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De tweedeling van Utrecht: goed of slecht nieuws?  

Wonen in Utrecht is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Utrechters met een lager inkomen worden 

verdreven naar de randen van de stad. De gewilde buurten in het 'Wassenaar a/d Vecht' zijn alleen nog 

bereikbaar voor degenen met een hoger inkomen. Utrecht wordt een stad voor de rijkeren en in de stad zelf 

lijkt de tweedeling een feit. Dan dringt de vraag zich op: is dat dan erg? Of moeten we blij zijn dat er voor 

degenen met een lager inkomen in ieder geval nog woningen zijn aan de rand van de stad?  

Utrechters met een lager inkomen vinden bijna geen woning meer in Utrecht. Het tekort dreigt voor hen de 

komende drie jaar op te lopen naar 4.000 woningen. In tien jaar is de wachttijd voor een sociale huurwoning 

opgelopen van 6 naar 9 jaar en de huren zijn in de afgelopen vijf jaar met meer dan 30% gestegen. Vijf jaar 

terug was 21% van de vrijkomende sociale huurwoningen nog betaalbaar met een kale huur van onder de € 

374,-. Die zijn er zo goed als niet meer. De Utrechters met een lager inkomen trekken noodgedwongen de stad 

uit naar Houten, Nieuwegein of elders in de omgeving. Of ze worden naar de rand van de stad gedrongen. Naar 

een woning in de minder gewilde buurten zoals Overvecht, Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Transwijk, Lunetten, 

Zuilen-noord en de Uithof.  

Tweedeling als goed nieuws: Utrecht als economische motor met een plek voor iedereen  

Veel Utrechters vinden het wel fijn wonen met buren die een vergelijkbaar inkomen hebben. Wie wil er nu 

wonen naast iemand die vijf keer meer verdient dan hijzelf, of vijf keer minder? De gewilde wijken met veel 

hogere inkomens trekken weer mensen aan die ook veel te besteden hebben. En met de verkoop van sociale 

huurwoningen in de meer gewilde wijken kunnen woningcorporaties meer sociale huurwoningen aan de 

randen van de stad bouwen. Zo kunnen we wellicht het tekort van 4.000 sociale huurwoningen in 2019 

voorkomen. De tweedeling maakt het dus wél mogelijk dat ook Utrechters met een lager inkomen nog ergens 

binnen de gemeentegrenzen kunnen wonen.  

Tweedeling als slecht nieuws: een gedeelde stad, slecht voor de integratie 

Een veel genoemd groot nadeel van het exclusief bij elkaar wonen van laagopgeleiden met een lager inkomen 

is dat problemen zich kunnen stapelen en kunnen 'leiden tot een negatieve spiraal met sociale onrust, overlast 

en criminaliteit tot gevolg' (Atlas voor Gemeenten, 2015). Weliswaar doen de Nederlandse steden het 

internationaal gezien erg goed en zijn ze juist voorbeelden van integratie en de 'ongedeelde stad', maar 

structureel lijkt die trend zich te keren (Lessons from a pan-European comparative study, 2016).  

Diverse bewonersgroepen in de stad, zoals de huurders van 'Complex 507' in Lombok en van 'Het Nieuwe 

Wonen' in Oost zetten zich al jaren in voor het behoud van sociale huurwoningen in de (binnen)stad. Een 

belangrijk argument voor hen is juist de 'menging' van de stad. Dat een ongedeelde stad waar mensen van 

allerlei afkomst, opleiding en inkomen goed door elkaar heen wonen juist een stad kan zijn en blijven waar de 

inwoners vreedzaam met elkaar wonen, omdat ze buren zijn, elkaar kennen en er zo ook wederzijds begrip is 

voor elkaar.  

Utrecht als economische motor of als voorbeeld van integratie, de keuze is aan de stad en haar bewoners. 

Zolang de vraag maar wel wordt gesteld! Of zijn er oplossingen denkbaar om het allebei te kunnen realiseren? 

Wij horen daar graag jouw mening over.   
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