn de respondenten en de Utrechters minder te 

spreken. De chemokar die tweemaal per jaar langskomt vormt een te hoge drempel om afval in te leveren. 

Daarnaast vinden bewoners de informatievoorziening onduidelijk. Zo weet 60% van de mensen niet 

wanneer de chemokar langskomt [Gemeente Utrecht, 2003b].  

Ad c) Ook op het gebied van papier en karton in Utrecht-Oost een inhaalslag te maken, alhoewel 

in de Gemeente Utrecht de hoeveelheid gescheiden papierafval in de periode 1996 - 2000 is toegenomen.  

 

Uit alle onderzoeken komt naar voren dat glas het vaakst apart wordt aangeboden. Daarentegen is 

ten opzichte van eerdere jaren de hoeveelheid ingezameld glas in de Gemeente Utrecht gedaald 

[Gemeente Utrecht, 2001]. Scheiden van textiel en kleding vindt in vergelijking met de Utrechters vaker 

plaats in Utrecht-Oost.  

Per inwoner van Utrecht steeg het aantal geproduceerde kilo’s afval van 429 kilo in 1996 via 471 in 

1998 naar uiteindelijk 485 kilo per inwoner in 1999 [Gemeente Utrecht, 2001]. En het afgelopen jaar is de 
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hoeveelheid afval wederom toegenomen. Hierbij steeg het tonnage restafval (+6,6%) harder dan de 

hoeveelheid GFT-afval (+ 5,5%) [Gemeente Utrecht, 2003b].  

 

Om inzichtelijk te maken wat het afvalgedrag en -beleving is van de bewoners in Utrecht-Oost, is 

Figuur 5.12 opgenomen. Op de y-as zijn met kernachtige woorden de vragen weergegeven, zoals die in de 

vragenlijst zijn gesteld. De weergegeven antwoordcategorieën zijn ook overeenkomstig aan die in de 

vragenlijst.  

Wanneer in dit onderzoek sprake is van een totaalscore zijn een aantal vragen samengevoegd die 

met elkaar een bepaald begrip meten. Zo zijn bijvoorbeeld de vragen over het scheiden van groente, fruit -

en/of tuinafval, glas, papier/karton en textiel/kleding samengevoegd tot een totaalscore, wat uitmondt in  

het ´scheiden van huisvuil´. Verder is vanwege het verschil tussen het (ophaal-)systeem van klein chemisch 

afval (KCA) en de overige afvalsoorten deze laatste apart geanalyseerd.   

 

 

Figuur 5.12 

Gedrag en beleving ten aanzien van afval. 
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Figuur 5.12 laat zien dat onder de bewoners: 

- ruim twee derde altijd een eigen tas meeneemt met het inkopen doen; 

- ruim de helft vaak of altijd bij de aanschaf van producten op de schadelijkheid voor het milieu 

let; 

- een derde vaak of altijd tijdens het winkelen speciaal let op de hoeveelheid of soort 

verpakking; 

- bijna 90% (bijna) nooit afval op straat of in het park laat vallen; 

- enige terughoudend is te bespeuren met het aanspreken van mensen als zij afval op straat 

laten vallen. Ruim de helft spreekt (bijna) nooit mensen aan als zij zich van afval ontdoen;  
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- zo’n 50% altijd het huisvuil scheidt. Daar tegenover staat dat ruim 14% van de huishoudens  

hun afval soms of (bijna) nooit scheidt:  totaal zijn dit (16.538 * 14% =) 2320 huishoudens in 

Utrecht-Oost.   

- zo’n 70% altijd het klein chemisch afval scheidt.  

- de beleving van de hoeveelheid hondenpoep vrijwel gelijk is aan de beleving van zwerfvuil: in 

beide gevallen ondervindt ruim 45% er hinder van; 

- bijna de helft zegt dat er in hun buurt vaak of zelfs altijd sprake is van zwerfvuil.  

 

Het resultaat van de hinder van zwerfvuil uit de wijkmilieumonitor is hoog ten opzichte van de 

NUP-peiling van 2002, waar 29% zegt last van rommel op straat te hebben. Ten opzichte van het 

stadsgemiddelde ligt het oordeel in Utrecht-Oost over schone straten iets boven het gemiddelde 

[Gemeente Utrecht, 2002].  Verder komt uit het hiervoor gaande naar voren dat het meenemen van de 

eigen tas en het scheiden van huisvuil en vooral van KCA redelijk zijn doorgedrongen in het gedrag van de 

bewoners. Bewust milieuvriendelijk koopgedrag en sociale controle zijn (nog) niet zo gangbaar. Over het 

algemeen wordt duidelijk hinder ondervonden van hondenpoep en zwerfvuil.  

 

Uit analyses over  gescheiden afvalinzameling en de frequentie van leeghalen blijkt dat onder de 

bewoners: 

- ruim een kwart vindt dat er niet voldoende mogelijkheden zijn voor gescheiden 

afvalinzameling; 

- ruim de helft zegt dat er voldoende plaatsen zijn voor gescheiden afvalinzameling. De overige 

bewoners, ruim 20%, vindt het wel gaan; 

- bijna een derde van mening is dat de containers/afvalbakken niet vaak genoeg worden 

leeggehaald en daarom vaak of altijd te vol zitten;  

- Ruim de helft vindt dat de containers en afvalbakken soms te vol zitten.  

 

De respondenten geven over het algemeen een gematigd oordeel over de afvalinzamelingszaken. 

Dit is opmerkelijk, omdat uit gemeentelijke gegevens blijkt dat de Utrechters erg tevreden zijn over de 

afvalinzamelsystemen [Gemeente Utrecht, 2003b].   

 

5.5.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Vrouwen scheiden in vergelijking met mannen minder goed het klein 

chemisch afval. Hoe ouder men wordt des te meer wordt de tas meegenomen bij het boodschappen doen. 

Vooral jonge en oude bewoners hebben bij inkopen van producten de neiging minder op het milieu en de 

hoeveelheid verpakking te letten. De bewoners van 45 tot 60 jaar hebben het meest last van zwerfvuil en 

de 60 tot 75-jarigen ondervinden het meeste hinder van hondenpoep. De bewoners tot 30 jaar doen het 

minst aan het scheiden van huisvuil; voor klein chemisch afval geldt dit voor juist voor de 75-jarigen en 

ouder. Hoger opgeleiden laten minder vaak afval op straat vallen en scheiden hun huisvuil meer. Een hoger 

inkomen is gerelateerd aan vaker hinder hebben van hondenpoep en beter scheiden van huisvuil en klein 

chemisch afval. Woongroepen (studenten) letten in tegenstelling tot andere huishoudens bij inkoop van 

producten weinig op de schadelijkheid voor het milieu en scheiden hun huisvuil minder goed. Gezinnen 

met kinderen hebben het meeste last van hondenpoep. Hoe groter het huishouden, des meer last hebben 

de bewoners van hondenpoep en des te meer wordt er gelet op het scheiden van afval en klein chemisch 

afval. Dit laatste geldt niet voor huishoudens met zes of meer personen.    
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Bij de volgende gegevens is sprake van minder significante samenhangen. De grootte van het 

huishouden blijkt samen te hangen met de milieuvriendelijkheid van inkopen doen. Van alle bewoners die 

bij het kopen van producten vaak of zelfs altijd letten op de schadelijkheid voor het milieu en de 

hoeveelheid of soort verpakking komt respectievelijk 69% en 74% uit een huishouden van één of twee 

personen. Geconcludeerd kan worden dat kleine huishoudens milieuvriendelijker inkopen doen. Verder 

blijkt dat het huishouden voornamelijk door vrouwen wordt gedaan. Dit is in overeenstemming de 

landelijke milieugedragsmonitor: “huishoudelijke taken zijn nog steeds vooral een vrouwenzaak” [Couvert 

en Reuling, 2000].   

 

Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking doet (bijna) nooit boodschappen, in tegenstelling 

tot de bewoners in Utrecht-Oost waarvoor 3% geldt. De verklaring hiervoor is dat ruim twee derde van de 

ondervraagden een één- of tweepersoons huishouden heeft, waardoor de kans groot is dat de respondent 

zelf de boodschappen moet doen. In Nederland doet 62% van de vrouwen (bijna) altijd de boodschappen, 

tegen 12% van de mannen. De wijkmilieumonitor geeft een meer gelijk getrokken beeld: 56% van de 

vrouwen tegen 42% van de mannen doet (bijna) altijd de boodschappen.  

 

 

5.6 geluidhinder 

 

5.6.1  stand van zaken 

In Figuur 5.13 is de hoeveelheid respondenten weergegeven die hinder ondervinden van geluid ten 

opzichte van gemeente en landelijke gegevens [Gemeente Utrecht, 2001; RIVM, 2000]. 

 

 

Figuur 5.13 

Aantal respondenten die last hebben van geluid in vergelijking met gemeentegegevens en Nederland. 
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Uit gemeentelijk en landelijk onderzoek blijkt dat de percentages geluidsgehinderden onder de 

inwoners van Utrecht-Oost en de Nederlanders vrij dicht bij elkaar liggen. Onder de respondenten wordt 

echter duidelijk meer geluidhinder ervaren (65%), terwijl uit gemeentelijke cijfers blijkt dat de afgelopen 

vier jaar het aantal Utrechters dat overlast ervaart van geluid is gedaald. Toch ervaart nog drie op de vijf 

mensen soms of vaak geluidsoverlast [Gemeente Utrecht, 2003b], wat redelijk overeenkomt met het 

resultaat uit de wijkmilieumonitor. In Tabel 5.4 zijn de meest genoemde oorzaken van geluid 

weergegeven. Hiernaast staat hoeveel respondenten en Nederlanders last hebben van de betreffende 
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geluidsbron [Jong et al., 2000]. N.B. voor de vragen waar het mogelijk was meerdere antwoorden te geven,  

zoals hier, kunnen de percentages bij elkaar opgeteld hoger uitkomen als 100%. 

 

  

Tabel 5.4 

Aantal gehinderden door geluidsbronnen.  

 

GeluidsbronnenGeluidsbronnenGeluidsbronnenGeluidsbronnen    % geluidsgehinderde% geluidsgehinderde% geluidsgehinderde% geluidsgehinderdennnn Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht----OostOostOostOost    % geluidsgehinderde% geluidsgehinderde% geluidsgehinderde% geluidsgehinderdennnn Nederland Nederland Nederland Nederland    

1. wegverkeer 39,5% 27,0% 

2. omwonenden/buren 30,9% 22,0% 

3. kinderen/jongeren 15,4% - 

4. anders 11,3% 12,0% 

 

 

Wegverkeer is in Utrecht-Oost en in Nederland de voornaamste bron van geluid. Eerder is al 

aangegeven dat wegverkeer met voorrang de aandacht verdiend te krijgen, zie Figuur 5.11. Het ervaren 

van geluidhinder kan daarom een oorzaak zijn waarom verkeer(soverlast) één van de onderwerpen is, die 

prioriteit moet krijgen.  

In 2001 maakte één op de vijf Nederlanders melding van geluidshinder door buren, in tegenstelling 

tot Utrecht-Oost waar dit bijna één op de drie is. Geconcludeerd kan worden dat in Utrecht-Oost duidelijk 

meer geluidhinder van wegverkeer en omwonenden/buren wordt ondervonden dan in Nederland.  

Een belangrijke categorie is ook ‘overige geluiden uit de woonomgeving’, dit is een categorie met 

zelfgegeven antwoorden. Genoemd zijn: stadion Galgenwaard, bouwwerkzaamheden, spoorwegmuseum, 

gemeentewerkers, studentenhuis, spoorlijn, daklozen Leger des Heils, alcoholisten Wilhelminapark, feesten 

in buurthuis Oudwijk, treinviaduct en onweer. Verder heeft zo’n 64% van de respondenten de moeite 

genomen om bij een geluidsbron een plaats of omschrijving te geven, zie bijlage 5. Zelf vinden de 

bewoners dat ze het meeste geluid produceren door het te hard spelen van radio/tv/stereo. Verder is 

genoemd: klussen, spelen met kind, zingen, auto starten, stofzuiger, verticuteren, deuren dicht doen en 

papegaai.   

 

Figuur 5.14 geeft aan hoe vaak de respondenten last hebben van de genoemde geluidsbronnen en 

ook hoe hinderlijk het wordt ervaren.  

Uit Figuur 5.14 blijkt dat de bewoners soms tot vooral wekelijks last hebben van de genoemde 

geluidsbronnen. Uit de gemiddelde score blijkt dat sommigen ook wel eens dagelijks hinder hebben van 

wegverkeer.  Voor alle geluidsbronnen geldt verder dat zij voornamelijk als hinderlijk zijn aangemerkt. 

Hieruit blijkt dat geluidhinder een behoorlijke impact heeft op de beleving van de woonomgeving in 

Utrecht-Oost.  

 

5.6.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Mannen en vrouwen hebben even vaak last van geluid. Verder 

ondervinden 30 tot 45-jarigen en alleenstaanden het meeste last van geluid. Echtparen en woongroepen 

hebben daarentegen het minst last van geluid.  De bewoners van 75 jaar en ouder vinden het geluid het 

meest hinderlijk.  
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Figuur 5.14 

Hoeveelheid overlast door geluid. 

Zie voor betekenis pijlen Tabel 5.4   

 

Frequentie    
 

 bijna nooit                                      soms                                                wekelijks                                      dagelijks 

   

 1                                                                2                                                                3                                                                4 

    

Hinder    
 

 enigszins hinderlijk                                                   hinderlijk                                                   (heel) erg hinderlijk 

  

 1                                                                                                 2                                                                                                 3 

 

 

 

Verder blijkt dat de respondenten die minder dan 17 uur werken en dus waarschijnlijk meer tijd 

per week in de buurt aanwezig zijn, weinig last van geluid te hebben. Misschien zijn deze bewoners meer 

gewend aan de ‘dagelijkse geluiden’ in de buurt en storen zich er daarom - ook ’s avonds - minder aan. De 

werkzoekenden en (mede)eigenaars van een bedrijf in Utrecht-Oost hebben altijd wel eens last van geluid. 

Daarentegen hebben zelfstandigen en gepensioneerden het minst last van geluid. Uit analyses blijkt dat 

hoe langer een respondent in Utrecht-Oost woont, des te minder geluidhinder wordt ervaren. Het lijkt dat 

de lengte van de woonduur ook samengaat met de gewenning aan geluid. Tot slot geldt voor Utrecht-Oost 

dat hoe ouder bewoners zijn, des te minder last zij van geluid hebben. Dit geldt vooral vanaf 45 jaar. Bij de 

jongere bewoners is geen duidelijke samenhang te vinden.   

   

 

5.7 geurhinder 

 

5.7.1  stand van zaken 

In Figuur 5.15 is de hoeveelheid respondenten weergegeven die hinder ondervinden van geur ten 

opzichte van gemeente en landelijke gegevens [Gemeente Utrecht, 2001; Jong et al., 2000]. 

 

In vergelijking met de gemeentelijke cijfers ondervinden de respondenten evenveel geurhinder als 

de inwoners van Utrecht-Oost. Hiermee vergeleken blijkt dat onder de Utrechters en de Nederlandse 

bevolking meer geurhinder voorkomt. In totaal heeft 44% van de Nederlanders wel eens hinder van één of 

meer geurbronnen. Een verklaring hiervoor is dat landelijk meer geurhinder ondervonden kan worden van 

landbouw en industrie. In de stad Utrecht is de stankoverlast de afgelopen vier jaar sterk afgenomen. Dit is 

mede het gevolg van de sluiting van de sojafabriek van Cereol. Ook de intensiteit van stankoverlast laat 

een dalende tendens zien: minder mensen geven aan vaak last te hebben [Gemeente Utrecht, 2003b]. In 

Tabel 5.5 zijn de meest genoemde oorzaken van geur weergegeven. Hiernaast staan de percentages 

respondenten en Nederlanders, die last hebben van de betreffende geurbron [Jong et al., 2000]. 
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Figuur 5.15 

Hoeveelheid respondenten die last hebben van geur in vergelijking met gemeentegegevens en Nederland. 

 

0 20 40 60

Nederland

Utrecht (gem.)

Utrecht-Oost (gem.)

Utrecht-Oost

aantal in % last van geur

 

 

 

Tabel 5.5 

Aantal gehinderden door geurbronnen. 

 

GeurbronnenGeurbronnenGeurbronnenGeurbronnen    % geurgehinderde Utrecht% geurgehinderde Utrecht% geurgehinderde Utrecht% geurgehinderde Utrecht----OostOostOostOost    % geurgehinderde Nederland% geurgehinderde Nederland% geurgehinderde Nederland% geurgehinderde Nederland    

1. wegverkeer 10,0% 24,0% 

2. omwonenden/buren 5,8% 27,0% 

3. kookluchten 5,8% - 

4. anders 5,1% - 

 

 

De meeste geurhinder wordt in Utrecht-Oost toegeschreven aan wegverkeer. Landelijk gezien wordt 

ruim twee keer zo veel hinder van deze geurbron ondervonden. Uit onderzoek komt naar voren dat ten 

aanzien van geuren afkomstig van buren, keukenluchtjes het meest de oorzaak is van geurhinder, namelijk 

zo’n 70% [Jong et al., 2000]. 

 

Bij de categorie omwonenden/buren kan het dus zijn dat de respondenten naast de geuren van 

buren ook kookluchten verstaan en andersom. Deze twee categorieën zouden daarom samengenomen 

kunnen worden. Hieruit volgt dat 11,6% van de bewoners hinder ondervindt van geuren van buren tegen 

27,0% landelijk. Geconcludeerd kan worden dat in Utrecht-Oost in vergelijking met de landelijke cijfers 

minder geurhinder wordt ondervonden.  

Bij andere geurbronnen is het volgende genoemd: hondenpoep, stadslucht (ongezonde 

verkeerslucht), ventilatie trappenhuis, duivenoverlast, koffielucht Douwe Egberts, drugs, katten, plekken 

waar geürineerd wordt en openbaar water (sloten, singels). Zelf vinden de bewoners dat ze de meeste geur 

produceren met koken en met de barbecue. Bij de open categorie werd onder andere roken, ontlasten, 

frituren en auto starten genoemd.  

 

Figuur 5.16 geeft aan hoe vaak de respondenten last hebben van de betreffende geurbronnen en 

ook hoe hinderlijk het wordt ervaren.  
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Figuur 5.16 

Hoeveelheid overlast door geur. 

Zie voor betekenis pijlen Tabel 5.5   

 

Frequentie    
 

 bijna nooit                                      soms                                                wekelijks                                      dagelijks 

   

 1                                                                2                                                                3                                                                4 

    

Hinder    
 

 enigszins hinderlijk                                                   hinderlijk                                                   (heel) erg hinderlijk 

  

 1                                                                                                                                                                                                    3 

 

 

 

 

Uit Figuur 5.16 blijkt dat veel bewoners wekelijks geurhinder ondervinden door verkeer. Van de 

andere geurbronnen wordt soms (1 tot 3 keer per maand) last ondervonden.  

 

De geuren van verkeer en andere categorieën worden als hinderlijk ervaren. Geuren afkomstig van 

buren zijn enigszins hinderlijk tot hinderlijk.  Geur kan dus - vooral in incidentele gevallen -  een 

hinderaspect zijn in de woonomgeving.  

 

5.7.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken is alleen het volgende naar voren 

gekomen: de bewoners uit de leeftijdscategorie 60 - 74 jaar ondervinden de meeste hinder van geur. 

Verder zijn er geen duidelijke relaties gevonden met de andere achtergrondkenmerken.  

 

 

5.8  luchtverontreiniging 

 

5.8.1  stand van zaken 

Ruim een kwart van de respondenten zegt wel eens last te hebben van luchtverontreiniging, Figuur 

5.17 laat dit zien.  

Bij luchtverontreiniging in grote steden gaat het met name om fijne stof, stikstofdioxide, benzeen 

en koolstofmonoxide. Voor benzeen en koolstofmonoxide zijn in Utrecht geen overschrijdingen van de 

grenswaarden geconstateerd. De berekende waarden voor stikstofdioxide en fijn stof voldoen nog niet aan 

de grenswaarden: voor zo’n 35.000 inwoners (± 13%) voldoet de buitenlucht niet aan de eisen van 2005 en 

2010. [Gemeente Utrecht, 2003b]. Op basis van dit gegeven is het reëel om te verwachten dat sommige 

bewoners aangeven last te hebben van luchtverontreiniging. Het blijft echter moeilijk om te bepalen 

wanneer last van luchtverontreiniging wordt ervaren, omdat de gezondsheidseffecten niet eenduidig aan 

te wijzen zijn. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om voornamelijk verhoogde prikkelbaarheid van de 

luchtwegen of het hebben van allergische stoffen in het bloed [Gemeente Utrecht, 2001]. In Tabel 5.6 zijn 
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de meest genoemde oorzaken van luchtverontreiniging weergegeven. Hiernaast staat hoeveel 

respondenten last hebben van de luchtverontreiniging. 

 

 

Figuur 5.17 

Hoeveelheid bewoners die last hebben van luchtverontreiniging. 
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Tabel 5.6   

Aantal gehinderden door luchtverontreiniging. 

 

Oorzaak luchtverontreinigingOorzaak luchtverontreinigingOorzaak luchtverontreinigingOorzaak luchtverontreiniging    % gehinderden door luchtverontreiniging Utrecht% gehinderden door luchtverontreiniging Utrecht% gehinderden door luchtverontreiniging Utrecht% gehinderden door luchtverontreiniging Utrecht----OostOostOostOost    

1. verkeer 25,7% 

2. anders 2,6% 

 

 

 

Verkeer wordt het meest genoemd als veroorzaker van de luchtverontreiniging. Dit kan enerzijds 

komen doordat er slechts keuze was tussen twee concrete antwoordcategorieën en anderzijds doordat de 

kennis over (de bronnen van) luchtverontreiniging niet groot is [Couvert en Reuling, 2000].  

Bij de antwoordcategorie ‘anders’ zijn de volgende antwoorden gegeven: verf en sealers (tegen 

vocht) bij omliggende huizen, parkeerplaatsen, open haarden, spoorwegmuseum, feesten en restaurants in 

de Biltstraat (grill/keukenlucht). Voor specifieke genoemde plaatsen of omschrijvingen van de 

luchtverontreinigingbronnen, zie bijlage 5. 

 

Figuur 5.18 geeft aan hoe vaak de respondenten last hebben van die luchtverontreiniging en ook 

hoe hinderlijk het wordt ervaren.  

 

Uit Figuur 5.18 blijkt dat de bewoners wekelijks tot 1 à 2 keer per maand hinder ondervinden door 

verkeer en overige categorieën. De luchtverontreiniging door verkeer wordt als enigszins hinderlijk tot 

hinderlijk ervaren en de overige categorieën als hinderlijk.   

 

5.8.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Van de mensen die wel eens last hebben van luchtverontreiniging, 

ondervinden echtparen met kinderen en woongroepen de minste hinder. Daarentegen ondervinden 

echtparen en oudere bewoners de meeste hinder van luchtverontreiniging. Respondenten die 30 jaar of 
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langer in de wijk wonen geven aan het minst vaak last te hebben van luchtverontreiniging. Verder zijn 

geen samenhangen gevonden.  

 

 

Figuur 5.18 

Hoeveelheid overlast door luchtverontreiniging. 

Zie voor betekenis pijlen Tabel 5.6   

 

 

Frequentie    
 

 bijna nooit                                      soms                                                wekelijks                                      dagelijks 

   

 1                                                                2                                                                3                                                                4 

    

Hinder    
 

 enigszins hinderlijk                                                   hinderlijk                                                   (heel) erg hinderlijk 

  

 1                                                                                                                                                                                                    3 

 

 

 

 

5.9  energie 

 

5.9.1  stand van zaken 

Slechts een klein deel van de respondenten is (zeer) ongeïnteresseerd in mogelijkheden tot 

energiebesparing, namelijk zo’n 5%. Dit is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Onder de 

Nederlandse bevolking gaat het om een minderheid van 4% [Couvert en Reuling, 2000].  Verder blijkt 

onder de bewoners dat: 

- maar liefst twee derde geïnteresseerd en één vijfde zeer geïnteresseerd is in mogelijkheden tot 

energiebesparing; 

- ongeveer 10% acht zich slecht op de hoogte van de mogelijkheden voor energiebesparing,  

69% zegt dat ze redelijk op de hoogte zijn en 23% is goed op de hoogte; 

- zo’n 60% let op het energieverbruik in het huishouden, tegen 4% die er helemaal niet op let, 

36% vindt dat ze redelijk op het energieverbruik letten.   

 

Opmerkelijk is de hoeveelheid interesse bij de bewoners over de mogelijkheden tot 

energiebesparing. Er zou dus aandacht besteed kunnen worden aan energiebesparingvraagstukken. Slechts 

een kleine groep mensen let helemaal niet op het energieverbruik . 

 

De belangrijkste reden voor het zuinig omgaan met energie is voor de helft van de bewoners dat 

het slecht is voor het milieu. Bijna een derde geeft aan dat ze het jammer van het geld vinden. En 12% 

geeft  aan dat ze het doen omdat de natuurlijke hulpbronnen anders uitgeput raken. De overigen zien een 

combinatie van de hiervoor genoemde redenen als drijfveer voor de energiezuinigheid.  
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Onder de respondenten is gepeild of het huishouden waartoe zij behoren groene energie afneemt. 

In Figuur 5.19 zijn deze resultaten afgezet tegen de hoeveelheid huishoudens in Nederland die groene 

energie afnemen [Ecofys, 2003]. 

 

 

Figuur 5.19 

Hoeveelheid afname groene energie in Utrecht-Oost  ten opzichte van Nederland. 
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In Utrecht-Oost wordt in vergelijking met Nederland al veel gebruik gemaakt van groene energie. 

De bewoners die (nog) geen groene energie gebruiken, hebben kunnen aangeven wat de belangrijkste 

reden daarvoor is. In Figuur 5.20 is het resultaat weergegeven. 

 

 

Figuur 5.20 

Redenen voor het niet gebruiken van groene energie. 
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Uit Figuur 5.20 valt op te maken dat 40% van de mensen (nog) niet de moeite hebben gedaan om 

zich te verdiepen in het gebruik van groene energie. Hiernaast weet 2,4% van de huishoudens niet wat 

groene energie is.  Dit betekent dat er in Utrecht-Oost - in ieder geval - ruim ((16.538 * 62%) *42,4% =) 

4300 potentiële (huishoud-) afnemers van groene energie zijn. Al met al zijn er dus veel bewoners waaraan 

voorlichting gegeven zou kunnen worden over het systeem van groene energie. Dit geldt zelfs ook voor de 

mensen die het te duur vinden: men kan bijvoorbeeld goedkoper uit zijn met deze energie. En door 

voorlichting kan vertrouwen gewekt wordt bij de 36% die zegt dit niet te hebben.  
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In Figuur 5.21 zijn de resultaten opgenomen over het energiegedrag van de bewoners.  

 

 

Figuur 5.21 

Mate van energiegerelateerd gedrag. 
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Figuur 5.21 laat zien dat onder de bewoners: 

- ruim de helft niet altijd of nooit het licht uitdoen als zij voor korte tijd de kamer verlaten; 

- bijna een derde geen spaarlampen heeft. Nog eens 27% geeft aan dat het niet helemaal klopt, 

ofwel dat ze voor een deel spaarlampen hebben; 

- bijna 80% zet elektrische apparaten uit, als die uitgezet kunnen worden, tegen ruim 20% die 

dit niet doet of aangeeft dat het niet helemaal klopt ; 

- de verwarming ’s nachts of als ze langer weggaan vaak wordt uitgedraaid, zo’n 7% doet dit 

niet  of zegt dat het niet helemaal klopt;    

- ruim 10% ramen en deuren niet sluit als het buiten koud is of aangeeft dat het niet helemaal 

klopt.  

 

Aan de onderdelen ‘het licht uitdoen’ en ‘spaarlampen’ kan nog aandacht besteed worden. Op het 

gebied van de overige onderdelen is breed verspreid, energiezuinig gedrag te constateren. Het gaat hier 

om kleine marges waar minder bewust met energie wordt omgegaan.  

 

5.9.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Mannen achten zich beter op de hoogte over de mogelijkheden voor 

energiebesparing. Hiernaast gebruiken mannen in Utrecht-Oost vaker groene energie dan vrouwen. Tevens 

blijkt dat hoe ouder men is, des te meer wordt er op energieverbruik in het huishouden gelet. Dit wordt 

nog eens onderstreept door de resultaten over energiegedrag. Hieruit volgt dat met het oplopen van de 

leeftijd, men ook steeds milieuvriendelijker energiegedrag vertoont. Voor woongroepen geldt precies het 

tegenovergestelde. Zij letten het minst op het energieverbruik en hebben het minst milieuvriendelijke 

energiegedrag.  Laagopgeleiden, bewoners met een middelbaar inkomen, alleenstaanden en huishoudens 
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met vier en vijf personen komen qua energiegedrag het beste uit de bus. Groene energie wordt het meest 

afgenomen door hoogopgeleiden en het minst door bewoners met een laag inkomen.  

Bij de volgende gegevens is sprake van minder significante samenhangen. De respondenten zijn 

redelijk op de hoogte van de mogelijkheden voor energiebesparing (68%). Van de geïnteresseerde en de 

zeer geïnteresseerde bewoners vindt 22% dat ze goed op de hoogte en 70% dat ze redelijk op de hoogte 

zijn van de mogelijkheden tot energiebesparing. Deze waarden spreken het vermoeden uit dat de interesse 

in energiebesparing samengaat met het op de hoogte zijn van de energiebesparende mogelijkheden. 

Daarbij geven alle leeftijdsgroepen - en vooral huiseigenaren - aan dat ze geïnteresseerd tot zeer 

geïnteresseerd zijn in mogelijkheden tot energiebesparing. Echter hoe langer de mensen in de wijk wonen, 

des te minder interesse is er voor energiebesparing. Bewoners die al langer in hetzelfde huis wonen, 

hebben misschien al het een en ander aan energiebesparende maatregelen gedaan. Voor deze groep en 

voor huiseigenaren geldt ook dat zij meer op het energieverbruik letten.   

 

De respondenten met de volgende achtergrondkenmerken hebben vaker geen groene energie: 

jonge mensen en ouderen, woongroepen, echtparen met kinderen, vierpersoons-/zespersoons- of meer 

huishoudens, langer in de wijk wonend, huurders, werkzoekenden, huisvrouw/-mannen, studenten en 

arbeidsongeschikte bewoners. En degene die zich (nog) niet verdiept hebben in het gebruik van groene 

energie zijn voornamelijk: vrouwen, jongere mensen, middelbaar-/hoogopgeleiden met middelbaar 

inkomen, echtparen (met kinderen), vrij kort in wijk wonend, vooral huiseigenaren (maar ook huurders) en 

gemiddeld driepersoons huishoudens.  

 

5.10  water 

 

5.10.1  stand van zaken 

Slechts een klein deel van de respondenten is (zeer) ongeïnteresseerd in mogelijkheden tot 

waterbesparing, namelijk zo’n 5%. Verder blijkt onder de bewoners dat: 

- 60% geïnteresseerd en 20%  zeer geïnteresseerd is in mogelijkheden tot waterbesparing; 

- 18% acht zich slecht op de hoogte van de mogelijkheden voor waterbesparing,  64% zegt dat 

ze redelijk op de hoogte zijn en 18% is goed op de hoogte; 

- bijna 50% let op het waterverbruik in het huishouden, tegen 12% die er helemaal niet op let, 

40% vindt dat ze redelijk op het waterverbruik letten.  

 

Opvallend is dat veel bewoners (zeer) geïnteresseerd zijn in mogelijkheden tot waterbesparing, en 

bijna een vijfde acht zich slecht op de hoogte van deze mogelijkheden. En er is een aanzienlijk deel die 

helemaal niet let op het waterverbruik. Aan dit onderwerp kan in de volle breedte aandacht gegeven 

worden.  

Per huishouden in Utrecht bedraagt het drinkwaterverbruik 129 m3. De laatste jaren is er een licht 

stijgend verbruik waar te nemen. In 1995 lieten de huishoudens nog 10 m3 per jaar minder water door de 

kraan stromen. Dit is opmerkelijk, tegenwoordig worden de huishoudens steeds kleiner, maar het verbruik 

neemt dus toe [Gemeente Utrecht, 2001]. 

 

 De belangrijkste reden voor het zuinig omgaan met water is voor ruim 60% van de bewoners dat 

het slecht is voor het milieu. Een kwart geeft aan dat ze het jammer van het geld vinden. En 7% geeft aan 
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dat ze het doen omdat de natuurgebieden in Nederland anders uitdrogen. De overigen zien een 

combinatie van de hiervoor genoemde redenen als drijfveer voor het zuinig omgaan met water.  

 

In Figuur 5.22 zijn de resultaten opgenomen over het watergedrag van de bewoners.  

 

 

Figuur 5.22 

Mate van watergerelateerd gedrag. 
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Uit de beantwoording van deze vragen blijkt dat het onderscheid tussen de categorieën ‘klopt 

niet’ en ‘n.v.t.’ niet helder genoeg is. Bijvoorbeeld bij de vraag of de respondenten bij het afwassen het 

water laten lopen, hebben sommigen ook de categorie ‘n.v.t.’ aangekruist, terwijl het antwoord uitsluitend 

‘klopt’ of ‘klopt niet’ zou moeten zijn. Dit in de veronderstelling dat iedereen wel eens afwast of 

bijvoorbeeld tanden poetst. Rekening houdend met deze verwarring laat Figuur 5.22 zien dat onder de 

bewoners: 

- 9% zegt het water te laten lopen tijdens het afwassen; 

- 10% aangeeft tijdens het tanden poetsen de waterkraan open te laten staan en voor het 

autowassen geldt dat 1% dit doet; 

- ruim 50% geen waterbesparende douchekop heeft; 

- ruim 50% niet in het bezit is van een watersparende knop op de toilet;  

- 73% geen regenton heeft om regenwater op te vangen, 20% geeft aan dat het niet van 

toepassing zou zijn en 6,8% van de bewoners heeft wel een regenton.   

 

Op het gebied van waterbesparende douchekoppen en toiletknoppen valt nog heel wat terrein te 

winnen. Dit geldt ook voor het bezit van een regenton. Verder komt redelijk milieuvriendelijk watergedrag 

naar voren.   

 

5.10.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Mannen achten zich beter op de hoogte over de mogelijkheden voor 

waterbesparing. De verschillen zijn klein, maar de bewoners van 60 tot en met 74 jaar geven aan iets meer 

geïnteresseerd te zijn in waterbesparing dan andere leeftijden. Vooral de jongere mensen tot 44 jaar letten 

het minst op het waterverbruik in het huishouden. De hoogopgeleide bewoners vertonen het meest 
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milieuvriendelijke watergedrag. Hoe groot de huishoudens ook zijn, ze vinden allemaal dat ze redelijk op 

de hoogte zijn van de mogelijkheden voor waterbesparing.  

Bij de volgende gegevens is sprake van minder significante samenhangen. Vooral huiseigenaren, 

meewerkende in gezinsbedrijf, werkzoekenden en bewoners die langer dan 6 jaar in de wijk wonen zijn 

(zeer) geïnteresseerd in de mogelijkheden tot waterbesparing. Hierbij geldt dat van de geïnteresseerde en 

de zeer geïnteresseerde bewoners 19% vindt dat ze goed op de hoogte en 67% dat ze redelijk op de 

hoogte zijn van de mogelijkheden tot waterbesparing. Net als bij het onderwerp ‘energie’ geven de 

uitkomsten aan dat er waarschijnlijk een verband bestaat tussen de interesse in waterbesparing en het op 

de hoogte zijn van de waterbesparende mogelijkheden. De respondenten die niet op het waterverbruik 

letten hebben de volgende achtergrondkenmerken: kortere woonduur in de wijk, huurders, de jongere 

mensen en bewoners met een laag tot middelbaar inkomen. Tot slot is het opvallend dat met het oplopen 

van de leeftijd steeds minder positief watergedrag wordt getoond. Dit geldt ook voor alleenstaanden en 

woongroepen. 

 

 

5.11  mobiliteit  

 

5.11.1  stand van zaken 

In Figuur 5.23 is voor Utrecht-Oost en landelijk weergegeven hoeveel huishoudens een 

motorvoertuig bezitten [CBS, 2003b].  

 

 

Figuur 5.23 

Bezit motorvoertuig. 
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De respondenten in Utrecht-Oost bezitten in vergelijking met de andere Nederlanders minder vaak 

een motorvoertuig. Dit zou kunnen komen doordat onder de respondenten veel alleenstaanden zijn, die 

wellicht deze aanschaf niet kunnen permitteren of dit overbodig vinden.  

In de wijkmilieumonitor is gepeild wat het mobiliteitsgedrag is van de bewoners. Figuur 5.24 geeft 

een overzicht van deze resultaten.  

 

Figuur 5.24 laat zien dat onder de bewoners:  

- 27% zegt vaak of altijd de auto wel eens laat staan om het milieu te sparen, 17% geeft aan dit 

(bijna) nooit te doen; 

- een kwart vaak of altijd met de auto naar het werk of school gaat, 10% doet dit soms; 

- zo’n 16% vaak of altijd en een kwart soms met de auto boodschappen doet; 
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- driekwart geen kinderen heeft of deze niet (meer) naar school brengt; 

- 11% neemt (bijna) nooit of soms de fiets bij afstanden kleiner dan 3 kilometer, het merendeel, 

zo’n 80% doet dit vaak of altijd.  

- 45% heeft soms last van te hard rijdende motorvoertuigen en 30% heeft hier vaak of altijd last 

van; 

- 26% (bijna) nooit of soms de auto goed kwijt kan op de parkeermogelijkheden in de buurt; 

- 55% (bijna) nooit of soms de trein neemt voor uitstapjes en naar grote steden. Daarentegen 

maakt 50% vaak of altijd gebruik van de trein voor uitstapjes.  

- 45% aangeeft over het algemeen het gebruik van de auto te beperken, een kwart doet dit 

soms; 

- 0,5% vaak of altijd de auto pakt om naar de binnenstad van Utrecht te gaan, 5% doet dit 

soms. 

 

 

Figuur 5.24 

Mobiliteitsgedrag van de respondenten.  
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De bewoners zeggen dat ze in het algemeen redelijk letten op vermindering van het autogebruik, 

terwijl wel regelmatig met de auto boodschappen wordt gedaan. De trein is, net als de fiets, een gangbaar 

vervoermiddel. En er wordt duidelijk hinder ondervonden van te hard rijdende motorvoertuigen en van te 

weinig parkeermogelijkheden. Ervan uitgaande dat de respondenten die (bijna) nooit of soms de auto 

kwijt kunnen ontevreden zijn over de parkeergelegenheid, is het percentage van 26% niet hoog in 

vergelijking met de NUP-peiling. Hieruit komt naar voren dat 44% ontevreden is over de 

parkeergelegenheid [Gemeente Utrecht, 2002].    

 

5.11.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Mannen bezitten vaker een auto dan vrouwen. Vooral de bewoners 
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van 30 tot 75 jaar, hoogopgeleiden met een hoog inkomen, echtparen met kinderen en twee-/driepersoons 

huishoudens zijn in het bezit van een auto. Bewoners uit de leeftijdscategorie 45 tot 60 jaar en 75 jaar en 

ouder vertonen het meest milieuvriendelijke mobiliteitsgedrag. Dit geldt ook voor laagopgeleiden. 

Bewoners jonger dan 30 jaar hebben duidelijk het meest milieuonvriendelijke gedrag ten aanzien van 

mobiliteit. Last van te hard rijdende motorvoertuigen heeft vooral: oudere bewoners, laag opgeleiden en 

echtparen met kinderen. De bewoners met de volgende kenmerken vinden dat de parkeermogelijkheden 

niet zo goed zijn: bewoners tot 30 jaar, laagopgeleiden en vijfpersoonshuishoudens.  

Bij de volgende gegevens is sprake van minder significante samenhangen.. Bewoners die zelf voor 

kleine afstanden de fiets nemen en het autoverbruik het meest probeert te beperken zijn ook degene het 

vaakst klagen over te hard rijdende motorvoertuigen in de buurt. Hier lijkt dus een verband te bestaan 

tussen milieuvriendelijk mobiliteitsgedrag en zich gehinderd voelen door overmatig hard rijdende 

voertuigen. De bewoners die vaker de fiets nemen blijken ook degene te zijn die regelmatig gebruik 

maken van het openbaar vervoer. Tevens komt naar voren dat de bewoners die de auto soms tot vaak laten 

staan om het milieu te sparen, ook aangeven soms tot vaak bij uitstapjes met de trein te gaan. Met het 

analyseren van de resultaten zijn geen tegenstrijdigheden gevonden. Een en ander betekent dat de 

bewoners een vrij consequent mobiliteitsgedrag vertonen.  

 

Tot slot blijkt dat bewoners met de volgende achtergrondkenmerken het minst op vermindering 

van het autogebruik letten: mannen, bewoners met een laag inkomen, woongroepen, middelbaar 

opgeleiden, bewoners tot 30 jaar, korte woonduur (tot 5 jaar) en bewoners die minder dan 17 uur per 

week werken.  

 

 

5.12  openbaar groen 

 

5.12.1  stand van zaken 

De bewoners zijn over het algemeen redelijk tevreden over het openbaar groen, getuige een 

gemiddeld rapportcijfer van 7,1. Over openbaar groen zijn een aantal specifieke vragen gesteld, waardoor 

de respondenten hebben kunnen aangeven in hoeverre ze het ermee eens waren. In Figuur 5.25 zijn de 

resultaten weergegeven.  

 

Figuur 5.25 laat zien dat onder de bewoners: 

- 28% vindt dat er veel zwerfafval in de plantsoenen en parken ligt en 44% zegt dat er redelijk 

veel zwerfafval ligt; 

- ruim de helft redelijk tevreden is over het onderhoud van het openbaar groen, bijna een vijfde 

is niet tevreden over het onderhoud; 

- bijna een derde is redelijk tevreden over de hoeveelheid openbaar groen, tegen 16% die hier 

niet tevreden over is. Dezelfde uitkomst geldt voor de variatie van openbaar groen. 

- 83% vindt dat het openbaar groen voldoende dichtbij is en 4% vindt dat dit niet het geval is.  

 

Het oordeel van de bewoners over de hoeveelheid zwerfafval in de plantsoenen/parken liegt er 

niet om: hier is een inhaalslag te maken. Volgens een behoorlijk deel van de bewoners moet meer 

aandacht besteed worden aan vooral onderhoud en vervolgens de hoeveelheid en variatie openbaar 
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groen. En de resultaten over de tevredenheid van het openbaar groen lijken overeen te komen met het 

gegeven rapportcijfer. 

Oordeel onderhoud: dit resultaat uit de wijkmilieumonitor lijkt aardig overeen te komen met het 

oordeel over de onderhoudstoestand uit de NUP-peiling. Hiervoor geven de bewoners in Utrecht-Oost een 

6,7 [Gemeente Utrecht, 2002]. Ten opzichte van het stadsgemiddelde is dit weer een redelijke score.  

Oordeel hoeveelheid: per 100 inwoners zijn er in de wijk 43 bomen, wat net beneden het 

stadsgemiddelde ligt. Omgerekend is er in Utrecht-Oost 87 m2 groen per inwoner. Gemiddeld heeft een 

Utrechter 65 m2 aan groen. En het totale percentage oppervlak aan openbaar groen is 21%, wat 3% hoger 

is vergeleken met het stadsgemiddelde [Gemeente Utrecht, 2002].  

 

Toch komt uit de wijkmilieumonitor naar voren dat hun oordeel vrij negatief uitvalt. Omdat de 

bewoners ‘openbaar groen’ een belangrijk onderwerp vinden, zou het kunnen zijn dat er daarom minder 

snel tevredenheid over bestaat.  

 

 

Figuur 5.25 

Oordeel over openbaar groen.  
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5.12.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Voor zowel alle mannen als vrouwen is de afstand naar openbaar 

groen even ver. De bewoners uit de leeftijdscategorieën 45 tot 60 jaar en 75 jaar en ouder zijn het minst 

tevreden over het onderhoud van het openbaar groen. De eerst genoemde categorie is ook duidelijk 

minder te spreken over de hoeveelheid openbaar groen. Voor de meeste hoogopgeleiden is de afstand 

naar openbaar groen dichtbij. Zij geven gemiddeld ook het hoogste rapportcijfer, in vergelijking met 

laagopgeleiden is dit een 7,1 tegen een 5,6. Middelbaar opgeleiden zijn iets minder tevreden over de 

variatie in het openbaar groen. Alhoewel de verschillen klein zijn geven alleenstaanden en echtparen 

gemiddeld de laagste rapportcijfers.  

Bij de volgende gegevens is sprake van minder significante samenhangen. Hoe langer de 

respondenten in de wijk wonen des minder te tevreden ze zijn met het onderhoud. Voor de variatie in het 

openbaar groen geldt precies het tegenovergestelde. Na analyse blijkt dat de respondenten die 36 uur per 

week of langer werken het minst tevreden zijn over zowel het onderhoud, de hoeveelheid als de variatie 

openbaar groen, wat wordt onderstreept door gemiddeld het laagste rapportcijfer. Huiseigenaren zijn over 
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het algemeen positiever gestemd over het openbaar groen dan huurders. En de bewoners die vinden dat er 

vaak of altijd zwerfvuil in de straat ligt, zijn ook degenen die aangeven dat er veel (zwerf)afval in de 

plantsoenen en parken ligt. Verder geven de volgende respondenten de laagste rapportcijfers voor het 

openbaar groen: mannen, 15 tot 30 jarigen, bewoners met een laag inkomen, driepersoonshuishoudens, 

huurders, woonduur van 6 tot 10 jaar, 36 urige werkweek of langer, zelfstandigen en bijstandsontvangers 

en de (hoofd)kostwinnaars. 

 

 

5.13  veiligheid 

 

5.13.1  stand van zaken 

Meer dan de helft van de respondenten, namelijk zo’n 55%, voelt zich wel eens onveilig. In 

vergelijking met gemeentegegevens (29%) is dit een hoog percentage [Gemeente Urecht 2002]. Bij deze 

vraag was het mogelijk om een specifieke plaats aan te geven waar men zich onveilig voelt. In Figuur 5.26 

zijn de resultaten opgenomen.  

 

Figuur 5.26  

Plaats van onveilige gevoelens.  
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Als men een plaats mag aanduiden geeft bijna éénderde aan zich wel eens onveilig te voelen in het 

park. Uit de antwoorden blijkt dat het hier voornamelijk gaat over het Wilhelminapark - in de avond of ’s 

nachts. Bij de categorie ‘anders’ is een grote diversiteit aan plaatsen genoemd, zie bijlage 5. In de periode 

1996 tot 2000 is in Utrecht-Oost een lichte stijging van onveiligheidsgevoelens waar te nemen, maar het 

blijft iets onder het stadsgemiddelde. Daarentegen is de beleving van de algemene onveiligheid hoger dan 

wat de andere Utrechters ervaren [Gemeente Utrecht, 2002]. Verder maakt Utrecht op het gebied van 

veiligheid een gunstige ontwikkeling door. Steeg de geregistreerde criminaliteit de afgelopen vijf jaar, in 

2002 daalde deze met 3%. Ook het aandeel van de ‘harde kern’ onder jeugdige criminelen neemt af 

[Gemeente Utrecht, 2003b].  

Figuur 5.27 laat zien hoezeer de respondenten zich onveilig voelen. De waarden bij de pijlen 

duiden op de plaatsen waar men zich wel eens onveilig voelt. De nummering komt overeen met Figuur 

5.26. 

Uit Figuur 5.27 blijkt dat de bewoners zich bij de betreffende plaatsen soms tot vaak onveilig 

voelen. Van de respondenten die zich wel eens onveilig voelen 87% kunnen aangeven waardoor zij zich 

onveilig voelen. Onder andere worden de volgende bronnen van onveiligheid genoemd: junks, 

alcoholisten, (criminele) hangjongeren, te donker, criminaliteit, auto-inbraak, stille buurt, kapotte 

lantaarns.  
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Figuur 5.27 

Mate van onveiligheidsgevoelens. 
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Verder blijkt dat onder de bewoners: 

- voornamelijk criminaliteit (38%), vandalisme (35%) en verkeer (35%) als bron van gevaar 

wordt ervaren, ruim een vijfde van de bewoners geen bron van gevaar ervaart; 

- 46% vindt de verkeersveiligheid niet onveilig, maar ook niet veilig, ruim 13% geeft aan dat ze 

het onveilig vinden en 2% vindt het zeer onveilig; 

- ruim 40% vindt dat er niet voldoende mogelijkheden zijn om de fiets veilig te stallen; 

- een kwart zegt dat het wel gaat met de hoeveelheid openbare verlichting/straatverlichting, 

zo’n 7% geeft aan dat er niet voldoende verlichting op straat is (zie bijlage 5 voor de plaatsen).    

De top 3 van bronnen van gevaar zijn dezelfde onderwerpen als genoemd in paragraaf 5.4: die met 

voorrang de aandacht moeten krijgen. Hiermee wordt onderstreept dat deze onderwerpen op dit moment 

het meest spelen en als (zeer) belangrijk worden gezien door de bewoners. Bijna de helft van de 

respondenten heeft de bronnen van gevaar gespecificeerd, zie bijlage 5.  

De ontevredenheid over de verkeersveiligheid neemt in Utrecht-Oost de laatste jaren alleen maar 

toe, namelijk van 37% in 1996 tot 42% in 2000 [Gemeente Utecht, 2000]. Uit de wijkmilieumonitor blijkt 

dat ‘maar’ 15% ontevreden is over de verkeersveiligheid. Opgemerkt dient te worden dat bij deze vraag 

niet expliciet naar de tevredenheid is gevraagd en de vergelijking daarom slechts een indicatie is. De 

mogelijkheden, en daarmee eventuele uitbreiding, van het fietsen stallen verdiend de nodige aandacht te 

krijgen.  

 

5.13.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Hoogopgeleide bewoners voelen zich vaker onveilig dan 

laagopgeleiden. Vrouwen geven aan dat ze verkeersveiligheid wat minder veilig vinden dan mannen. 

Bewoners uit de leeftijdscategorie 45 tot 60 jaar zijn duidelijk minder goed te spreken over de 

verkeersveiligheid in de buurt. Ook echtparen met kinderen en huishoudens met vijf personen vinden de 

verkeersveiligheid met minst veilig.  

Bij de volgende gegevens is sprake van minder significante samenhangen. Het blijkt dat vrouwen 

het meest last hebben van onveiligheidsgevoelens. En de respondenten die het vaakst de fiets nemen voor 

afstanden kleiner dan 3 kilometer, zijn ook degenen die het meest aangeven dat er onvoldoende 

mogelijkheden zijn om de fiets veilig te stallen.  
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5.14  leefbaarheid 

 

5.14.1  stand van zaken 

De bewoners vinden de buurt in het algemeen prettig om in te wonen, getuige een gemiddeld 

rapportcijfer van 7,9. Over de leefbaarheid in de buurt zijn enkele specifieke vragen gesteld, waarvan de 

resultaten in Figuur 5.28 zijn weergegeven. 

 

 

Figuur 5.28 

Mate van leefbaarheid in de buurt. 
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Uit Figuur 5.28 blijkt dat de bewoners elkaar niet zo goed kennen. Blijkbaar is er over het 

algemeen niet zo veel contact tussen de buurtbewoners. Maar als er contact is vindt 65% dat de mensen 

onderling op een prettige manier met elkaar omgaan en zo’n 60% geeft aan dat ze zich thuisvoelen bij de 

mensen in de buurt. Neiging om te gaan verhuizen heeft maar 4%. Driekwart van de respondenten 

bevestigd dit en zegt dat de mensen graag in de buurt blijven wonen. Tot slot geeft zo’n 80% aan dat je 

het goed hebt getroffen als je in Utrecht-Oost woont.  

 

De bewoners vinden de leefbaarheid redelijk goed, gezien een gemiddelde totaalscore van 2,8 op 

een vijfpuntschaal die loopt van 0= zeer mee oneens tot 4= zeer mee eens. Het gemiddelde rapportcijfer 

(7,9) voor de mate waarin de buurt prettig gevonden wordt om te wonen, komt overeen met het algemene 

buurtoordeel uit onderzoek van 1996 en 1998. Echter in de jaren 2000 en 2002 valt het buurtoordeel 

negatiever uit en komt op een 7,6 [Gemeente Utecht, 2002]. Deze trend lijkt zich voort te zetten als de 

totaalscore uit de wijkmilieumonitor van 2,8 wordt omgerekend in een rapportcijfer. Dit komt namelijk uit 

op een 7,0. Het lijkt dus dat de bewoners in afnemende mate tevreden zijn over de leefbaarheid. 

Overeenkomstig zijn de Utrechters in 2002 wat minder optimistisch over de toekomst van hun stad en 

volgens de Utrechters neemt de netheid van de buurt af, met name door de ervaren toename van 

vernielingen [Gemeente Utrecht, 2003b].    

 



 

 66 

Het gedrag van de bewoners bij het ondervinden van hinder of het ervaren van overlast is vrij 

assertief. Maar liefst 62% zegt dat ze eerst afwachten tot het vaker gebeurt en gaat dan zelf naar de 

veroorzaker toe. Ruim 6% gaat direct naar de veroorzaker om eens te praten. 16% laat het z’n beloop 

gaan en doet (meestal) niets.  

 

Aan de respondenten is gevraagd of zij bereid zijn zelf actief mee te doen aan een schoon milieu in 

de buurt. De resultaten laten zien dat er veel intenties tot actiebereidheid aanwezig is, getuige 48% die 

bereid is actief mee te doen. Hier bovenop zegt nog eens 43% misschien mee te willen doen aan een 

schoon milieu in de buurt. Slechts 9% geeft aan zich niet actief te willen opstellen. Uit onderzoek van de 

gemeente blijkt 27% van de bewoner actief te zijn in Utrecht-Oost. Dit ligt iets boven het stadsgemiddelde 

(25,7%).  

Verder blijkt dat de bewoners zich het liefst eenmalig in willen zetten voor een schone straat 

(44%). Gevolgd door park- of groenonderhoud (35%), buurtfeest (29%) en een autovrije zondag (26%). Bij 

de open categorie zijn onder andere de volgende suggesties gegeven: burencontact, folderen, denktank, 

voorlichting/educatie kinderen, financiële ondersteuning, sportevenement, eigen gedrag, collectieve 

energiebesparing, behoud cultuurhistorische waarde en sociaal isolement doorbreken.  

Als de bewoners zelf mogen aangeven welke (buurt-)activiteit zij graag eens georganiseerd zouden 

willen hebben dan wordt buurt- en blokfeest/kennismakingsborrel het meest genoemd. Op een tweede 

plaats komt straat schoonmaken/opruimacties. Verder worden de volgende activiteiten aangedragen: 

barbecue, cultureel feest, architectuur/historische wandeling, straatspelen, zoals voetbal, jeu de boules, 

basketbal en touwtje springen, meting van vervuilde lucht, parade van wijkagenten, en rommelmarkt.  

 

Als de bewoners informatie willen over milieu- en natuurzaken dan gaat men in aflopende 

volgorde naar: Wijkbureau Oost (39%), Gemeente Utrecht (30%), Milieupunt Oost (18%), anders (6%) en 

Milieucentrum Utrecht (6%). Het is opmerkelijk dat 22% heeft aangegeven dat ze niet weten waar ze naar 

toe moeten voor milieu- en natuurzaken. Als andere informatiebronnen worden de volgende nog 

aangedragen: internet, televisie, VROM, Milieudefensie, woningbouwvereniging, stadsgids, Groenlinks en 

collega’s.  

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bewoners behoefte hebben aan (meer) informatie over ‘hoe 

het milieu minder te belasten in het huishouden’. Ruim een derde van de respondenten geeft hier de 

voorkeur aan. Hiernaast mag van zo’n 10% meer informatie komen over milieuvriendelijk tuinieren en 12% 

zegt dit over milieuvriendelijk klussen. Hiernaast mag (meer) informatie komen over: waterbezuiniging, 

goede website, criminaliteit/vandalisme, de grondwaterstand, afvalpunt voor hergebruik, oud 

papiermogelijkheden, vrijwilligerswerk, activiteiten vrije tijd, milieuvriendelijk autorijden, hoe dingen te 

realiseren in de wijk en opzetten eigen bijdrage.  

 

5.14.2  relatie met achtergrondkenmerken 

Met het analyseren van verbanden met achtergrondkenmerken zijn de volgende significante 

samenhangen naar voren gekomen. Hoe ouder de bewoners des te meer tevreden zijn ze over de 

leefbaarheid in de wijk. Vanaf 45 jaar ligt deze score boven het gemiddelde en loopt vervolgens met de 

leeftijd op. Dit verband wordt onderstreept door de gegeven rapportcijfers voor de mate van prettig 

wonen in de buurt. Hiervoor geldt namelijk dat met het oplopen van de leeftijd ook hogere rapportcijfers 

worden gegeven. Hiernaast komt uit milieugedragsonderzoek naar voren dat hoe ouder men wordt des te 

positiever wordt ook de houding ten aanzien van het milieu [Couvert en Reuling, 2000]. Verder blijkt hoe 
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hoger het inkomen van de bewoners des te meer is men te spreken over de leefbaarheid; ook dit 

correspondeert met de gegeven rapportcijfers. Misschien kunnen deze bewoners zich vaker permitteren om 

in beter gestelde wijken te gaan wonen. Met betrekking tot de gezinssituatie zijn echtparen en echtparen 

met kinderen het meest tevreden over de leefbaarheid; hun rapportcijfer voor de mate van prettig wonen 

ligt ook boven het gemiddelde. Woongroepen zijn duidelijk het minst tevreden over de leefbaarheid, maar 

de alleenstaanden geven gemiddeld het laagste rapportcijfer. Als overlast wordt ervaren of hinder 

ondervonden dan zijn de mannen eerder geneigd om zelf actie te ondernemen en op de veroorzaker af te 

stappen dan vrouwen. Ditzelfde geldt voor de bewoners uit de leeftijdscategorie 46 tot 60 jaar. De 

bewoners tot 30 jaar en 75 jaar en ouder zijn duidelijk minder assertief en ondernemen zelf niet snel actie 

bij overlast of hinder. Aflopend vanaf 75 jaar zijn de bewoners steeds meer bereid zelf actief mee te doen 

aan een schoon milieu in de buurt.  

Bij de volgende gegevens is sprake van minder significante samenhangen. Hoe langer men in de 

wijk woont des te meer men tevreden is over de leefbaarheid; dit geldt tot een woonduur van 50 jaar. 

Huurders, werkzoekende, bijstandsontvangers en studenten zijn over het algemeen minder te spreken over 

de leefbaarheid. Verder zijn vooral vrouwen meer bereid actief mee te doen aan een schoon milieu. 

Ditzelfde geldt voor hoogopgeleiden, degene met een middelbaar of hoog inkomen, twee- en 

driepersoonshuishoudens, respondenten die 6 tot 11 jaar in de wijk wonen, minder dan 17 uur werkend, 

huiseigenaren, zelfstandigen en (mede-)eigenaren van bedrijven. De respondenten die niet weten waar ze 

informatie over milieu- en natuurzaken kunnen halen hebben voornamelijk de volgende 

achtergrondkenmerken: huiseigenaren, in loondienst, studenten, korter als 10 jaar in de wijk wonend, tot 

44 jaar, laag inkomen en alleenstaanden.  

 

 

5.15 reflectie op analyses en resultaten  

 

Bij sommige onderwerpen hebben vergelijkingen kunnen plaatsvinden tussen de 

onderzoeksonderdelen: milieubeleving, milieugedrag en de feitelijke milieukwaliteit. Met het verzamelen 

van gegevens over de feitelijke milieukwaliteit bleek dat bij de Gemeente Utrecht met betekking tot 

verschillende onderwerpen gedetailleerde informatie beschikbaar is, zie paragraaf 2.5. In sommige gevallen 

is echter na herhaald verzoek geen informatie verstrekt.  

 

Uiteindelijk was het alleen bij het onderwerp openbaar groen mogelijk om concreet onderzoek uit 

te voeren naar samenhang en/of verschil tussen de milieubeleving/-gedrag en de feitelijke milieukwaliteit. 

Hieruit komt naar voren dat de beleving van de hoeveelheid openbaar groen niet geheel overeen lijkt te 

komen met de werkelijke hoeveelheid. Bij het onderwerp afval heeft een vergelijking plaats kunnen vinden 

tussen de milieubeleving en het milieugedrag. Uit de resultaten komt naar voren dat de beleving van de 

hoeveelheid zwervuil op straat niet overeen lijkt te komen met het (zeg)gedrag over afval weggooien. Er is 

op dit punt dus geen duidelijke samenhang gevonden tussen de beleving en het gedrag.  

 

Het onderzoek heeft zich vooral gericht op belevingsaspecten van de bewoners en in mindere mate 

op het gedrag. Om de samenhang tussen deze onderdelen verder te onderzoeken zou in de toekomst meer 

aandacht besteed kunnen worden aan concrete gedragsaspecten.  

Bij de meeste onderwerpen hebben vergelijkingen plaats kunnen vinden tussen de 

onderzoeksresultaten over de milieubeleving en de beschikbare gegevens over de milieubeleving in Utrecht 

en Utrecht-Oost. Het was daarom op sommige punten dan ook al mogelijk om uitspraken te doen over 
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bepaalde trends en/of veranderingen in Utrecht-Oost. Dit geldt met name voor: afval, geluid, geur, 

mobiliteit, openbaar groen, veiligheid en leefbaarheid. Bij de onderwerpen afval, geluid, geur, 

luchtverontreiniging, water, veiligheid en leebaarheid is de beschikbare informatie (voor een deel) 

beschrijvend van aard. Dit dient als aanvulling en is minder goed geschikt als vergelijkingsmateriaal. Deze 

informatie is opgenomen, omdat het in de toekomst kan zorgen voor een referentiekader: er zijn dan 

waarschijnlijk nieuwe gegevens en ontwikkelingen bekend over de desbetreffende onderwerpen.    

 

Tot slot is bij alle onderwerpen geanalyseerd of er significante samenhangen aanwezig waren 

tussen de onderzoeksresultaten en de achtergrondkenmerken van de respondenten. In paragraaf 3.2 is al 

aangegeven dat bepaalde achtergrondkenmerken verklaringen zouden kunnen geven voor de 

milieubeleving en/of milieugedrag van de bewoners. Uit de resultaten blijkt dat bij bijna alle thema’s 

‘leeftijd’ het vaakst voorkomt en blijkbaar een sterk verklarende variabele is voor de beleving en/of het 

gedrag. Dit betekent dat er een bepaalde samenhang bestaat tussen de beleving en het gedrag van de 

bewoners en hun leeftijd. Hoe oud iemand is bepaald dus hoe iemand de leefomgeving ervaart en welk 

gedrag wordt vertoont. Voor de achtergrondkenmerk ‘aantal personen per huishouden’ geldt juist het 

tegenovergestelde.  

Met enige voorzichtigheid vermeldt lijkt er ook samenhang te bestaan tussen het 

achtergrondkenmerk ‘opleiding’ en het milieugedrag - en in mindere mate voor de beleving. Het 

opleidingsniveau van de bewoners is dus terug te zien in bepaald milieugedrag dat vertoond wordt. Tussen 

de milieubeleving/-gedrag en de kenmerken sexe, opleiding, inkomen en gezinssituatie is er geen 

eenduidig patroon waar te nemen. Bij beide onderzoeksonderdelen komen deze kenmerken wisselvallig 

naar voren.  
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H o o f d s t u k  6  
 

 

 

Analyse leefomgeving op 
buurtniveau 
 

 

 

 

 

 

 

6.1  inleiding 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van nulmeting per buurt gepresenteerd. Allereerst wordt in 

paragraaf 6.2 de algemene beoordeling van de bewoners weergegeven over de milieusituatie per buurt. 

Vervolgens worden in de paragrafen 6.3 tot en met 6.9 de monitoronderwerpen behandeld en de 

resultaten per buurt gepresenteerd. De onderwerpen uit de enquête zijn wederom als leidraad gebruikt. 

Waar mogelijk zijn vergelijkingen gemaakt met beschikbare gegevens en zijn verbanden en verschillen in 

kaart gebracht en beschreven.   

De volgende buurten zijn in het onderzoek betrokken: Buiten Wittevrouwen/Maliebaan, Oudwijk, 

Wilhelminapark/Hogeland, Schildersbuurt, Rijnsweerd, Tolsteegsingel, Sterrenwijk, Abstede, Rubenslaan, 

Watervogelenbuurt, L. Napoleonplantsoen, Galgenwaard, Maarschalkerweerd en Mereveld. De Uithof is 

niet opgenomen in het onderzoek, omdat deze buurt gekenmerkt wordt door zakelijke dienstverlening, 

maatschappelijke diensten en onderwijscentrum [Gemeente Utrecht, 2000]. In Tabel 6.1 zijn de subwijken 

en de daarbij behorende buurten van Utrecht-Oost opgenomen.  

 

 

6.2  de algemene beoordeling van de milieusituatie per buurt 

 

In deze paragraaf vindt een nadere analyse per buurt plaats om na te gaan of bepaalde 

onderwerpen in een buurt extra spelen. Door middel van een aantal voorgeschotelde onderwerpen hebben 

de bewoners kunnen aangeven welk onderwerp met voorrang de aandacht zou moeten krijgen in hun 

buurt. In Tabel 6.2 is het resultaat weergegeven in percentages bewoners. In de laatste kolom is het totale 

percentages per onderwerp opgenomen ten opzichte van de steekproef. Per onderwerp zijn twee buurten 

‘eruit gelicht’ waar de hoogste scores zijn gepeild. Dat zijn de vetgedrukte waarden in de tabel; de 

onderstreepte is de hoogste.  
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Tabel 6.1 

Indeling van Utrecht-Oost in subwijken en onderzoeksbuurten. 

De nummering komt overeen met de gemeentelijke indeling [Gemeente Utrecht, 2000] en de 

buurtindeling, zoals is aangehouden in de wijkmilieumonitor. 
 

Subwijken UtrechtSubwijken UtrechtSubwijken UtrechtSubwijken Utrecht----OostOostOostOost    Buurten UtrechtBuurten UtrechtBuurten UtrechtBuurten Utrecht----OostOostOostOost    

15. Oudwijk/Buiten Wittevrouwen 1. Buiten Wittevrouwen 

2. Oudwijk 

16. Abstede/Gansstraat 6. Tolsteegsingel e.o., Sterrenwijk, Abstede, Rubens-   

     laan 

7. Watervogelenbuurt, L. Napoleonplantsoen e.o.,   

    Mereveld, Maarschalkerweerd,  

17. Wilhelminapark/Rijnsweerd 3. Wilhelminapark e.o. 

4. Schildersbuurt 

5. Rijnsweerd 

7. Galgenwaard 

 

 

 

Tabel 6.2  

Onderwerpen die met voorrang de aandacht moeten krijgen per buurt. 

Uitgedrukt als percentage van de respondenten per buurt en als percentage van de totale steekproef. De 

vetgedrukte waarden geven aan waar de hoogste scores zijn gepeild; de onderstreepte is de hoogste.   

 

Onderwerp  Onderwerp  Onderwerp  Onderwerp       Buurt Buurt Buurt Buurt    % totale % totale % totale % totale     

(in aflopende prioritering)       (in aflopende prioritering)       (in aflopende prioritering)       (in aflopende prioritering)       1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    steekproefsteekproefsteekproefsteekproef    

VerkeersoverlastVerkeersoverlastVerkeersoverlastVerkeersoverlast    11,4 20,020,020,020,0    39,039,039,039,0    8,7 12,8 18,2 19,2 18,1% 

Criminaliteit/vandalismeCriminaliteit/vandalismeCriminaliteit/vandalismeCriminaliteit/vandalisme    29,529,529,529,5    8,9 12,2 23,923,923,923,9    17,0 21,2 7,7 17,7% 

Rommel op straatRommel op straatRommel op straatRommel op straat    22,722,722,722,7    17,8 9,8 17,4 12,8 18,2 26,926,926,926,9    17,4% 

Openbaar groenOpenbaar groenOpenbaar groenOpenbaar groen    11,4 11,1 9,8 6,5 17,017,017,017,0    6,1 15,415,415,415,4    11,0% 

GeluidhinGeluidhinGeluidhinGeluidhinderderderder    6,8 6,7 9,8 13,0 17,017,017,017,0    3,0 15,415,415,415,4    10,3% 

VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    6,8 22,222,222,222,2    7,3 8,7 8,5 9,19,19,19,1    - 9,6% 

Hondenpoep op straatHondenpoep op straatHondenpoep op straatHondenpoep op straat    4,5 8,9 4,9 15,215,215,215,2    4,3 - 15,415,415,415,4    7,4% 

Overlast buren/jongerenOverlast buren/jongerenOverlast buren/jongerenOverlast buren/jongeren    - 2,2 7,37,37,37,3    2,2 - 12,112,112,112,1    - 3,2% 

LuchtverontreinigingLuchtverontreinigingLuchtverontreinigingLuchtverontreiniging    2,3 - - 2,2 4,34,34,34,3    6,16,16,16,1    - 2,1% 

BodemverontreBodemverontreBodemverontreBodemverontreiniginginiginginiginginiging    2,32,32,32,3    - - 2,22,22,22,2    2,1 - - 1,1% 

Opslag gevaarlijke stoffenOpslag gevaarlijke stoffenOpslag gevaarlijke stoffenOpslag gevaarlijke stoffen    2,32,32,32,3    - - - 2,12,12,12,1    - - 0,7% 

Vervoer gevaarlijke stoffenVervoer gevaarlijke stoffenVervoer gevaarlijke stoffenVervoer gevaarlijke stoffen    - 2,22,22,22,2    - - - 3,03,03,03,0    - 0,7% 

Energieverbruik/ Energieverbruik/ Energieverbruik/ Energieverbruik/ ----besparingbesparingbesparingbesparing    - - - - - 3,03,03,03,0    - 0,4% 

Waterverbruik/ Waterverbruik/ Waterverbruik/ Waterverbruik/ ----besparingbesparingbesparingbesparing    - - - - 2,12,12,12,1    - - 0,4% 

GeurhinderGeurhinderGeurhinderGeurhinder    - - - - - - - - 

Overlast winkels/bedrijvenOverlast winkels/bedrijvenOverlast winkels/bedrijvenOverlast winkels/bedrijven    - - - - - - - - 

TotaalTotaalTotaalTotaal    100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 6.2 laat per buurt zien welke specifieke onderwerpen daar relatief sterk spelen.   

Buurt 1: criminaliteit/vandalisme en rommel op straat  

Buurt 2: verkeersoverlast en veiligheid   

Buurt 3: verkeersoverlast en overlast van buren/jongeren 

Buurt 4: criminaliteit/vandalisme en hondenpoep op straat   

Buurt 5: openbaar groen en geluidhinder  

Buurt 6: veiligheid en overlast buren/jongeren  

Buurt 7: rommel op straat, openbaar groen, geluidhinder en hondenpoep op straat 

 

 

6.3  afval 

 

Bij een aantal vragen over afval konden de bewoners aangeven of deze (bijna) nooit, soms vaak of 

altijd voorkomen. In Tabel 6.3 zijn de resultaten per buurt weergegeven. De vetgedrukte waarden duiden 

erop dat in die buurt minder milieuvriendelijk afvalgedrag getoond wordt of meer hinder wordt 

ondervonden of dat de bewoners minder te spreken over afvalinzameling. Bij hinder van zwerfvuil zijn 

vergelijkbare gegevens gevonden uit de NUP-peiling [Gemeente Utrecht, 2002]. Per onderwerp zijn twee 

buurten ‘eruit gelicht’ waar de hoogste gemiddelde scores zijn gepeild. Dat zijn de vetgedrukte waarden in 

de tabel; de onderstreepte is de hoogste. 

 

In vergelijking met de anderen buurten komt het volgende per buurt naar voren.  

Buurt 1: er wordt veel hinder van hondenpoep ervaren. Bijna 32% heeft altijd hinder van zwerfvuil, wat 

overeenkomt met het resultaat uit de NUP-peiling (30%). De mogelijkheden voor gescheiden 

afvalinzameling zou volgens de bewoners beter kunnen.  

Buurt 2: de bewoners vinden dat de afvalbakken/containers vaker mogen worden leeggehaald.  

Buurt 3: bij inkopen doen wordt minder op de hoeveelheid verpakking gelet en er wordt iets meer dan 

gemiddeld afval op straat gegooid.  

Buurt 4: bij boodschappen doen letten op schade voor het milieu en het meer gaan scheiden van klein 

chemisch afval verdient de aandacht en er wordt veel hinder van hondenpoep ervaren.  

Buurt 5: de tas meenemen bij het boodschappen is hier het minst doorgedrongen in het gedrag en de 

bewoners spreken elkaar minder aan als zij afval op straat gooien.  

Buurt 6: bij het inkopen doen letten de bewoners (bijna) nooit of soms op schade voor het milieu en de 

hoeveelheid of soort verpakking en wordt de tas minder vaak meegenomen. In deze buurt gooien de 

bewoners het meeste afval op straat. Dit zeggedrag komt overeen met de gegevens over de hoeveelheid 

hinder van zwerfvuil. Er wordt namelijk vaak hinder ondervonden van zwerfvuil, wat wordt onderschreven 

door de resultaten uit de NUP-peiling. Daarentegen spreken zij ook het minst de mensen aan als zij afval 

laten vallen. Het scheiden van huisvuil én klein chemisch afval blijft achter en de afvalbakken zouden 

frequenter leeggehaald mogen worden.  

Buurt 7: de mate van huisvuil scheiden is laag te noemen en de bewoners zijn minder te spreken over de 

mogelijkheden voor gescheiden afvalinzameling.  
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Tabel 6.3 

Gemiddelde afvalscore per buurt. 

Uitgedrukt in gemiddelde waarden per buurt op basis van een vierpuntschaal. De vetgedrukte waarden 

geven aan waar de hoogste gemiddelde scores zijn gepeild; de onderstreepte is de hoogste 

 

VraagVraagVraagVraag      Buurt  Buurt  Buurt  Buurt    Gem. totaalGem. totaalGem. totaalGem. totaal    

    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    scorescorescorescore    

Eigen tas mee* 2,53 2,62 2,73 2,56 2,352,352,352,35    2,502,502,502,50    2,73 2,572,572,572,57    

Inkoop - let op schade milieu* 1,73 1,62 1,60 1,331,331,331,33    1,42 0,970,970,970,97    1,46 1,471,471,471,47    

Inkoop - let op hoeveelheid/soort 

verpakking* 

1,26 1,23 1,001,001,001,00    1,29 1,13 0,760,760,760,76    1,12 1,131,131,131,13    

Afval laten vallen* 0,09 0,04 0,160,160,160,16    0,13 0,15 0,320,320,320,32    0,12 0,140,140,140,14    

Aanspreken mensen* 0,67 0,53 0,56 0,63 0,520,520,520,52    0,350,350,350,35    0,73 0,570,570,570,57    

Scheiden van huisvuil* 2,35 2,34 2,54 2,39 2,33 2,172,172,172,17    2,052,052,052,05    2,342,342,342,34    

Scheiden van KCA* 2,62 2,52 2,80 2,422,422,422,42    2,46 2,422,422,422,42    2,62 2,552,552,552,55    

Hinder van hondenpoep* 1,811,811,811,81    1,55 1,48 1,811,811,811,81    1,27 1,15 1,58 1,531,531,531,53    

Hinder van zwerfvuil* 1,981,981,981,98    1,45 1,22 1,63 1,02 1,941,941,941,94    1,58 1,511,511,511,51    

% last van rommel op straat*** 30303030    26 25 29 6 45454545    27 27272727    
 

Vold. mogelijkheden gescheiden 

inzameling** 

 

1,131,131,131,13    
 

1,24 
 

1,33 
 

1,27 
 

1,17 
 

1,35 
 

1,041,041,041,04    
    

1,231,231,231,23    

Afvalbakken genoeg 

leeggehaald** 

0,86 0,560,560,560,56    0,84 0,85 1,24 0,750,750,750,75    0,96 0,860,860,860,86    

 

*:  0 = (bijna) nooit, 1 = soms, 2 = vaak, 3 = altijd 

**: 0 = nee, 1 = gaat wel, 2 = ja 

***: ter vergelijking, bron: Gemeente Utrecht, 2002 

 

Uit het hiervoor gaande valt op te maken dat in buurt 6 weinig afvalmilieuvriendelijk gedrag 

vertoond wordt. Op verschillende punten zou een inhaalslag gemaakt kunnen worden. Verder komen de 

opvallende scores verdeeld over de verschillende buurten voor.  Van de bewoners die vinden dat er niet 

voldoende mogelijkheden zijn voor gescheiden inzameling heeft bijna iedereen aangegeven voor welke 

afvalcategorie dit geldt. In Tabel 6.4 is dit per buurt samengevat.  

 

 

Tabel 6.4 

Onvoldoende mogelijkheden gescheiden inzameling per buurt. 

 

AfvalcategorieAfvalcategorieAfvalcategorieAfvalcategorie    Onvoldoende mogelijkheden voor gescheiden inzameling in buurtOnvoldoende mogelijkheden voor gescheiden inzameling in buurtOnvoldoende mogelijkheden voor gescheiden inzameling in buurtOnvoldoende mogelijkheden voor gescheiden inzameling in buurt    

Groente-, fruit- en/of tuinafval 1, 2, 5, 7 

Glas 1, 3, 4, 5 

Papier en karton 1, 2, 3, 4 

Textiel 1, 3, 4, 5, 6 

Klein chemisch afval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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Uit Tabel 6.4 blijkt dat het grootste probleem voor gescheiden inzameling, klein chemisch afval 

betreft. In alle buurten hebben bewoners aangegeven dat de mogelijkheden hiervoor onvoldoende zijn. 

Afgezien van buurt 2 wordt de mogelijkheid tot inzameling van textiel/kleding ook als onvoldoende 

beschouwd. Verder kan in buurt 1 aan alle afvalcategorieën aandacht besteed worden. In buurt 7 is de 

tendens terug te zien die al in paragraaf 5.5 is geconstateerd, namelijk dat op het gebied van GFT-afval en 

KCA een achterstand in te halen is ten opzichte van het landelijk afvalscheidinggedrag. 
 

Er is aan de bewoners gevraagd of de afvalbakken/containers voldoende vaak worden leeggehaald. 

Van degene die hebben aangegeven dat dit niet het geval is, heeft zo’n 92% de moeite genomen om een 

plaats aan te geven. In Tabel 6.5 is hier een samenvatting van gemaakt. Uit de gegeven plaatsen springt de 

Burgemeester Reigerstraat er als knelpunt duidelijk uit. Vanuit de buurten 1 tot en met 4 wordt hier 

blijkbaar huisvuil gebracht en is het een ergernis dat deze niet genoeg worden leeggehaald. Verder blijkt 

uit toegevoegd commentaar dat sommige bewoners in de buurten 4 tot en met 7 zich zelfs afvragen waar 

de afvalbakken/containers zijn of geven aan dat er te weinig zijn.  

 

 

Tabel 6.5 

Plaatsen waar afvalbakken/containers vaak of altijd te vol zijn. 

 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Plaats waar afvalbakken te vol zijnPlaats waar afvalbakken te vol zijnPlaats waar afvalbakken te vol zijnPlaats waar afvalbakken te vol zijn    

    1 Burg. Reigerstraat, Wittevrouwensingel, Lepelenburg, Singel bij Schouwburg, 

Veeartsenijplein,  

    2 Burg. Reigerstraat, Wolter Heukelslaan, Oosterstraat, Stadhouderslaan/W. Frisostraat 

    3 Burg. Reigerstraat, Prins Hendriklaan, Van Alphenplein, Rembrandtkade, Nassaustraat/ 

Mauritsstraat 

    4 Burg. Reigerstraat, Abstederdijk, Stadhouderslaan, Vossegatselaan, Rembrandtkade, Gabriël 

Metsustraat,  Antoniushof, De Hooghstraat (revalidatiecentrum), A. v. Ostadelaan 

    5 Jan Muschlaan, Enny Vredelaan 

    6 Keerkringplein, Spar bij IBB, Vossegatselaan/A. v. Ostadelaan 

    7 L. Napoleonplantsoen, Laan van Soestbergen, Ledig Erf 

 

 

 

6.4  overlast door geluid, geur en luchtverontreiniging 

 

Over mogelijke overlast in de buurt zijn vragen gesteld over de onderwerpen geluid, geur en 

luchtverontreiniging. De resultaten zijn verwerkt in de Figuren 6.1, 6.2 en 6.3. De waarden bij de pijlen 

duiden op de verschillende buurten.  

 

In de buurten 7, 1 en 4 wordt de meeste luchtverontreiniging ervaren, getuige een lagere 

gemiddelde score dan 1,73.  

In vergelijking met de andere buurten blijkt uit de Figuren 6.1 tot en met 6.3 dat de bewoners in 

buurt 7 op alle hinderaspecten vrij veel overlast ondervinden. Het algemene buurtoordeel uit de NUP-

peiling is hiermee in overstemming, aangezien deze score beneden het wijkgemiddelde ligt [Gemeente 
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Utecht, 2002]. In buurt 1 en 4 wordt hinder ondervonden van zowel geur als luchtverontreiniging. In buurt 

5 en 6 is vooral geluidsoverlast een hinderaspect, wat vooral toegeschreven wordt aan de Waterlinieweg en 

de A27 en A28. De buurten 2 en 3 laten in grote lijnen een gemiddelde score zien. De bronnen en plaatsen 

waarvan overlast wordt ondervonden staan per buurt vermeldt in bijlage 5 

 

 

Figuur 6.1 

Hinder door geluid per buurt. 

Zie voor betekenis pijlen Tabel 6.1.  

 ja                                                                                                                                                                                  nee 

  

 1                                                                                                    1,5                                                                                                    2 

 

 

 

De bewoners in de buurten 5, 6 en 7 worden het meest gehinderd door geluid. De gemiddelde 

scores in deze buurten liggen onder het wijkgemiddelde van 1,35.  
 

 

Figuur 6.2 

Hinder door geur per buurt. 

Zie voor betekenis pijlen Tabel 6.1. 

 

 ja                                                                                                                                                                                  nee 

  

 1                                                                                                    1,5                                                                                                    2 

 

 

 

Geurhinder wordt, in aflopende volgorde, het meest ervaren in de buurten 7, 1 en 4. De 

gemiddelde score in Utrecht-Oost komt uit op 1,74 waar de scores van de genoemde buurten onder liggen.  

 

 

Figuur 6.3 

Hinder door luchtverontreiniging per buurt. 

Zie voor betekenis pijlen Tabel 6.1.  

 

 ja                                                                                                                                                                                  nee 

  

 1                                                                                                    1,5                                                                                                    2 
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6.5  energie en water 

 

Over het onderwerp ‘energie’ is uit analyses het volgende naar voren gekomen: 

- in buurt 4 is de interesse in mogelijkheden tot energiebesparing het grootst. In aflopende 

interesse gevolgd door de buurten 1, 2, 3, 7, 6 en 5.  

- In de buurt 7 achten de bewoners zich het beste op de hoogte van de mogelijkheden tot 

energiebesparing. Het minst op de hoogte zijn de bewoners in de buurt 6, gevolgd door 5, 2, 3 

en 4. 

- In buurt 5 wordt in vergelijking met de andere buurten erg weinig gelet op het 

energieverbruik in het huishouden. Voor buurt 4 geldt juist het tegenovergestelde. Voor de 

overigen is het gemiddeld.  

 

In Figuur 6.4 is de gemiddelde score te zien van hoeveel groene energie er per buurt wordt 

afgenomen.  Hieruit blijkt dat in de buurten 1 en 7 de grootste hoeveelheid groene energie afnemers zijn. 

In vergelijking met deze buurten hebben de overige buurten, en dan vooral 6 en 2, nog een inhaalslag te 

maken. Dit betekent echter niet dat bijvoorbeeld in de buurten 1 en 7 geen aandacht meer aan groene 

energie besteed hoeft te worden, want de helft van de bewoners blijkt nog geen groene energie af te 

nemen. Kortom, in alle buurten kan nog de nodige aandacht besteed worden aan groene energie.  

Aan de hand van een aantal vragen over energierelevante gedragingen is een totaalscore 

berekend, waardoor een indicatie gekregen wordt van het energiegedrag per buurt. In Figuur 6.5 zijn de 

resultaten weergegeven.  

 

Figuur 6.4  

Hoeveelheid afname groene energie per buurt. 
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Uit Figuur 6.5 blijkt dat het energiegedrag in de meeste buurten redelijk overeen komt. Alleen in 

buurt 6 vertonen de bewoners duidelijk minder milieuvriendelijk energiegedrag. Opvallend is dat in deze 

buurt de bewoners ook het minst goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot energiebesparing en 

dat hier het minst aantal huishoudens zijn die groene energie afnemen. Ditzelfde geldt in grote lijnen voor 

buurt 2. Verder is het opmerkelijk dat er enig verband lijkt te bestaan tussen de hoeveelheid afname van 

groene energie en de mate van milieuvriendelijk energiegedrag per buurt. De patroon in de Figuren 6.4 en 

6.5 komt namelijk redelijk overeen. 
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Over het onderwerp ‘water’ is uit analyses het volgende naar voren gekomen: 

- in de buurten 3 en 4 is de interesse in mogelijkheden tot waterbesparing het grootst. In 

aflopende interesse gevolgd door de buurten 2, 7, 1, 5 en 6.  

- In de buurt 7 achten de bewoners zich het best op de hoogte van de mogelijkheden tot 

waterbesparing. Het mist op de hoogte zijn de bewoners in de buurt 2, gevolgd door 5, 6, 3, 4 

en 1. 

- In buurt 6 wordt in vergelijking met de andere buurten erg weinig gelet op het waterverbruik 

in het huishouden. Voor buurt 2 geldt juist het tegenovergesteld. Voor de overigen is het 

gemiddeld. 

 

 

Figuur 6.5 

Mate van energiegerelateerd gedrag per buurt. 

De uitersten zijn 0 en 2 met 0 = geen energievriendelijk gedrag en 2 = energievriendelijk gedrag.  
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Aan de hand van een aantal vragen over water is een totaalscore berekend, waardoor een indicatie 

verkregen wordt van het watergedrag per buurt. In Figuur 6.6 zijn de resultaten weergegeven.  

 

Uit Figuur 6.6 blijkt dat het watergerelateerde gedrag in de meeste buurten redelijk overeen komt. 

Alleen in buurt 6 vertonen de bewoners duidelijk minder milieuvriendelijk watergedrag, net als bij energie. 

Uit de resultaten van beide onderwerpen blijkt er verband te bestaan tussen minder interesse in energie- of 

waterbesparingen en het vertonen van minder milieuvriendelijk energie- of watergedrag. Per buurt heeft 

het waterleidingbedrijf Hydron van enkele adressen waterverbruikgegevens verstrekt. Deze gegevens uit 

2002 zijn samengenomen en gemiddeld. Hierdoor geven de uitkomsten slechts een grove indicatie. Het 

gemiddelde waterverbruikcijfer (in m3) is in buurt 1 (285) het hoogst. In afnemende volgorde gevolgd door 

buurt 3 (213), buurt 7 (123), buurt 4 (122), buurt 6 (121), buurt 5 (113) en buurt 2 (88). Hieruit volgt dat het 

gemiddelde waterverbruik per adres 138 m3 bedraagt, wat ruim boven het stadsgemiddelde ligt (129 m3 ). 

Dit kan komen doordat tussen de huisnummers percelen zijn waar bijvoorbeeld een bedrijf en 

bovenwoning als één afnemer bekend zijn bij de waterleidingmaatschappij. Hiernaast kunnen andere 

factoren een rol spelen, bijvoorbeeld verschil in huishoudgrootte. 
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Figuur 6.6 

Mate van watergerelateerd gedrag per buurt. 

De uitersten zijn 0 en 1 met 0 = geen watervriendelijk gedrag en 1 = watervriendelijk gedrag. 
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6.6 mobiliteit 

 

In de peiling is een vraag gesteld of de bewoners in het bezit zijn van een motorvoertuig. Het 

resultaat is gepresenteerd in Figuur 6.7.  

Uit Figuur 6.7 blijkt dat in buurt 5 duidelijk de meeste motorvoertuigen aanwezig zijn. Dit kan de 

verklaring zijn voor de meeste geluidshinder die deze bewoners ervaren ten opzichte van de rest van 

Utrecht-Oost, zie Figuur 6.1. In de buurten 3, 5 en 1 heeft 62%, 51% en 37% van de bewoners een hoog 

inkomen. Uit een vergelijking kan geconstateerd worden dat er een verband bestaat tussen de hoeveelheid 

motorvoertuigen en de hoeveelheid hoge inkomens. In de buurten 6 en 7 zijn de geringste aantal 

voertuigen aanwezig en hier hebben de meeste bewoners een laag inkomen (namelijk 70% en 56%) en 

maar 13% en 8% hebben een hoog inkomen.  

 

 

Figuur 6.7 

Bezit motorvoertuig per buurt. 
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Er is de bewoners een aantal vragen gesteld over hun mobiliteit. Deze vragen zijn samengevoegd 

tot een totaalscore, waarmee een indicatie verkregen wordt van de mate van milieuvriendelijkheid ten 

aanzien van mobiliteitsgedrag. De vraag die nu gesteld kan worden is of de bewoners milieuvriendelijk 

mobiliteitsgedrag vertonen. Figuur 6.8 laat de resultaten per buurt zien. Het blijkt dat de bewoners in de 

meeste buurten matig milieuvriendelijk mobiliteitsgedrag vertonen, gezien de meeste waarden onder de 

helft scoren (1,5). In buurt 2 komt gemiddeld het meest milieuvriendelijke mobiliteitsgedrag naar voren, 

tegen buurt 7 waar het tegenovergestelde voor geldt. 

 

 

Figuur 6.8 

Mate van milieuvriendelijk mobiliteitsgedrag per buurt. 

De uitersten zijn 1 en 2 met 1 = geen milieuvriendelijk mobiliteitsgedrag en 2 = milieuvriendelijk mobili-

teitsgedrag. 

1 1,2 1,4 1,6

buurt 7

buurt 6

buurt 5

buurt 4

buurt 3

buurt 2

buurt 1

Gemiddelde score 

 

Uit verdere analyses blijkt het volgende. Het is opmerkelijk dat in buurt 7 de meeste bewoners, 

namelijk 67% te kampen heeft met het probleem dat ze hun auto (bijna) nooit kwijt kunnen, terwijl hier 

het aantal motorvoertuigen het laagst is. Dit geldt ook voor buurt 6, hier kan 50% de auto (bijna) nooit 

kwijt op parkeermogelijkheden. Dit schijnbaar tegenstrijdige verband wordt bevestigd door buurt 5, waar 

de meeste motorvoertuigen voorkomen en waar het minst aantal bewoners last hebben dat ze (bijna) 

nooit de auto kwijt kunnen met parkeren, slechts 17%. Gevolgd door buurt 3, waar 31% kampt met 

parkeerproblemen.  

 

Verder bleek uit analyses dat in de buurten waar weinig motorvoertuigen aanwezig zijn ook (heel) 

weinig parkeergelegenheid is en waar veel motorvoertuigen aanwezig zijn juist veel parkeergelegenheid 

is. Verder heeft 43% in buurt 1 vaak of altijd last van te hard rijdende voertuigen, gevolgd door buurt 1 

(41%) en buurt 3 (31%). 

 

 

6.7  openbaar groen 

 

Omdat in Utrecht-Oost de aandacht voor het openbaar groen als belangrijk wordt aangemerkt, 

worden alle resultaten getoond. Over openbaar groen zijn een aantal vragen gesteld, om te peilen in 

hoeverre de bewoners hier tevreden over zijn. Voor elke vraag zijn de resultaten weergegeven in een 
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Figuur, waarna een korte toelichting wordt gegeven. De antwoordcategorie ‘weet niet’ is buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Zwerfafval Zwerfafval Zwerfafval Zwerfafval     

Gevraagd is of er volgens de bewoners veel zwerfafval in de plantsoenen en parken ligt, zie Figuur 

6.9. 

Uit Figuur 6.9 komt naar voren dat in alle buurten gemiddeld redelijk veel zwerfafval wordt 

ervaren. De buurten 7, 1 en 6 springen eruit als het gaat om de hoeveelheid bewoners, die aangeven dat er 

inderdaad veel zwerfafval aanwezig is in de plantsoenen en parken. Het gaat hier om 46%, 44% en 39% 

die dit vinden. Gemiddeld wordt in buurt 5 de geringste hoeveelheid zwerfafval ervaren, gevolgd door 

buurt 3.  
 

 

Figuur 6.9  

Oordeel of er veel (zwerf)afval in de plantsoenen en parken ligt per buurt.  
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 Onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud     

Gevraagd is of de bewoners tevreden zijn over het onderhoud van de plantsoenen/parken. Figuur 

6.10 laat het resultaat zien.  

 

In grote lijnen zijn de bewoners in alle buurten redelijk tevreden over het onderhoud van het 

openbaar groen. Het meest ontevreden hierover is men in buurt 7 en 1, gezien één derde van de bewoners 

die het antwoord ‘nee’ hebben gegeven. Dit wordt onderschreven door de resultaten uit de NUP-peiling, 

waar de gemiddelde rapportcijfers voor de onderhoudstoestand onder het wijkgemiddelde liggen. Uit 

verdere vergelijking valt op dat in 2002 het cijfer voor de onderhoudtoestand in buurt 6 ruim onder het 

gemiddelde ligt, terwijl Figuur 6.10 laat zien dat buurt 6 nu gemiddeld naar voren komt. In vergelijking 

met de overige buurten is men in buurt 3 goed te spreken over het onderhoud. Hetzelfde beeld komt naar 

voren bij het oordeel van de onderhoudstoestand, getuige een rapportcijfer van een 7,4 ten opzichte van 

het wijkgemiddelde (6,7) [Gemeente Utrecht, 2002].  
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Figuur 6.10  

Mate van tevredenheid over het onderhoud van de plantsoenen en parken per buurt. 
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Figuur 6.11  

Mate van tevredenheid over de hoeveelheid openbaar groen in de buurt. 
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Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid     

Gevraagd is of de bewoners tevreden zijn over de hoeveelheid openbaar groen in de buurt. Het 

resultaat is in Figuur 6.11 weergegeven. Hieruit blijkt dat de tevredenheid over de hoeveelheid openbaar 

groen in de buurten nogal uiteen loopt. In de buurten 3 en 5 lijkt het hier wel goed mee te zitten. In buurt 

3 ligt het Wilhelminapark: in totaal is er 28% aan oppervlak openbaar groen, terwijl het wijkgemiddelde 

op 21% uitkomt. Buurt 5 bestaat zelfs voor 31% uit  openbaar groen. In buurt 2 zegt 34% niet tevreden te 

zijn over de hoeveelheid openbaar groen. Deze bewoners hebben dan ook maar 1% van het oppervlak dat 

openbaar groen bestaat. In buurt 1 is het oppervlak openbaar groen ook niet groot, namelijk 6%. Dit komt 

in Figuur 6.11 ook tot uiting, omdat deze buurt de tweede plaatst inneemt wat betreft de ontevredenheid 

over de hoeveelheid openbaar groen.    

 

Variatie Variatie Variatie Variatie     

Gevraagd is of de bewoners tevreden zijn over de variatie in het openbaar groen, zie Figuur 6.12.  
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Figuur 6.12 laat zien dat, afgezien van buurt 3, de tevredenheid in de buurten met elkaar 

overeenkomt. In lijn met het onderhoud en de hoeveelheid, komt buurt 3 ook op het vlak van variatie in 

openbaar groen positief naar voren. In buurt 5 is 56% tevreden over de variatie. Het minst tevreden zijn de 

bewoners in buurt 1, waar ruim 28% zegt ontevreden te zijn. 

 

Figuur 6.12  

Mate van tevredenheid over variatie in het openbaar groen per buurt. 
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Figuur 6.13  

Oordeel of de afstand naar het openbaar groen voldoende dichtbij is per buurt. 
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Afstand Afstand Afstand Afstand     

Gevraagd is of de afstand naar het openbaar groen dichtbij is voor de bewoners. Figuur 6.13 laat 

de resultaten zien.  

 

Uit Figuur 6.13 blijkt dat in buurt 7 de meeste bewoners voorkomen die vinden dat de afstand naar 

openbaar groen niet dichtbij is (17%). In de buurten 2 en 4 is men redelijk tot goed tevreden over de 

afstand. Een verband tussen de beleving van de afstand tot openbaar groen en de hoeveelheid openbaar 

groen is niet eenduidig aan te tonen. Wat betreft de hoeveelheid openbaar groen komt buurt 7 op de 

vijfde plaats, waardoor het resultaat uit Figuur 6.13 verklaart zou kunnen worden.  
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Algemeen oordeelAlgemeen oordeelAlgemeen oordeelAlgemeen oordeel    

Uit het hiervoor gaande komt naar voren dat de bewoners in buurt 3 in het algemeen tevreden zijn 

over het openbaar groen. Dit wordt bevestigd door het algemeen oordeel dat de bewoners hebben 

kunnen geven over het openbaar groen in hun buurt. In buurt 2 is gemiddeld het hoogste rapportcijfer 

gegeven, een 7,8 (tegen een 7,1 als wijkgemiddelde). Daarentegen blijkt uit de Figuren 6.10 tot en met 

6.14 dat men de buurten 1 en 7 op sommige punten minder goed te spreken, wat terug te zien is in 

gemiddeld lagere scores dan het wijkgemiddelde: een 6,7 en 6,2. Tot slot valt het algemeen oordeel over 

openbaar groen in buurt 6 met een 6,6 ook lager uit en zijn liggen de overige scores rond het 

wijkgemiddelde.     

 

 

6.8  veiligheid 

 

Eerder is al vermeld dat gemiddeld 55% van de bewoners zich wel eens onveilig voelt. In 

vergelijking met de gegevens uit de NUP-peiling is dit is ongeveer het dubbele aantal bewoners, terwijl de 

vraagstelling in beide onderzoeken op hetzelfde neerkomt. Het verschil zou kunnen komen doordat in de 

enquête van de wijkmilieumonitor specifieke plaatsen staan opgesomd, waar men zich wel eens onveilig 

zou kunnen voelen. Hierdoor kan men zich per plaats of situatie afvragen of ze daar wel eens onveilige 

gevoelens ervaren. Door deze ‘hulp’ kan het zijn dat de respondenten vaker tot de conclusie komen dat ze 

zich wel eens op een bepaalde plek onveilig voelen. In de NUP-peiling is alleen de vraag gesteld of men 

zich wel eens onveilig voelt of niet. Verder kan het hoge percentage aan onveiligheidsgevoelens komen 

doordat de peiling van de wijkmilieumonitor na de moord op politicus Pim Fortuyn heeft plaatsgevonden. 

Hierdoor is de discussie over veiligheid weer hoog op de politieke agenda gekomen en is de bevolking 

waarschijnlijk in meer of mindere mate ook beïnvloed. In Figuur 6.14 zijn de gegevens uit de 

wijkmilieumonitor en de NUP-peiling weergegeven [Gemeente Utrecht, 2002].  

 

 

Figuur 6.14  

Beleving onveiligheid in de buurt. 
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In Figuur 6.14 valt op dat bij de meeste buurten de resultaten uit de wijkmilieumonitor en de NUP-

peiling dezelfde tendens weergeven. Hieruit volgt dat in buurt 6 de meeste bewoners zijn met 

onveiligheidsgevoelens: “deze buurt heeft te kampen met hardnekkige veiligheidsproblemen” [Gemeente 

Utrecht, 2002]. Na buurt 6 volgen de buurten 4 en 1. Verder blijkt dat in buurt 5 en 7 duidelijk minder 

onveiligheidsgevoelens worden ervaren, wat niet overeen komt met de resultaten van de NUP-peiling. Hier 

komen deze buurten wat betreft onveiligheid op de tweede en derde plaats.  

Uit verdere analyses blijkt dat men zich in alle buurten soms tot vaak onveilig voelt, gezien de 

scores rond het gemiddelde liggen van 2,28; op een vierpuntsschaal die loopt van 1 = (bijna) nooit tot 4 = 

altijd.  

 

 

Figuur 6.15 

Mate van ontevredenheid over veiligheidsaspecten. 

Resultaten voor verkeersveiligheid, fietsen stallen en openbare verlichting. 
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Voor een aantal veiligheidsaspecten is gepeild in welke mate de bewoners er tevreden over zijn. In 

Figuur 6.15 zijn de resultaten weergegeven voor verkeersveiligheid, fietsen stallen en openbare verlichting.  

Uit Figuur 6.15 blijkt het volgende: 

- in buurt 1 komt het hoogste percentage bewoners voor die de verkeersveiligheid onveilig tot 

zeer onveilig vindt (28%), gevolgd door buurt 2 waar dit voor ruim één vijfde van de bewoners 

geldt.  

- In de buurten 1 en 2 is voor meer dan de helft van de bewoners het veilig de fiets kunnen 

stallen een probleem. Buurt 3 en 4 volgen met 48% en 42%. In de overige buurten liggen de 

percentages nog rond de één vijfde tot een kwart.  

- Onvoldoende openbare verlichting wordt door 11% in buurt 2 ervaren. In buurt 4 lijkt dit 

helemaal geen probleem. De overige waarden variëren tussen de 4% en bijna 9%.  

 

Uit het hiervoor gaande komt naar voren dat er in het algemeen in alle buurten aandacht besteed 

zou kunnen worden aan de mogelijkheden om de fiets veilig te stallen. Om specifieker te kunnen zijn over 
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onveilige situaties door het verkeer zou er nader onderzoek uitgevoerd moeten worden. Ditzelfde geldt 

voor openbare verlichting.  

 

 

6.9  leefbaarheid 

 

Door enkele vragen over de leefbaarheid te hebben samengevoegd tot een totaalscore, kan een 

indicatie verkregen worden over de mate van leefbaarheid per buurt. In Figuur 6.16 is zijn de resultaten te 

zien.  

 

 

Figuur 6.16 

Mate van leefbaarheid per buurt. 

De uitersten zijn 0 en 4 met 0 = de leefbaarheid in de buurt is erg slecht tot 4 = de leefbaarheid in de buurt 

is erg goed. 
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Uit Figuur 6.16 blijkt dat in bijna alle buurten de leefbaarheid wordt aangemerkt als redelijk goed 

tot goed. In buurt 3 zijn de bewoners het beste te spreken over de leefbaarheid, sommige geven aan dat 

het zelfs erg goed is. Dit komt ook naar voren in gemiddeld het hoogste rapportcijfer voor de mate van 

prettig wonen: een 8,5.  

Het wijkgemiddelde komt uit op een 7,9. In de buurten 6 en 7 worden gemiddeld de laagste 

rapportcijfers gegeven, een 7,4 en 7,5. Dat de leefbaarheid zo positief naar voren komt kan verklaard 

worden doordat Utrecht-Oost één van de meest populaire woongebieden is in de stad. Mensen die er 

wonen kiezen bewust voor een stedelijk woonmilieu, vlakbij het centrum met aan de rand een mooi 

groengebied [Gemeente Utrecht, 2002].  

 

Onder de respondenten heeft 48% aangegeven bereid te zijn actief mee te doen aan een schoon 

milieu in de buurt. Nadere analyses over deze actiebereidheid laten het volgende zien. Buurt 1 heeft de 

meeste bewoners met actiebereidheid (63%). Gevolgd door buurt 2 (57%), buurt 3 (50%), buurt 4 (46%), 

buurt 5 (41%), buurt 7 (31%) en buurt 6 (35%). Let wel, bij deze gegevens is niet de 43% betrokken die 

hebben aangegeven misschien bereid te zijn om actief mee te doen aan een schoon milieu in hun buurt.   
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H o o f d s t u k  7  
 

 

 

Evaluatie uitvoering onderzoek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontwikkelen van de wijkmilieumonitor is tot stand gekomen door een proces van vallen en 

opstaan. Na een moeizame start kwam uiteindelijk een structuur naar voren die uiteindelijk het handvat 

werd in het onderzoek. De oorzaak hiervan ligt enerzijds in het feit dat de opzet van de monitor een 

pilotproject was en anderzijds dat er een heldere onderzoeksafbakening ontbrak, waaruit het onderzoek 

verder kon worden opgebouwd. Ondanks de randvoorwaarden van een beperkte hoeveelheid tijd en geld 

is antwoord gekregen op de meeste onderzoeksvragen en is er een concept ontstaan om milieumonitoring 

toe te kunnen passen op wijkniveau. Nu het ontwerp van een wijkmilieumonitor er ligt, is de 

uitvoerbaarheid van milieumonitoring voor andere organisaties en vervolgonderzoekers een kwestie van 

toepassen/invullen, afstemmen op wijkspecifieke omstandigheden en uitvoeren. De voortgang van de 

monitoring in Utrecht-Oost is mogelijk gewaarborgd, omdat wordt overwogen dit onderzoek te integreren 

in een jaarlijks terugkerende cursus aan de Universiteit Utrecht. De toekomstige gebruikers van deze 

wijkmilieumonitor kunnen dit concept toepassen door middel van het stappenplan uit hoofdstuk 1. Door 

het stappenplan van dit onderzoek te doorlopen kan bij elke stap nagegaan worden of de gegevens nog 

actueel en van toepassing zijn voor Utrecht-Oost of een andere te onderzoeken wijk. Door deze 

voorbereiding op de uitvoering van de monitoring, worden de beschikbare gegevens en de 

monitoronderwerpen- en indicatoren specifiek en opnieuw afgestemd op (veranderingen in) Utrecht-Oost 

of een andere wijk.  

De ontwikkeling van de wijkmilieumonitor is redelijk volgens de planning verlopen. Alleen heeft 

de verwerking, het analyseren en de interpretatie van de gegevens meer tijd gekost dan aanvankelijk 

aangenomen was. Uiteindelijk heeft de productie van de wijkmilieumonitor in totaal 9 maanden geduurd. 

Nu het concept een feit is zullen de volgende herhaalde metingen in totaal niet meer dan ongeveer 4 à 5 

maanden hoeven te duren; ervan uitgaande dat het door één persoon wordt uitgevoerd. Het zou nog 

korter duren als de volgende monitoring in Utrecht-Oost minder uitgebreid uitgevoerd zou worden. Op 

basis van de huidige gegevens van de nulmeting kunnen namelijk keuzes gemaakt worden om sommige 

onderwerpen juist uit te diepen en andere eventueel weg te laten. Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen 

voor geur en luchtverontreiniging, omdat deze onderwerpen moeilijk te bepalen en het onderscheid 

verwarrend zou kunnen zijn. Verder zouden bij sommige onderwerpen alleen bepaalde onderdelen nader 

onderzocht kunnen worden. Op het gebied van openbaar groen blijkt bijvoorbeeld vooral het onderhoud 

te spelen. Daarom zouden de overige openbaar groen-onderdelen achterwege gelaten kunnen worden, 

omdat hier wellicht ook hetzelfde beeld naar voren zou kunnen komen. Immers de gemiddelde afstand 

naar het openbaar groen blijft bijvoorbeeld hetzelfde.  
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Voor nieuw op te zetten monitors in andere wijken geldt dat een afweging gemaakt moet worden 

tussen enerzijds de randvoorwaarden, zoals tijd en geld en anderzijds de behoefte aan het 

informatiegehalte, zie hiervoor paragraaf 3.4.  

Voor Milieupunt Oost heeft het product van het onderzoek, de wijkmilieumonitor, allereerst een 

praktisch belang. Het dient als aanvulling, maar vooral als ondersteuning bij haar werkzaamheden en 

activiteiten. Met de resultaten uit het onderzoek heeft het Milieupunt bepaalde vermoedens kunnen 

toetsen en zijn er actuele ‘nieuwe’ zaken naar voren gekomen. De monitor gaat naar buiten toe worden 

gebruikt als communicatiemiddel en als ondersteuning/bewijsmateriaal om (nieuwe) activiteiten te 

ontplooien en van de grond te krijgen. Ten tweede is met de monitor een maatschappelijk belang gediend. 

Nu er inzicht bestaat in het gedrag en het oordeel van de bewoners over hun leefomgeving, kunnen er op 

de praktijk toegespitste maatregelen getroffen worden. Ofwel het is voor het Milieupunt nu beter 

mogelijk om maatwerk te verrichten in de buurten van Utrecht-Oost.   

Met het onderzoek is een goed beeld ontstaan van de milieubeleving ten aanzien van de 

onderzochte onderwerpen. Ditzelfde geldt voor het milieugedrag, alhoewel dit niet bij elk onderwerp van 

toepassing was. Ondanks persoonlijk bezoek en herhaalde herinneringen is helaas niet voor elk onderwerp 

de gedetailleerde informatie gegeven die beloofd was over de feitelijke milieukwaliteit. Dit geldt met 

name voor de onderwerpen: afval, geluid, openbaar groen en luchtverontreiniging. Hierdoor is niet in alle 

gevallen antwoord gekregen op de vraag in hoeverre de beleving en/of het gedrag overeen komt of 

verschilt met de feitelijke milieukwaliteit. Met de analyses op buurtniveau is antwoord gekregen op het 

tweede deel van de centrale onderzoeksvraag: het in kaart brengen van de verschillen in milieubeleving en 

milieugedrag in de buurten van Utrecht-Oost. Hier geldt echter ook dat deze onderzoeksonderdelen niet 

altijd afgezet konden worden tegen de feitelijke milieukwaliteit. Wel is het bij veel onderwerpen gelukt 

om vergelijkingen en analyses uit te voeren, door beschikbare feitelijke gegevens uit allerhande publicaties 

te raadplegen. Bij gebrek aan karakteristieke gegevens per buurt is slechts zijdelings aan de orde gekomen 

in welke mate de onderzoeksresultaten samenhangen met de kenmerken van de buurten.  

Als een (eenvoudige aselecte) steekproef voldoende groot is, kan er meestal vanuit worden gegaan 

dat de steekproef representatief is voor de populatie op kenmerken als leeftijd, geslacht en sociaal-

economische status en dergelijke [Baarda en de Goede, 2000]. Er heeft in dit onderzoek geen toetsing 

plaats kunnen vinden met betrekking tot representativiteit, omdat er geen achtergrondkenmerken 

beschikbaar waren en er (nog) geen vergelijkbare monitoring heeft plaatsgevonden in Utrecht-Oost. Uit 

vergelijkingen met gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten lijkt de wijkmilieumonitor een 

representatief beeld te geven van de werkelijkheid.   

Om als dataverzamelingsmethode een schriftelijke vragenlijst te gebruiken is in Utrecht-Oost een 

groot succes gebleken. Redenen voor de grote respons zijn, volgens de auteur, onder andere de volgende:  

- de aangeschreven bewoners konden door invullen van de enquête een aantrekkelijke 

hoofdprijs of een tweede of derde prijs winnen; 

- het retourneren van de enquête kostte de bewoners niets, door een bijgevoegde 

antwoordenvelop; 

- de enquête is bewust tussen de kerst- en voorjaarsvakantie opgestuurd, wat voor de 

bewoners veelal een meer rustige periode is, zodat het invullen ‘beter’ uit kan komen; 

- Vanwege de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de monitoring en het 

materiaalgebruik met de huisstijl van de Universiteit Utrecht, krijgt het onderzoek bij de 

bewoners waarschijnlijk een meer serieus karakter, dan bijvoorbeeld een onderzoek van 

een lokale visclub; 
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- met bescheidenheid genoemd, is de uitstraling, de opzet en de netheid van de enquête 

van een redelijk professioneel niveau, waardoor de bewoners misschien eerder geneigd 

zijn om het in te vullen; 

- de opzet van twee kolommen per bladzijde én de enquête dubbelzijdig kopiëren 

resulteerde in slechts 3 velletjes papier, zodat de bewoners minder snel worden 

afgeschrikt door de geschatte hoeveelheid werk; 

- door vooraf aan de enquête een aankondigingsbrief te sturen waren de mensen op de 

hoogte van het onderzoek en wisten ze wat ze te wachten stond. En door de 

begeleidende brief werd duidelijk hoe lang het invullen zou duren en hoe de enquête 

ingevuld diende te worden. 

- verder kan de hoge respons betekenen dat de directe leefomgeving van de bewoners hun 

dermate aanspreekt, dat zij graag hun stem hierover willen laten horen.  

 

De reacties over de inhoud en de opzet van de vragenlijst waren over het algemeen complimenteus 

te noemen. Bij elkaar genomen heeft bijna 38% één van het volgende aangegeven: duidelijke enquête, 

heldere vragen, goed en eenvoudig in te vullen, makkelijk leesbaar, goed initiatief, nuttig, prima zaak, 

vooral doorgaan, leuk om mee te mogen doen, complimenten, zinnig, keurig uitgevoerd, zeer goed. Ruim 

36% heeft geen commentaar gegeven en nog geen 3% geeft aan dat de enquête wel lang is. De overigen 

hebben algemene opmerkingen of verbetersuggesties gegeven, die hierna nog aan de orde komen. Eén en 

ander maakt duidelijk dat in de toekomst voor het verzamelen van onderzoeksgegevens de methode van 

schriftelijk interviewen overwogen kan worden.  

 

Uit vergelijkingen tussen de gegeven antwoorden over de buurt waarin de respondenten wonen 

en de buurtindeling uit de steekproeftrekking, blijkt dat in ruim 8% van de gevallen een onjuiste buurt is 

aangekruist. Een verklaring hiervoor is dat de buurtindeling soms langs wegen loopt of straten doorkruist, 

zodat sommige huizen ‘grensgevallen’ kunnen zijn.  

Sommige respondenten hebben gebruikt gemaakt van de laatste vraag om opmerkingen en/of 

suggesties te aangedragen over de vragenlijst. De meer algemene opmerkingen zijn: “meer ruimte voor 

opmerkingen/suggesties bij elk onderwerp; vragen naar fysieke omstandigheden in verband met (zware) 

handicap; meerdere enquêtes per huishouden; meer aandacht voor ruimtelijke aspecten; meer 

mogelijkheid tot nuancering/verbeteringvragen; waarom vraag je niet naar aantal vuilniszakken; volgende 

meer over (veilige) fietsenrekken/stallingen; openbaar vervoer + fiets onderbelicht; sommige vragen niet 

van toepassing voor studenten(huizen), zoals over verhuizen”. De opmerkingen over specifieke vragen zijn 

hieronder opgenomen:  

Vraag 1, 7, 8: misschien studenten(huizen) wat extra categorieën maken 

Vraag 7: meerdere antwoorden nodig 

Vraag 15: vervolgen met, welke problemen ziet u, hoe zouden ze op te lossen zijn 

Vraag 16: wat is nu ‘de aandacht’? 

Vraag 17: niet duidelijk 

Vraag 27: ‘last’ is een groot woord 

Vraag 28, 33, 38: ook optie n.v.t.  

Vraag 42 en 49: antwoord b + c zitten erg in dezelfde richting 

Vraag 44: moet andere antwoordmogelijkheid erbij hebben (vnl. betreft de huurders, huiseigenaar  

beslist) 

Vraag 51: eventueel bezit tweede auto per gezin vragen 
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Vraag 52: sluit alleen logisch aan op antwoord ‘ja’ bij vraag 51, indien daar ‘nee’ is geantwoord  

vragen naar gebruik huurauto.  

Vraag 52: onduidelijk of het nu zin heeft wat u zou doen als u een auto had 

Vraag 53: wat is veel afval? Wat is dichtbij?  

Vraag 55: vragen baseren op twee personen, bv. zelf ben ik niet bang, maar huisgenoot wel 

Vraag 62: uitgebreider over leefbaarheid, kan genuanceerder 

Vraag 62: sluit niet aan op ons niet-dorps wereldbeeld 

 

Verder hebben sommige respondenten de laatste vraag opgevat als een vraag of zij in de toekomst 

mee willen werken aan het vervolgonderzoek, gezien opmerkingen als ‘is goed’ en ‘wil wel meer mee 

doen’. Drie respondenten hebben gebruik moeten maken van het genoemde adres, waarnaar de enquête 

opgestuurd diende te worden. Het vermelden van het postadres is dus raadzaam, voor het geval dat 

bewoners de antwoordenvelop kwijt zijn of het niet hebben ontvangen.  

Tijdens het opstellen van de enquête zijn veel keuzes gemaakt wat wel en niet opgenomen zou 

worden. Nu volgen een aantal punten die zijn bedoeld als suggesties en/of aanvullingen en overwogen 

kunnen worden om op te nemen in een (toekomstige) vragenlijst: dagelijkse activiteit/beroep(sgroep) van 

partner, type woning (soort huisvesting), houding ten aanzien van het kopen van 

milieuvriendelijke/biologische producten, -het weigeren van plastic zakjes, -het reizen met openbaar 

vervoer, afstand meest gunstige bus-, tram-, of metrohalte, afstand meest gunstige NS-station, stickers 

tegen ongeadresseerd drukwerk, beschikking over aparte bak voor GFT-afval, beschikking over ruimte voor 

aparte afvalbakken, frequentie huishoudelijke boodschappen doen, aantal keren een warm (lig)bad/warme 

douche, bezit vaatwasmachine (2x per dag afwassen betekent meer waterverbruik dan een volle 

vaatwasser), wassen van auto thuis of op een autowasplaats (hier wordt maar zo’n 5 liter water verbruikt 

door waterzuivering), misschien bewoners erop attenderen dat de prijs van het water meer is dan alleen de 

hoeveelheid waterafname (hier bovenop komt ook rioolheffing en waterzuiveringskosten, wat vaak over 

het hoofd gezien wordt), aantal auto’s/motorfietsen in bezit, afstand tot werkplek, afstand voor 

huishoudelijke boodschappen, aantal kilometers per week met openbaar vervoer, aantal dagen per week 

met de auto of motorfiets, meedoen met carpooling, soort vervoermiddel bij bepaalde activiteiten.  
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H o o f d s t u k  8  
 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.1  conclusies 

 

Het doel van het onderzoek om een wijkmilieumonitor te ontwikkelen is behaald en hiermee is 

veel interessante informatie verzameld; dit geldt met name voor de belevingaspecten van de bewoners in 

Utrecht-Oost. Dit kan voor vervolgonderzoek als uitgangspunt en referentiekader dienen. Door middel van 

het stappenplan, waarmee deze wijkmilieumonitor tot stand is gekomen, kunnen derden op een zelfde 

wijze een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren in elke willekeurige wijk. Een schriftelijke enquête als 

methode om de data te verzamelen heeft in Utrecht-Oost bewezen goed te werken en zou in de toekomst 

weer gebruikt kunnen worden. De omvang van de milieumonitoring kan in de toekomst eventueel 

gereduceerd worden door bepaalde onderdelen en/of onderwerpen samen te voegen of achterwege te 

laten.  

Om de wijkmilieumonitor tot stand te brengen is een nulmeting uitgevoerd, waardoor analyses 

hebben kunnen plaatsvinden met betrekking tot de onderzoeksonderdelen. De volgende conclusies zijn 

hierbij naar voren gekomen. Utrecht-Oost wordt beschouwd als een wijk waar het prettig wonen is en waar 

men zich behoorlijk thuisvoelt. Over het algemeen heerst er dan ook een redelijk grote mate van 

tevredenheid. De bewoners beoordelen de leefbaarheid in de wijk als ruim voldoende. Uit vergelijkingen 

met gemeentelijk onderzoek komt echter naar voren dat de bewoners de laatste jaren in afnemende mate 

tevreden zijn over de buurt en de leefbaarheid. De sociale samenhang is niet zo sterk: de buurtbewoners 

kennen elkaar niet zo goed, maar als er onderling contact is wordt dit wel als prettig ervaren. Verder 

neemt de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijke plaats in onder de bewoners van Utrecht-Oost. En 

er is grote bereidheid onder de bewoners om zelf actief mee te werken aan een schoon milieu in de buurt.  

Volgens de bewoners moet het onderwerp criminaliteit/vandalisme met voorrang de aandacht 

krijgen, gevolgd door verkeersoverlast, rommel op straat en openbaar groen. De eerste twee genoemde 

onderwerpen worden ook als de grootste bronnen van gevaar gezien in de buurt. Wat betreft het 

afvalgedrag wordt, in vergelijking met het landelijke afvalscheidinggedrag, het GFT-afval, klein chemisch 

afval en papier minder goed gescheiden. Ook op de aspecten ‘bewust milieuvriendelijk koopgedrag’ en 

‘sociale controle’ scoort de wijk lager. En over de afvalinzameling is men matig te spreken. Op een aantal 

plaatsen in de wijk zijn de containers/afvalbakken vaak of altijd te vol wat onder de bewoners enige mate 

van ergernis opwekt.  
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Hondenpoep en zwerfvuil komen naar voren als serieuze bronnen van hinder. Voor beide aspecten 

geldt dat bijna de helft van de bewoners hier vaak of altijd hinder van ondervindt. Verder is geluidsoverlast 

een groot hinderaspect in de wijk en heeft dit gezien de mate van hinder een behoorlijke impact op de 

beleving van de leefomgeving in Utrecht-Oost: dit geldt voor alle buurten.  

Geconstateerd kan worden dat de bewoners zich energiezuinig gedragen en dat de afname van 

groene energie in de wijk redelijk groot is (de buurten 2 en 6 hebben het kleinst aantal afnemers). Op het 

waterverbruik wordt niet altijd goed gelet (dit geldt vooral in buurt 6) en waterbesparende maatregelen 

zijn nog niet overal even gangbaar. Men is redelijk tevreden over het openbaar groen, maar volgens de 

bewoners mag er meer aandacht geschonken worden aan het onderhoud van openbaar groen (dit is met 

name het geval in de buurten 1 en 7). Er zijn veel wijkbewoners, namelijk meer dan de helft, die zich wel 

eens onveilig voelen. De verkeersveiligheid dreigt steeds meer af te nemen en de mogelijkheid om de fiets 

veilig te kunnen stallen laat te wensen over, zo is het oordeel. De laatste twee aspecten gelden met name 

voor de buurten 1 en 2.  

De uitkomsten over de milieubeleving en het milieugedrag van de bewoners in Utrecht-Oost 

leveren soms redelijke grote verschillen op tussen de onderscheiden buurten. Met name buurt 6 blijkt op 

sommige punten wat minder gunstig naar voren te komen.   

Er is gebleken dat er maar een kleine hoeveelheid gegevens beschikbaar is over het milieugedrag 

en de feitelijke milieukwaliteit. Op basis van het huidige onderzoeksmateriaal kunnen dan ook (nog) geen 

eenduidige uitspraken gedaan worden over de samenhang tussen de milieubeleving en het milieugedrag 

en de milieukwaliteit. De leeftijd en het opleidingsniveau lijken in een bepaalde mate samen te hangen 

met de milieubeleving en het milieugedrag van de bewoners. Deze achtergrondkenmerken kunnen dus 

voor een deel een verklarende functie hebben voor een bepaalde beleving of bepaald gedrag. Voor de 

overige ‘klassieke’ achtergrondkenmerken geldt dat zij in dit onderzoek niet als directe, verklarende 

variabelen aangemerkt kunnen worden.  

 

 

8.2  aanbevelingen 

 

Omdat de kwaliteit van de leefomgeving onder de bewoners een belangrijke plaats inneemt wordt 

aanbevolen om, naast een jaarlijkse monitoring in Utrecht-Oost, een plan van aanpak op te stellen om de 

wijkmilieumonitor breed bekend te maken en te doen opstarten in andere wijken en steden. Een suggestie 

is om in overleg met de Gemeente Utrecht en andere(n) gebruik te maken van elkaars middelen en 

diensten. 

Geadviseerd wordt om met de werkzaamheden en activiteiten in ieder geval (meer) aandacht te 

schenken aan: criminaliteit/vandalisme, verkeersoverlast, rommel op straat en openbaar groen. Dit kan 

bijvoorbeeld door de politie te adviseren om een ‘Tienerteam’ op te stellen dat samen gaat werken met 

Justitie, Bureau Jeugdzorg en scholen om de harde-kern criminelen op te pakken, wat in Amsterdam een 

succes lijkt.  

Omdat het scheiden van GFT-afval, klein chemisch afval en papier nog niet zo sterk is 

doorgedrongen in het (gewoonte-)gedrag van de bewoners in Utrecht-Oost, wordt aangeraden om nader 

onderzoek te verrichten naar de motieven waarom dit achterblijft. Hiervoor is het raadzaam om het 

‘bewonersonderzoek afvalscheiding’ van de Gemeente Utrecht te raadplegen, dat op dit moment wordt 

uitgevoerd.  

Gezien enerzijds de actiebereidheid van de bewoners en anderzijds de mate van ontevredenheid 

over het onderhoud van openbaar groen en het belang dat wordt gehecht aan een schone buurt wordt 
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geadviseerd om snoei- en veegactiviteiten te organiseren. Met het ontplooien van activiteiten rond 

zwerfafval kan samenwerking gezocht worden met de organisatie ‘Nederland Schoon’. Zij initieert en 

ondersteunt projecten en campagnes gericht op de preventie en bestrijding van zwerfafval. Hierbij kan 

gedacht worden aan het vinden van een verklaring waarom het zeggedrag over weggooien van afval niet 

overeen lijkt te komen met de beleving van de hoeveelheid zwerfafval.  

Het wordt aanbevolen om te bepalen op welke manier een meer milieuvriendelijk koopgedrag 

gestimuleerd kan worden; hoe de mensen bij de inkoop van producten (beter) kunnen letten op: schade 

voor het milieu, hoeveelheid/soort verpakking en bijvoorbeeld biologische-/ecoprodukten. Gedacht kan 

worden aan voorlichtingsmateriaal en/of -ronden. 

Het Milieupunt kan adviezen uitbrengen naar de Gemeente Utrecht over de afvalcategorieën 

waarvoor is aangegeven dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor gescheiden inzameling, de 

plaats/buurt waar dit het geval blijkt te zijn en de plekken waar de afvalstations vaak of altijd te vol zijn. 

Hiernaast kan het Milieupunt het initiatief nemen om te toetsen of er in de buurten voor de betreffende 

afvalcategorieën inderdaad onvoldoende mogelijkheden zijn voor gescheiden inzameling om vervolgens te 

kunnen bepalen hoe dit opgelost zou kunnen worden.   

Geadviseerd wordt om na te gaan op welke manier de geluidhinder het beste verminderd kan 

worden. Een suggestie is bijvoorbeeld om gespreksronden te houden met bewoners en de Gemeente om 

enerzijds begrip en openheid te kweken en anderzijds tot samenwerking en maatwerk te komen.  

Om te zorgen voor meer oplettendheid ten aanzien van waterverbruik en om waterbesparende 

maatregelen tot een algemeen goed te maken, wordt aanbevolen om eventueel in samenwerking met 

waterleidingmaatschappij Hydron activiteiten te ontplooien. Gedacht kan worden aan doelgroepgerichte 

cursussen/acties (bijvoorbeeld voor allochtonen); overleg met sleutelfiguren van bewonersgroepen voor een 

juiste aanpak van activiteiten, maken van voorlichtingsmateriaal met aandacht voor de voordelen van 

vermindering van waterverbruik, en het verzorgen van excursies naar bijvoorbeeld 

waterleidingmaatschappij Hydron, Duurzaam Huis Leidsche Rijn of een waterzuiveringsinstallatie.  

Omdat onveiligheid één van de grootste maatschappelijke problemen is in Utrecht, verdient het 

aanbeveling om nader onderzoek te verrichten naar de precieze oorzaak en naar de plekken van de 

onveiligheid(sgevoelens). Om elke wijk in de stad veiliger te maken stelt de Gemeente jaarlijks 

wijkveiligheidsprogramma’s op, waarin de thema’s geweld, vandalisme, overlast en de veiligheidsbeleving 

centraal staan. Een suggestie is dat het Milieupunt met de resultaten van de wijkmilieumonitor over 

veiligheid aansluiting met dit programma tot stand brengt, zodat afstemming en maatwerk kan 

plaatsvinden. Verder zou kunnen worden nagegaan welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om de 

veiligheid van het fietsen stallen te verhogen. Eén en ander zou in samenwerking kunnen gaan met de 

Politie, de Fietsersbond en de Gemeente Utrecht.  

Omdat de milieubeleving en het milieugedrag in de buurten onderling nogal eens verschillen, 

wordt aanbevolen activiteiten buurtgericht op te zetten. Ook als overleg met bewoners plaatsvindt dienen 

buurtgerichte gespreksronden en/of interviews de aanbeveling. Door middel van buurtgericht werken 

kunnen problemen daar worden gereduceerd of opgelost waar ze spelen en kan door een juiste 

afstemming (met de betrokken partijen) maatwerk verricht worden.  

Om beter inzicht te krijgen in de samenhang tussen de beleving c.q het gedrag en de 

‘werkelijkheid’, wordt aangeraden om de (ontbrekende) gegevens over de feitelijke milieukwaliteit te 

achterhalen. Ditzelfde geldt voor milieugedrag; vanwege de kleine hoeveelheid gegevens zou in 

vervolgonderzoek meer aandacht besteed kunnen worden aan concrete gedragsaspecten van de bewoners. 

Wetenschappelijk gezien is het interessant om te onderzoeken welk belang de achtergrondkenmerken 

hebben ten aanzien van de beleving en het gedrag, dus in hoeverre de achtergrondkenmerken leeftijd en 
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opleiding verklarend zijn voor de beleving en het gedrag van de bewoners en welke rol de overige 

‘klassieke’ achtergrondkenmerken, zoals geslacht en inkomen hierin spelen. Overigens zou het Milieupunt 

met het opstellen van het beleid en het activiteitenplan voor 2004 rekening kunnen houden met de leeftijd 

van de bewoners.   

Tot slot wordt in het algemeen geadviseerd om onderzoek te blijven doen naar het centrale begrip 

uit de doelstelling van het Milieupunt - de leefbaarheid in de wijk - en zorg te dragen voor continuering 

van milieumonitoring op wijk- en buurtniveau, zodat de kwaliteit van de leefomgeving in ieder geval 

gehandhaafd blijft en zo mogelijk verbeterd.   

 

 

8.3  suggesties voor vervolgonderzoek 

 

Met betrekking tot de representativiteit van toekomstige monitoring is het raadzaam om de 

steekproef op enkele relevante achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, opleiding en sekse te vergelijken met 

de gehele onderzoekspopulatie. Dit betekent dat naast de adresgegevens, de genoemde kenmerken 

opgevraagd moeten worden bij de instantie waar de steekproef getrokken wordt. In de afrondingsfase van 

het onderzoek is contact ontstaan met een medewerkster van de Gemeente Utrecht, die karakteristieke 

informatie per buurt kan verstrekken, zoals type bevolking, huisvesting en dergelijke. Geadviseerd wordt 

om deze informatie te achterhalen, zodat onderzocht kan worden in welke mate de onderzoeksresultaten 

samenhangen met de kenmerken van de buurten. Om voor vervolgonderzoek veel speurwerk te besparen 

waar welke informatie gevonden kan worden zijn in bijlage 6 contactpersonen opgenomen. Tevens is 

vermeld bij welk onderwerp zij betrokken zijn binnen de betreffende organisatie.  

Het kan overwogen worden om energiebedrijven te benaderen met de verkregen (groene) 

energiegegevens, omdat zij hier baat bij kunnen hebben. In overleg zouden afspraken gemaakt kunnen 

worden over bijvoorbeeld de soort vragen die gesteld gaan worden en/of een bepaalde soort van 

sponsoring of iets dergelijks. Ditzelfde geldt voor het benaderen van waterleidingbedrijven of andere 

instanties die baat kunnen hebben bij bepaalde onderzoeksgegevens uit de milieumonitoring op wijk- en 

buurtniveau. Geadviseerd wordt om de opmerkingen en suggesties van de respondenten, die in hoofdstuk 

7 zijn opgenomen, op waarde te schatten en eventueel veranderingen in de vragenlijst door te voeren. 

 

Het invoeren van de gegevens uit de enquêtes is veel en soms vermoeiend werk geweest. Om RSI-

klachten te voorkomen is het verstandig om het invoeren of te spreiden over een langere tijd of door 

meerdere personen uit te laten voeren. Tijdens een aantal statistische verwerkingen, zoals hercodering en 

somscores berekenen, ontstaan nieuwe variabelen. Het is raadzaam om deze op te slaan, omdat deze naast 

de algemene analyses ook nodig zijn bij de statistische analyses op buurtniveau. Verder is zorgvuldigheid 

geboden met het databestand, waarin alle originele ingevoerde gegevens uit de enquêtes terug te vinden 

zijn. Aangeraden wordt altijd een kopie met deze oorspronkelijke gegevens achter de hand gehouden: dit 

kan in noodgevallen een uitkomst bieden. 

Met betrekking tot de nulmeting blijkt dat er onder de respondenten naar verhouding weinig 

allochtonen vertegenwoordigd waren. Bij vervolgonderzoek kan bepaald worden hoe belangrijk die 

doelgroep wordt gevonden om hun gedrag en beleving te peilen. Aangeraden wordt om na te gaan op 

welke manier zij benaderd kunnen worden, zodat specifiek onder deze doelgroep een 

leefbaarheidonderzoek uitgevoerd kan worden.  

Omdat het onderscheid tussen geurhinder en luchtverontreiniging voor de bewoners moeilijk te 

bepalen kan zijn, dient overwogen te worden om deze onderwerpen samen te voegen of anders of niet 
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aan de orde te stellen. Dit laatste geldt ook voor onderdelen of onderwerpen, waarvan uit de nulmeting 

blijkt dat zij niet of minder spelen in de wijk of bijvoorbeeld geen ‘nieuwe’, actuele items zijn.  
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Bijlage 1 
 

 

 

 

 

 

 Aankondigingsbrief  

 

Universiteit Utrecht 

Vakgroep Milieukunde en Omgevingsbeleid 

Heidelberglaan 2 

3508 TC Utrecht                           Utrecht, 30 januari 2003 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De Gemeente Utrecht en Milieupunt Oost willen graag zo goed mogelijk de bewoners van dienst zijn. Eén 

van de taken is zorgen voor een goede leefomgeving. Maar daarvoor moet wel bekend zijn wat de 

bewoners van hun leefomgeving vinden en op welke aspecten deze omgeving verbeterd zou moeten 

worden. Om daar achter te komen zijn de Universiteit Utrecht en de Wetenschapswinkel Biologie gevraagd 

om onder de bewoners in Utrecht-Oost een onderzoek uit te voeren. Het is natuurlijk te veel werk om alle 

bewoners te vragen en daarom zijn een aantal mensen uitgekozen. Ook u hoort daarbij. Voor het 

onderzoek hoeft u het huis niet uit en hoeft u niets ingewikkelds te doen. Het enige dat we u vragen is om 

een vragenlijst in te vullen. Binnenkort sturen wij u de vragenlijst toe.   

 

Wat willen we met dit onderzoek?Wat willen we met dit onderzoek?Wat willen we met dit onderzoek?Wat willen we met dit onderzoek?    

We willen onderzoeken wat het gedrag is van bewoners en hoe de leefomgeving wordt ervaren. Met deze 

gegevens komen de Gemeente Utrecht en Milieupunt Oost te weten hoe de bewoners hun leefomgeving 

ervaren, zodat zij kunnen inspelen op de behoefte van de bewoners. Voor het slagen van dit onderzoek is 

het van belang dat we een zo volledig mogelijk beeld van uw situatie en uw mening krijgen. Het is daarom 

erg belangrijk dat u te zijner tijd de vragenlijst invult en terugstuurt met de bijgesloten antwoordenvelop. 

Onder de inzenders worden verschillende prijzen verloot. 

 

Waarom is dit onderzoek ook voor u van Waarom is dit onderzoek ook voor u van Waarom is dit onderzoek ook voor u van Waarom is dit onderzoek ook voor u van belang?belang?belang?belang?    

Voor de onderzoekers is deze studie van belang, maar zij is ook relevant voor u als bewoner. De resultaten 

van deze studie leveren inzicht op over hoe de leefomgeving in Utrecht-Oost wordt beleefd. Hierdoor 

kunnen de Gemeente Utrecht en Milieupunt Oost werken aan de situatie in uw buurt en deze op basis van 

de resultaten van de vragenlijst misschien ook verbeteren.  
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Wat gebeurt er met de gegevens? Wat gebeurt er met de gegevens? Wat gebeurt er met de gegevens? Wat gebeurt er met de gegevens?     

Wij zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen en er zal geen enkel resultaat worden vermeld die tot 

personen herleid kunnen worden. De resultaten van het onderzoek worden in de maand mei gepubliceerd. 

U kunt in de vragenlijst aangeven of u de samenvatting van het onderzoek wilt ontvangen. Het rapport is 

ter zijner tijd bij Milieupunt Oost in te zien. Hiernaast wordt het rapport op internet geplaatst 

(http://www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel).     

 

Indien u meer wilt weten 

Indien u meer informatie wilt over de achtergrond van het onderzoek of nog vragen hebt, kunt u contact 

met ons opnemen.  

 Tine de Vries, milieucoördinator, Milieupunt Oost, tel: 030-2400959 

 Bas Rijksen, onderzoeker, Universiteit Utrecht, tel: 0346-212533 

 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ing. L.L. Rijksen  

Namens het onderzoeksteam 
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Bijlage 2 
 

  

 

 Enquêtebrief en antwoordstrook  

 

             Utrecht, 4 februari 2003 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Voor u ligt de eerder aangekondigde vragenlijst die verspreid is onder de bewoners in de wijk Utrecht-

Oost. Eén van de taken van de Gemeente Utrecht en Milieupunt Oost is te zorgen voor een goede 

leefomgeving. Maar daarvoor moet wel bekend zijn wat de bewoners van hun leefomgeving vinden en op 

welke aspecten deze omgeving verbeterd zou moeten worden.  

 

Wat vragen wij van u?Wat vragen wij van u?Wat vragen wij van u?Wat vragen wij van u?    

Voor dit onderzoek hebben we van alle bewoners die een vragenlijst krijgen toegestuurd de gegevens 

nodig. Voor het slagen van dit onderzoek is het van belang dat we een zo volledig mogelijk beeld van uw 

situatie en uw mening krijgen. Het is daarom erg belangrijk dat u de vragenlijst invult en terugstuurt met 

de bijgesloten antwoordenvelop. Het invullen van de vragenlijst kost u ± 20 minuten. Om een voorspoedige 

verwerking mogelijk te maken, vragen wij u de vragenlijst binnen 10 dagen, dit is voor 15 februari 2003 te 

retourneren. Onder de inzenders worden verschillende prijzen verloot. 

 

Waarom is dit onderzoek ook voor u van belang?Waarom is dit onderzoek ook voor u van belang?Waarom is dit onderzoek ook voor u van belang?Waarom is dit onderzoek ook voor u van belang?    

Voor de onderzoekers is deze studie van belang, maar zij is ook relevant voor u als bewoner. De resultaten 

van deze studie leveren inzicht op over hoe de leefomgeving in Utrecht-Oost wordt beleefd. Hierdoor 

kunnen de Gemeente Utrecht en Milieupunt Oost werken aan de situatie in uw buurt en deze op basis van 

de resultaten van de vragenlijst misschien ook verbeteren. 

 

Wat gebeurt er met de gegevens? Wat gebeurt er met de gegevens? Wat gebeurt er met de gegevens? Wat gebeurt er met de gegevens?     

Wij zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen en er zal geen enkel resultaat worden vermeld die tot 

personen herleid kunnen worden. De resultaten van het onderzoek worden in de maand mei gepubliceerd.  

 

Indien u meer wilt weten 

Indien u meer informatie wilt over de achtergrond van het onderzoek of nog vragen hebt, kunt u contact 

met ons opnemen. 

 Tine de Vries, milieucoördinator, Milieupunt Oost, tel: 030-2400959 

 Bas Rijksen, onderzoeker, Universiteit Utrecht, tel: 0346-212533 

 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking! 
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Met vriendelijke groet, 

 

 

Ing. L.L. Rijksen  

Namens het onderzoeksteam 

 

 

Korte instructieKorte instructieKorte instructieKorte instructie    
 

Leest u alle vragen rustig en zorgvuldig door en geeft u dan antwoord. Gebruik alstublieft een duidelijk 
schrijvende blauwe of zwarte pen. Naast open vragen waar u zelf iets moet invullen komen er twee soorten 
meerkeuze vragen voor.  
 

Omcirkel of kruist u bij de meerkeuze vragen (tenzij anders vermeld) altijd slechts één antwoord aan. Hieronder 
ziet u voor ieder van de twee soorten meerkeuze vragen een ingevuld voorbeeld.  

 

1. Losse meerkeuze vragen met de opties onder of naast elkaar: 
 

Hoe vaak doet u het licht uit in kamers die u voor een korte tijd verlaat? 

      0 1 (bijna) nooit 0 2 soms  0 3 vaak  0 4 altijd 
 

2. Gegroepeerde meerkeuze vragen met dezelfde antwoordmogelijkheden: 
                                 

    Uitspraak    Uitspraak    Uitspraak    Uitspraak    

 

 

(bijna) 

nooit 

 

soms 
 

vaak 
 

altijd 

a) deed u het afgelopen half jaar de dagelijkse boodschappen? 1 2 3 4 

b) neemt u bij het inkopen doen uw eigen tas mee? 1 2 3 4 

 
 

 Antwoordstrook  
 

Win een prijs!  
 

 

1e prijs: lang weekend voor 6 pers. in een Delux bungalow van Landal   
              Greenparks in Drenthe!  
2e en 3e prijs: cadeaubonnen ter waarde van 25 euro! 

 

Wilt u meedingen naar één van de prijzen? Stuur deze strook + de ingevulde vragenlijst op 
met de antwoordenvelop. De winnaars worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de 
Utrechtse Milieupunten.   

 

Ja, ik wil graag meedingen naar de prijzen: 

Naam: ……………………………………………………………….. 

Straat: ……………………………………………………………….. 

Postcode: ……………………………………………………………….. 

 
Actievoorwaarden: de prijzen worden vóór 1 april 2003 getrokken. Uw gegevens worden niet bekend bij derden.  

In overleg met de winnaar van het weekend Landal Greenparks zal een datum worden vastgesteld.    
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Bijlage 3 
 

 Enquête  

 

 
    Enquete leefomgeving Utrecht-Oost 2003, Milieupunt Oost, Universiteit Utrecht, Wetenschapswinkel Biologie 
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    Enquete leefomgeving Utrecht-Oost 2003, Milieupunt Oost, Universiteit Utrecht, Wetenschapswinkel Biologie 
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    Enquete leefomgeving Utrecht-Oost 2003, Milieupunt Oost, Universiteit Utrecht, Wetenschapswinkel Biologie 
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   Enquete leefomgeving Utrecht-Oost 2003, Milieupunt Oost, Universiteit Utrecht, Wetenschapswinkel Biologie 
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    Enquete leefomgeving Utrecht-Oost 2003, Milieupunt Oost, Universiteit Utrecht, Wetenschapswinkel Biologie 
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Bijlage 4 
 

 

 

 Buurtindeling Utrecht-Oost  

 

 Wijk Oost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenstad 

Utrecht Noord-Oost 

De Uithof

Utrecht Zuid 

2

7 

6

5

4 

1 

3 

 

Buurten UtrechtBuurten UtrechtBuurten UtrechtBuurten Utrecht----OostOostOostOost    

1.Buiten Wittevrouwen/Maliebaan 
 

2. Oudwijk 
 

3. Wilhelminapark/Hogeland 
 

4. Schildersbuurt 
 

5. Rijnsweerd 
 

6. Tolsteegsingel/Sterrenwijk/ 

     Abstede/Rubenslaan 
 

7. Watervogelbuurt/Galgenwaard/

   Lodewijk Napoleonplantsoen  / 

Mereveld/Maarschalkerweerd 
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Bijlage 5 
 

 

 

 Uitwerking open vragen  

 

Vraag 16) Kunt u aangeven hoe belangri

schaal van 1 (niet zo belangrijk) tot 4 (zeer belangr

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    

7 

2 

5 

2 

1 

1 

5 

1 

2 

4 

3 

1 

1 

3 

4 

3 

7 

6 

7 

5 

5 

2 

Straten 

Parkeerhinder 

Tolerantie 

Verkeersveiligheid 

Oud papier 

Graffiti 

Overlast reclame in bus en bestrating 

Kerklawaai 

Parkeerprobleem 

Fietsen 

Parkeeroverlast 

Sociale omgeving 

Fietsvoorzieningen 

Parkeren 

Graffiti 

Fietswrakken AH Burg Reigerstraat 

Opslag vuurwerk 

Glas/papierbakken 

Blad ingoten  

Onderhoud 

Discriminatie 

Parkeren 

 

Vraag 16) Kunt u aangeven hoe belangri

schaal van 1 (niet zo belangrijk) tot 4 (zeer be

huishouden) 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    

7 

2 

3 

7 

3 

2 

4 

1 

2 

4 

7 

5 

5 

5 

1 

Afvalscheiding 

Afvalhergebruik 

Parkeeroverlast 

Afvalscheiding 

Biologische producten 

Gescheiden afvalinzameling 

Voorlichting over klussen bedrijven en bouwbedrijven 

Geluidsbeperking 

Afval 

Afvalscheiding 

Afval scheiden 

Scheiden afval 

Afvalscheiding 

Verpakkingsmateriaal 

Hergebruik  

 

9 

jk u de aandacht voor e

ijk) aan te kruisen?  16o)

jk u de aandacht voor e

langrijk) aan te kruise
en onderwerp vindt, door een 

 anders…………(in de buurt) 

AntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorie    

4 

4 
 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

 

3 

2 

4 

en onderwerp vindt, door een 

n?  16r) anders…………(in het 

AntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorie    

2 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 
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Vraag 26) Kunt u aangeven wie of wat het geluid veroorzaakt? En kunt u eventueel een plaats of 

een naam aangeven? 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    AntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorie    

7 

7 

6 

4 

3 

5 

7 

7 

2 

5 

5 

2 

2 

6 

6 

2 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

6 

5 

5 

5 

3 

7 

5 

7 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

5 

5 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

6 

1 

1 

Trein 

Bouwwerkzaamheden 

Treinverkeer 

Waterlinieweg 

Bussen en brommers 

Wij zitten tussen twee snelwegen 

Ledig Erf 

Harde muziek 

Stadion Galgenwaard 

A28, A27, Waterlinieweg 

Airco’s kantoren 

Asiocale harde muziek 

Buurthuis feesten 

Vracht, bus en personenauto 

Vliegverkeer regelmatig 

Bus 

Hard rijden. Louis Bouwmeesterlaan 

Helikopters 

E. Verkadelaan 15 

In de zomer buiten 

Scheurende auto’s, onnodig verkeer 

Hond van de buren 

Geluidsoverlast, schreeuwen 

Meerstromencollege IBB-laan 

Waterlinieweg 

Grasmaaier (’s zomers) 

Skatebaan op stoep 

Begeleid wonen project 

Gillen op straat 

A27/A28 

Trein, bus, auto’s 

Waterlinieweg 

Jongeren 

Autoradio’s te hard na 23.00 uur 

Voetballen tegen ramen, auto’s, geschreeuw 

Eigen straat  

Bus door Jan v. Scorelstraat 

Geluidsinstallatie 

A27/A28 

Nachtelijke helikopter 

Homeruslaan 

Spoorwegmuseum 

A27, Waterlinieweg, A28 

Maliesingel 

Studentenhuizen 

Vandalisme, buurkids 

Sluipverkeer 

’s nachts 

snelweg 

brommers 

A. van Ostadelaan 

Verkeer Kruisstraat 

Schreeuwen door de straat ’s nachts 

4 

8 

 

1 

1 

1 

1 

5 

8 

1 

8 

5 

8 

1 

3 

 

1 

3 

5 

5 

1 

2 

5 

7 

1 

5 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

7 

5 

7 

1 

1 

5 

1 

3 

1 

8 

1 

1 

5 

7 

1 

7 

1 

7 

1 

1 

7 
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1 

7 

2 

3 

4 

1 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

5 

5 

5 

1 

5 

4 

1 

5 

5 

2 

2 

1 

4 

5 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

5 

6 

6 

1 

1 

7 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

7 

7 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

’s nachts dronke lui 

Jongens studentenhuis 

Motoren laten lopen van auto’s 

Piepend geluid van ventilator buren 

Muziek 

School Kruisdwarsstraat met name gebonk van deur die continue open/dicht gaat 

IBB (Sterrenwijk) 

Gemeentewerkers 

Studentenhuis 

Wilhelminapark 

Studenten 

Daklozen leger des heils 

Ventweg en hoofdbanen 

Spoorlijn 

Auto + motoren 

Schiphol route + Soesterberg 

Dronken studenten 

Parnasos heeft half 2002 veel ’s nachts geluidsoverlast gegeven. Illegale party’s 

Waterlinieweg + Utrechtseweg 

Snelweg, Waterlinieweg 

Muziek 

Rondweg Utr 

Buren 

Te hard rijdend verkeer 

Buurthuis Oudwijk 

Kerklawaai, Overcome Bible Church 

Waterlinieweg 

Soms de buren 

Waterlinieweg, stadion 

Waterlinieweg 

Kruispunt Nachtegaalstraat/singel 

Studentenhuizen Schoolstraat 

Kindertehuis Schoolstraat 

Alle mogelijke machines voor onderhoud straten, huizen, bomen, herfstbladeren 

Trein/goederen 

Waterlinieweg, achterbuurvrouw 

Snelweg A27/A28, achterburen 

Rubenslaan 

Trein langs IBB 

Overvolle parkeerplaats 

Krantenjongens ’s morgens vroeg met knetterende brommer 

Resonantie v. bussen (lijn 12) 

Rubenslaan 

Vd chreche 

Alcoholisten Wilhelminapark met name zomers 

Autoalarm 

Kweekstraat 7 

Bloemstraat, speelstraat 

Stadion 

Sirenes 

Keiharde muziek, ruzie 

Muziek 

Adriaan v. Ostadelaan 

Trein 

De bus (om 6 min. 1 harmonicabus) 

Je woont aan de straat 

Skaters, brommertje over de stoep 

8 

5 

 

5 

5 

7 

7 

8 

8 

1 

5 

8 

1 

8 

1 

3 

7 

8 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

6 

8 

1 

5 

1,8 

1 

1 

5 

7 

8 

8 

1,5 

1,5 

1 

8 

1 

8 

1 

1 

7 

8 

1 

5 

7 

8 

1 

5 

8 

1 

8 

1 

5 

7 
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1 

1 

7 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

4 

3 

3 

5 

5 

3 

6 

6 

5 

7 

7 

5 

7 

6 

3 

1 

1 

5 

5 

7 

4 

5 

2 

1 

1 

7 

2 

4 

2 

4 

5 

6 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

3 

3 

’s nachts dronken studenten 

Studentenhuizen  

Albatrosstraat 

Treinverkeer 

Stilstaand door stoplichten 

Studenten/Lucasbolwerk 

Maliebaan 

Rijkswegen, zwaar verkeer i.v.m. toelevering University college 

Toenemende mode 

A27 

Blaffende honden 

Krijsende kinderen 

Grote wegen, Oost-Zuid 

’s zomers Waterlinieweg 

bovenburen 

diverse omwonenden 

busverkeer + hardrijders Mauritsstraat 

muziek, op zomeravonden 

A27, A28, Waterlinieweg 

Snelwegen, siervogel in het blok 

Huisfeest/drummen, school IBB, huisgenoten (muziek) 

Venuslaan 

Snelwegen rond de wijk 

In Gansstraat 

Schreeuwen 

A27 

Bovenburen 

A. v. Ostadelaan/Scorelstraat 

Waterlinieweg 

Hoge snelheden Maliebaan 

Spoorlijnen 

Bovenburen 

A28 

Venuslaan 

Buren met honden 

Snelwegen 

Bussen 

Bussen toeteren! 

Jongeren tijdens de nachtelijke uren in het speelpark 

Bovenburen 

Muziek, feesten in buurthuis Oudwijk 

Sluipverkeer 

Spoorlijn 

Zomers buiten 

A27/A28 

Scooters van jeugd in de straat ’s avonds laat 

Snelweg A27 

Studenten, buren 

Soms bandje dat thuis repeteert 

’s nachts met name 

Bus, auto’s, vrachtwagens 

Prins Hendriklaan 

Op plein Antoniushof 

Poep op straat 

Veel voetballen + hinder 

De snelweg (Waterlinieweg) 

Onbekende motor met hoge tonen 

7 

5 

1 

8 

1 

6 

1 

1 

3 

1 

2 

7 

 

1 

5 

 

1 

5,7 

1 

1,2 

5,7,8 

1 

1 

1 

7 

 

5 

1 

1 

1 

8 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

 

7 

5 

5,8 

1 

8 

5 

1 

7 

1 

5 

8 

1 

1 

1 

7 

2 

7 

1 

4 



 

 113 

3 

3 

1 

2 

5 

7 

6 

7 

7 

7 

4 

5 

6 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

4 

6 

6 

4 

1 

1 

4 

5 

1 

6 

6 

6 

6 

4 

6 

4 

6 

6 

5 

5 

1 

1 

2 

2 

4 

Luidruchtige buren 

Hangjeugd 

Voetbal op de schoolpleinen ‘s avonds 

Spoorwegmuseum/feest 

A. v. Dalsumlaan 

Auto, brand/politieauto’s 

Op brommertjes door de straat 

Albatrosstraat 

Alkhof 

Treinviaduct 

Voetbal 

Snelwegen 

Tolsteegsingel tussen stoplicht, Ledig Erf en brug (Nieuwe Gracht) 

Blaffende honden 

Rondcirkelende helikopters (komt nogal eens voor) 

Tetterende studentes (soms) 

Tetterende pubers in de bushalte 

Radio: dus muziekhinder, vooral in het weekend 

Zingt graag dag – nacht 

Waterlinieweg 

Bushalte stoplicht voor het huis 

Steeds meer studenten in flat 

Achterburen/bovenburen 

Busbaan/parkeerplaats 

’s avonds herrie parkerende auto’s 

Afrit Waterlinieweg (geluidsscherm = stuk) 

Onweer 

Festivals, manifestatie disco 

Jeugd op caravanterrein – IBB/scholieren van scholen op IBB 

Onder/bovenburen in flat IBB 

Rubenslaan 

Trein 

Achterbuurvrouw 

Boven & beneden (muziek etc.) 

Muziek van omwonenden 

Rubenslaan 

Van de ROC 

Soms buren en hun beesten 

M.n. jeugd 

Tegen de richting rijden 

Maliesingel  

Honden  

Trein 

Waterlinieweg  

5 

7 

7,8 

8 

1,5 

1 

7 

1 

2,7 

8 

8 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

5 

5 

1 

1 

5 

5 

1 

5 

1 

8 

8 

5,7 

8 

1 

8 

5 

5 

5 

1 

7 

8 

5 

1 

1,5 

2,5 

8 

1 

 

Vraag 31) Kunt u aangeven wie of wat de geur veroorzaakt? En kunt u eventueel een plaats of een 

naam aangeven? 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    AntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorie    

3 

4 

6 

5 

7 

4 

4 

3 

Kooklucht van buren 

Toilet en buren 

Parkeerplaats naast het huis + autoweg 

Douwe Egberts 

Kan slecht tegen chloorlucht van auto’s op gas 

Uitlaatgassen 

Hondenpoep 

Uitlaatgassen bus 

 

4,8 

1 

6 

1 

1 

9 

1 
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5 

7 

3 

2 

2 

3 

3 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

6 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

1 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

6 

7 

5 

2 

7 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

7 

4 

6 

4 

6 

4 

6 

7 

1 

5 

1 

Douwe Egberts 

Albatrosstraat 

Vuilcontainers in de tuin 

Homeruslaan 

De stadslucht, ongezonde verkeerslucht 

BBQ 

Slootje bij park 

Ventilatie trappenhuis en duivenoverlast 

Koffielicht Douwe Egberts 

DE fabriek 

Wc kruispunt 

Partner 

Bussen 

Denermonde 

Drugs 

Stank auto’s, barbecue’s 

Koffielucht van DE 

Vuilnis uit containers 

Uitlaatgassen parkeerplaats 

Beneden in berghok 

Kookluchten via ventilatiesysteem 

Adriaan v. Ostadelaan 

Bus – uitlaatgassen 

Uitlaatgassen 

Houtkachels 

Water achter Platolaan 

Open haard lucht 

Allesbranders/houtkachels 

Katten op dakterras 

Afblazen Wilhelmina paveljoen 

Sloot langs Koningslaan 

Riolering/ventilatie 

Parkrestaurant 

Tuinbemesting 

Open haarden, openbaar water voor huizen in Merkenstraat 

Hondenpoep 

Open haard 

Open haarden 

DE fabriek 9koffie) 

Venuslaan 

Bussen/uitlaatgassen 

Hondenpoep 

Weg naar Uithof 

De put voor Bloemstraat 32 

Verbouwing buren 

Allesbrander waar te veel ingaat 

Gebakken vis en aangebrand eten 

Afhankelijk v.d. windrichting 

In steegje naast Abstederdijk 37 daar wordt geürineerd!! 

Snackbar 

Gebied tussen Ledig Erf en brug (Nieuwe Gracht) 

Vroeger visboer/pizzatent is nog afwachten 

Toilet en wasbak 

Buren hebben illegale schoorsteen voor allesbrander 

Singelgracht achter de Schouwburg 

Douwe Egberts 

m.n. barbecue, open haard/kachels 

6 

1 

5 

1 

9 

8 

9 

9 

9 

6 

1 

5 

1 

2 

9 

1,5 

6 

9 

1 

4 

5 

1 

1 

1 

5 

9 

9 

5 

9 

2 

4 

5 

8 

5 

9 

9 

5 

9 

6 

1 

1 

9 

1 

4 

5,8 

5 

8 

6 

9 

2 
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2 

4 

5,9 

9 

6 

8,9 
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1 

1 

uitlaatgassen 

barbecue/houtkorven 

1 

5 

 

Vraag 36) Kunt u aangeven wie of wat de luchtverontreiniging veroorzaakt? En kunt u eventueel 

een plaats of een naam aangeven? 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    AntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorie    

7 

6 

2 

6 

5 

5 

5 

3 

7 

4 

2 

5 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

5 

5 

7 

2 

6 

2 

1 

1 

3 

2 

4 

5 

5 

3 

7 

4 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

4 

1 

4 

1 

Veel bussen 

Op de weg naar de Uithof 

smog 

Uitlaatgassen. Drukke verkeersweg 

Snelweg (waterlinieweg) 

Waterlinieweg (niet bij helder weer) 

A27/A28 

Waterlinieweg en prins hendriklaan 

albatrosstraat 

Roet op ramen 

Uitlaat - Homeruslaan + Aurorastraat 

Snelwegen A27/A28 

Maliesingel, roet, roet, roet 

Kruispunt Kruisstraat 

Verf en sealers (tegen vocht) bij omliggende huizen 

DE fabriek 

Kruispunt wittevrouwensingel 

Bussen, de parkeerplaatsen 

Waterlinieweg 

snelweg 

Bussen voor stoplichten 

Dieselmotoren (bus) 

Rubenslaan, auto´s, bussen enz 

bus 

Autoverkeer van de straat 

Uitlaatgassen, houtkachels 

Bij Zuid of Oosten wind 

Stoken buren 

Auto´s stadhouderslaan & bussen 

A27, Waterlinieweg 

Open haarden 

Waterlinieweg 

Venuslaan 

Langs A.v. Ostadelaan 

Bussen Emmalaan! 

Bussen + auto´s 

Weg naar Uithof 

Waterlinieweg 

Auto´s in de straat 

Spoorwegmuseum, feesten 

Weg achter PS straat 

Restaurants in de Biltstraat, grill, keukenlucht 

snelweg 

Bij wandeling naar supermarkt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

3 
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1 

1,3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

 

Vraag 55) Zijn er specifieke plaatsen te noemen waar u zich onveilig voelt, eventueel met naam? 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    AntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorie    

3 

 

Hobbemaplein + Wilhelminapark: ik durf soms het parkje niet meer rond te lopen vanwege 

hangjongeren op de bankjes 

2 
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3 

5 

1 

2 

6 

2 

2 
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2 

3 

6 

5 

5 

7 

7 

7 

3 

3 

3 

1 
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4 

3 

3 

5 

2 

2 

5 

1 

1 

6 

7 

2 

3 

6 

1 

5 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

5 

2 

7 

2 

3 

1 

3 

1 

6 

4 

3 

6 

1 

Zuilen, Kanaleneiland; ´s nachts 

De Uithof 

Maliebaan, lepelenburg 

wilhelminapark 

Nabij gelegen wijk: sterrenwijk 

Wilhelminapark ´s avonds 

Portiekhuis hangen jongeren 

wilhelminapark 

wilhelminapark 

Hoog catherijne 

Te weinig toezicht 

Albert van dalsumlaan 

wilhelminapark 

´s avonds om thuis te komen moet ik een deel door ´t park 

Plantsoentje albatros/wulpstraat 

Hoog catherijne 

´s avonds 

´s avonds in park 

Voor inbrekers achter het huis 

lucasbolwerk 

Langs singels 

Wilhelminapark 

´s avonds laat ga ik niet alleen over straat 

Enkele kruispunten 

Wilhelminapark 

steegjes 

Plein stedelijk Gym 

Plantsoen naast stedelijk Gym 

Wilhelminapark 

Bij het station (HC) 

Maliebaan 

Treinviaduct over de Rubenslaan 

Kanaleneiland, Hoog Catherijne 

´s avonds, in het algemeen voel ik me ´s avonds buitenshuis niet te veilig 

´s avonds in Wilhelminapark 

station 

Hoog Catherijne 

HC 

hangjongeren 

Omgeving m.n. fietspad naast busbaan 

H. Catharijne 

´s avonds laat 

Centrum van de stad 

´s avonds op fiets Uithof 

Wilhelminapark loolaantje 

Wilhelminapark, donker 

Een keer bedreigd 

Hoog Catharijne 

Fietspad Wilhelminapark 

Vandaag of morgen wordt er ingebroken, vier fietsen gejat in 4 jaar 

Wilhelminapark, ´s avonds 

binnenstad 

Lod. Napoleonplantsoen ´s avonds 

stelen 

Wilhelminapark 

´s avonds op de Uithof 

´s avonds achter Centraal Museum langs de singel 

6 

3 

1,2 

2 
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2 
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2 

2 

4 

2 
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2 

2 
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4 

1 

2 

6 

2 

6 

2 

6 

 

2 

6 

3 

6 

2 

6 

2 

6 

4 

2 

2 

6 

4 
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2 

4 
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2 

5,6 
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2 
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2 
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1 
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4 

7 
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1 

5 

4 

5 

3 

4 

3 

3 

3 

5 

4 

4 

6 

5 

5 

7 

6 

2 

2 

1 

1 

5 

2 

2 

7 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

5 

2 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

5 

4 

4 

1 

´s avonds HC 

Achter parnassos 

Parnassos rondom 

´Alcoholistenhoekje´ 

Wilhelminapark 

Wilhelminapark 

Heel soms hangjongeren 

Bij uitloop na voetbalwedstrijd in stadion 

Zwervers; scooters 

Hoog Catherijne 

Inbraak e.d. 

´s avonds 

Weg tot de Wetenschap 

Ga ´s avonds nooit weg alleen 

´s avonds Uithof - Wilhelminapark 

Wilhelminapark 

Wilhelminapark 

parkeerplaatsen 

Fietser op Prinsessenlaan 

Wilhelminapark  

In het donker 

Te snelle auto´s tegen rijrichting 

In de Pieter Breughel 

Minstraat 

´s avonds heel stil: ´naweeen´van Utrechtse verkrachter 

Niet bebouwde donkere stukken 

´s nachts in de berging 

H.C. later en direct eromheen 

´s avonds Wilhelminapark 

buurthuis 

Oorsprongpark (homo) 

Portalen van kantoren die gebruikt worden als slaapplaatsen 

´s avonds Wilhelminapark en de Uithof 

Wilhelminapark/Hogeland 

Achter het huis 

Als ik naar Lunetten fiets 

Wilhelminapark ´s avonds 

Soms pleintje Albrachthof (rondhangende jongeren) Wilhelminapark ´s avonds 

In de buurt cafe in buurthuis 

vandalisme 

Wilhelminapark, Uithof 

Wilhelminapark  

In het donker alleen op straat 

Wilhelminapark na zonsondergang 

Wilhelminapark - avond 

Wilhelminapark 

USV 

In de buurt F. Andrealaan 

Noteboomlaan 

Wilhelminapark ´s avonds 

H.C. 

Wilhelminapark 

Wilhelminapark ´s avonds 

Uithof (´s avonds) 

Wilhelminapark 

Wilhelminapark 

Kruising Lucas Bolwerk/Nachtegaalstraat 

4 

2 

6 

2 

2 

2 

6 

6 

2 

4 

5 

2 

1 

6 

6 

2 

2 

6 

6 

2 

1,2 

1 

4 

1 

6 

6 

6 

4 

2 

6 

2 

6 

2,3 

2 

5 

6 

2 

1,2 
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2,3 
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2 

4 

2 

3 

3 

2 

7 

4 

5 

6 

6 

6 

4 

6 

2 

6 

6 

6 

4 

4 

5 

5 

2 

4 

1 

4 

4 

1 

6 

6 

4 

4 

2 

2 

5 

4 

Wilhelminapark ´s avonds 

Hoog Catharijne ´s avonds 

Geen specifieke plek 

Wilhelminapark ´s nachts 

Hoogcaterijne/station ´s nachts 

´s avonds  

Slechte verlichting 

Reigerstraat, J.v. Scorelstr, A.v.Ostadelaan 

Jan van Scorelstraat 

´s avonds 

Steegje rechts naast mijn huis! 

´s avonds Abstederdijk 

Wilhelminapark 

In het donker 

In het donker en met scooters 

Lodewijk Napoleon/Wilhelminapark 

Kohnstam (´s avonds) 

Hoog Catherijnen/station 

Wilhelminapark 

Jeugd schoolver Utrecht 

In het donker Wilhelminapark 

Route van Wilhelminapark naar wijk 

Verkeer Burg Reigerstraat 

Tijdens voetbalwedstrijd FC Utrecht 

Verkeerskruispunt Witte Vrouwensingel - Nachtegaalstraat 

Wilhelminapark 

Uithof (werk) 

Fietsroute langs de busbaan (Nobelstraat) 

Sterrenwijk veel ´scooter-jeugd´ 

Om het huis ´s avonds 

Uithof, Hoog Catharijne/station 

´s avonds 

Wilhelminapark ´s avonds 

Hoog Catherijne ´s avonds m.n. 

Hoog Catherijne 

Wilhelminapark 

2 

4 

6 

2 

4 

2 

1 

6 

4 

2 

6 

1,2 

2 

2 

6 

2 

3 

6 

2 

3 

2 

6 

6 

6 

6 

2 

6 

6 

6 

6 

3,4 

2 

 

4 

4 

2 

 

Vraag 57) Kunt u aangeven waardoor u zich onveilig voelt? Ja, ….. 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    

3 

3 

3 

5 

3 

3 

4 

2 

6 

2 

2 

2 

3 

6 

5 

2 

6 

Blowen, troep, luidruchtig en ik loop daar alleen en ben slecht ter been en oud 

hangjongeren 

Zwervers, alcoholici, groepen allochtonen jongens in auto´s zomers 

Uithof-verkrachter 

Burg. Reigerstraat met kinderen m.n. oversteken 

Dronken personen, junks 

Verlaten, zwervers, slecht licht 

Slecht verlicht/teveel bosjes bij fietspad 

Provocerende rondhangende jongeren 

Jongeren worden agressief als je zegt dat ze uit je portiek moeten gaan 

Our house was broken into + many young boys in our area display aggressive behaviour 

Agressieve jongeren 

Verslaafden 

Verontreiniging van autoverkeer en te hard rijden 

Groepjes die daar rondhangen op zoek naar?? 

Verkrachter Uithof/Rijnsweerd 

Doordat er veel jongeren zijn die hard praten en onvoorspelbaar zijn 
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7 

7 

3 

1 

3 

4 

3 

2 
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6 

1 

1 

6 

7 

2 

3 
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1 

4 

1 

1 

5 

2 

3 

7 

2 

3 

1 

3 

6 

4 

6 

1 

3 

2 

4 

7 

6 

6 

3 

2 

2 

1 

4 

4 

3 

4 

3 

5 

3 

3 

1 

5 

Asociale burgers 

Te donker 

hangjongeren 

Ervaring met criminele jongeren 

Junks/alcoholisten 

Donker, er worden delicten gepleegd lees ik in krant; alcoholisten en onduidelijke lui die rondhangen 

hangjongeren 

Samenscholing (alcohol)verslaafden 

hangjongeren 

hangjongeren 

´s nachts 

Rondhangende jongeren 

Zwervers/drugsverslaafden 

alcoholisten 

Het ´´s avonds onveilig op straat gevoel´ 

Hangjongeren, zwervers 

´s avonds buitenshuis 

Hangjongeren, taxi´s op parkeerplaats 

Onverwacht ´bezoek´ 

Auto-inbraak 

HC 

Onzekerheid over bedoelingen hangjongeren 

i.h. donder i.h. park 

Door mensen 

Junks, groepjes jongeren 

´s avonds wanneer ik op de fiets door het park rij 

Soms óngure´ types 

Bloeyendaal 

Een keer meer geweld, bedreigd zonder reden 

Zwervers/junks 

Donder en eenzaam 

Door alles 3-dubbel op slot te moeten doen 

Alleen in donder/fietspad 

Te donder en te eenzaam 

Ik kijk goed om mij heen 

Te donder en onbewoond 

Enigszins afgelegen van directe woonomgeving, hangplek 

Spreken je aan als je met kinderen daar wandelt 

Marokaanse jongeren, alcoholisten 

´s avonds hangende jongeren 

Agressief gedrag 

Marokanen, dealers 

Agressieve stadionverlaters 

Achter de bosjes/bomen kan iemand te voorschijn komen (park) 

Duistere figuren 

Alleen ´s nachts naar huis fietsen bijv. Maliebaan, ´s nachts geen mensen wegens kantoren 

zwervers 

Ben niet zo snel meer 

Donker - in park 

Als er personen rondhangen 

Erg donker, gesch. Uithof verkrachter 

Auto-inbraken 

Door parkeren wordt straat gevaarlijk smal 

Slechte/onduidelijke situatie 

zwervers 

Junks en alcoholisten, allochtonen 

Donker, geen controle 
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4 
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4 

3 

2 

3 

4 

5 

4 

4 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

7 

7 

4 

5 

6 

2 

6 

4 

2 

4 

1 

5 

2 

4 

4 

1 

6 

6 

verkeer 

Onverwacht, te hard rijdend 

Hangjongeren  

Gebeurtenissen in en om de wijk in het verleden 

Het is zo stil en afgesloten van buitenwereld 

o.a. door irritante verlichting 

Auto-inbraken 

Mensen die in struikgewas rondhangen 

Door de hoeveelheid inbraken inde buurt in auto´s  

Verlaten en donker 

Hangjongeren (allochtonen) 

Allochtonen criminaliteit + aanhoudingen + verkrachting 

criminaliteit 

Groepen verslaafden/blowende jongeren 

Slecht verlicht 

Donker en verlaten 

Criminele jongens/mannen - rondbuurthuis en in Wilhelminapark 

Auto inbraak 

Raar volk, slecht verlicht 

Mannen + groepen jongens 

Stille buurt/serieverkrachter - augst ´s nachts 

Utrechtse verkrachter 

Donkere paadjes, soms iemand achter een bosje 

Stille buurt, geen toezicht 

samenscholing 

hangjongeren 

Vaak rondrijdende jeugd die ´t voorzien hebben op auto-installaties etc.  

Hangjongeren, zwervers 

zwervers 

Hangjongeren/weinig licht 

Uithof verkrachter, hangjongeren 

´serie-verkrachter-gebied 

´s avonds is het er erg stil 

Onoverzichtelijke verkeerssituatie 

Donker & vage types 

Regelmatig diefstal in de straat 

Agressieve jongeren 

Rondhangende junks/anderen als ik er alleen langs moet 

Alleen als je er alleen loopt 

Hangende jongeren soms zelfs schofferende kinderen 

´s avonds erg donker 

Als ik ´s nachts als enige door ´t park fiets en overdag tussen ´t drukke verkeer fiets 

Tasjesroof, hangjongeren, jongens op scooters 

Als de jeugd de deuren dicht doet is het daar ´s avonds pikkedonker - deuren moeten verwijderd worden 

hangjongeren 

Enkele keren fiets gestolen 

´s avonds (is ooit iemand verkracht) 

Roekeloos rijgedrag scooters 

Schreeuwen, opmerkingen 

Gevaarlijk kruispunt 

Donker - park + steegjes zonder huizen 

verkeer 

Drank, verhitte supporters + optochtjes 

Donker + stil 

Bij uitwijken bus of taxi in de rug 

Donker, hangjeugd, kapotte lantaarns, scooters, opmerkingen... 

Jongentjes Sterrenwijk 
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4 

6 

4 

2 

5 

1 

4 

4 

Junks, idioten 

hangjongeren 

Agressie van jongeren/dronken onvoorspelbaar gedrag 

h.c. junks. Wilhelminapark door nog niet opgepakte serieverkrachter 

Onduidelijk vok 

Niet voldoende licht 

Geweld op straat 

Rustig, donker, alcoholisten 

 

Vraag 58) Welke bron van gevaar ervaart u in de buurt, eventueel met naam? 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    AntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorie    

3 

3 

5 

3 

7 

2 

2 

6 

6 

5 

6 

5 

 

5 

7 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

5 

6 

1 

5 

1 

1 

4 

2 

2 

3 

3 

1 

5 

5 

1 

1 

1 

4 

5 

2 

2 

5 

4 

Auto´s die geen richting aangeven 

Maliebaanspoor 

Uithof-verkrachter 

Auto bekrast, graffitie inbraak, 2x fietsdiefstal 

Als het donker is bang voor overval 

jongerengroep 

Agressie m.n. oudwijkerdwarsstraat 

Treinverkeer 

Slecht voor de gezondheid 

Hard rijden. Louis bouwmeesterlaan en a. van dalsumlaan 

Meerstroomcollege ibb-laan 

telefooncel 

Insluipers, autokrakers 

m.n. op fiets 

luchtverontreiniging 

maliespoorweg 

inbraken 

goederentrein 

Rotonde Oudwijk 

Spoorlijn Oosterstraat 

Hardrijden Homeruslaan 

Auto-inbraken overal mogelijk 

autoinbraken 

Via de spoorlijn 

luchtverontreiniging 

Diefstal: auto + huis 

Asociaal gedrag 

Zwervers/drugsverslaafden 

B-wegen --> hard rijden, diefstal, oud en nieuw 

verkeersveiligheid 

chloortrein 

Autoinbraak, fietsendiefstal 

insluiping 

Fietsdiefstal, auto-inbraak 

Trein, vrachtauto 

Te hard rijden 

Te smal en te hoog of lager gelegen dan de weg (fietspad) 

Autodiefstal + fiets, vernielen fiets 

Brommers met diefstal 

Fietsen diefstal, autovernielingen 

Autokraken/inbraak 

Oudwijkerdwarsstraat (BMW´s, Golfjes) 

Te hard rijdend 

Ivm verkrachter 

Doorgaande wegen + ontbreken van duidelijke rotondes 

8 

2 

8 

7 

 

6,7 

8 

2 

5 

5 

6,7 

7 

6 

5 

5 

2 

6 

2 

5 

2 

5 

7 

6 

2 

5 

6 

5 

8 

5,6,7 

5 

2 

6 

6 

6,7 

2 

5 

8 

6,7 

8 

7 

6 

5 

5 

6 

5 



 

 122 

3 

7 

3 

1 

2 

4 

1 

1 

7 

1 

1 

4 

4 

 

7 

1 

5 

1 

1 

5 

5 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

1 

5 

5 

7 

5 

5 

1 

5 

2 

1 

2 

2 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

6 

4 

3 

2 

2 

4 

5 

1 

1 

1 

2 

inbraak 

Heg het idee dat de chloortrein langsrijdt 

autoinbraken 

Auto´s, fietsendiefstal, huisinbraak 

Trein en spoor 

Auto´s openbreken 

Inbraak auto´s 

Graffiti, auto inbraak 

Smal straatje direct aan onafgeschermd water (Krommerijn) 

Auto´s Maliesingel 

Inslaan autoruiten 

Inbraak auto´s, schade aan auto´s 

Hoge snelheden 

Inbraak/insluipen/inslaan autoruit e.d. 

Ledig erf 

Auto´s rijden te hard in smalle straten 

Te druk en snel, auto inbraak 

Per trein, auto´s 

Te hard rijden 

Geregeld inbraken in de buurt 

De serieverkrachter is nooit gepakt 

Giftrein, auto´s in Burg reigerstraat, auto inbraak, autovernieling 

Stadhouderlaan 

Te hard rijden 

J. v. Scorelstraat 

Veel bussen 

Hardrijdende auto´s 

Vaak auto-inbraak 

Auto-inbraken 

Weg tot Wetenschap 

vuurwerk 

Vnl. verkrachtingsrisico 

chloortrein 

Vooral over spoor, snelheid 

Uithof verkrachter 

Bussen/te hard rijden van auto 

Groeperingen (verslaafden/blowende jongeren) 

Chloortrein, te hard rijders m.n. langs Wilhelminapark 

Auto inbraak - fietsendiefstal 

Drukke wegen hard rijdend verkeer 

Te hard rijden op Platolaan 

Utrechtse verkrachter 

Weg naar Uithof  

Trein langs bv Heukelslaan 

Stomerij Willy 

Als mijn kind buiten is 

Samenscholing jeugd 

Onderhoud wegen 

Diefstal/auto, fiets 

Per trein?! 

Trein inhoud onbekend 

Bushokjes, graffiti etc. 

Zinloos geweld 

Trein 

te hard rijden in woonstraat 

Auto inbraken 

Soms aan auto´s 

6 

2 

6,7 

5,6 

2,3 

6 

7 

6,7 

8 

5 

6 

6,7 

5 

6 

5 

5 

5,6 

2,5 

5 

6 

8 

2,5,6,7 

5 

5 

5 

5 

 

 

6 

5 

4 

6 

2 

2,5 

6 

6 

8 

2,5 

6,7 

5 

5 

8 

5 

2 

3 

5 

6,7 

8 

6 

2 

2 

7 

8 

2 

5 

6 

7 



 

 123 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

5 

7 

4 

 

5 

6 

7 

2 

2 

4 

6 

7 

2 

6 

6 

5 

4 

5 

2 

4 

1 

6 

4 

4 

4 

4 

5 

2 

2 

1 

Spoorlijn/giftrein 

Stoplichten Tolsteegsingel (voorsorteren met kinderen) 

Soms agressieve jongeren 

inbraak 

Te hard rijden 

inbrekers 

Af en toe fietsen stelen etc.  

Inbraak, autodief 

inbraak 

Afslag Adriaan van Ostadelaan naar Jan v. Scorelstraat afslaand autoverkeer en fietsers en 

voetgangers (recht doorgaand) tegelijk groen - soms gevaarlijke situaties 

Roof, auto inbraken 

Er wordt veel ingebroken in auto´s 

inbraak 

chloortrein 

Bussen (GVU) rijden te hard 

Jan van Scorel 

Vernielen van telefooncel 

Te hard rijden (Gansstraat) 

Voor kinderen 

Men gaat steeds meer door rood 

Rubenslaan, vervelende ex-bewoner 

verkrachter 

A. van Ostadeln racebaan 

Auto criminaliteit 

Tegendraad in/snijden etc.  

Inbraak, inslaan autoruiten, bedreiging 

Junks in trappenhuis 

Vernieling flat 

Slopen als het mogelijk is 

Inbraak in huis + 2x auto, (auto ´ge keyed´) 

Groepen aktief 

Inslaan autoruiten, wietrokers (en drugsverkopers?) wilhelminapark 

Diefstal van fiets en auto´s 

druk 

Kinderen van onderburen met verkeerde vrienden 

Autoruiten worden ingeslagen 

2 

5 

8 

 

5 

6 

7 

6 

6 

 

 

6,7 

6 

6 

2 

5 

5 

7 

5 

5 

5 

7 

8 

5 

6 

5 

6,7 

6 

7 

7 

6,7 

7 

6 

8 

5 

6 

7 

 

Vraag 61) Vindt u dat er voldoende openbare verlichting/straatverlichting aanwezig is? Nee, er is 

niet overal voldoende verlichting op straat; eventueel plaats:…………………… 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwGegeven antwGegeven antwGegeven antwoordenoordenoordenoorden    AntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorieAntwoordcategorie    

2 

5 

5 

1 

3 

2 

1 

7 

6 

1 

2 

5 

3 

7 

5 

wilhelminapark 

a. van dalsumlaan 

Recht voor ons huis en pad naast het huis 

Kapot in Griftpark 

Kruispunt Schouwburg 

Oudwijkerdwarsstraat 

Teveel verlichting ´s nachts, slaapkamers blijven te licht 

Tamboursdijk kan beter 

Hoog Catherijne (omgeving) 

Speelpark Mulderstraat 

Wagenstraat langs spoor is te donker 

Wilhelminapark 

Rond het park/ in het park donker, voor de rest prima verlicht 

Plein Alkhof, poort achter het huis + parkje 

Maar ik vind het oranje licht lelijk 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 
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Vraag 66) Waar zou u zich eventueel eenmalig voor in willen zetten in uw buurt? Anders, 

namelijk………. 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    

3 

6 

7 

3 

5 

4 

5 

2 

2 

1 

1 

2 

5 

2 

5 

2 

2 

7 

6 

4 

folderen 

Aanpakken vandalisme 

Voorlichting verzorgen 

Inzet t.b.v. straat autoluw of zelfs vrij van auto´s maken 

Ik snoei nu al 2x per jaar het groen naast de tuin 

Alles voor een goede leefomgeving 

denktank 

snelheidscontroles 

Voor ´oude´ lantaarnpalen ipv moderne 

Tweedehandsgoederenmarkt 

Vandalisme/criminaliteit 

burencontact 

Voorlichting/educatie aan kinderen 

Financiële ondersteuning 

sportevenement 

Eigen gedrag 

Door te zorgen dat ik geen overlast of vuilnis veroorzaakt 

Collectieve energiebesparing 

Het behoud van cultuurhistorische waarde 

Sociaal isolement doorbreken 

 

Vraag 69) Over welk onderwerp zou u willen dat er (meer) informatie over bestaat, bijvoorbeeld in 

de vorm van een folder of brochure? Anders, namelijk…………… 

BuurtBuurtBuurtBuurt    Gegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoordenGegeven antwoorden    

7 

3 

6 

7 

3 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

5 

1 

1 

1 

5 

4 

7 

5 

4 

2 

2 

5 

5 

waterbezuiniging 

Warmte isolatie daken - gebruik maken van leem 

Zwerfvuil, hondenpoep slecht voor de spelende jeugd 

Vuil op straat 

Goede website 

Aanpak overlast/vandalisme 

Autogebruik, jongeren op scholen hierover educatie geven! Is winst 

Beleid rond mobiliteit in wijk en stadsdeel 

De grondwaterstand 

Afvalpunt voor hergebruik kleding, grote containers oud papier 

Oud papier mogelijkheden 

Leren voor elkaar instaan om attitudevorming 

Sociale leefomgeving 

Criminaliteit/vandalisme 

vrijwilligerswerk 

Visie gemeente diverse zaken als verkeer en groen 

Informatie avonden 

Wie is bij de gemeente verantwoordelijk voor wat 

Hang- en sluitwerk 

Aktiviteiten vrije tijd 

waterbesparing 

Milieuvriendelijk autorijden 

Hoe dingen te realiseren in de wijk 

Energiebesparing in bestaande bouw 
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4 Opzetten eigen bijdrage 
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Bijlage 6 
 

 

 

 Contactpersonen  

 

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    ContactpersoonContactpersoonContactpersoonContactpersoon    TrefwoordenTrefwoordenTrefwoordenTrefwoorden    

Gemeente Utrecht Mw. I. van de Klundert Afval, energie, wijkstreefbeelden 

Gemeente Utrecht Mw. M. Mosheuvel Planadvisering, geluid, 

wijkstreefbeelden 

Gemeente Utrecht Dhr. F. Samsen Groen & natuur 

Gemeente Utrecht Mw. H. Kloosterman Duurzame ontwikkeling 

Gemeente Utrecht Dhr. B. Kuipers Monitoring 

Gemeente Utrecht Dhr. P. Segaar Luchtverontreiniging 

Gemeente Utrecht Mw. K. Aalberts Karakteristieke informatie buurten 

Gemeente Utrecht Dhr. K. van Heelsbergen Projectleider Utrecht Monitor 

Gemeente Utrecht Dhr. A. v. Breukelen NUP-peiling 

Gemeente Utrecht Mw. M. van Amelrooij Bewonersonderzoek afvalscheiding 

Gemeente Utrecht Dhr. J. v. d. Water Geluid  

Gemeente Utrecht Dhr. A. Rijkse Verkeer 

Gemeente Utrecht Mw. R. Kroes Milieubeleidsplan 

Gemeente Utrecht Dhr. T. Verhoef Secretariaat Gemeente 

Gemeente Utrecht Dhr. T. van Heste Utrecht Monitor 

Gemeente Utrecht Dhr. A. Lawant/H. Snier Afval 

Natuur en Milieufederatie Utrecht Dhr. M. Blom Milieubeleid in gemeenten 

Energiebedrijf REMU Klantenservice Energie 

Waterleidingmaatschappij Hydron Dhr. P. van Raaij Water 
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