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Samenvatting
Groningen is meer dan welke Nederlandse stad ook een studentenstad.
Groningen is daarom een extreem jonge stad met een eveneens uniek
hoge migratiegraad.
Dit karakter als studentenstad gekoppeld aan de althans voor
Nederlandse begrippen iets geïsoleerde maar centrale ligging in het
Noorden brengt een grote woningvraag met zich.
Alleen al de studenten van de RUG en de Hanzehogeschool die zich los
van ouders / verzorgers vestigen in de stad Groningen, maken rond een
vijfde deel van de stad-Groningse bevolking uit. Het is evident dat deze
studenten een groot beroep doen op de woningvoorraad en vanuit hun
positie dan vooral op bepaalde (lagere) segmenten van de
woningvoorraad.
Dit legt beslag en in zekere zin druk op de Groningse woningvoorraad. In
bepaalde delen van de stad is door selectie in de markt die druk
zwaarder dan elders.
Vanuit deze achtergrond is in Groningen gekozen voor een speciaal
beleid ten aanzien van dit deel van de woningmarkt. Om ter
ondersteuning van dit beleid meer zicht te krijgen op de studenten en
jongerenwoningmarkt is onder andere in 2009 al onderzoek verricht.
Er is vervolgens voor gekozen vanuit semi-publieke achtergrond
initiatieven te nemen om de markt te ondersteunen en te verruimen en
om in bepaalde stadsdelen een 15-procents norm te hanteren ten
opzichte van het aandeel aan studentenhuizen. Dit met als doel
woonruimte beschikbaar en betaalbaar te houden, om de kwaliteit van
het wonen voor studenten en jongeren te bewaken en om te voorkomen
dat er waar grote hoeveelheden studenten/jongeren en andere
Groningers dicht bijeen wonen problemen ontstaan door tegenstellingen
in woonstijlen.
Dit onderzoeksrapport presenteert materiaal waarmee een aantal
belangrijke vragen zoals die in 2011 in dit beleidsterrein leven, te
beantwoorden zijn en waarmee ontwikkelingen te monitoren zijn.
Daarbij staan ons in de eerste plaats de volgende informatiebronnen ter
beschikking:
• De respons van een internetenquête verzonden in april 2011 aan alle
ingeschrevenen van Rijks Universiteit Groningen en Hanzehogeschool
Groningen.
• Gegevens over ingeschreven studenten van beide genoemde
instellingen.
• Gegevens over jongeren in de Groninger Gemeentelijke BasisAdministratie
• Gegevens vanuit het CBS over de verhouding van uitwonende en
thuiswonende studenten in het totaal aan studenten in Groningen
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De genoemde internetenquête had als doel zicht te geven op:
• De huidige woonsituatie van studenten gedifferentieerd naar
verschillende categorieën,
• De redenen waarom men zich al dan niet in Groningen vestigt
• De woonwensen en woonwaarderingen die studenten kennen
• Achtergronden van bewegingen of de redenen om juist niet te
bewegen op de markt.
• De neiging tot verhuizen en het daadwerkelijke verhuisgedrag van
studenten.
Uitkomsten enquête
De uitkomsten van de enquête kunnen met behulp van de verschillende
andere bronnen goed op waarde worden geschat. Deze andere bronnen
geven aanvullende informatie op basis waarvan er zicht komt op de
mate van betrouwbaarheid van de enquêterespons. Op basis van deze
informatie blijken er duidelijke redenen te zijn om op een aantal punten
de resultaten van de enquête te wegen en bij te stellen. Zo werd het
mogelijk de mate van waarschijnlijkheid waarmee de enquête-informatie
geldig is voor de gehele studentenpopulatie als geheel te vergroten.
Op basis van deze combinatie van informatie uit meerdere bronnen
onderscheiden we de studentenpopulatie van ruim 51.000 personen in
een aantal subcategorieën: de Nederlandse studenten onderscheiden we
naar thuiswonend in of buiten de stad en uitwonend in of buiten de stad.
De Nederlandse studenten komen in grote meerderheid (84 procent) uit
het noorden en oosten van ons land. Een kwart komt uit de provincie
Groningen.
Voorts onderscheiden we nog internationale studenten die we in de
analyse naar herkomst nader splitsen in afkomstig uit EU en van buiten
de EU.
Bovendien concentreren we ons in het onderzoek op de studenten
jonger dan 28 jaar.
De thuiswonende studenten
Iets minder dan 20 procent van de studenten woont ‘thuis’ bij ouders. /
verzorgers. Daarvan woont met ongeveer 2 procent slechts een klein
deel in de stad Groningen zelf. Deze laatste categorie is zo klein dat deze
niet apart is geanalyseerd.
Thuiswonenden zijn vergeleken met de totale studentenpopulatie
gemiddeld jong. Rond vijftig procent van de 18-jarige studenten woont
nog bij zijn ouders/verzorgers. Dat percentage daalt tot rond of onder
tien procent voor studenten ouder dan 20 jaar. De grote beweging naar
de stad, of in elk geval naar een eigen woonplek, vindt kennelijk plaats
binnen de leeftijdsgrenzen 17 tm 20 jaar. Dit valt grotendeels samen met
de aanvang van de studie. Maar het door vestiging en inschrijving
daadwerkelijk inwoner van Groningen worden loopt nog behoorlijk door
tijdens de eerste studiejaren.
Zij die na hun twintigste nog bij hun ouders of verzorgers wonen
vestigen zich niet of nauwelijks meer in de stad.
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Thuis wonen is financieel aantrekkelijk en gemakkelijk en dat zijn dan
ook de vaakst genoteerde motivaties om thuis te blijven wonen. Afstand
is wel een belangrijke, maar voor een aanzienlijk deel van de
thuiswonenden niet de beslissende factor.
Een vijfde deel meldt als reden het aanbod in de stad niet geschikt
(genoeg?) te vinden.
De financiële ruimte die deze groep gemiddeld heeft en ervaart, is kleiner
dan van hen die al in de stad wonen. Ze hebben gemiddeld minder over
voor een woonruimte dan zij die al in Groningen wonen. Dit doet hen
aangewezen zijn op de goedkopere en (dus?) iets minder aantrekkelijke
woonruimten, zeg maar ‘de startersmarkt’ voor studenten. En het
verklaart deels ook waarom ze nog thuis wonen.
Maar, zo blijkt, deze nieuwkomers zijn ook bereid om voor een eerste
vestiging met iets minder genoegen te nemen dan zij die al een plek in
de stad hebben bemachtigd. Zo zijn ze bijvoorbeeld meer bereid om de
voorzieningen in hun woonruimte te delen met meerdere studenten.
Van de thuiswonenden buiten de stad heeft zestig procent een
verhuisplan. 20 procent is op het moment van interviewen actief aan het
zoeken of heeft al een plek gevonden. Rond veertig procent heeft wel
een plan maar is op ten tijde van de enquête niet actief aan het zoeken.
Kwantitatieve vraag
De thuiswonenden met een verhuiswens, inclusief de kleine categorie
thuiswonenden in Groningen met verhuiswens bepalen samen met de
uitwonenden buiten de stad met een verhuiswens naar Groningen, en de
toename van de internationale studenten de kwantitatieve vraag naar
studenten/jongerenwoonruimte.
In deze vraag kan deels worden voorzien als jongeren die al in
Groningen wonen opschuiven naar woonruimte die wordt verlaten door
vertrekkenden. Maar we zien dat er in Groningen al jarenlang meer
jongeren binnenkomen dan er uit gaan.
Extra vraag komt vooral voort uit verdere toename van de
studentenaantallen, gekoppeld aan het (geringe) vertrek van jongeren uit
Groningen.
Uitwonenden in de stad
Van de studenten van beide instellingen woont met rond 70 procent
veruit de grootste categorie niet bij ouders of verzorgers en in de stad
Groningen. Waar het er om gaat inzicht te krijgen in de huidige
woonmarkt voor studenten in Groningen is deze groep het belangrijkst.
Daarom krijgt deze groep in deze studie dan ook veel aandacht.
Deze studenten komen voor het grootste deel nog voor of rond hun
twintigste naar Groningen. Eenmaal in de stad gevestigd maken ze een
proces door dat men zou kunnen benoemen als een ‘wooncarrière’.
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In ons onderzoek bleek dat zowel in de werkelijke huidige woonpositie
als de woonwensen karakteristieken zijn te onderscheiden waarvan de
bewegingen zich goed laten beschrijven en verklaren aan de hand van
leeftijd en/of studiefase.
Zo onderscheiden we starters, verbeteraars en eindfase-studenten.
Langs deze lijnen van leeftijd en studiefase en studieduur zien we dat
studenten langzamerhand:
•
•
•
•

•
•
•

minder huren van particulieren en vaker van corporaties
meer woonoppervlakte krijgen voor minder geld per meter,
iets meer budget beschikbaar hebben
totaal ook iets meer besteden aan woonlasten. Maar het relatieve
aandeel van het inkomen dat besteed wordt aan woonlasten is
voor de jongere studenten het grootst.
iets vaker willen en ook gaan wonen in zogenaamde ‘terraced
houses’ een boven- of benedenwoning in twee, drie woonlagen.
minder in studentenflats wonen.
minder de belangrijkste voorzieningen delen en dat met minder
mensen doen en willen doen.

Als we kijken naar de keuze van de huidige woonplek en de items die
belangrijk zijn voor de tevredenheid daarover en die ook belangrijk zijn
ten aanzien van een eventuele verhuiswens, dan zien we het volgende:
•
•
•
•
•

•
•

Woonlasten (in relatie tot het gebodene) vormen de voornaamste
bron van ontevredenheid over de woonsituatie
Geringe oppervlakte is naar aantal de tweede bron van
ontevredenheid en de eerste reden om te willen verhuizen
De nabijheid van winkels voor de dagelijkse boodschappen telt
zwaar mee
Het voorzieningenniveau en de wijze waarop de voorzieningen
gedeeld moeten worden zijn de derde bron van ontevredenheid
Ook de ligging ten opzichte van het centrum vindt men belangrijk.
Andere aantrekkelijkheden (prijs, kwaliteit, bouwkwaliteit van de
woning, mate van zelfstandigheid in de woning, mogelijkheid tot
samenwonen) kunnen studenten niettemin naar de periferie
lokken.
De ligging ten opzichte van de studielocaties telt mee, maar
minder zwaar dan de ligging ten opzichte van de binnenstad.
Vooral het centrum en een aantal oudere wijken daarom heen zijn
aantrekkelijk voor studenten. Dit sluit vooral sterk aan bij veel
aanbod in de particuliere markt. Naarmate studenten ouder
worden en hun eisen ten aanzien van het wonen iets verschuiven
en ze zoals hier boven beschreven, zelfstandiger (willen) wonen,
zien we ook dat ze iets vaker wonen in de wijken die verder van
stads- en studiecentrum af liggen.
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•

•

De waardering voor algehele woonsituatie en de waardering voor
de woonwijk lopen lang niet altijd samen. Er zijn aansprekende
voorbeelden van wijken met een hoge waardering voor de
woonsituatie en een lage waardering voor de wijk en wijken waar
het omgekeerde het geval is. Kennelijk nemen veel studenten
genoegen met een mindere woonsituatie als het klimaat in een
wijk of de ligging aantrekkelijk is. En soms accepteren ze een niet
zo leuke wijk als ze daarin een om andere redenen aantrekkelijke
plek kunnen bemachtigen.
De aanwezigheid en de nabijheid van huisgenoten (waaraan men
zich ergert of met wie het anderszins moeilijk samenleeft) vormen
voor een aanzienlijk deel van de studenten een (bijkomende?)
reden om ontevreden te zijn en leiden tot verhuisplannen.

Verhuisplannen binnen de stad
Zij die op zich zelf wonen in de stad hebben al een plek. Hun woonvraag
is dus een vraag om andere woonruimte. In verreweg de meeste
gevallen zal dit een vraag zijn naar een betere plek dan men nu heeft. In
die zin kan men hier spreken van kwalitatieve vraag.
Van de uitwonenden in de stad heeft op het moment van interviewen
veertig procent verhuisplannen. Van deze groep wil een vijfde verhuizen
naar een woonplaats buiten Groningen. Dat betekent ruwweg dat een
derde van de uitwonende studenten in de stad een andere woonruimte
vraagt in de stad. Iets minder dan de helft daarvan is ook daadwerkelijk
actief op zoek of heeft al een toezegging voor een andere plek.
Naar volume is deze vraag groter dan de vraag van nieuwkomers van
buiten de stad. En op basis van dit rapport is vast te stellen dat deze
vraag op verschillende punten ook kwalitatief verschilt van die van de
nieuwkomers.
Uitwonenden buiten de stad
We hebben het hier over ongeveer een tiende van het totaal aan
studenten. De bulk van deze categorie studenten woont op niet al te
grote afstand of op plaatsen die qua openbaar vervoer relatief gunstig
liggen ten opzichte van Groningen.
Deze groep wijkt op meerdere punten enigszins af van de
thuiswonenden en de uitwonenden in de stad.
•
•
•
•
•

•

Ze wonen behoorlijk ruimer
Ze delen minder vaak woonruimte en met minder personen
Ze wonen veel vaker al samen
Voor een groot deel wonen ze duurder dan studenten in de stad
Ze zijn op de meeste woonitems gemiddeld meer tevreden dan de
stad-Groningers maar ze zijn licht minder tevreden over de ligging
of locatie van hun woonruimte.
Ze zijn duidelijk minder vaak ontevreden over huisgenoten dan
studenten in de stad.
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Kennelijk heeft het wonen buiten de stad zijn voordelen. Er is onder deze
studenten slechts een kleine groep met verhuisplannen naar de stad
Groningen. Zij die dergelijke plannen hebben zijn bereid en wel in staat
(althans gemiddeld) om de stap naar een hogere woonlast die daarmee
samenhangt te doen. Ze hebben naar oppervlakte een hogere woonwens
dan die van nog thuiswonende nieuwkomers, maar ze hebben
gemiddeld ook meer financiële ruimte.
Internationale studenten
Er zijn bijna 4400 internationale studenten, deze maken ongeveer
8.5 procent uit van de studenten van beide instellingen en wonen voor
95 procent in de stad Groningen. Dat leidt tot een aantal van 4200 in de
stad wonende internationale studenten. Tweederde van deze studenten
komt uit de EU. Tweevijfde komt uit Duitsland en een op de tien komt uit
China.
De keuze voor Groningen baseert zich bij deze groep vooral op de
reputatie van de onderwijsinstellingen en de (ook Engelstalige)
mogelijkheden in het onderwijs. Maar ook allerlei kwaliteiten van de stad
worden opvallend vaak in positieve zin genoemd
De woningmarkt is bij de keuze voor Groningen nog niet echt aan de
orde. Beslissend voor de keuze is deze niet, maar de woningmarkt is na
de keuze wel faciliterend beslissend voor de mogelijkheden om
überhaupt gevolg te kunnen geven aan een keuze voor Groningen.
Het verblijf van de internationale studenten in Groningen is voor de helft
van deze studenten drie à vier jaar. Een vijfde van de internationale
studenten is hier maximaal één jaar.
Bij het zoeken (en het vinden) van woonruimte speelt de Housing Office
een grote rol, vooral voor hen die uit niet EU-landen komen en voor hen
die relatief kort in Groningen studeren.
Internationale studenten blijken in vergelijking tot de Nederlandse
studenten in Groningen verder gemiddeld:
•
•
•

•
•

minder vaak woonruimte te zoeken via het internet
kleiner te wonen. Niet-EU-studenten wonen het kleinst
gemiddeld 20 euro duurder te wonen. Niet-EU-studenten wonen
vaker in kleine woonruimte die toch nog in de lagere prijsklasse
valt. EU-studenten huren vaker dan de Nederlandse studenten een
woonruimte uit een hogere prijsklasse maar hebben gemiddeld
minder meters voor hun geld dan de Nederlandse studenten.
gemiddeld 20 euro minder inkomen en dus, gekoppeld aan het
vorige punt minder vrije bestedingsruimte, te hebben
vaak in (internationale) studentenhuizen te wonen; de niet-EUstudenten het vaakst

De internationale studenten en zeker de niet-EU-studenten slaan de flat
als woonvorm hoger aan dan de Nederlandse studenten.
Deze groep maakt relatief veel gebruik van studentenhuizen en
studentenflats maar dat neemt niet weg dat ook zij andere woonvormen
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eigenlijk hoger waarderen. EU-studenten lijken in hun oordeel over
woonkwaliteiten en in hun woonsituatie sterker op de Nederlandse
studenten dan de niet-EU-student.
De internationale studenten wijken in hun kwalitatieve oordeel over hun
woonsituatie minder af van de Nederlandse studenten dan hun
daadwerkelijke woonsituatie zou doen vermoeden. Het zijn hun
eigenschappen als nieuwkomers, hun kortere verblijf en hun financiële
ruimte die hen aangewezen doen zijn op het door hen ingenomen
marktsegment.
Voor de keuze van een locatie zijn ze meer dan de Nederlanders gericht
op nabijheid van de studielocatie en minder dan de Nederlanders op de
nabijheid van het centrum.
Ondanks de beperktere financiële ruimte en het relatief korte verblijf in
Groningen wil van de internationale studenten een bijna even groot deel
verhuizen als van de Nederlandse uitwonende studenten in Groningen:
tweevijfde heeft plannen, waarvan de helft actief: 35 procent zoekt iets
anders in de stad Groningen. Dat komt neer op ongeveer 1300
internationale studenten met een verhuisplan.
De motivatie voor deze plannen verschilt wel enigszins van de
Nederlandse studenten: Hier zijn het vooral de hoogte van de
woonlasten en een tekort in de voorzieningen die worden genoemd. Pas
op de derde plaats voert men ruimtegebrek aan. Bij de Nederlandse
studenten is dat de meest genoemde reden en komen de woonlasten op
de tweede plaats.
Onvoldoende zicht op vrijkomend aanbod
In het laatste deel van de rapportage gaan we nader in op de
bewegingen in de jonge Groningse bevolking die aan
verhuisbewegingen van studenten te koppelen zijn.
Hierbij lopen we aan tegen een probleem; We kunnen waar het gaat om
de jongerenwoningmarkt steeds minder een goed overzicht geven
omdat we ons vooral hebben geconcentreerd op de studenten.
We zien dat er heel veel binnen komen, en we zien in de GBA ook dat er
meer jongeren binnenkomen dan er vertrekken, maar we weten niet
precies hoe, waarom en wanneer jongeren vertrekken.
Het geheel van de woningmarkt wordt naarmate de Groningse jongeren
ouder worden voor een steeds geringer gedeelte vertegenwoordigd door
de studenten die we hebben geïnterviewd.
Bestonden de jaarklassen 18 tm 20 jaar in de GBA nog voor het
overgrote deel uit studenten, voor de oudere jaarklassen is dit steeds
minder het geval. Niet alleen vertrekken er in de jaarklassen boven 20
jaar studenten en komen er niet-studerenden van elders naar de stad
maar dit beeld wordt versterkt doordat studenten na hun afstuderen
ineens geen student meer heten. Ze blijven dan vaak nog wel kortere of
langere tijd in Groningen wonen. Deze (ex-)studenten gedragen zich op
de woningmarkt voorlopig nog als (weliswaar oudere) ‘studenten’. In
hun segment van de woningmarkt krijgen ze in steeds sterkere mate
gezelschap van jongeren van wie we de woonvraag in dit onderzoek niet
in beeld hebben, maar met wie ze grotendeels in de zelfde vijver vissen.
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Aantallen op de jongerenwoningmarkt en verschillende soorten vraag
Aan het eind van deze rapportage presenteren we een rekenmodel
waarin we op basis van de informatie uit ons onderzoek de geschatte
volumes aan studenten in verschillende categorieën invullen alsmede de
mate waarin deze neigen tot verhuizen. Van daar uit formuleren we
diverse typen vraag van studenten naar woonruimte in Groningen.
Volgens de twee uiterste varianten van ons rekenmodel is er sprake van
een actuele vraag van studenten die nu al in de stad Groningen wonen
van 4000 eenheden en als we de passieve vraag meetellen zelfs van
tussen 10.000 en11.000.
Van studenten van buiten de stad Groningen kan de actuele vraag naar
woonruimte in Groningen geschat worden op rond 2000 eenheden
terwijl er nog een passieve vraag is van 3500 à 4000, dus in totaal bijna
6000.
Om tot een goede inschatting te komen van wat er in de de stad zou
moeten gebeuren om aan die vraag te voldoen moet er beter zicht zijn
op wat er hoe en wanneer aan aanbod vrijkomt en op de ambities die de
politiek en de ondersteunende beleidsmakers formuleren.
Wil men actief sturen in het aanbod dan kan dit gebeuren door direct aan
vraag van buiten te voldoen of door het aanbod voor hen die al in de
stad zijn te verruimen waardoor er ruimte vrij komt voor jonge nieuwe
Groningers.
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1 Inleiding
Groningen is met ruim 190.000 inwoners de achtste gemeente in
Nederland. De bevolking van Groningen wijkt door een extreme
oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep van 20–25 jaar nogal af
van alle andere gemeenten in Nederland. In Groningen omvat deze
groep 16% van de totale bevolking, terwijl het gemiddelde voor
Nederland 6% bedraagt. In Nederland hebben alleen Delft, Nijmegen,
Utrecht en Wageningen meer dan 10% inwoners in deze categorie. Maar
het percentage komt in geen van deze vier boven 11,5% [CBS].
Daarnaast kent de stad Groningen in vergelijking met steden van
dezelfde omvang een relatief grote vestiging en een groot vertrek.
In 2008 vestigden zich ruim 15.000 mensen in de gemeente, terwijl er
ruim 14.000 vertrokken. Ter vergelijking: In bijvoorbeeld Tilburg, een qua
inwoneraantal iets grotere stad en eveneens universiteitsstad, vestigden
zich net geen 10.000, terwijl er ruim 9.000 vertrokken.
De vestiging kent in Groningen een extreme piek in de maanden
augustus en september [bron: CBS 2009].
In het jaar 2009 hebben we in Groningen onderzoek gedaan naar de
woonsituatie van de studenten aan instellingen voor WO en HBO. Er
bestond bij bestuurders en beleidsvormers behoefte aan informatie over
de huisvesting van studenten en zeker over de aantallen van hen die al
of niet een beroep deden op de woningvoorraad in Groningen. Hoe en
wanneer komen studenten op die markt? En is de tendens dat men
steeds meer thuis blijft wonen? Met welke gegevenheden en
ontwikkelingen moeten we, zeker wat betreft volume, op de markt voor
studentenwoonruimte rekening houden?
In 2011 bestaat er vanuit de werkgroep Studentenhuisvesting in
Groningen behoefte deze informatie te actualiseren en om bovendien
meer zicht te krijgen op de factoren die de processen op deze markt
sturen. Daarbij hoeft het niet alleen te gaan om aantalsontwikkelingen
van vraag en aanbod, maar zeker ook om ontwikkelingen in de
woonwensen van studenten.
Daarnaast is er ook behoefte om vanuit de logische raakvlakken die er
zijn in dit onderzoek naar de woonsituatie van studenten, waar mogelijk
te verbreden naar de algehele woningmarkt voor jongeren.
In Groningen is zoals ook al uit de juist genoemde bevolkings- en
migratiecijfers blijkt, wel een heel groot deel van de jongeren student en
dan vooral aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) en de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dit is een zo brede categorie, dat we
ons in dit onderzoek in eerste instantie en vooral richten op informatie
over de woonsituatie en de woonoriëntatie van deze groep studenten.
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2. Onderzoeksvragen, methodiek en bronnen
2.1 Onderzoeksvragen
De werkgroep Studentenhuisvesting in de stad Groningen heeft vanuit
de centrale vraag naar de woonsituatie van jongeren in de stad
Groningen een aantal onderzoeksvragen gespecificeerd.
Deze zijn:
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Welke motieven spelen bij studenten een rol om wel of niet
zelfstandig te gaan wonen in de stad Groningen?
Welke woonwensen hebben Nederlandse studenten die studeren
aan de RU Groningen of de Hanzehogeschool in Groningen?
Welke overwegingen spelen bij studenten een rol om tijdens hun
studietijd bij de ouder(s) te blijven wonen?
Welke factoren zouden er toe kunnen leiden dat deze studenten het
ouderlijke huis verlaten en zelfstandig gaan wonen in de stad
Groningen?
Welke overwegingen spelen bij studenten een rol om tijdens hun
studietijd zelfstandig te gaan wonen in de stad Groningen en wat
is de reden dat een deel buiten de stad woont?
Wat vinden studenten van grootschalige complexen voor
studentenhuisvesting?
Welke voorzieningen moeten volgens de studenten onderdeel
worden van een dergelijk complex om het wonen daar
aantrekkelijk te maken?
Welke typen woonsituaties en welke locaties hebben de voorkeur
van studenten?
Welke inzichten geeft vergelijking van informatie uit de GBA over
jongeren van 18 t/m 27 jaar met de informatie op basis van de
postcodes die de studenten hebben opgegeven in de enquête? In
hoeverre is er kans op over- of ondervertegenwoordiging van
bepaalde categorieën in de enquêterespons?
Welke overwegingen spelen een rol bij internationale studenten
om in Groningen te gaan studeren?
Op welke wijze komen internationale studenten aan woonruimte?
Wat is de woonsituatie van internationale studenten en wat zijn
hun woonwensen?
Wijken de woonsituatie en de woonwensen van internationale
studenten af van die van Nederlandse studenten?
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2.2 Onderzoeksmethode
Om de zojuist genoteerde vragen te beantwoorden maken we in dit
onderzoek vooral gebruik van vijf gegevensbronnen:
Allereerst zijn er de administratiegegevens van de Rijks Universiteit en
de Hanzehogeschool Groningen en daarnaast de resultaten van een
enquête gehouden in het voorjaar van 2011 onder alle studenten van
deze twee onderwijsinstellingen alsmede de resultaten van een
soortgelijk onderzoek uit het voorjaar van 2009.
De uitkomsten van de enquête worden wat betreft de
persoonskenmerken getoetst aan gegevens uit de Gemeentelijke
Basisadministratie van de gemeente Groningen en aan gegevens over
studerenden en hun woonplaats van het CBS.

2.3 Gegevens vanuit de onderwijsinstellingen
Vanuit de gegevens van de onderwijsinstellingen hebben we inzicht in
de verdeling van de studentenpopulatie naar onder andere geslacht,
geboortejaar, studiefase en nationaliteit.
De Hanzehogeschool heeft 23.346 Nederlandse studenten, waarvan
23.070 jonger dan 28 jaar en 2.087 internationale studenten, waarvan
1765 jonger dan 28 jaar (oktober 2011).
De Rijksuniversiteit heeft 25.130 Nederlandse studenten (waarvan 23.070
jonger dan 28 jaar) en 2.356 internationale studenten waarvan 2085
jonger dan 28 jaar.(januari 2010)
Het totaal aantal bij deze onderwijsinstellingen ingeschreven studenten
is dus 52.919 en daarvan zijn 47.548 jonger dan 28 jaar. Van deze
jongeren zijn 3850 internationaal student, wat neerkomt op ruim
8 procent van het totaal.
De studenten van beide instellingen vallen bijna allemaal binnen de
leeftijdsgroep 18 t/m 27 jaar, en vooral binnen de leeftijdsgroep 19 t/m 23
jaar.
Onder de studenten van de Hanzehogeschool blijkt de verhouding
tussen mannen en vrouwen ongeveer gelijk, zowel bij de eerstejaars als
bij het totaal. Bij de Rijksuniversiteit is dit niet het geval, daar is het
aandeel vrouwen over het geheel groter. Onder de eerstejaars studenten
is het aandeel vrouwen ruim 54 procent.

2.4 De enquête, methode en respons
Evenals in 2009 hebben alle Nederlandse en internationale studenten,
van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit in april 2011 een
uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een online enquête.
In 2011 gaf12 procent van de Nederlandse studenten en 17 procent van
de internationale studenten gehoor aan deze uitnodiging.
In totaal hebben 5933 Nederlandse respondenten en 748 internationale
studenten gereageerd op het verzoek de enquête in te vullen.
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De responshoogte van de Nederlandse studenten van de
Hanzehogeschool en de die van de Rijksuniversiteit verschilde: Op de
Hanzehogeschool was de respons 9 procent tegenover 15 procent bij de
Rijksuniversiteit. Onder de internationale studenten bleek dit verschil
nog groter; 8 procent ten opzichte van 24 procent.
We weten dit verschil (nog) niet te verklaren. Vergeleken met 2009 is de
totale respons op de enquête met een derde afgenomen.

Figuur 2.1 Verdeling van respondenten, vergeleken met de studentenpopulatie
Instelling

Nederlands

Internationaal

Totaal

RUG

25130

2356

27486

HG

23346

2087

25433

Totaal

48476

4443

52919

Nederlands

Internationaal

Totaal

RUG

3810

568

4378

HG

1990

166

2166

Onbekend

123

14

137

5933

748

6681

Nederlands

Internationaal

Totaal

RUG

15%

24%

16%

HG

8%

8%

8%

12%

17%

13%

Respons op enquête

percentage respons tov studentenpopulatie

Ook naar geslacht is er verschil te zien in de respons. Vrouwen blijken
vaker te responderen dan mannen. Dit zien we zowel onder de studenten
van de Hanzehogeschool als onder die van de Rijksuniversiteit.
Dit verschil is niet volledig te verklaren door een hoger aantal
vrouwelijke studenten bij de onderwijsinstellingen. Ook in ons onderzoek
in 2009 bleek evenals bij andere onderzoeken dat de respons van
vrouwen hoger is.
Er is in de responsgroep van de enquête als we die vergelijken met
gegevens van de onderwijsinstellingen en de GBA enige onevenredige
vertegenwoordiging te zien van verschillende categorieën.
We hebben daarom op enkele categorieën een weging toegepast. Zo
kunnen we waarborgen dat studenten in de uitkomsten evenredig met
de GBA zijn vertegenwoordigd wat betreft hun leeftijd, hun geslacht en
de onderwijsinstelling .
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2.5 Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
Jongeren in de GBA
Groningen is een studentenstad bij uitstek. Dit brengt met zich dat er in
de stad verhoudingsgewijs zeer veel studenten studeren en, nog meer
dan in vele andere studiesteden ook wonen. Dit zien we terug in de
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
De bevolkingspiramide van de stad Groningen heeft de vorm van een
kerstboom, waarbij de uitstulpingen rond de 18 t/m 27 jaar direct in het
oog springen. Deze bevolkingspiramide laat heel goed zien dat er
verhoudingsgewijs opvallend veel stad-Groningers zijn in de
leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar.

Figuur 2.2 Bevolkingspiramide stad Groningen 1995 2011
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In de figuur zien we de bevolkingspiramide van 1995 weergegeven met
een blauwe lijn en die van 2011 met een oranje lijn.
Naast de opkomende vergrijzingsgolf, waar veel over wordt gesproken,
zien we een ander opmerkelijk verschil: Het aandeel vrouwen met een
leeftijd rond 22 jaar blijkt in 2011 ten opzichte van 1995 enorm te zijn
toegenomen.
We zien dat er een overschot aan vrouwen is tot het 23e levensjaar.
Daarna zijn er iets meer mannen dan vrouwen.
Verder valt op dat de groep van18 t/m 27 jaar vooral gegroeid is aan de
onderkant.
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Als de jongeren in de stad vooral studenten zijn dan kan dat er op duiden
dat de gemiddelde student woonachtig in Groningen jonger is
geworden.
Bij de mannen zien we dat in 2011 de uitstulping rond 22 jaar minder ver
doorschiet dan bij de vrouwen, maar deze verbreding van de
piramide/kerstboom loopt bij de mannen wel wat ‘langer’ door.
Als de GBA, zoals we vanwege de enorme vertegenwoordiging van
studenten in de gehele bevolking mogen aannemen, voor Groningen,
een goede weerspiegeling geeft van de (volume)ontwikkelingen van
studenten aan de HG en RUG, dan zou dat betekenen dat mannelijke
studenten gemiddeld op hogere leeftijd in de stad komen wonen en er
iets langer blijven.
De oververtegenwoordiging van vrouwen uit de cijfers van de
onderwijsinstellingen vinden we terug in zowel de enquêteresultaten als
in de GBA. Dat ondersteunt onze aanname dat de jongeren in de GBA in
de leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar vooral (ex-)studenten zijn.
De GBA, de gegevens van de onderwijsinstellingen en de
enquêterespons
We vergelijken de uitkomsten van de enquête en de gegevens van de
onderwijsinstellingen in hoofdstuk 3 nog op meerdere kenmerken met
gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en gegevens
van het CBS.
We zullen nagaan in hoeverre de van de instellingen en uit de enquête
verkregen informatie zich weerspiegelt in in de GBA gevonden aantallen
en in aantallen over studenten in Groningen vanuit het CBS.
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3. Studenten in categorieën naar aantallen
In dit hoofdstuk geven we allereerst op basis van de enquête geschatte
aantallen studenten in een aantal categorieën weer.
Daarnaast beschrijven we de herkomst van de Groningse studenten en
we toetsen de gegevens van de onderwijsinstellingen en de op basis van
de enquête gevonden aantallen en percentages aan cijfers uit de
Groningse GBA en aan cijfers van het CBS.
In de analyse van ons onderzoeksmateriaal worden de Nederlandse en
de internationale studenten apart besproken. Overeenkomsten en
verschillen worden hier benoemd, maar komen ook verderop in deze
rapportage nog aan de orde.
Vervolgens onderscheiden we de Nederlandse studenten op basis van
hun woonsituatie in twee categorieën: thuiswonende studenten en
uitwonende studenten. Beide groepen onderscheiden we vervolgens
nog eens naar buiten de stad Groningen wonend en in de stad wonend.

3.1 Internationale studenten
In 2011 zijn volgens opgave van de instellingen in Groningen 4.443 van
de studenten internationale studenten. Daarmee vertegenwoordigen zij
ruim 8 procent van de studentenpopulatie. Bij de RUG zijn 2356
internationale studenten ingeschreven, bij de Hanzehogeschool zijn dit
er 2087.
De respons van de internationale studenten.
Aan de enquête hebben 748 internationale studenten meegedaan.
De sekseverdeling in de respons is ongeveer 40 procent mannen om 60
procent vrouwen.

Figuur 3.1 De verdeling naar geslacht van de internationale studenten in de respons
Geslacht
Percentage
Man

38%

Vrouw

60%

geen antwoord

2%
100%

Totaal

In tegenstelling met de Nederlandse studenten zien we dat hier de
mannen in de respons nauwelijks zijn ondervertegenwoordigd.
Uit Tabel 1.2.2.1 blijkt dat 568 internationale studenten van de RUG
hebben meegewerkt, wat 24 procent van de ingeschreven internationale
studenten bij de RUG is.
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Van de Hanzehogeschool hebben 166 internationale studenten
meegedaan dat is 8 procent van het geheel aan internationale studenten
van de Hanzehogeschool. Het is (nog) onduidelijk hoe dit verschil te
verklaren is.
De resultaten zullen we wegen op geslacht, leeftijd en instelling.
In de responsgroep van de enquête meldt 95 procent van de
internationale studenten in de stad Groningen te wonen. Met een
thuisfront in het buitenland is dit hoge percentage niet verrassend. Het
wijkt om dezelfde reden duidelijk af van het percentage uitwonenden
onder de Nederlandse studenten.
Als we deze 95 procent doorrekenen naar alle internationale studenten
dan komt dit neer op ongeveer 4200 internationale studenten wonend in
de stad Groningen.
In de GBA vinden we in de leeftijdscategorie jongeren van 18 tm 27 jaar
een aantal van 5000 buitenlandse jongeren. Dat aantal past goed bij het
aantal van 4200 op basis van de enquête geschatte internationale
studenten wonend in Groningen.
Herkomst van de internationale studenten
De internationale studenten komen met 43 procent voor het grootste
gedeelte uit Duitsland. China komt met 9 procent op de tweede plaats.
Dat komt concreet neer op ongeveer 400 in de stad wonende Chinese
studenten.
De verdeling EU-landen niet EU-landen is ongeveer twee staat tot één.

Figuur 3.2 Top 10 landen van herkomst internationale studenten 2011
Land

percentage

Duitsland

43%

China

9%

Bulgarije

3%

Indonesië

3%

Griekenland

2%

Saudie-Arabie

2%

Mexico

2%

Spanje

2%

Ukraine

2%

Polen

1%
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Waarom internationale studenten kiezen voor Groningen
In mei 2011 verscheen een onderzoeksrapport (I-graduate,
najaarsenquête 2010) waarin Groningen er als studiestad in de ogen van
de internationale studenten (NB: in dit onderzoek alleen die van de RUG)
erg goed af kwam. Dat wil zeggen dat internationale studenten uit
Groningen van alle Nederlandse universiteiten het vaakst aangaven dat
ze op basis van hun studie-ervaringen hun studiestad en de daar
gevestigde Universiteit warm zouden aanbevelen in hun thuisland.
In de enquête hebben we internationale studenten gevraagd naar hun
reden om voor Groningen te kiezen.
Van de ruim 700 internationale studenten hebben 515 deze vraag
beantwoord. De antwoorden hebben we gerubriceerd en samengevat in
de volgende figuur.
Veel studenten benoemden meerdere aspecten van de studie, de stad of
het land, of hun specifieke uitgangssituatie, vandaar dat het totaal aantal
keren dat iets werd benoemd hoger is dan het aantal van hen die deze
vraag hebben beantwoord.

Figuur 3.2a Keuzeredenen voor Groningen genoemd door internationale studenten
Aantal keren
Reden keuze voor Groningen
genoemd
reputatie RUG, Hanze, studiestad

162

opleiding eigenschappen (dubbelt licht met reputatie)

158

uitwisselingsprogramma's, scholarship, hoorde bij beurs etc.

65

studiekansen in Groningen, geen numerus fixus/ clausus

34

taal, meestal Engelstalige opleiding, soms expliciet juist het Nederlands

97

wilde graag buitenland, internationaal karakter, ander land/Nederland en
cultuur leren kennen

66

kennissen, familie, vrienden, mijn partner

29

dichtbij huis (vnl. Duitsers)

16

Prijs

12

de stad / specifieke kwaliteiten van de stad, studentenleven en cultuur,
uitgaan

122

schaligheid stad en omgeving; rustig, overzichtelijk, vriendelijke stad,
leefbaar, veilig

9

cultuur, atmosfeer

6

groene stad en omgeving

3

meer woonruimte opties

1

Anders

28

Totaal opgetekend (n=515)

808
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Ook in ons onderzoek blijkt de teneur zeer positief.
Het meest genoemd worden redenen die liggen in de sfeer van de
studie: de goede reputatie van RUG en Hanzehogeschool, de ruime
opleidingskansen, de programma’s die worden geboden (vaak: de
Engelstalige). Ook komen studenten in Groningen terecht vanwege
uitwisselingsprogramma’s, beurzen, e.d. die hen verbinden aan
Groningen als studiestad, waardoor eigenlijk geen sprake is van een
keuze uit meerdere alternatieven.
Een aantal Duitse studenten sprak van de voor hen nabije ligging van
Groningen, gekoppeld aan een aantrekkelijk ‘ander’ klimaat.
De keuze om in een ander land te willen studeren en het internationale
karakter van stad en studie zijn eveneens vaak op te tekenen.
Naast het aantrekkelijke studieklimaat en het internationale karakter van
het studeren in Groningen worden toch ook kwaliteiten van de stad
Groningen opvallend vaak als reden genoemd.
De enquête bepaalde de aandacht van de respondenten sterk bij het
wonen en de woonruimte, maar toch werd maar één keer de
beschikbaarheid van woonruimte of de kwaliteit daarvan als reden
genoemd om te kiezen voor Groningen. Daarom kan de conclusie zijn
dat woonruimte voor internationale studenten wel belangrijk is, maar
niet in eerste instantie bij het bepalen van een keus voor een studiestad.
Pas als afgeleide van een keuze voor Groningen komt voor de
internationale student het wonen hoog op de agenda.
Om studenten de gelegenheid te geven hun voorkeur voor de studie in
Groningen te volgen en te verwezenlijken is een aanzienlijk contingent
aan woonruimte nodig. (we zagen hiervoor al: in 2011 plm. 4200)
Hoe duurzaam de positie van Groningen is als internationaal
aantrekkelijke en voor de hand liggende keuzeoptie is hier van groot
belang. Daarom moeten met de studentenwoningmarkt voor ogen
ontwikkelingen op dit terrein op de voet worden gevolgd. Zeker de
politieke en economische ontwikkelingen kunnen heel bepalend zijn.
Maar deze vallen buiten het bestek van dit onderzoek.
Leeftijd van de internationale studenten
In figuur 3.3 is te zien dat de internationale student gemiddeld één jaar
ouder is dan de Nederlandse studenten. De leeftijdscurven kennen voor
de internationale en de Nederlandse studenten voorts een vrijwel
identiek verloop.
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Figuur 3.3 Leeftijdsopbouw Nederlandse en internationale studenten
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Hoelang studeren internationale studenten in Groningen?
Ongeveer 50 procent van de internationale studenten is voor zijn studie 3
tot 4 jaar in Groningen. Maar toch zijn met 22 procent ook veel
internationale studenten hier niet langer dan 1 jaar.

Tabel 3.4 Aantal jaren studeren in Groningen, internationale student.
aantal jaren

percentage

1 jaar

22%

2 jaar

15%

3 jaar

24%

4 jaar

25%

> 4 jaar

8%

geen antwoord

5%
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3.2 De herkomst van de Nederlandse studenten in Groningen.
De stad Groningen voorziet naast de zojuist beschreven internationale
studenten voor nog veel meer Nederlandse studenten in woonruimte.
Waar komen deze Nederlandse studenten vandaan? Zijn er
wervingsgebieden in Nederland waaruit Groningen vooral zijn studenten
aantrekt?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag hebben we In de
enquête gevraagd naar de postcode van de ouder(s) van de studenten
afkomstig uit Nederland. De herkomst van de Nederlandse respondenten
leiden we af uit de spreiding van deze postcodes van de ouders.

Figuur 3.5 De woongemeente van de ouders van studenten Groningen 2011

Op de kaart is duidelijk zichtbaar dat de ouders van de Groninger
studenten vooral in Noord-Oost Nederland wonen. In 2009 zagen we al
eenzelfde beeld.
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Ook zien we dat studenten uit Overijssel en Gelderland een groter deel
van de Groningse studenten uitmaken dan die uit de provincies in het
westen en het zuiden van het land.
Uit de enquêtegegevens blijkt ook dat de spreiding over Nederland van
de ouders van de RUG-studenten groter is dan die van de ouders van de
Hanzehogeschool-studenten.

3.3 Enquête uitkomsten getoetst aan de GBA en gegevens van
onderwijsinstellingen.
In april 2011 blijken in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) bijna
53.000 personen ingeschreven in de leeftijdscategorie 18 t/m 27 jaar.
Iets meer dan de helft van dit aantal is vrouw.
In de GBA is in de leeftijdscategorie 18 t/m 22 jaar het aandeel vrouwen,
net als in de gegevens van de onderwijsinstellingen, behoorlijk hoger
dan dat van de mannen. In de leeftijdscategorie van 23 t/m 27 jaar is het
aandeel mannen iets hoger.
Van bijna 53.000 ingeschreven personen van 18 tm 27 jaar hebben
ongeveer 5.000 een niet Nederlandse nationaliteit.
Duidelijk blijkt hier dat er grote overeenkomsten en parallellen zijn in de
gegevens van de onderwijsinstellingen en die uit de Gemeentelijke Basis
Administratie. De te verwachten oververtegenwoordiging in de
betrokken leeftijdscategorieën blijkt ook in de GBA duidelijk te zien en de
aantallen op basis van gegevens verstrekt door de instellingen ‘passen’
binnen (overschrijden niet te zeer) de aantallen in de categorie 18 tm 27jarigen in de GBA. Ook de oververtegenwoordiging van vrouwen is in de
GBA te zien.
Cijfers lopen soms uiteen, mogelijke verklaring
We zien echter ook een fenomeen waarbij de cijfers van de
onderwijsinstellingen en uit de GBA uiteen lopen:
Zo zien we dat de inschrijvingen bij de onderwijsinstellingen in de laatste
16 jaar behoorlijk zijn gestegen van ongeveer 37.000 in 1994-1996 naar
51.454 in 2010-2011, dus met ruim 14.000.
In de zelfde periode zien we in de GBA binnen de leeftijdsgroep 18 t/m 27
jaar slechts een stijging van ongeveer 46.000 naar bijna 53.000. Deze
toename in de GBA vindt geheel plaats binnen de leeftijdsgroep 18 t/m
22 jaar; ruwweg van 20.000 naar 27.000 personen.
De stijging van het aantal jongeren in de GBA houdt met ongeveer 7000
personen dus geen gelijke tred met de toename van het studentenaantal
met ruim 14.000 op basis van de gegevens van de onderwijsinstellingen.
Ter verklaring van dit verschil kunnen we een aantal punten aanvoeren.
Allereerst is er een aanzienlijk deel van de studentenpopulatie dat wel in
Groningen studeert maar zich niet in de gemeente Groningen vestigt.
Daarnaast lijkt het er op dat het aandeel jongeren in deze
leeftijdscategorie onder de autochtone Groninger bevolking, dat
studeert, in deze 16 jaar groter is geworden.
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Uit en thuiswonend volgens de enquête vergeleken met de GBA
Binnen de responsgroep vonden we voor de onderscheiden categorieën
Nederlandse studenten de volgende percentages: 79 procent uitwonend
in de stad, 8 procent uitwonend buiten de stad, 11 procent thuiswonend
buiten de stad en de kleinste categorie, thuiswonend binnen de stad met
2 procent van de respons.
Uit de enquête resultaten komt dus naar voren dat de verhouding uit- en
thuiswonend vergeleken met 2009 veranderd zou zijn.
Want in 2009 bleek het aandeel uitwonend in de stad 70 procent. Dit
werd toen goed weerspiegeld in de cijfers in de GBA.
Het percentage van 79 dat we in de enquêterespons van 2011 vonden
zou duiden op een forse toename.
Maar als we nu gaan kijken naar de cijfers over 18 tm 27 jarigen in de
GBA dan kunnen we deze toename niet terugvinden.
Als we de resultaten van de enquête doorrekenen naar de gehele
jongerenbevolking en die vergelijken op wijkniveau met cijfers uit de
GBA dan blijken er wijken te zijn waar meer studenten zouden moeten
wonen dan er in deze wijken jongeren ingeschreven stonden in de GBA.
Ook wanneer we kijken op het niveau van jaarklassen krijgen we een
dergelijk verschijnsel. Als we de percentages uitwonenden op basis van
de enquête doorrekenen naar de gehele studentenpopulatie in de stad
dan zouden er meer studenten uit een bepaalde jaarklasse in Groningen
moeten wonen dan er in de GBA , dus in de gehele bevolking, in die
jaarklasse voorkomen. Kortom: iedere Groningse jongere van die leeftijd
zou dan moeten studeren aan de RUG of aan de HHG.
Daarmee blijkt een uitkomst van 79 procent van alle studenten
zelfstandig uitwonend in de stad zeer onwaarschijnlijk zo niet
onmogelijk. Er moet in de enquêterespons dus sprake zijn van een
oververtegenwoordiging van uitwonende studenten uit de stad
Groningen. Een schatting op basis van de enquête van de verhouding in
de totale studentenpopulatie zou een overschatting inhouden van het
aantal uitwonenden in de stad.
Is er een voor de hand liggende verklaring van deze
oververtegenwoordiging van uitwonenden in de stad in de
responsgroep?
Meest waarschijnlijk is dat de uitwonende studenten meer gemotiveerd
zijn geweest, om de enquête in te vullen en daarmee zijn
oververtegenwoordigd in de uitkomsten.
Om wat meer zicht te krijgen op deze kwestie en om te bepalen welk
percentage de werkelijkheid beter benadert hebben we naar extra
informatie gezocht. Deze vonden we bij het CBS.
Volgens het CBS woonden er op 1 september 2010 34.500 HBO- en WOstudenten in de stad Groningen. Dit cijfer is inclusief de internationale
studenten.
Op basis van dit cijfer kunnen we narekenen dat op 1 september 2010
ongeveer 64 procent van de ingeschreven Nederlandse WO en HBOstudenten jonger dan 28 jaar, woonachtig was in de stad Groningen.
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In de enquête van 2009 gaf ongeveer 30 procent van de uitwonende
studenten aan, dat ze gedurende het eerste of tweede semester op
zichzelf zijn gaan wonen. Doorvertaald naar de Groninger
studentenpopulatie betekent dit dat van ongeveer 10.000 eerstejaars
studenten, ongeveer 2.000 studenten pas na 1 september in Groningen
zijn gaan wonen.
Als we dit aantal optellen bij het cijfer van het CBS, dat als peildatum 1
september heeft, dan betekent dit dat medio 1 mei 2011, rond 70 procent
van de studenten op zichzelf woont in de stad Groningen.
Om de resultaten van de enquête in lijn te brengen met de GBA en het
CBS hebben we nu een verantwoorde basis om een correctie / bijstelling
toe te passen op het op basis van de enquête waargenomen aandeel van
79 procent uitwonenden in de stad.
Dit percentage fluctueert kennelijk gedurende het cursusjaar maar zal
rond de peildatum 1 mei op basis van het bovenstaande zeer
waarschijnlijk eerder dicht rond 70 procent liggen dan op de 79 procent
op basis van de enquête.
Op basis van deze overwegingen houden we voor het percentage in
Groningen wondende studenten van de populatie WO- en HBOstudenten op 1 mei 2010 een schatting aan van 70 procent.
Dit resulteert vervolgens in een geschatte verdeling in vier categorieën
die er als volgt uitziet:

3.6 Vier categorieën Groninger WO- en HBO-studenten in procenten
In Groningen
Buiten Groningen

Totaal

Thuiswonend

2%

17%

19%

Uitwonend

70%

11%

81%

Totaal

72%

28%

100%

3.4 Thuiswonende Nederlandse studenten
Als logische consequentie van de in de vorige paragraaf gemotiveerde
bijstelling naar beneden van de op basis van de enquête gedane
schatting van uitwonende Nederlandse studenten zal de schatting van
het percentage thuiswonende studenten naar boven moeten worden
bijgesteld naar 19 procent. 2 Procent woont thuis in de stad.
Deze laatste groep is zo klein dat we er in het vervolg van deze
rapportage niet meer apart aandacht aan zullen besteden.
Wanneer uit huis
De volgende figuur geeft enig zicht op het moment dat studenten uit
huis gaan wonen.
We zien dat hoe ouder studenten zijn hoe vaker ze uit huis wonen. Dat
verbaast niet. Het lijkt er op dat de zoektocht naar een woonruimte pas
werkelijk begint bij aanvang, of in de aanvangsfase, van de studie.
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De figuur maakt ook duidelijk dat ‘de grote beweging’ zich voordoet
tussen 17 en 20 jaar.

Figuur 3.7 Percentage thuiswonende studenten naar leeftijd
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In figuur 3.8 zien we hoe de verdeling naar leeftijd uit figuur 3.7 zich
vertaalt in volume, in aantallen studenten die thuis blijven wonen dan
wel zich op de (Groningse) woningmarkt begeven.

Figuur 3.8 Leeftijdsopbouw van de Groningse HBO/WO-studenten in de responsgroep
naar uitwonend-of thuiswonend en naar volume.
1000
uitwonend
thuiswonend
800

600

400

200

0
17

18

19

20

21

22

23

24

25

Zo wordt duidelijk dat van de zeventienjarigen een zeer groot deel (nog)
thuis woont, maar dat het daarbij naar aantal maar om een vrij kleine
groep gaat. De grootste volumes aan thuiswonende studenten vinden
we onder de studenten van 18 en 19 jaar. Daarna neemt het thuis wonen
niet alleen percentueel maar ook naar volume geleidelijk af tot de lage
waarden voor de 24- en 25-jarigen.
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4 De huidige woonsituatie van de Groningse
studenten
4.1 Redenen waarom studenten zich in Groningen hebben
gevestigd
De Groningse uitwonende studenten blijken in meerderheid de norm te
hebben gevolgd om rond hun twintigste levensjaar bij hun ouders weg
te gaan. De meest genoemde reden waarom ze het ouderlijk huis hebben
verlaten is dat ze ‘uit huis wilden wonen’.
Tweede meest genoemde reden is de reistijd van en naar Groningen.
Deze werd door de helft van de uitwonende studenten genoemd.

Figuur 4.1 Redenen om naar stad te verhuizen van de uitwonenden in de stad
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4.2 Redenen waarom studenten thuis blijven wonen
Voor de studenten die in de enquête hebben aangegeven dat ze (nog) bij
de ouders wonen is de meest genoemde reden daarvan, voor bijna
driekwart van deze groep, dat ze dat financieel aantrekkelijk vinden.
Bij je ouders wonen biedt daarnaast nog andere gemakken en die
vormen voor 60 procent redenen om ‘thuis’ te blijven wonen.
Een kleine 20 procent voert als reden voor hun thuiswonen aan het
woningaanbod in de stad Groningen niet geschikt te vinden.
Een derde van de bij de ouders wonende studenten meldt dat de reistijd
naar Groningen voor hen geen directe reden vormt om naar de stad te
willen verhuizen.
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Het percentage thuiswonenden blijkt na het twintigste levensjaar
behoorlijk stabiel rond tien procent. Dit terwijl onder de studenten van 18
jaar dit percentage nog dicht bij 50 ligt.
Het lijkt erop dat studenten vooral tot en met het twintigste levensjaar
beslissen om wel of niet naar Groningen te gaan verhuizen.

Figuur 4.2 De redenen van studenten om nog thuis te wonen
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Het gewicht van de redenen waarom men nog thuis woont, is in 2011
slechts gering veranderd ten opzichte van 2009. De belangrijkste redenen
(op het woningaanbod in de stad na!) worden in 2011 relatief gezien
minder genoemd.

4.3 Typering van uitwonende studenten in Groningen op basis van
studiefase en leeftijd en hun wooncarrières.
In de analyse van het onderzoeksmateriaal vonden we veel opvallende
verbanden tussen woonvariabelen enerzijds en de studiefase, of nog
sterker de leeftijd, anderzijds. Op basis van deze verbanden en om een
beter zicht te krijgen op de stad-Groningse studentenwoningmarkt gaan
we daarom over tot constructie van drie typen uitwonende studenten
gebaseerd op tijdsfasering in de studie en leeftijd. Deze typen geven ons
zicht op een wooncarrière die studenten op de Groninger woningmarkt
volgen: de beginnende student in de startfase van zijn wooncarrière, de
min of meer gevestigde ouderejaars student, doorgaans in de
middenfase van zijn studie in wat we, waar het om het wonen gaat,
kunnen benoemen als een verbeteringsfase, en ten slotte de student in
de afrondende fase. De laatste heeft al zicht op afronding van de studie
en kijkt vaak al uit naar en/of neemt al de eerste stappen in, een
volgende levensfase.
Parallel aan deze verdeling op basis van studiefase, maar zeker ook op
basis van leeftijdsgroepen , zijn de wooncarrières van uitwonende
studenten in Groningen te schetsen en is ook de woonvraag te
differentiëren.
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We gaan er vanuit dat op basis van die differentiatie een beter inzicht zal
ontstaan in de fenomenen die we op de Groningse woningmarkt voor
studenten en jongeren waarnemen.
De startfase
Eerst moet de (doorgaans jonge) student nog ongewend en in veel
gevallen nog vrij onbekend met de stad Groningen een woonplek zien te
bemachtigen op de woningmarkt. Het maximum van het budget en
globaal de afstand tot de belkangrijkste locaties, maar in dit stadium
vaak ook eenvoudigweg de beschikbaarheid van een plek zijn dan
bepalend voor de inname van een eerste woonplek.
Verbeteringsfase
Pas daarna komen de studenten na enige tijd in een fase waarin ze de
eerste ervaringen gaan wegen en vaststellen of die eerste plek, om welke
redenen dan ook, al of niet voldoet. Er is een woonplek in de stad
gevonden en men is enigszins thuis geraakt in de stad en de studie, en
men kent de stad beter en er zijn (informele) netwerken opgebouwd. Dan
kunnen studenten als daar aanleiding toe is en er mogelijkheden voor
zijn wat gefundeerder rond gaan kijken of er binnen die mogelijkheden
een betere woonplek te vinden is. Dit proces kan resulteren in meerdere
verhuisbewegingen binnen de stad. Vaak gaat het hier ook om
verhuisbewegingen die in de GBA niet eens zichtbaar worden;
opschuiven, binnen hetzelfde pand. Langzamerhand wordt zo de
woonsituatie van de student ‘beter’.
Afrondende fase
De student in de afrondende fase heeft doorgaans de geschetste eerdere
twee stadia doorlopen en heeft vaak al wat meer concreet zicht op de
toekomst na de studie. Werken, verder studeren of specialiseren? In
Groningen of elders? Vaak zijn deze studenten al enigszins gericht op het
vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Veel vaker ook dan de jongere
studenten wonen zij al samen met een partner. Deze studenten
oriënteren zich niet alleen meer op de (top van de)
studentenwoningmarkt, maar ze begeven zich vaker dan jonge studenten
ook meer en meer op de starterskant van de ‘reguliere’ woningmarkt.

4.4 De woonlocatie van de uitwonende student in de gemeente
Groningen.
We vroegen de respondenten in de enquête naar hun huidige postcode.
Op basis daarvan hebben we de woonlocatie van de studenten bepaald.
Dat resulteerde in een verdeling van de studenten over de stad die te
zien is in de onderstaande figuur.
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Figuur 4.3 Verdeling van uitwonende studenten over de stad (incl Internationaal) voorjaar 2011,
naar aandeel in de totale wijkbevolking

De figuur maakt snel duidelijk dat de studenten van de RUG en de
Hanzehogeschool vooral in of direct rond het centrum wonen.
De overgrote meerderheid van de uitwonende studenten woont ruwweg
in de stadsdelen tussen de zuidelijke en westelijke ringweg en het
van Starkenborghkanaal.
Er blijken in dit meer centrale stadsdeel meerdere wijken en buurten te
zijn waar de studenten een bevolkingsaandeel hebben van meer dan 40
procent: wijken als Centrum-zuid, Centrum-noord, de Korrewegbuurt, de
Zeeheldenbuurt en Oud-zuid. Dit zijn allen oudere wijken in of rond het
centrum met een groot deel van de woningen in particulier bezit.
In sommige wijken is het percentage studenten bijna net zo hoog als dat
van de jongeren van 18 t/m 25 jaar voorkomend in de GBA. Dat betekent
dat bijna de hele groep in die wijk wonende jongeren student is.
De specifieke bebouwing in de buurten kan van invloed zijn op de
hoogte van het percentage. De Zeeheldenbuurt, de buurt met het
hoogste percentage studenten, heeft naast veel voor studenten
aantrekkelijke 3-laags woonhuizen in particulier bezit ook nog enkele
studentenflats.
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De Korrewegbuurt heeft eveneens veel woningen van het
eerstgenoemde type maar herbergt inmiddels ook nog een behoorlijk
aantal studio’s. (Antillenstraat)

4.5 Van wie betrekt de uitwonende student in de stad zijn
woonruimte?
85 Procent van de uitwonende Nederlandse studenten huurt woonruimte
op de particuliere markt of van een woningcorporatie. De rest woont in
een huis van zichzelf of van de partner (rond 3%), of van ouders, familie
of kennissen (rond 10%).
In de beginfase van de studie oriënteren studenten zich het meest op de
particuliere huizenmarkt. Maar hoe verder studenten zijn met hun studie,
hoe vaker ze wonen in een pand dat eigendom is van een
woningcorporatie. Dit zal veel te maken hebben met de criteria die
woningcorporaties aanhouden voor aanmelding, inschrijving en de
daaropvolgende wachttijden.

Figuur 4.4 Het eigendom van de woonruimte van de Nederlandse uitwonende
studenten in Groningen naar leeftijd en in verhouding tot niet HBO/WO-studerende
jongeren en internationale studenten
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De verhouding tussen particuliere verhuur en corporatieverhuur is in
2011 63 procent tegen 23 procent. In 2009 was deze verhouding
56 procent tegen 28 procent.
In de volgende figuur vergelijken we voor 2009 en 2011 de verdeling van
de panden waar de studenten wonen naar eigendom op het moment dat
ze de vragenlijst invullen.
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Figuur 4.4.1 Eigendom van woonpand in 2009 en 2011 bij uitwonende Nederlandse
studenten in de stad Groningen
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Duidelijk is te zien dat de verhouding tussen particuliere verhuur en
verhuur door corporaties is verschoven: Het aandeel dat wordt bediend
door particuliere verhuur is enigszins toegenomen. In de volgende figuur
is voor 2011 het eigendom van de woningpanden van de studenten
vergeleken per leeftijdsgroep.

figuur 4.4.2 Eigendomverhouding in 2011, naar leeftijd
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Het is duidelijk dat hoe ouder studenten worden, het percentage met
woonruimte bij een woningcorporatie stijgt. Het aandeel van de
particuliere sector en de woningcorporatie is bij de oudere studenten
bijna gelijk.
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4.6 Het woningtype van uitwonende studenten in de stad.
Uitwonende studenten wonen in allerlei soorten woonruimte.
In de vragenlijst was de eenduidigheid van de typering van de
woonruimten niet optimaal. Maar op basis van de uitkomsten van twee
enquêtes hebben we toch inzicht verkregen in dit aspect van de
woonsituatie.
De verschillen tussen 2009 en 2011 zijn gering. Hieruit mag blijken dat de
groep studenten als geheel vrij consistent is in de duiding van het soort
pand waarin men woont.

Figuur 4.5 Meest voorkomende typen woonpand dat uitwonende Nederlandse studenten in de
stad op enquêtemoment bewonen ,naar leeftijd
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We zien dat over de hele linie de boven-/benedenwoning een groot
aandeel heeft, zeker naarmate de studenten wat ouder worden. Dat zien
we terug in Groningen in een aantal (oudere) wijken in de binnenstad of
de schil daar vrij dicht om heen, met veel studenten die daar
woonruimte huren van particulieren.
Wonen op een woonboot of in een ex-bedrijfsruimte komt weliswaar
voor, maar in het geheel hebben deze woonvormen slechts een gering
aandeel en daarom zijn ze niet in de figuur opgenomen.
Een nog betrekkelijk jong fenomeen is de studio, één-kamerappartement, waartoe ook de zogenaamde ‘containerwoningen’ kunnen
worden gerekend. Deze woningen omvatten in Groningen inmiddels een
deel van de markt dat ongeveer gelijk is aan dat van de studentenflats.
Voor deze studentenflat zien we een dalende lijn, in die zin dat van de
oudere studenten een steeds geringer deel in studentenflats woont.
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Naarmate de studenten ouder worden zit een geringer deel van de
studenten in (zeer waarschijnlijk: een deel van) een rijtjeshuis of een
gezinswoning en omgekeerd zit met de toename van de leeftijd een
groter deel in flatwoningen.

4.7 De oppervlakte aan woonruimte die de student tot de zijne
rekent
Als we vragen naar de woonruimte in vierkante meters die studenten tot
hun beschikking hebben dan komt het volgende beeld naar voren.

Figuur 4.6 De oppervlakte van de woonruimte van uitwonende studenten in Groningen in
percentages
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Meer dan de helft (57%)van de studenten in de stad heeft woonruimte
tot 20m2 tot zijn beschikking. De gemiddelde oppervlakte per uitwonende
student in Groningen is 21m2. De situatie rond de oppervlakte van de
woonruimte van studenten blijkt in 2011 weinig te verschillen van die in
2009.
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Figuur 4.7 De woonoppervlakte van uitwonende studenten in Groningen naar leeftijd
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De voorgaande figuur laat heel mooi zien dat uitwonende studenten in
Groningen naarmate hun leeftijd vordert gemiddeld in hun woonruimte
meer vierkante meters tot hun beschikking krijgen.
Men moet ook hier weer wel bedenken dat niet alle jaarklassen even
groot zijn naar volume. Zo zal de jaarklasse 27 jaar duidelijk minder
studenten herbergen en daarmee minder volume aan studenten dan
bijvoorbeeld de jaarklassen van 19 of 22.

4.8 De aanwezige woonvoorzieningen en het delen daarvan
Studenten moeten zich op de woningmarkt oriënteren op een aantal
voor hen belangrijke aspecten van hun woonbehoefte. De woonruimtes
moeten studenten een aantal basisvoorzieningen bieden. Het is van
belang in beeld te krijgen hoe daar verschillend in wordt voorzien. We
richten ons daarbij niet in de eerste plaats op de vraag of een
voorziening er is, want er wordt doorgaans wel in voorzien, maar veeleer
op de mate waarin die voorziening moet worden gedeeld. En daar is in
de enquête naar gevraagd.
Van alle uitwonende studenten in de stad woont 73 procent in een
woonruimte waarbij men de voordeur deelt met medebewoners (anders
dan de partner).
In de onderstaande figuur staat van deze respondenten weergegeven
hoe ze een aantal voorzieningen verder nog delen.
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Figuur 4.8 Gedeelde voorzieningen van studenten uitwonend in de stad Groningen.
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Vooral douche / toilet en keuken worden met 61 en71 procent vaak
gedeeld.
Er blijkt een verschuiving te zien te zijn van delen met 4 en meer
personen naar delen met 2 of 3 personen, dus naar een lagere bezetting,
en/of naar kleinere units.

Figuur 4.10 De mate waarin uitwonenden in Groningen hun douche en toilet delen,
naar leeftijd
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De bovenstaande figuur laat heel duidelijk zien dat naarmate de leeftijd
van de studenten vordert, ze hun sanitaire voorzieningen minder delen
met huisgenoten anders dan een eventuele partner.
Op jonge leeftijd, dus doorgaans bij binnenkomst in Groningen en in de
aanvangsfase van de studie komt het delen van sanitair veel voor, maar
naarmate de studenten ouder worden en een wooncarrière doormaken ‘klimmen’ in de markt - worden deze voorzieningen steeds meer privé.
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Figuur 4.11 De mate waarin uitwonende studenten in Groningen een keuken delen,
naar leeftijd
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Ook hier is het beeld: Naarmate de leeftijd vordert neemt het delen van
de voorziening af. En ook hier wordt duidelijk dat het delen met meer
dan vier personen het minst voorkomt. Niettemin blijft er net als bij het
sanitair een categorie variërend tussen twaalf en twintig procent die ook
als men ouder is geworden deze voorzieningen deelt met meer dan vier
personen. In het volgende hoofdstuk kunnen we bezien in hoeverre deze
actuele situatie aansluit bij de woonwensen van studenten.
Waarom vaak trendbreuk bij de 26-en 27-jarigen?
De trendbreuk die we in veel figuren zien rond het 27e levensjaar is te
verklaren uit de sterke afname van het volume aan studenten in de
oudere jaarklassen. In de responsgroep zijn deze categorieën maar klein
en daarom zal de kans op toevallige afwijking van de situatie in de
populatie groter zijn. Bovendien kunnen de weinige respondenten die op
hun 26e en 27e nog ingeschreven staan als student door selectie
waarschijnlijk enigszins afwijken van ‘de bulk’. De grote meerderheid van
de studenten is immers op deze leeftijd al verdwenen uit de Groninger
populatie studenten en vaak, maar lang niet altijd, ook al uit Groningen.
Figuur 4.4 verduidelijkt de geringere aanwezigheid van 26- en 27-jarigen
in de populatie studenten grafisch heel aardig.
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4.9 De woonlasten
We hebben in de enquête gevraagd naar de hoogte van de woonlasten.
Het gaat hier om woonlasten inclusief bijkomende kosten als voor gas,
water en stroom.

Figuur 4.12 De woonlasten (inclusief kosten) van uitwonende studenten in de stad
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De woonlasten variëren van minder dan € 250,- tot meer dan € 550,- per
maand.
In de stad ligt het woonlastenbedrag in 60% van de gevallen onder 350
euro. Het gemiddelde woonlasten bedrag voor deze categorie studenten
is € 350,Ook hier laten we weer zien hoe dit bedrag zich verhoudt tot de leeftijd
van de studenten.
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Figuur 4.13 Woonlasten van uitwonende studenten in Groningen naar leeftijd.
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Te zien dat studenten naarmate ze ouder worden licht meer gaan betalen
voor hun woonruimte. Maar in hoeverre is daarbij ook sprake van
verbetering/verruiming van het daarvoor gebodene?
Daarover geeft de volgende figuur informatie.

Figuur 4.14 Woonlasten, naar oppervlakte van de woonruimte in de Stad naar leeftijd
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En wat zien we? De jongere studenten, die gemiddeld minder
woonruimte hebben en gemiddeld lagere totale woonlasten hebben,
betalen gemiddeld meer per vierkante meter.
Naarmate studenten ouder zijn bezetten ze vaker woonruimtes met meer
meters, maar met een lagere prijs per meter.
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Daarbij blijft dan staan dat oudere studenten gemiddeld kennelijk zo veel
meters meer hebben dat ze in totaal juist iets meer betalen voor hun
woonruimte dan jongere studenten.
Woonlasten en inkomen
De meeste uitwonende studenten hebben woonlasten tussen € 250,- en
€ 350,-. De gemiddelde woonlast voor de uitwonende studenten in de
stad is € 350,- .De volgende figuur geeft voor deze groep studenten de
verhouding weer tussen hun woonlasten en hun inkomen.

Figuur 4.15 De woonlasten in relatie tot het inkomen, gemiddeld voor Nederlandse
uitwonende studenten in de stad overall en naar leeftijd
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De figuur laat zien dat zowel inkomen als woonlasten met de loop van de
jaren iets stijgen. Maar ook dat het inkomen iets meer stijgt dan de
woonlasten. Voor de jongere studenten betekent dit dat het deel van het
inkomen dat aan woonlasten, de zogenaamde woonquote, wordt
besteed percentueel groter is dan onder de oudere studenten. De
jongere studenten geven absoluut weliswaar iets minder uit, maar
betalen, omdat hun ruimtes kleiner zijn, gemiddeld iets meer per
vierkante meter. Dit terwijl ze minder bestedingsruimte hebben.
Al met al komen hier een aantal redenen bij elkaar die een logische basis
leggen onder de wijze waarop we zien dat de wooncarrière van een
student in Groningen zich ontwikkelt.
Een carrière waarin de student als deze eenmaal een plek in Groningen
heeft en de situatie daar kansen toe biedt, als leidraad heeft te streven
naar een aantrekkelijker plek met meer ruimte voor minder geld per
meter. Zo streeft de student er naar een plek te verwerven zoals zijn
voorgangers, vaak de ouderejaars, die al hebben ingenomen, voordat hij
zich als nieuwkomer op de markt meldde.
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Woonlasten, naar wijk
Voor de diverse wijken in de stad hebben we een berekening gemaakt
van de gemiddelde woonlasten zowel absoluut als per vierkante meter.
In de onderstaande figuur vindt u daarvan het resultaat.
Deze figuur biedt bovendien nog veel meer interessante informatie over
wijken en woonruimte voor jongeren.
Enkele opvallende zaken in het wijkoverzicht
In het overzicht (figuur 4.16) is te zien dat de woonlast in de Hoogte het
hoogst is. Maar daarvoor krijgt men wel zo veel meters dat de prijs per
vierkante meter juist de laagste is van de wijken. Bovendien kent de
Hoogte een hoog percentage corporatiebezit.
De situatie in Corpus den Hoorn lijkt op die in de Hoogte zij het dat de
buurtwaardering er hoger is.
Een andere opvallende buurt is Vinkhuizen waar de woonlast zowel
absoluut als per meter laag is, terwijl daar net als in de Hoogte de
waardering voor de buurt laag is maar voor de algehele woonsituatie
hoog. Ook deze buurt kent een hoog aandeel corporatiebezit.
Terwijl de woonruimteprijs tot de lagere behoort kent de Zeeheldenbuurt
de hoogste vierkantemeterprijs. De woonruimtes zijn er dan ook
gemiddeld het kleinst. Deze wijk kent veel particulier bezit dat aan
studenten verhuurd wordt alsmede een behoorlijk aantal kamers in
studenten-/jongerenflats. De wijk kent een zeer hoog aandeel studenten
in de totale bevolking.
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Figuur 4.16 Kenmerken van studentenwoonruimtes in Groningen per wijk gesorteerd op gemiddelde hoogte van de woonlast.
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4.10 Uitwonende Nederlandse studenten buiten de stad.
Een deel van de uitwonende studenten woont niet in de stad Groningen.
Op basis van de enquête en aanvullende informatie is dit deel bepaald
op 11 procent van de totale studentenpopulatie onder 28 jaar.
De onderstaande kaart laat zien dat deze uitwonende studenten voor het
merendeel in het noordelijk deel van het land wonen en daarvan vooraal
in de delen die dicht rond Groningen liggen, dan wel redelijk vlotte
verbindingen hebben met Groningen. Daarnaast zijn er concentraties in
de Randstad inclusief Utrecht.
De uitwonende studenten buiten de stad kennen, zo blijkt uit de enquête,
een duidelijk andere woonsituatie en een andere oriëntatie op de
woningmarkt dan de uitwonende studenten in de stad.
Onder deze studenten buiten de stad komt het, veel vaker voor dat ze
samenwonen opgeven als reden waarom ze niet (meer) bij hun
ouders/verzorgers wonen. Hieronder laten we, ook om de verschillen
met het wonen van jongeren in de stad aan te geven, een aantal
aspecten van het wonen van deze categorie de revue passeren.
Figuur 4.17 Woonlocatie van de studenten buiten de stad Groningen
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Woonruimte van uitwonende studenten buiten de stad
Hoeveel woonruimte hebben de uitwonende studenten buiten de stad
tot hun beschikking? Figuur 4.18 toont hoe er in de enquete werd
geantwoord op deze vraag.

Figuur 4.18 Het oppervlak van de woonruimte van uitwonende studenten buiten de stad (n=404)
Oppervlakte

Percentage

tot 15 m2

10%

tot 20 m2

9%

tot 25 m2

7%

tot 30 m2

5%

tot 40 m2

8%

meer dan 40 m2

62%
100%

Een heel opvallend verschil met de uitwonende studenten in de stad is
dat deze groep veel ruimer blijkt te wonen. Waren in de stad de kleine
woonruimtes tot 20 m2 in de meerderheid, buiten de stad scoort de
categorie met meer dan 40 m2 veruit het hoogst met een meerderheid
van ruim zestig procent.
De aanwezige woonvoorzieningen en het delen daarvan bij
uitwonenden buien de stad
Hoe verhoudt het delen van woonvoorzieningen in deze groep zich tot de
mate waarin dat in de stad het geval is?

Figuur 4.19 Gedeelde voorzieningen van voordeurdelers (percentages).
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We constateren dat uitwonende studenten buiten de stad duidelijk
minder vaak hun voordeur maar ook andere belangrijke voorzieningen
delen dan studenten wonend in de stad.
Wat kost het wonen op je zelf buiten de stad?
Hoe verhouden de woonlasten van de groep uitwonende studenten
buiten de stad zich tot die van studenten die in de stad wonen?

Figuur 4.20 Woonlasten van uitwonende studenten buiten de stad, leeftijd 18 tm 27 jaar.
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We zien dat deze categorie studenten voor een groot deel hogere
woonlasten heeft dan studenten in de stad. De gemiddelde woonlast van
deze studenten is € 413,-. Maar daar staat dan weer tegenover dat ze,
zoals hiervoor bleek, veel meer vierkante meters hebben en ook dat ze
opvallend veel vaker samenwonen dan de in Groningen wonende
studenten. Mogelijk worden lasten vaker niet individueel gedragen.
Het gemiddelde inkomen van deze groep ligt op plm. 720 euro, dat is 20
euro meer dan het gemiddeld inkomen van de uitwonenden in de stad.
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4.11 Internationale studenten
Hoe zoeken internationale studenten naar een woonruimte?
De internationale studenten wonen voor het overgrote deel (95%) in de
stad Groningen.
Van deze groep komt ongeveer tweederde van binnen de Europese Unie
de rest komt van buiten de Unie.
Meer dan 30 procent van de respondenten uit de groep internationale
studenten raadpleegde bij het zoeken naar een woonruimte de Housing
Office. Bijna 30 procent vindt ook daadwerkelijk een woonruimte via dit
Housing Office.
Dit zijn voor een zeer groot deel studenten die relatief kort in Nederland
studeren en onder hen zijn niet-EU-studenten oververtegenwoordigd.

Figuur 4.21 Hoe zoeken internationale studenten in de stad naar een woning
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Internationale studenten zoeken veel minder dan Nederlandse studenten
via het internet naar woonruimte.
De woonsituatie van internationale studenten
De internationale student woont, zoals moge blijken uit de volgende
figuur, behoorlijk kleiner dan de Nederlandse.
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Figuur 4.22 De huidige woonoppervlakte van de internationale en de uitwonende
Nederlandse studenten in Groningen in procenten
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Met 45 procent woont bijna de helft in een woonruimte tot 15 m2.
57 Procent van de Nederlandse studenten woont kleiner dan 20 m2, voor
de internationale studenten ligt dat percentage op 69 procent.
In de figuur is te zien dat van de internationale studenten vooral de
niet-EU-studenten de minste vierkante meters woonruimte hebben.

Figuur 4.23 De huidige woonsituatie van internationale studenten
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Bijna een kwart van de internationale studenten woont in specifieke
internationale studentenhuizen en verhoudingsgewijs wonen veel van
hen in de studentenflats. Vooral in de internationale studentenhuizen zijn
de niet-EU-studenten oververtegenwoordigd.
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Voor zover internationale studenten in rijtjeswoningen of boven en
benedenwoningen wonen, zijn dit vooral studenten uit een EU-land.
Wat betalen internationale studenten voor hun wonen?
Het gemiddelde inkomen van de internationale student ligt op ongeveer
675 euro. Dat ligt ongeveer 25 euro lager dan dat van de uitwonende
Nederlandse studenten in Groningen. De gemiddelde woonlast van de
internationale studenten is ongeveer 370 euro. Dit bedrag ligt 20 euro
hoger dan dat van de Nederlandse studenten. Als we deze beide
gegevens koppelen dan kunnen we concluderen dat de vrije
bestedingsruimte van de internationale studenten behoorlijk geringer is
dan die van de uitwonende Nederlandse studenten in Groningen.
De internationale studenten hebben gemiddeld minder woonruimte,
maar betalen gemiddeld meer terwijl ze er wat inkomen betreft minder
voor staan. Duidelijk moge zijn dat er voor de internationale studenten
financieel minder ruimte ligt voor kwalitatieve verbetering van hun
woonsituatie dan voor de Nederlandse studenten.
Figuur 4.24 De huidige woonlasten van de internationale studenten naar EU-afkomst
in procenten vergeleken met die van de Nederlandse
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Als we kijken naar de woonlasten van de internationale studenten dan
zien we dat in het duurdere segment de niet-EU-studenten
ondervertegenwoordigd zijn behalve in het allerduurste segment.
De studenten uit de EU-landen wonen duidelijk duurder en zelfs duurder
dan de Nederlanders. Laten we hierbij nog in ogenschouw nemen dat
internationale studenten gemiddeld veel vaker in kleine woonruimtes
blijken terecht te komen.
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5 Woonwensen en woonwaardering
In het vorige hoofdstuk hebben we de feitelijke huidige woonsituatie van
studenten uiteengezet.
In dit hoofdstuk proberen we daarop aansluitend een beeld te geven van
de woonwensen van de onderscheiden categorieën studenten en van de
wijze waarop studenten hun woonsituatie waarderen en wegen. Hier en
daar kiezen we ervoor om onze aandacht vooral toe te spitsen op de
woonwensen van studenten met een verhuiswens.
In het volgende hoofdstuk kunnen we dan verder ingaan op de mate
waarin en de manier waarop deze (af)wegingen resulteren in
bewegingen van studenten op de woningmarkt.

5.1 Thuiswonenden en hun oriëntatie op woonruimte elders
In de enquête hebben we de thuiswonende studenten gevraagd naar
hun mogelijke verhuisplannen. Iets minder dan veertig procent gaf aan
dat ze op dat moment geen plannen hadden om te verhuizen.
Reden om niet te willen verhuizen is vooral tevredenheid met de huidige
woonruimte. De prijs van de woonruimte speelt uiteraard een rol maar
vormt slechts voor een relatief klein deel van deze thuiswonenden de
beslissende reden om thuis te blijven wonen.

Figuur 5. 1 Redenen om niet te verhuizen van thuiswonende studenten
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Het type woning dat thuiswonende studenten zouden willen
De waardering van bijna alle (voor hen potentiële) woonvormen blijkt
onder de thuiswonenden hoger dan onder de uitwonenden. Opvallend is
ook dat de gezinswoning, de (jongeren)studio in een complex met meer
dan 100 wooneenheden en de studentenflat van de thuiswonenden een
hogere waardering krijgen dan van de uitwonenden. De thuiswonenden
zijn waar het gaat om het type woonruimte dus duidelijk minder kritisch
dan zij die al een eigen plek hebben.
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Oppervlaktewens van thuiswonenden
De oppervlakte die thuiswonenden die naar of in de stad willen
verhuizen, wensen, bedraagt gemiddeld 19 m2(de jongeren 18 m2 en de
ouderen 21m2) Dat is 6m2 minder dan de gemiddelde gewenste
oppervlakte van de uitwonende studenten met verhuiswens. Let wel dat
is gemiddeld, kijken we naar de eerstejaars uitwonenden, dan blijken
deze een gewenst oppervlak te hebben van 20m2.
Kennelijk willen thuiswonenden dus ook wel een plek die minder ruim is
en ontstaat eventuele behoefte aan extra ruimte pas nadat een eerste
plek is ingenomen.
Het maximale bedrag dat thuiswonende studenten aan woonruimte
willen besteden vergeleken met dat van de overige studenten
Hiervoor zagen we al hoeveel studenten daadwerkelijk uitgeven aan
wonen. En hoeveel (van welk soort) woonruimte verschillende groepen
daarvoor krijgen. Maar wat is nu de financiële ruimte die studenten
ervaren om eventueel nog te kunnen kiezen voor iets anders?
In de volgende figuur is te zien dat thuiswonenden gemiddeld minder
financiële ruimte hebben dan uitwonenden. We zagen al eerder dat dit
naast andere een reden kan zijn om nog thuis te wonen en voor een
kleiner deel van de thuiswonende studenten vormt dit dè reden om thuis
te blijven wonen.

Figuur 5.2 Het bedrag dat respondenten die naar of in de stad willen verhuizen maximaal aan
huur willen betalen, verdeeld naar thuiswonend en uitwonend (2011).
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De huur die thuiswonenden die naar de stad willen verhuizen bereid zijn
maximaal te betalen bedraagt gemiddeld € 322,- . Dat bedrag ligt lager
dan het bedrag dat studenten die al in de stad wonen gemiddeld betalen
en zeker lager dan hetgeen die studenten maximaal zouden willen
betalen. Dit duidt er op dat deze nieuwkomers een beroep op het lagere
segment van de studentenwoningmarkt zullen (moeten) doen.
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Ze zullen gemiddeld al gauw genoegen moeten nemen met iets minder
en dat is precies wat we ook zien dat er met de jongere studenten
gebeurt.

5.2 Woonwaardering en woonwensen van uitwonende studenten in
Groningen
Het maximale huurbedrag van de groep uitwonenden in Groningen met
een verhuiswens
Hieronder vindt u informatie over het bedrag dat de groep studenten die
al op zich zelf woont in de stad maar een verhuiswens heeft, maximaal
zou willen betalen voor zijn woonruimte.
De jongere studenten willen/kunnen minder uitgeven dan de oudere
studenten. En daar voldoen ze in die zin aan dat ze kleiner blijken te
wonen. Ze betalen dan in de praktijk totaal vaak nog evenveel als veel
van de oudere studenten, maar daarmee zijn ze relatief minder af, in die
zin dat ze gemiddeld minder meters voor hun geld krijgen.
De groep uitwonenden in de stad is in 2011 bereid een hoger maximaal
bedrag voor woonruim te betalen dan dezelfde groep uit 2009.
De volgende figuur geeft nog iets duidelijker informatie over de ruimte
die de uitwonende studenten hebben voor besteding aan woonruimte.

Figuur 5.3 Het woonlastenbedrag van respondenten die op zichzelf wonen binnen de stad en
een verhuiswens hebben, naar huidige woonlasten en maximaal te besteden woonlasten(2011).
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De gemiddelde huur die deze groep op het moment van enquêteren
betaalt bedraagt € 341 en ze willen/kunnen gemiddeld maximaal € 372
aan huur betalen.
Waardering van verschillende woningtypen
Gevraagd naar het oordeel over verschillende woningtypen blijken de
studentenflats en grootschalige studiocomplexen duidelijk niet populair
bij de in Groningen (uit)wonende Nederlandse studenten. Slechts een
kleine 20 procent oordeelt hier positief over.

Figuur 5.4 Oordeel over woningtypen door Nederlandse studenten uitwonend in de
stad Groningen
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De uitwonende Nederlandsed studenten hebben veel vaker een positief
oordeel over boven/benedenwoningen (in vooral twee- en drie-laags
bouw), of een (deel van een) rijtjes- of (haf-)vrijstaande woning.
Het wonen in een boven/benedenwoning wordt het hoogst
gewaardeerd, gevolgd door de gezins- of rijtjeswoning. Daarna volgt de
(jongeren)studio algemeen.
Een flat of een complex met minder dan 30 wooneenheden wordt iets
lager en ongeveer gelijk gewaardeerd. De (jongeren)studio in een
complex met meer dan 100 wooneenheden en de studentenflat worden
het laagst gewaardeerd.
Opvallend is hier het verschil in oordeel tussen ‘de jongerenstudio’ in
algemene zin en de ‘jongerenstudio in een complex van minder dan 30
woonéénheden’. De conclusie kan daarbij zijn dat waarschijnlijk alleen al
de suggestie van massaliteit door (met <30 of zelfs met >100) een
complexgrootte te benoemen, de waardering voor een dergelijke
woonsituatie drukt.
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De gewenste woonoppervlakte
De volgende grafiek toont de woonoppervlaktewens van de groep die
niet bij de ouders woont en binnen de stad wil verhuizen. Van de
studenten die thuis wonen is geen oppervlaktewens bekend.

Figuur 5.5 De woonoppervlakte van respondenten die op zichzelf wonen en binnen de stad een
verhuiswens hebben, verdeeld naar huidige oppervlakte en de oppervlakte die men minimaal
wenst (2011).
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De gemiddelde woonoppervlakte die de respondenten hebben is 19 m2.
De oppervlakte die ze wensen is gemiddeld 25 m2.
Er is hier dus sprake van een behoorlijke discrepantie.
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Figuur 5.6 . De oppervlakte die respondenten die naar/in de stad willen verhuizen, wensen,
verdeeld naar thuiswonend en uitwonend (2011)
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De uitwonende studenten in de Groningen wensen gemiddeld 6 m2 meer
dan de thuiswonenden.
In figuur 5.6a zien we dat de gewenste oppervlakte nogal toeneemt
naarmate de student ouder wordt.

Figuur 5.6a De oppervlakte die respondenten met een verhuiswens naar/in Groningen
wensen naar leeftijd.
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Voor het 20e jaar ligt de gemiddelde minimale oppervlaktewens beneden
20m2, maar is men boven de 20 dan wil men toch ruimer wonen. En de
gewenste hoeveelheid meters stijgt geleidelijk door als ware dit een
functie van de leeftijd.
Het belang van voorzieningen en de mate waarin men deze wil delen.
Voor de waardering van de woonsituatie en dus bij het zoeken naar een
(andere) woonplek blijken bepaalde voorzieningen belangrijker dan
andere.

Figuur 5.7 De respondenten die naar/in de stad willen verhuizen, en de waardering van enkele
woonvoorzieningen (2011)
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Een eigen fietsenberging wordt het minst belangrijk gevonden.
De waardering van een eigen douche/bad en die voor een eigen keuken
liggen daarentegen op een ongeveer gelijk hoog niveau.
Ruwweg geldt: hoe meer privé een voorziening is, hoe meer belang er
aan wordt toegekend dat die min of meer privé geboden wordt. Je
kamer is nog meer privaat dan je keuken of toilet of douche. Een eigen
berging, voordeur, fietsenstalling of tuin blijken weer minder belangrijk
dan een eigen keuken of toilet.
Dit alles is ook mooi te zien in de volgende figuur waarin ook aandacht is
voor de vraag in hoeverre men bereid is een voorziening te delen.
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Figuur 5. 8 Respondenten met een verhuisplan richting Groningen en de mate waarin zij
voorzieningen willen delen (2011)
ik alleen (eventueel met partner)

met 4 of minder dan 4 personen

met meer dan 4 personen

niet belangrijk

keuken
toilet, douche
woonkamer
voordeur
tuin
berging
fietsenstalling
n=1657

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rond 55 procent wil zijn keuken en zijn sanitair het liefst niet delen.
Ongeveer 35 procent van de studenten zou deze voorzieningen wel
willen delen, maar dan met maximaal 4 personen. Toilet en douche en
keuken wil men niet of nauwelijks meer delen met meer dan 4 personen.
Bij de voorziening woonkamer moet men bedenken dat het hier gaat om
een aparte woonkamer, naast een kamer waarin men slaapt. De vraag
houdt dan in: Als er een aparte woonkamer is, in hoeverre wil je die
voorziening dan delen. Het bleek dat de voorziening woonkamer in rond
de vijftig procent van de gevallen aanwezig is.
Ook in een tuin, een berging of een fietsenstalling is in lang niet alle
woonsituaties van studenten voorzien. Ten opzichte van een eventuele
berging, fietsenstalling en/of tuin geldt deze wens deze privé te hebben
minder sterk.
Thuiswonenden met een verhuiswens blijken, als nieuwkomers,
gemiddeld sterker dan uitwonende studenten met een verhuiswens
bereid te zijn om voorzieningen met maximaal vier personen te delen.
Als studenten eenmaal in de stad wonen en dan willen verhuizen daalt
de bereidheid om voorzieningen te delen. Hier komt ook de factor leeftijd
weer in beeld: naarmate men al een plek heeft in de stad en er al een
tijdje woont gaat men zich bij verhuisplannen meer oriënteren op
positieverbetering en kennelijk houdt verbetering dan onder andere in
het minder delen van een aantal belangrijke voorzieningen.
De bereidheid om voorzieningen te delen met meer dan vier personen is
voor de belangrijkste voorzieningen als keuken en sanitair met rond
5 procent zeer gering.

62

De waardering van de woonlocatie
Voor het oordeel over de locatie van een woonplek blijkt vooral de
aanwezigheid van winkels voor de dagelijkse boodschappen van groot
belang. Ook de ligging ten opzichte van het stadscentrum is een
belangrijke factor. Aan de afstand tot de studielocatie wordt eveneens
belang gehecht, zij het in iets mindere mate.

Figuur-5.9 Het oordeel van de uitwonende Nederlandse studenten in Groningen over
enkele aspecten van de woonlocatie
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Wonen in een buitenwijk of wonen buiten de stad blijken duidelijk
onaantrekkelijk te zijn voor deze in Groningen wonende studenten.
De tevredenheid met de ligging
Het gemiddeld rapportcijfer dat uitwonende studenten die in de stad
wonen toekennen aan de ligging/locatie geven is 7,6. Voor studenten die
buiten de stad wonen is dat met 7,7 gemiddeld zelfs iets hoger.
In de enquête geven veel studenten aan dat ten opzichte van de
waardering van de ligging van de woonruimte de afstand tot het
centrum een belangrijke factor is. Aanleiding om daar nog eens wat
nadrukkelijker naar te kijken
We deden dit door op basis van postcodes een afstand tot het centrum
te genereren. Gesorteerd en gegroepeerd op afstand komen we dan tot
het onder staande beeld.
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Figuur 5.10 Uitwonende studenten in de stad en hun waardering van de locatie van
hun woonruimte in relatie tot de afstand tot het centrum. (de ster op de Grote Markt)
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Figuur 5.10 laat prachtig zien dat naarmate studenten verder van de ster
op de Grote Markt verwijderd wonen, ze bijna lineair en geleidelijk
verlopend, minder tevreden zijn over de locatie van hun woonruimte.
Tevredenheid met de locatie naar wijk.
De waardering voor de woonlocatie over de verschillende wijken van
hen die in de stad Groningen wonen (zie figuur 5.11), levert voor
Groningen-kenners, zeker na het bovenstaande, geen verassend beeld.
De wijken dicht bij het centrum kennen de grootste tevredenheid en de
twee wijken in het centrum leveren de meeste respondenten met `zeer
tevreden`.
De vier laagst scorende wijken liggen allen buiten de ringweg, dat houdt
in: verder van het centrum. Bovendien liggen drie van deze vier wijken in
het zuiden van de stad. Dat houdt in dat ze niet alleen relatief ver van het
centrum liggen maar ook vrij ver van de meeste studielocaties en zeker
op grotere afstand van het Zernike-complex.
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Figuur 5.11 Waardering van de locatie van de woonruimte in de stad Groningen,
uitgesplitst naar wijken.
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(Sommige wijken zijn in het overzicht niet meegenomen, omdat daar te weinig
respondenten wonen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen)

Er is naar studiefase/leeftijd een gering verschil te zien in de wijklocatie
van de woning. Figuur 5.12 geeft hierover nadere informatie.
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Figuur 5.12 De gemiddelde leeftijd van respondenten uitwonend in de stad Groningen
naar woonwijk
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We zien dat de wijken met de gemiddeld laagste leeftijd allen wijken zijn
die veel particuliere woningen kennen en/of veel studenten- of
jongerenflats. Bovendien liggen ze relatief dichtbij het centrum of tussen
centrum en studielocaties.
De wijken met de gemiddeld hogere leeftijden zijn of centrumwijken of
wijken met relatief veel huurwoningen van corporaties.
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Waardering van de algehele woonsituatie ten opzichte van de
waardering van de buurt
De volgende figuur geeft een beeld van het rapportcijfer van de
uitwonende Nederlandse studenten voor hun buurt gerelateerd aan het
cijfer voor hun algehele woonsituatie.

Figuur 5.13 Waardering van de algehele woonsituatie en van de woonbuurt van de
uitwonende Nederlandse studenten in de stad Groningen naar wijk.
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Allereerst een aantal opmerkingen over de interpretatie van deze cijfers.
Advies aan de lezer is hier zich niet te zeer te laten leiden door de hoogte
van deze (rapport-)cijfers. De ervaring met dit soort items in enquêtes is
dat de situatie al tamelijk extreem moet zijn om gemiddeld tot een
onvoldoende cijfer te leiden. In die zin is de eerste geruststelling van de
figuur dat nergens een onvoldoende te bespeuren is.
Belangrijk is ook te beseffen dat de spreiding in individuele scores er wel
is maar dat de spreiding in de gemiddelde score over de wijken maar vrij
gering is. Er is bij vergelijking van gemiddelde waarden logischerwijs
een tendens naar kleine verschillen. De extreme waarden middelen zich
immers uit. Dit alles kan er toe leiden dat een op het eerste oog niet
spectaculaire afwijking van een gemiddelde wijkscore van de
gemiddelde stadswaarde al veel zegt. Een half punt verschil is als het om
dit soort wijkgemiddelden gaat dan al groot te noemen. Met dit besef is
het nu van belang te bezien welke (typen?) wijken positief dan wel
negatief afwijken en in hoeverre daarin lijnen te traceren zijn.
Uit de figuur kunnen we opmaken dat de waardering van de algehele
woonsituatie en de waardering van de woonwijk weliswaar vaak
samenlopen, maar dat deze tegelijkertijd ook opvallend uiteen kunnen
lopen.
Een opmerkelijk fenomeen in dezen komt naar voren in de wijk De
Hoogte. Studenten kennen daar de hoogste waardering van de hele stad
toe aan de algehele woonsituatie, maar ze hebben er daarentegen de
laagste waardering voor de woonwijk.
Een zelfde beeld zien we in Vinkhuizen. De corporaties bieden daar
kennelijk aantrekkelijke woonruimte, je woonmeters voor weinig geld
met voorzieningen die je met weinig personen hoeft te delen, maar de
studenten in deze wijk vinden hun wijk duidelijk minder aantrekkelijk.
In buurten als het Centrum en de Oosterpoort zien we precies de
keerzijde van dit beeld: De algehele woonsituatie waardeert men er
minder, maar de studenten waarderen deze stadswijken toch hoog.
Waarschijnlijk vanwege de centrale ligging en het karakter van ‘echte
studentenbuurt’, met een daarbij horend klimaat.
Opvallend en daarom het vermelden waard is dat, ondanks de lage
tevredenheidsscore over de ligging van de wijk Coendersborg, deze wijk
kennelijk toch andere kwaliteiten heeft die leiden tot een van de hoogste
tevredenheidsscores over de woonwijk. Ligging ten opzichte van het
centrum blijkt daarmee duidelijk niet de allesbeslissende factor wanneer
het gaat om de tevredenheid van studenten over hun woonbuurt.
Deelaspecten van de algehele tevredenheid over de woonsituatie
Waaruit is tevredenheid over de woonsituatie zoals die wordt
weergegeven in een rapportcijfer nu opgebouwd?
Voor een aantal kwaliteitsaspecten van woonruimten hebben we
rechtstreeks naar de tevredenheid gevraagd. Het beeld rond de
tevredenheid blijkt niet of nauwelijks te verschillen van het beeld uit ons
onderzoek van 2 jaar geleden.
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We presenteren de opbouw van de (on-)tevredenheid voor twee
deelgroepen: zij die een verhuiswens in of naar Groningen hebben en zij
die geen verhuiswens hebben.

Figuur 5.14a Tevredenheid over een aantal aspecten van de woonsituatie van
respondenten met een verhuiswens
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Figuur 5.14b Tevredenheid over een aantal aspecten van de woonsituatie van
respondenten zonder verhuiswens
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In de figuren is goed te zien dat respondenten met een verhuiswens
duidelijk minder tevreden zijn dan zij die geen verhuiswens hebben.
Over de woonkosten is de sterkste ontevredenheid op te tekenen,
gevolgd door oppervlakte en de kwaliteit van de voorzieningen. Ligging
en locatie worden wel genoemd als gevraagd wordt naar achtergrond
van verhuisneiging, maar draagt zo lijkt uit deze cijfers op te maken
minder zwaar mee in de algehele (on-)tevredenheid over de algehele
woonsituatie van deze studenten.
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5.3 Uitwonenden buiten de stad en hun woonwaardering
Uitwonenden buiten de stad zijn meer tevreden over hun wonen
Uitwonende studenten buiten de stad scoren op bijna alle waarderingen
van de woonsituatie iets hoger dan uitwonenden in de stad. Maar daar
staat toch tegenover dat voor hen de waardering voor ligging/locatie als
enige van deze vijf gemeten aspecten lager uitvalt dan voor de
uitwonende studenten in de stad.

Figuur 5.14c Tevredenheid over een aantal aspecten van de woonsituatie van
respondenten die uitwonen buiten de stad.
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Het grootste verschil met de studenten die uitwonen in de stad zien we
bij het deelaspect huisgenoten. De studenten buiten de stad zijn meer
tevreden/minder ontevreden over hun huisgenoten. Dat komt
waarschijnlijk doordat huisgenoten bij uitwonende respondenten buiten
de stad per oppervlakte minder in aantal zijn, vaker familie of vrienden
zijn, of vaker een relatie hebben met de ondervraagde student. Kortom:
De huisgenoten zijn vaker huisgenoten op basis van een bewuste keuze
en/of een al bestaande relatie-/vertrouwensbasis.
Verder zijn uitwonenden buiten de stad meer tevreden over de
oppervlakte van hun woning. (we zagen al dat ze dan ook gemiddeld
behoorlijk ruimer wonen) Ook bij deze groep respondenten geldt de
grootste ontevredenheid de woonkosten.
De kleine groep die op zich zelf woont buiten de stad en zegt naar de
stad te willen verhuizen (n=58) betaalt nu gemiddeld € 274,- en is bereid
maximaal € 382 betalen. Dat betekent in de praktijk dat deze groep zich,
gemiddeld, althans financieel, op dezelfde markt kan richten als zij die al
in de stad wonen en dat ze daar mogelijk iets meer ruimte hebben.
Naar oppervlakte is er ten aanzien van een eventuele woonwens richting
de stad nauwelijks discrepantie ten opzichte van het huidige
woonoppervlak, iets wat we wel zagen bij hen die al in Groningen
wonen. Ze hebben gemiddeld 28 m2 en ze wensen in de stad 29 m2.
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5.4 Het oordeel van Internationale studenten over hun woonruimte
De waardering voor verschillende woningtypen
We zagen in het vorige hoofdstuk al dat de internationale studenten in
vergelijking met de Nederlandse studenten relatief vaak in
(internationale) studentenhuizen en studentenflats wonen. En dat ze vaak
kleiner wonen en hogere woonlasten hebben bij een gemiddeld geringer
inkomen. Maar hoe waarderen zij de verschillende aspecten van hun
woonsituatie?
Eerst kijken we naar hun waardering voor verschillende typen
woonruimte.

Figuur 5.15a en b Waardering van verschillende soorten woonruimte door internationale
studenten naar EU-herkomst
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Opvallend sterker dan onder de uitwonende Nederlandse studenten (zie
figuur 5.4) kent de flat onder de internationale studenten een hoge
waardering en dan onder de niet-EU-studenten het sterkst. Dit zien we
ook terugkomen in de beoordeling van de huidige woonsituatie: de niet
EU-student waardeert als de huidige woning een flat is deze bijna een
vol punt hoger dan de EU-student.
De waardering van (jongeren-)studio’s in complexen groter dan 100
appartementen is evenals bij de Nederlandse studenten duidelijk laag.
Niettemin zien we dat de waardering onder niet-EU-studenten toch weer
duidelijk hoger is dan onder EU-studenten.
Verder valt op dat buitenlandse studenten het meest positief oordelen
over het idee een flat als woning te hebben, maar dat ze bij de
beoordeling van hun werkelijke huidige woonruimte evenals de
Nederlandse studenten een hoge waardering toekennen aan de gezins-/
rijtjeswoning en de boven-/ benedenwoning.

Tabel 5.16 De huidige woonsituatie van internationale studenten en de waardering
daarvan in een cijfer
rijtjeswoning/gezinswoning
studio
anders
boven- of beneden woning
flat
gemiddeld
studentenhuis
EU

studentenflat

buiten EU

internationaal studentenhuis
5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

Opvallend is verder dat hoewel er veel praktisch gebruik wordt gemaakt
van aanbod als het (internationaal) studentenhuis en de studentenflat,
deze woonvormen in de praktijk lager worden gewaardeerd dan de flat,
rijtjeswoning, boven- /benedenwoning of een appartement.
In die zin wijken de internationale studenten kennelijk in hun kwalitatief
oordeel over hun woonsituatie minder af van de Nederlandse studenten
dan hun daadwerkelijke woonsituatie zou doen vermoeden.
Het zijn meer hun specifieke eigenschappen als nieuwkomers (geen
thuisbasis in de buurt dus direct een woning nodig, mindere beheersing
Nederlandse taal, sociaal ongewend en onbekend in de stad èn in het
land) en deels hun gemiddeld kortere verblijf in Groningen en hun
beperkte financiële ruimte die hen aangewezen doen zijn op het door
hen ingenomen marktsegment.
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Waardering van de locatie
Bij de waardering voor een locatie zijn voor de internationale studenten
vooral de winkels voor de dagelijkse boodschappen en een locatie dicht
bij de studie en niet te ver van het centrum belangrijk.

figuur 5.17a en b Waardering voor woonlocatie door de Internationale studenten naar EUherkomst; eerst EU-herkomst daarna niet-EU-herkomst.
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We zien dat ook hier de ligging ten opzichte van de winkels voor de
dagelijkse boodschappen het hoogst scoort. Een locatie dichtbij de
studie scoort hier eveneens hoog (vooral bij de niet-EU-studenten) en
hoger dan bij de Nederlandse studenten. Een locatie dicht bij het
centrum scoort hier als te waarderen waarde geen tweede plaats zoals
bij de Nederlanders maar een vierde.
Ook voor de internationale studenten zijn locaties in een buitenwijk of
buiten de stad (sterk) ongewenst.
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Voorzieningen en de mate waarin men wil delen
Aan internationale studenten met een verhuiswens vroegen we in
hoeverre ze bereid zijn bepaalde woonvoorzieningen te delen. We zien in
onderstaaande tabel dat de internationale student wat betreft zijn
wensen gemiddeld niet sterk afwijkt van de Nederlandse studenten. (zie
figuur 5.8) De internationale student hecht het meest aan eigen sanitair.
Bij de Nederlandse student is dat de eigen keuken. Maar beide keren is
er tussen die twee slechts gering verschil. De weerstand ten opzichte van
het delen van voorzieningen ligt bij de internationale student een ietsje
lager, dat wil zeggen men accepteert iets vaker een iets minder privékarakter van voorzieningen. Maar in grote lijnen wijkt het beeld niet sterk
af.

Figuur 5.18 De bereidheid om voorzieningen te delen van internationale studenten met
verhuisplannen
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6. Verhuisneiging en verhuisbewegingen van
studenten naar en binnen de stad.
In de vorige hoofdstukken is in beeld gebracht hoe verschillende
categorieën studenten op het meetmoment wonen en wat ze belangrijk
vinden bij de beoordeling van hun woonsituatie.
De persoonlijke waardering van de combinatie van (onder andere) de tot
dusver beschreven aspecten van het wonen kan er toe leiden dat
studenten blijven waar ze zijn, maar het leidt er ook op grote schaal toe
dat ze willen verhuizen. En dat is iets wat ze, na iets (beter) passends
gevonden te hebben, ook veel doen.
In dit hoofdstuk gaan we voor de verschillende groepen bezien in
hoeverre woonwensen en de afwegingen van de huidige woonsituatie
leiden tot concrete verhuisplannen naar of binnen Groningen.

6.1 Thuiswonende studenten en hun verhuiswens
Ongeveer 18 procent van de studenten woont bij de ouders. We hebben
gezien dat dit voornamelijk om financiële redenen is en dat het thuis
wonen ook gemakkelijk is voor veel studenten. Toch wil een groot
gedeelte van deze thuiswoners verhuizen.
Het aandeel dat uit huis wil blijkt in 2011 iets groter dan in 2011.

Figuur 6.1 De verhuisneiging van thuiswonende studenten
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In de figuur zien we dat 20 procent van de thuiswonenden actief op zoek
is, of al een toezegging heeft.
Van de thuiswonenden wil met 42 procent een opvallend groot gedeelte
wel verhuizen, terwijl ze toch zeggen niet actief op zoek te zijn
Van de thuiswonenden die willen verhuizen, wil, zo bleek uit de enquête,
ongeveer 80 procent verhuizen naar Groningen. Dit betekent dat in totaal
ongeveer 50 procent van de thuiswonende studenten wil verhuizen naar
de stad Groningen. Een derde van deze groep studenten is ook echt
actief op zoek of heeft een toezegging. Van de andere twee derde is de
vraag hoe sterk hun wens om naar de stad Groningen te verhuizen nu
precies is en hoe groot de kans is dat die wens tot daadwerkelijke
stappen voert en wanneer.
Waarom thuiswonenden naar Groningen willen verhuizen
De belangrijkste reden dat thuiswonenden uit huis willen is allereerst dat
men gewoonweg de behoefte heeft om het ouderlijk huis te verlaten en
op zich zelf te gaan wonen. Een exponent van een normaal proces van
verzelfstandiging en volwassen worden.
De studenten hebben kennelijk wel het oog op Groningen laten vallen.
Men zou de vraag kunnen stellen of dit alleen te verklaren is uit de
studiekeuze en/of andere (studie-)steden even sterk en succesvol aan
jongeren appelleren als de stad Groningen.
Voorts worden het vaakst als belangrijke redenen genoemd de afstand
tot de opleiding en de afstand tot de binnenstad van Groningen.

6.2 Verhuisplannen van uitwonenden die al in Groningen wonen
Van de uitwonende studenten in de stad is15 procent actief bezig met
het zoeken naar een andere woonruimte of men heeft die al gevonden.
Nog eens 24 procent heeft een minder actieve verhuisneiging. Drie van
de vijf uitwonende Groningse studenten hebben geen plan om te
verhuizen
Welke consequenties deze cijfers hebben voor het vraagvolume op de
woningmarkt vindt u beschreven in hoofdstuk 7.
Van de uitwonende studenten in Groningen die willen verhuizen wil een
vijfde niet naar Groningen, maar naar elders verhuizen. Kortom van de
uitwonenden in Groningen heeft 32 procent verhuisplannen met de stad
Groningen als doel voor ogen.
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Figuur 6.2 uitwonende studenten in Groningen en hun verhuisplannen
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Van zowel de uit- als thuiswonende studenten met een verhuiswens zegt
ongeveer 4 procent op het moment van invullen van de enquête al
woonruimte te hebben gevonden.
Verhuisredenen binnen de stad
De meest gehoorde motivatie om te verhuizen bij studenten in de stad is
dat de huidige woonruimte te klein is. De hoogte van de woonlasten is
voor de uitwonende studenten in de stad vaker een reden om te willen
verhuizen dan voor de thuiswonende studenten en de uitwonende
studenten buiten de stad.
Ook de locatie van de woonruimte vormt vaak een reden.
Een aantal redenen heeft niet zo zeer met de kwaliteiten van de huidige
woonsituatie te maken; men wil gaan samenwonen of men wil/moet
verhuizen naar een andere stad.
Circa 13 procent van de uitwonende studenten in de stad stoort zich te
zeer aan buren of huisgenoten en heeft daarom verhuisplannen. Onder
de uitwonende studenten buiten de stad ligt dit percentage lager.
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Figuur 6.3 Redenen van verhuiswens van uitwonende studenten in de stad naar
studiefase
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In deze figuur is duidelijk te zien dat studenten in de afrondingsfase
vaker willen verhuizen om te gaan samenwonen of om naar een andere
stad te gaan en minder omdat de woonruimte te klein is.
De verhuiswens van Internationale studenten
Met 95 procent woont het overgrote deel van de internationale
studenten op zich zelf in de stad Groningen. We hebben geconstateerd
dat ze wat hun huidige woonruimte wel afwijken van de Nederlanders,
ze wonen kleiner en duurder met een gemiddeld geringer budget.
Daardoor en door hun situatie als nieuwkomer in Groningen is hun
perspectief op woonruimte gemiddeld beperkter dan van de
Nederlandse studenten. Ze blijken minder af te wijken in hun woonwens
dan hun woonsituatie doet vemoeden.
Gevraagd naar hun verhuisplannen blijkt dat de internationale
studenten, ondanks hun geringere financiële ruimte, ongeveer even
hoog te scoren als de Nederlandse uitwonende studenten in Groningen:
Net als onder de Nederlandse studenten die in Groningen wonen denkt
tweevijfde over verhuizen en de helft daarvan is er actief mee bezig of
heeft zelfs al een toezegging voor een nieuwe plek.
Interessant is nu om te kijken naar de achtergrond van deze
verhuisneiging.
De volgende figuur laat een iets ander beeld zien dan dat van de
Nederlandse studenten. Daar was de grootte van de woonruimte met
afstand de voornaamste drijfveer om te verhuizen en kwamen de
woonlasten op de tweede plaats. Bij de buitenlandse studenten zijn het
vooral de woonlasten die een reden vormen voor verhuisplannen.
Kennelijk laat ook het niveau van de voorzieningen in de huidige woning
nog te wensen over.
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Dit item scoort bijna dertig procent scoort terwijl dit onder de
Nederlanders in Groningen met een verhuiswens rond 15 procent ligt.

Figuur 6.4 Redenen van verhuisplannen onder internationale studenten
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Veel minder dan onder de Nederlanders vormen de buren of
huisgenoten de aanleiding om te willen verhuizen. Ook een vertrek naar
een andere stad en gaan samenwonen worden door de internationale
studenten veel minder vaak als reden opgevoerd.
De vraag naar een locatie dichter bij de opleiding scoort internationaal
iets hoger dan bij de Nederlanders en een gewenste ligging dichter bij
het centrum worden door beide groepen ongeveer even vaak als reden
opgevoerd.
We mogen er van uit gaan dat waar de financiële prikkel om te verhuizen
zwaarder weegt dan de wens om ruimer te wonen ,dit mogelijk tot een
andere woonvraag en een ander verhuisgedrag leidt dan bij de
Nederlandse studenten in Groningen.
Het geld lijkt er hier meer toe te doen dan de meters. Een betaalbare plek
met goede voorzieningen en locatie kan dan opwegen tegen wat minder
ruimte.
Meer vraag van binnen de stad dan van buiten de stad
We moeten bedenken dat de groep uitwonende studenten in de stad met
een verhuiswens, zeker inclusief de internationale studenten met
verhuisneiging, naar aantal de groep die van buiten naar de stad wil
nogal overstijgt.
Als we uitgaan van het percentage van 50 procent van de
thuiswonenden dat aangeeft te willen verhuizen naar Groningen en dat
ruwweg doorrekenen dan komen we op ruim vierduizend thuiswonende
studenten gericht op de vraagkant van de woningmarkt in Groningen.
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Onder de al in Groningen wonenden is het percentage dat zegt te willen
verhuizen lager maar de betreffende groep is veel groter: 32 procent van
de uitwonende studenten in Groningen (figuur 6.2) en daarbij nog 35
procent van de internationale studenten (figuur 6.4) met een
verhuiswens binnen Groningen komt neer op ruim tienduizend personen
met een actieve of passieve vraag naar woonruimte in de stad
Groningen.
De conclusie is dat de totale vraag naar studentenwoonruimte in
Groningen sterker wordt bepaald door de studenten die al in Groningen
wonen dan door hen die zich in Groningen willen vestigen.

6.3. Redenen om te blijven wonen waar je woont.
Uiteraard krijg je waardevolle informatie als je mensen vraagt of en
waarom ze willen verhuizen. Maar er is evenzeer informatie over
verhuisgedrag te achterhalen door uit te zoeken wanneer en waarom
men juist niet verhuist. Wat houdt studenten op hun plek? En welke
studenten vooral?

Figuur 6.5 De redenen waarom uitwonende studenten in de stad niet willen verhuizen.
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Aan de studenten zonder verhuisplan hebben we gevraagd waarom ze
niet willen verhuizen.
Maar liefst 67 procent geeft hierop aan tevreden te zijn met hun
woonruimte.
Deze redenen voor uitwonende studenten in de stad om niet te
verhuizen blijken in 2011 weinig veranderd te zijn ten opzichte van 2009.
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6.4 Verschilt de verhuiswens per buurt?
De onderstaande figuur geeft per postcodewijk in Groningen informatie
over de wensen van de daar wonende studenten om te verhuizen en de
intensiteit waarmee ze bezig zijn om aan die wens ook echt gevolg te
geven.

Figuur 6.6 Het zoeken naar andere woonruimte en de intensiteit waarmee dat gebeurt
naar woonwijk in Groningen.
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We zien dat de wens om al dan niet te verhuizen niet gelijk verdeeld is
over de stad. Er zijn meerdere opvallende zaken te memoreren.
Als eerste is er weer de Hoogte, waar de waardering voor de buurt laag
bleek, maar waar de waardering voor de woonsituatie het hoogst is. (zie
figuur 5.13) En het blijkt nu dat De Hoogte ook één van de wijken is waar
de studenten een lage verhuiswens kennen. Bovendien hadden we ook
al gezien dat de studenten in deze wijk gemiddeld het oudst zijn en dat er
veel corporatiebezit is.
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Opvallend is ook dat onder de wijken met een frequentere verhuiswens
veel wijken zijn uit het zuiden van de stad.
(zie voor aanvullende informatie over woonaspecten van de wijken
figuur 4.16)

6.5 Hoe zoekt men naar woonruimte?
De onderstaande figuur geeft informatie over de manier waarop
uitwonenden hun woonruimte hebben gevonden

Figuur 6.7 De zoekwijze naar woonruimte van uitwonenden in en buiten de stad (n=4467
respectievelijk 404)
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(De som van de percentages in de figuur komt boven 100% uit omdat er meerdere antwoorden
gegeven mochten worden.)

De manier van zoeken naar woonruimte verschilt in 2011 niet opvallend
van die in 2009. Er wordt in 2011 iets meer op internet en via familie en
kennissen gezocht.
Studenten die al in de Stad wonen zoeken op meer diverse wijzen naar
woonruimte dan studenten van buiten de stad. Studenten wonend
buiten de stad noemen vaker het zoeken met behulp van internet en van
medestudenten.
Zij zoeken vooral ook opvallend vaker met behulp van familie en
kennissen. Dit kan heel goed verband houden met zoeken dichtbij de
plaats van herkomst, waar familie en kennissen de markt kennen en
waar de student toch al binding mee heeft. We zagen immers al dat een
zeer groot deel van de Groningse studenten uit de Noordelijke en
Oostelijke regio’s afkomstig is. Als dan de afstand tot Groningen in
kilometers of in reistijd acceptabel is dan is er althans wat dat betreft niet
de noodzaak om je in de stad te vestigen.
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De uitwonenden buiten de stad kennen, al is de afstand tot de
Martinitoren wat groter, wat betreft hun woonsituatie een grotere
tevredenheid dan de studenten die in de stad Groningen wonen.

6.6 Aantallen bewegingen; binnenkomst en vertrek uit Groningen
Maar hoe actief verhuist men nu werkelijk? Met welke aantallen en in
welke stroombewegingen verhuizen studenten, en iets ruimer
beschouwd jongeren, naar, binnen en uit Groningen?
In deze paragraaf gaan we in op de verhuisbewegingen in Groningen
zoals die naar voren komen uit de mutaties in de GBA.
Allereerst zetten we nog even een aantal belangrijke aspecten van de
Groningse context op een rij.
We zagen al dat Groningen een extreem jonge bevolking kent en als
studiestad, centraal in het noorden gelegen, relatief en absoluut heel
veel studenten aantrekt. En verder zagen we dat Groningen vooral
veroorzaakt door deze jonge inwoners een zeer hoge mobiliteit kent.
Vanaf het zeventiende levensjaar nemen de bevolkingsjaarklassen
ineens gigantisch in volume toe. Boven de jaarklassen 22 en 23 worden
de jaarklassen weer kleiner. Maar de afname gaat wel veel geleidelijker
dan de toename rond 18 jaar en bovendien nemen de jaarklassen in
aantal wel af, maar tot volumes die opmerkelijk hoger liggen dan die van
de jaarklassen van de oorspronkelijk al in de stad wonende zestien- en
zeventienjarigen.
Vertrek, verhuizingen en een carrousel
De jongvolwassenen studeren af, gaan meer en meer werken. Van hen
gaat een aanzienlijk aandeel op zoek naar werk elders of ze gaan elders
verder met hun studie. Deze laatste jongeren doen geen beroep meer op
de woningmarkt in de stad Groningen en laten daar een ruimte achter
voor instromers of voor positieverbeteraars. Die positieverbeteraars
maken op hun beurt weer ruimte vrij. Zo leidt één vertrek mogelijk tot
meerdere verhuisbewegingen en is er sprake van een carrousel van
bewegingen op de woningmarkt voor jongeren.
Hoeveel jongeren komen er nu op welke leeftijd binnen en hoeveel
vetrekken er weer en hoe oud zijn ze dan?
We spreken hier dan ineens heel nadrukkelijk van jongeren en niet meer
van studenten. Dat heeft zijn redenen:
Voor de leeftijdscategorieën van 18 en 19 jaar is het nog redelijk simpel:
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Als we het hebben over de vraag naar zelfstandige woonruimte van
jongeren van die leeftijden in de stad Groningen dan gaat het, zo blijkt
uit de GBA gecombineerd met aantalleninformatie verstrekt door de
onderwijsinstellingen en informatie uit onze enquête, voor het overgrote
deel om studenten. Verreweg het grootste volume van de vraag naar
woonruime en de grootste aantallen mutaties komen voor deze
leeftijdsgroep voor rekening van studenten. Hier bepalen studenten de
markt.
Maar in de leeftijdscategorieën vanaf 20 jaar zien we dat de categorie
jongeren in de Groninger GBA voor een steeds groter gedeelte ook uit
niet- (of vaak niet-meer-) studenten bestaat.
Als jongeren echter geen student (meer) zijn en (nog) niet vertrekken uit
de gemeente dan doen ze als inwoner nog wel een beroep op de
woningmarkt. En die woningmarkt is voor een groot deel dezelfde als die
waarop de (oudere) studenten zich richten.
Sterker nog het gaat hier voor een deel zelfs om exact dezelfde jongeren.
Immers ze blijven gewoon zitten waar ze al zaten, maar ze heten
plotseling geen student meer. Maar veel van deze jongeren wonen nog
wel, en vaak nog jarenlang, in Groningen. En daarbij is er vaak geen
acute aanleiding om zich direct na het afstuderen in een andere
woonruimte te vestigen.

Figuur 6.8 Opbouw van de bevolking van 15 tm 27 jaar in de stad Groningen naar
aandelen studenten Nederlands, internationaal en niet (HBO/WO-)studerenden naar
leeftijd, geëxtrapoleerd op basis van gewogen enquêteresultaten.
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Grafiek 6.9 toont de instroom, de uitstroom en het saldo van deze twee
in de leeftijdsgroepen van 17 t/m 29 jaar. We kiezen ook hier voor een
wat ruimere leeftijdsselectie om duidelijker te laten zien waar tendensen
beginnen en waar ze later weer afzwakken en wat er aan bijzonders te
zien is als de studenten komen en langzamerhand deels weer gaan.
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Duidelijk is in de figuur te zien dat de instroom van de jongeren in de
stad vooral geconcentreerd is rond 18 en 19 jaar. De uitstroom heeft een
lagere top en deze is ook breder. De top van de uitstroom vinden we
rond 22 t/m 25 jaar. Dit is in verband te brengen met een gemiddelde
studieduur van tussen 4 en 6 jaar.
Aan het verschil tussen immigratie en emigratie, het migratiesaldo, zoals
weergegeven in figuur 6.9 zien we dat er in de bevolkingsgroep 17 t/m 29
jaar meer personen de stad binnen komen dan er uit gaan.
De stad krijgt bovenop haar eigen vrij geringe aanwas zeer veel jonge
bewoners toegevoegd waarvan een groot deel na de studieperiode niet
direct vertrekt, maar, in elk geval voorlopig, in de stad blijkt te blijven
wonen. Dit geldt zeker voor de jaarklassen met daarin veel personen in
de eerste jaren na beëindiging van de studie.
Op basis hiervan moge duidelijk zijn dat er in Groningen naast een groot
volume aan woonruimte voor de jongere en de oudere studenten, een
groot volume aan woonruimte gevraagd wordt door (oudere) jongeren
bestaande uit niet-studerende jongeren, studerenden aan andere
instellingen en zeker ook niet-meer-studenten.

Figuur 6.9 Migratie in Groningen over het kalenderjaar 2010 naar leeftijd en geslacht. (in GBA)
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Deze groepen niet-studenten hebben in dit onderzoek minder aandacht
gekregen. We hebben ons gericht op de WO- en HBO studenten. Maar
als men verantwoord zicht wil krijgen op de woonmarkt voor de oudere
jaarklassen is het zeker daar (zie figuur 6.8) belangrijk om breder te
kijken, te schatten en te plannen dan alleen op basis van aantallen
studenten.
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En andersom is het als het gaat om de vraag om woonruimte van oudere
studenten nodig te kijken naar, te spreken over, en te werken in, de totale
breedte van de woonmarkt voor oudere jongeren en niet meer beperkt te
spreken van ‘de studentenwoningmarkt’ of ‘de kamermarkt’.
Waar gaan de vertrekkers naar toe?
We zagen al dat lang niet alle nieuw gekomen studerende Groningers de
stad na de studie weer verlaten en dat velen dat, als ze al vertrekken, dat
pas na enige tijd doen,. Maar waar gaan zij die wel vertrekken naar toe?
De enquête biedt hierover geen informatie, omdat studenten die recent
hun studie beeindigd hebben en/of verhuisd zijn, niet zijn geënquêteerd.
We hebben in de GBA wel gezien dat de groep jongeren een grote
overlap heeft met de groep studenten. (hoe jonger hoe sterker dat zo is)
We kijken in dat licht naar welke steden en regio’s volgens de GBA de
vertrekkende jongeren, dus inclusief studenten, niet –studenten en (net)
niet-meer-studenten, van 18 t/m 29 jaar verhuizen.

Figuur 6.10 Bestemming van 18-29 jarige vertrekkers uit Groningen in 2010 volgens de GBA
Bestemming

Aantal

Regio Groningen-Assen

1296

Buitenland

1281

Noord-Holland

1108

Overijssel

1001

Friesland

950

Onbekend

903

Zuid-Holland

547

Utrecht (provincie)

530

Drenthe

524

Gelderland

479

Groningen (alleen provincie en buiten gemeente Groningen)

434

Zuid Nederland (Li, NB, Zl.)

283

Flevoland

158

We zien dat een grote groep jongeren verhuist naar een bestemming
(anders dan de stad Groningen) in de regio Groningen-Assen. Een grote
groep verhuist naar het buitenland. Hier zal het hoofdzakelijk gaan om
internationale studenten.
Binnen Nederland vormt Noord-Holland, met daarin Amsterdam als
grootste trekker, de grootste bestemming.
De (studenten-)steden Utrecht en Groningen zijn, zo blijkt uit statistieken
van de gemeente Amsterdam, de twee grootste leveranciers van nieuwe
Amsterdammers.
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7. Woningaanbod en Woningvraag
7.1. Woningvraag?
Ons rapport is bijna af. De woonsituatie van de studenten in Groningen
is beschreven evenals hun woonwensen, de woonwaardering en de
verhuisneiging en het verhuisgedrag van studenten op de Groningse
woningmarkt.
Hoewel het eerste doel van dit onderzoek en de rapportage niet was te
komen tot een weergave van de volumes van vraag en aanbod op de
woningmarkt voor jongeren en studenten en de ontwikkelingen daarin,
hebben we toch een hoop informatie op basis waarvan met de nodige
voorzichtigheid iets kan worden gezegd over volumes en
aantalsverhoudingen op de markt.
We zijn zeker na dit onderzoek doordrongen van het besef dat
ontwikkelingen in de situatie op de woningmarkt voor studenten en
jongeren en de marktpositie van Groningen als studiestad ten opzichte
van studenten sterk afhangen van zaken als conjunctuur, politieke
context, onderwijskwaliteit, demografische ontwikkelingen en
ontwikkelingen in het buitenland. Maar dergelijke zaken vallen buiten het
bestek van dit onderzoek.
We bepalen ons daarom bij de situatie zoals we die tussen najaar 2010
en mei 2011 aantreffen en proberen op basis daarvan een goede
weergave te presenteren van hoe de studentenwoningmarkt in
Groningen er uitziet: hoeveel van de studenten waar wonen, hoe hen dat
bevalt en daarenboven in hoeverre ze plannen hebben om te verhuizen.
Daarmee kunnen we zien hoeveel woonruimtes er nu op de markt zijn,
hoeveel vraag er is en in hoeverre de vraag van buiten of van binnen de
stad komt. We proberen daarbij ook antwoord te krijgen op de vraag of
er vooral vraag is naar verbetering van hen die al op zich zelf in
Groningen wonen of naar woonruimte waarbij voor iemand van buiten
een plek moet worden gevonden.
Kennis van het aanbod
Daarbij is het nodig ook goed zicht te hebben op de woonruimte die voor
studenten en in breder marktperspectief voor jongeren beschikbaar
komt. Helaas kunnen we op basis van onze enquête, die alleen
informatie gaf over studenten, en onze informatie uit de GBA over
mutaties waarbij we zien dat het bij vertrekkenden vooral moet gaan om
niet- en ex-studenten, geen voldoende beeld geven van het vertrek en
wat dat aan leegkomende woonruimte voor de markt oplevert.
Daarmee ervaren we behoefte aan vervolgonderzoek om antwoord te
kunnen geven op de vraag:
Hoe, waarom en wanneer en in welke aantallen vertrekken er (jonge)
mensen uit Groningen die ruimte vrijmaken voor nieuwkomers?
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Dat jonge vertrekkers uit de stad op het moment van vertrek in
meerderheid geen student meer zijn is in dit onderzoek al duidelijk
geworden.
Een schatting van de vraag
In het onderstaande overzicht vindt u cijfers zoals we die op basis van
ons onderzoek konden meten en afleiden van bestandscijfers en
metingen.
De cijfers in dit rekenmodel zijn afgerond. Dat heeft zijn redenen:
Precieze cijfers suggereren een exactheid die we op basis van dit
onderzoek niet mogen en niet moeten willen hanteren. Met deze
afgeronde cijfers hopen we te benadrukken dat het hier gaat om de ons
inziens, op basis van het beschikbare materiaal, mogelijk beste schatting
van hoe de situatie in de markt is.
We beseffen heel goed dat er hier al gauw allerlei ruis op de lijn is
bijvoorbeeld vanwege bestanden die altijd enigszins achterlopen op de
actualiteit en verschillen in peildata. Deze ruis kan aanzienlijke
consequenties hebben voor uitkomsten. kleine verschillen hebben al
gevolgen. Waar we echter schatten, schatten we op die gronden die we,
met alle beperkingen binnen onze mogelijkheden en met het beschikbare
materiaal, als optimaal zien.
Zo was er onder andere de vraag in hoeverre de enquête de
verhoudingen in de markt tussen thuiswonende en uitwonende
studenten juist weerspiegelt. Daar zijn we elders uitgebreid dieper op
ingegaan om een goed antwoord te vinden. We kozen er om goede
redenen voor de verhouding zoals die uit de enquête naar voren kwam
tussen uitwonend en thuiswonend onder de Nederlandse studenten bij
te stellen. Daarbij kwamen we uit op 70 procent uitwonend in Groningen
als een goed passende waarde. Maar uitgaande van onder andere een
peildatum, eerder in het cursusjaar, kun je ook komen op een percentage
van 64 procent.
Omdat bestanden voortdurend en altijd bewegen en verlopen en we
hier een momentopname maken is voor meerdere opties iets te zeggen.
Daarom presenteren we hier cijfers die een bandbreedte kennen. Zo is te
zien welke consequenties een andere getalsverhouding in de populatie
tussen uit en thuiswonenden kan leiden tot andere vraagaantallen in ons
rekenmodel.
De aantallen studenten zijn bepaald op basis van een (bijgestelde)
verhouding van 70 procent (past het beste bij de situatie in mei) en
daarnaast ook op een schatting van 64 procent van de Nederlandse
studenten uitwonend in de stad. (een percentage dat de situatie aan het
begin van het cursusjaar benadert).
In totaal studeren er ruim 50.000 personen aan RU Groningen en
Hanzehogeschool Groningen. We hebben ons in eerste instantie beperkt
tot de jongeren onder hen: studenten jonger dan 28 jaar. Dan blijven er
47450 over.
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Figuur 7.1 Studenten in Groningen aan RU Groningen of Hanzehogeschool Groningen
jonger dan 28 jaar met schatting naar categorie
studenten jonger dan 28 jaar

Ned

Internationaal

totaal

Thuiswonend

8500

uitwonend buiten stad

4600

180

4780

uitwonend in stad

30600

3570

34170

Totaal studenten jonger dan 28 jaar

43700

3750

47450

8500

Figuur 7.2a Verhuisplannen van Groningse studenten WO en HBO naar zoekintensiteit
en consequenties voor de woningvraag van studenten bij 70 % uitwonende studenten
in de stad.
bij 70% uitwonend
actief op zoek in
Groningen

passief op zoek in
Groningen

totaal op zoek in
Groningen

Nederlands thuiswonend

1400

2900

4300

Nederlands uitwonend buiten stad

350

450

800

Nederlands uitwonend in stad

3700

5900

9600

internationaal in stad

600

600

1200

internationaal buiten stad

30

30

60

Totaal

6000

10000

16000

Verhuisplannen naar Groningen

actief

Passief

totaal

vraag naar woonruimte in
Groningen van binnen Groningen

4300

6500

10800

vraag naar woonruimte in
Groningen van buiten Groningen
1800
3400
Door afronding kloppen de totalen mogelijk niet meer exact.

5200

alle studenten jonger dan 28 jaar

Volgens de twee uiterste varianten van ons rekenmodel is er sprake van
een actuele vraag van binnen Groningen van 4000 eenheden en als we
de passieve vraag meetellen zelfs tussen 10.000 en 11.000.
Van buiten Groningen kan de actuele vraag naar woonruimte in
Groningen geschat worden op 1800 tot 2050 eenheden terwijl er nog een
passieve vraag is van 3400 tot 4000, wat in totaal betekent tussen 5200
en 6100 eenheden.
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Figuur 7.2b Verhuisplannen van Groningse studenten naar zoekintensiteit en
consequenties voor de woningvraag van studenten bij 64% uitwonende studenten in
de stad.
bij 64% uitwonend
actief op zoek in
Groningen

passief op zoek
in Groningen

totaal met
verhuisplan naar
Groningen

Thuiswonend

1700

3500

5200

uitwonend buiten stad

400

550

950

uitwonend in stad

3400

5400

8800

internationaal in stad

600

600

1200

alle studenten jonger dan 28 jaar

internationaal buiten stad
Totaal

verhuisplannen
vraag naar woonruimte in Groningen
van binnen Groningen

30

30

60

6100

10000

16100

actief op zoek in
Groningen

passief op zoek
in Groningen

totaal

4000

6000

10000

4050

6100

vraag naar woonruimte in Groningen
van buiten Groningen
2050
Door afronding kloppen de totalen niet meer exact.

Bij herhaling moet worden gesteld dat we binnen deze studie en op dit
moment onvoldoende zicht hebben op de ontwikkelingen op de
aanbodkant van de markt en dan met name op de wijze waarop en de
aantallen waarin er ruimte vrij komt. En dat is essentieel voor
beslissingen over de beschikbare voorraad rond bijbouwen of meer
woningen beschikbaar maken voor studenten en jongeren.
Dit komt vooral doordat vertrek iets is van ex-studenten, waarover we
hier weinig informatie hebben en omdat we ook de entree op de
woningmarkt van niet-studerende jongeren (althans hier) onvoldoende
in beeld hebben.
Meerdere opties voor acties richting woningmarkt
Gezien de woonwensen kan de vraag van buiten de stad kwalitatief voor
een groot deel worden opgevangen met woningen in het bestand zoals
dat nu al bestaat, onder voorwaarde dat daarvan in voldoende kwantiteit
woningen vrij komen, anders zal er bijgebouwd moeten worden. Dat zal
zeker zo zijn als de aantallen studenten die studeren aan RUG en HHG
verder toenemen. Op korte termijn zijn hier zeker ook de stromingen van
en naar het buitenland sterk van invloed.
Ook onder studenten die al in Groningen wonen is ruime behoefte aan
woonruimte. Sterker nog, naar aantal overstijgt deze vraag, zowel actief
als passief, de vraag van buiten de stad. Maar al deze studenten wonen
al in Groningen. Het gaat hier dus vooral om kwalitatieve vraag.
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Als er op basis van deze kwalitatieve vraag (vooral van de gemiddeld al
wat oudere studenten) wordt bijgebouwd of er komt ruimte voor hen vrij
uit de voorraad die tot dusverre minder of niet voor hen toegankelijk
was, dan kunnen deze studenten ruimte vrijmaken voor de vraag van
buiten Groningen.
Beide insteken zijn mogelijk: direct ruimte maken voor jonge instromers
of ruimte maken voor verbeteraars, waarmee er indirect weer ruimte
vrijkomt voor de instromende starters.
Het hoeft niet het een of het ander te zijn. Men kan hier kiezen tussen
allerlei mengverhoudingen van deze beide benaderingen. De keuze is
aan de politiek ondersteund door de beleidsmakers.
Helaas is het daarbij zo dat de (internationale) context voor Groningen
als studiestad al snel onderhavig kan zijn aan schommelingen terwijl een
beslissing om te investeren in nieuwe woonruimte voor jongeren (zeker
met semi-publieke middelen) moet worden genomen met de scoop op
minimaal 10 a 15 (studio’s op basis van containers) tot 30 jaren.
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