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Samenvatting 

In 2012 tekende de Gemeenteraad voor het terugbouwen van 114 woningen in de postzegel 
“Lauwerecht 2-4”, nu bekend als ontwikkelgebied Nieuw Buurland. 

In december 2020 ontving de buurt een SPvE waarin wordt uitgegaan van een bouwvolume 
van 320 woningen op diezelfde postzegel. 

In het SPvE wordt als randvoorwaarde gesteld dat “de leefkwaliteit door dit plan niet mag 
verslechteren”. Buurtcomité StaLau stelt in deze reactie dat aan die randvoorwaarde op 
geen enkele manier kan worden voldaan en dat de leefkwaliteit ernstig in het geding komt. 

Het buurtcomité vraagt de Gemeenteraad om een pas op de plaats inzake de ontwikkelingen 
in Noordoost en specifiek inzake deze plannen. Wij willen dat er een leefbaarheidseffect-
rapportage wordt gedaan voor de Gemeenteraad  een groter bouwvolume überhaupt 
overweegt. 

In het voorliggende SPvE is niet tot nauwelijks geoperationaliseerd wat men verstaat onder 
leefkwaliteit. Als we de operationalisering van het RIVM erbij pakken, zien we dat het SPvE 
nergens op deugdelijke wijze onderbouwt dat dit plan in de buurt past met behoud van 
leefbaarheid. 

Dat is begrijpelijk, want het past niet. 

We vragen de Gemeenteraad om ervoor te zorgen dat het voorgenomen bouwvolume blijft 
staan op het aantal in het oorspronkelijke Raadsbesluit van 114 woningen. Daarbij zijn we 
voor behoud van zoveel mogelijk bestaande woningen, op grond van duurzaamheid. Het 
oorspronkelijke sloopbesluit van 2012 is op wankele gronden genomen. 

We grijpen het reactiemoment op het SPvE ook aan om aandacht te vragen voor het 
volgende. Door het Masterplan Talmalaan en nabije ontwikkelingen allemaal uit te voeren 
als waren het afzonderlijke postzegels, blijft gemakkelijk buiten beeld dat Noordoost een 
enorm (te groot) bouwprogramma voor de boeg zou hebben als alle plannen doorgaan.  

We vragen de Gemeenteraad om een totaaloverzicht te laten maken van het aantal toe te 
voegen woningen en andere bestemmingen en de gevolgen daarvan voor leefbaarheid, en 
zich dan terdege nader te beraden over de “ambities” voor Noordoost.  

We vragen in onze reactie ook aandacht voor het “participatietraject” dat vooral is gebruikt 
om het verhoogde bouwvolume in te masseren. Dit voornamelijk door het bouwvolume als 
onontkoombaar te presenteren, terwijl er geen gemeentelijk besluit aan ten grondslag ligt.  
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Inleiding 

Context 

De lokale overheid moet regulerend optreden, zegt de Amsterdamse 
wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks, Ruimtelijke Ordening) in het 
Parool van 21 januari 20211.  
 
Dat kan Utrecht zich ter harte nemen. Op dit moment doet het stadsbestuur 
alsof de “opgave waar Utrecht voor staat”, hem overkomt. Om economische 
redenen wordt, onder het motto’s Utrecht, ruimte voor iedereen geen enkele 
begrenzing gesteld aan de groei van en toe-/overloop op onze 
“(metropool)regio”. Sterker nog, er is sprake van actief groeibeleid2. 
 
Maar liefst 60.000 woningen wil het stadsbestuur bijbouwen, en wel zo snel 
mogelijk. En maar liefst 2.000 woningen zouden er in Lauwerecht en de 
Staatsliedenbuurt moeten komen, waarvan 800 rond de Talmalaan.  
 
Let wel: er worden alleen al 500 woningen binnen een afstand van nog geen 
200 meter van de postzegel “Buurland” gerealiseerd, bij het voormalig 
belastingkantoor. Dan zijn er nog de ruim 150 woningen aan de Willem 
Dreeslaan en verdere inbreiding in Lauwerecht-plangebieden. 
 
Ongebreideld inbreiden, om economische redenen, terwijl er grote gevolgen 
zijn voor de volksgezondheid, de druk op voorzieningen, de huizenmarkt, het 
groen in de stad. “Oud denken”, noemt trendwatcher Adjiedj Bakas de plannen 
van het stadbestuur vandaag (30 januari) in het AD. Sociaal geograaf Egbert van 
der Zee stelt dat sociale duurzaamheid en het menselijke aspect inmiddels 
voorop zouden moeten staan.3 
 

 
1 Couzy, M. (2021). Meer hoogbouw en nieuw groen: zo ziet Amsterdam er in 2050 uit. Het Parool, 21 jan.  
2 In de Voorjaarsnota 2019 wordt de zorg uitgesproken dat Utrecht minder hard groeit dan voorzien. “We 

ontvangen daarom minder geld uit Gemeentefonds en OZB. We gaan er vanuit dat de groei in volgende jaren 
'bijtrekt'.” 
3 Hoekstra, D. (2021). 60.000 woningen bouwen in het toch al drukke Utrecht? Onverstandig, vinden deze 
experts AD, 31 jan. 
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In de provinciale omgevingsvisie (conceptfase) wordt ook gekozen voor een 
koerswijziging: van een sturing op economische grondslag naar afwegingen op 
bredere maatschappelijke doelen, met name op gezondheid4. 
 
Ook in de raadsbrief over de nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, die 
juist ter visie is gelegd, wordt dit streven benoemd: “Vanuit kwantitatieve 
vraagstukken keuzes maken voor kwalitatieve (gezonde) groei.”  
 
Maar in de praktijk wordt nog steeds gestuurd op economische motieven, niet 
op het menselijke aspect, en  bewoners hebben op allerlei manieren het 
nakijken.  
 
Ook hier in Noordoost zien we dat de rekening voor het inbreiden wat betreft 
gezondheid, luchtkwaliteit, druk op de leefomgeving en voorzieningen, ruimte 
voor groen en plek voor mensen met toch al een smalle beurs, hier wordt 
betaald, door de zittende bewoners.  
 
Uit het dashboard voor Gezond Stedelijk Leven voor iedereen5 kan al direct één 
conclusie worden getrokken. Het RIVM prognosticeerde in 2017 (op basis van 
cijfers 2015 en vooruitblikkend op technische ontwikkelingen) dat de 
overschrijdingen voor stikstof, fijn- en ultrafijn stof en roet tegen 2030 met 50% 
zouden zijn afgenomen6. Ze zouden dan overigens alsnog voor het hele 
Utrechtse areaal boven de advieswaarden van de WHO liggen (Van Alphen et 
at, p 41), terwijl Utrecht zich heeft voorgenomen deze waarden aan te houden 
als streefwaarden.  
 
Deze geprognosticeerde daling is blijkens het Dashboard zes jaar later nog niet 
waarneembaar, integendeel.  
 
Kan Utrecht de eigen voornemens, zoals vastgelegd door zijn deelname aan het 
Schone Lucht Akkoord op 13 januari 2020, waarmaken als de inbreiding 
ongebreideld doorgaat? 
 

 
4 Provincie Utrecht (2020). Omgevingsvisie Provincie Utrecht, concept, p. 94. 
5 Dashboard Gezond Stedelijk Leven voor iedereen, Gemeente Utrecht, geagendeerd voor 21 februari 2021 
6 Van Alphen, Th. et al (2017). Gezonde omgeving Utrecht, p. 57, 58 
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De luchtkwaliteit kan hierin staan als indicator voor de mate waarin Utrecht 
structureel en proactief zorgdraagt voor zijn bewoners. Het stadsbestuur doet 
daarin denken aan een ouderwetse vader. Als de burger zegt iets anders nodig 
te hebben (gehad), namelijk aandacht, een gezonde leefomgeving waarin 
rekening gehouden wordt met basale menselijke behoeften aan groen en 
voorzieningen, dan zegt de Gemeente: maar ik heb toch altijd geld verdiend?  

Onze algemene reactie op het SPvE Nieuw Buurland 

Onze reactie op dit SPvE staat in de grotere context van een stadsbestuur dat 
actief groei wil realiseren en verkeer wil aantrekken, terwijl zich dat niet 
verhoudt tot Gezond stedelijk leven voor iedereen.  
 
Wij stellen: groei gaat niet samen met een gelijkblijvende of toenemende 
kwaliteit van leven in de stad. En specifiek: deze mate van groei gaat niet 
samen met behoud van leefkwaliteit in Noordoost, zoals het SPvE zegt als 
leidend thema te hebben genomen, en zoals Mitros in de prestatieafspraken 
2020-2024 toezegt te willen doen.  
 
In alinea 3.2.1 van het SPvE 2020 wordt als uitgangspunt gesteld dat de 
plannen niet mogen leiden tot een verslechtering van de leefbaarheid in de 
omgeving. Echter, daarbij wordt dit zo vertaald dat vervolgens alleen gekeken 
wordt naar behoud of verbetering de kwaliteit van de openbare ruimte en het 
groen; verderop uitsluitend naar bezonning en wind.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2. Resultaat postcodecheck 
Longfonds d.d. 22 januari j.i.. Let op: 
actueel, dus in Coronatijd en vóór 
oplevering van Lauwerecht 20b en de 
realisatie van andere projecten in 
Noordoost. Zie ook RIVM: de 
luchtkwaliteit was door de eerste 
lockdown beter dan verwacht. 
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In onze ogen is ongelofelijk veel ambtelijke inspanning er nu op gericht om te 

laten lijken alsof de ongebreidelde inbreiding te verenigen is met een gezond 

leefklimaat. Maar het antwoord is eenvoudig. Dat is het niet.  

We vragen de projectgroep, alsmede de Gemeenteraad, om de “opgave” waar 
Noordoost nu voor gesteld wordt, opnieuw te bezien.  
 

“Nieuw Buurland” in deze vorm en omvang niet door laten gaan.  
Eerst een leefbaarheidseffectrapportage 

 
Want nu ligt er met het SPvE voor Nieuw Buurland wéér een plan om groei-
ambities te realiseren via inbreiden, terwijl het leefklimaat dat niet kan dragen.  
 
Let wel: het SPvE lijkt in het verlengde te liggen van het Masterplan Talmalaan, 
waaraan de Gemeenteraad in 2012 goedkeuring heeft gegeven. Bij nadere 
beschouwing is niets minder waar.  
 
Buurtcomité StaLau wil er nadrukkelijk op wijzen dat het voorliggende SPvE 
voor Nieuw Buurland specifiek bedoeld is om een zeer forse uitbreiding van 
het bouwvolume mogelijk te maken ten opzichte van het door de 
Gemeenteraad vastgestelde Masterplan Talmalaan 20127 (met SPvE in bijlage 
II). Dit dan onder verwijzing naar de bovenbeschreven “opgave”.  
 
Circa 114 woningen, dat is waar de Gemeenteraad voor getekend heeft. Het 
nieuwe SPvE beoogt nu ca. 320 woningen terug te bouwen, aldus de Raadsbrief 
met het Startdocument voor Lauwerecht 2-4 dat op 30 april 2019 aan de 
Gemeenteraad is verstuurd.  
 

 
7 In 2011  staat in paragraaf 4.3 (Functies / Programma) van het SPvE dat de bestaande 152 

huurappartementen worden vervangen door “circa 114 woningen: circa 51 sociale huurwoningen en circa 63 
vrije sectorwoningen waarvan circa 71 appartementen en circa 43 grondgebonden woningen”.  
 
 

mailto:buurtcomitéstalau@gmail.com


 
 

 
 

Reactie Buurtcomité Stalau op SPvE “Nieuw Buurland” 
Email: buurtcomitéstalau@gmail.com 

30-01-2021 
8 

 

Buurtcomité StaLau is van mening dat het proces richting deze 
mate van uitbreiding van het bouwvolume, op te vangen door de postzegel 
“Nieuw Buurland” zich niet via de nu gekozen weg kan voltrekken.  
 
Met het indienen van onze reactie aan de projectgroep vragen we dan ook 
meteen de aandacht van de Gemeenteraad voor deze ontwikkeling, die in de 
veelheid van informatie over dit langlopende, turbulente en bij vlagen 
onzorgvuldig verlopen project gemakkelijk kan ondersneeuwen.  
 
We vragen de Gemeenteraad de informatie en het proces goed te bestuderen 
en een Leefbaarheidseffectrapportage te laten maken, voordat er vervolg 
gegeven wordt aan het verwerken van de reacties op het SPvE. 
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Verzoek: eerst een pas op de plaats door de Gemeenteraad 
 

Het Masterplan Talmalaan was een vervolg op stedebouwkundige plannen 
rondom de Talmalaan. Lang voordat dit Masterplan werd vastgesteld (2012), 
waren stadsbestuur en Mitros al begonnen aan het rijp maken van de buurt 
voor nieuwe ontwikkelingen.  
 
Wat zijn daarin enkele opmerkelijkheden? En wat vragen wij de Gemeenteraad, 
behalve een leefbaarheidseffectrapportage? 
 

● Algemeen, maar ook weer in het kader van Masterplan Talmalaan: er zijn 
sloopbesluiten afgegeven op basis van bewoners-raadplegingen: de 
mensen die desgevraagd “best ergens anders willen wonen” en 
instemmen met verhuizen, bepalen zo de toekomst van de panden waar 
ze (desgevraagd!) niet persé blij mee zijn. Ook voor Lauwerecht 2-4 is dit 
zo gegaan. Destijds was renovatie ook een optie.  
 

o Wij willen graag zien op basis van welke inclusiecriteria is gewerkt 
bij de bewonersraadplegingen voor Lauwerecht 2-4. Op grond van 
welke populatie is tot 60% gekomen? Zijn er daarbij extra 
toezeggingen gedaan om mensen over de streep te trekken?  
 
NB Door het projectteam “Nieuw Buurland” is gesteld dat tot de 
sloop van Lauwerecht 2-4 middels het Masterplan Talmalaan is 
besloten, daarbij verwijzend naar het participatietraject. Tijdens 
het participatietraject zijn sloop en grotere bouwvolumes echter 
als niet wijzigbaar planonderdeel gepresenteerd (terwijl grotere 
bouwvolumes feitelijk nog niet vast staan).  

 
● Algemeen, en ook weer in het kader van Masterplan Talmalaan: 

dergelijke sloopbesluiten lijken op een vorm van handjeklap. Via de 
corporaties kan het Stadsbestuur gemakkelijker zijn groeiambities 
realiseren dan langs andere wegen. Echter: de mensen met de kleinste 
kansen, die het minst de weg weten in de ambtelijke molen, huurders 
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met een kleine beurs, worden hiervan de dupe. Er wordt 
altijd duurder teruggebouwd dan er stond, en passend toewijzen 
verdrijft vervolgens een hele groep bewoners naar de randen van de 
stad.  

 
o We willen graag dat de Gemeenteraad Mitros vraagt ervoor garant 

staat dat er in “Nieuw Buurland” evenveel als het oorspronkelijke 
aantal gerenoveerde of nieuw gebouwde woningen voor sociale 
huur beschikbaar komt voor mensen met recht op huur tot de lage 
aftoppingsgrens (€ 633,25 in 2021, bron Aedes).  Voorkom dat 
passend toewijzen van woningen boven die aftoppingsgrens de 
gewenste menging van buurten verhindert.  

o Is er een terugkeergarantie afgegeven aan de uitgeplaatste 
bewoners? Zo ja, kan die worden nagekomen? Het programma 
biedt daar in aantallen wellicht ruimte voor, maar de 
samenstelling (veel onzelfstandige woningen!) en het type 
woningen (voor 1 à 2 bewoners) dient dit dan ook mogelijk te 
maken. In het SPvE staat dat 45 van de sociale huurwoningen 
zouden worden gerealiseerd voor bijzondere doelgroepen. 
Hoeveel mensen willen van de terugkeerregeling gebruik maken? 
Is daar dan plek voor? 
 

● Specifiek voor project Talmalaan: zodanig slecht vormgegeven 
betrokkenheid van de bewoners bij het project dat er in 2010 een 
onafhankelijk traject moest worden ingelast om alsnog 
bewonersadviezen op te halen.  

 
o Wij willen dat de Gemeenteraad zich er rekenschap van geeft dat 

Samen stad maken bij plannen van de gemeente zelf in de praktijk 
beperkt blijft tot de keuze voor de kleur baksteen of het plaatsen 
van een struik hier en daar, want de bewoners worden 
geraadpleegd nadat door stadsbestuur en ambtenaren al moreel 
of feitelijk verplichtende afspraken met derden zijn gemaakt.  

o We vragen de Gemeenteraad om na te gaan of dat voor “Nieuw 
Buurland” ook is gebeurd, en of dit wel mag, terwijl er geen 
Raadsbesluiten zijn waarmee op deze postzegel de groeiambitie 
mag worden uitgevoerd.  

mailto:buurtcomitéstalau@gmail.com
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NB In Samen stad maken wordt gesproken over de noodzaak 
helderheid te verschaffen wanneer het initiatief bij de Gemeente 
ligt en de ruimte voor participatie daardoor beperkt is. Namelijk: 
“bij zogenaamde Not in my backyard-discussies”8. Twee 
opmerkingen daarover.  

▪ In het participatietraject “Nieuw Buurland” werd een 
grotere reikwijdte van de participatie gesuggereerd dan 
blijkens Samen stad maken in dit geval wordt toegestaan.  

▪ Anderzijds: commentaar op deze bouwvolumes kan niet 
worden afgedaan als een Not in my backyard-discussie.  
De Gemeente dient aanspreekbaar te zijn op de grote lijnen 
van haar beleid en de uitwerking daarvan in concrete 
gevallen, en dient de bezwaren die op deugdelijke gronden 
worden gemaakt, niet terzijde te schuiven als NIMBY.  

 
● Specifiek: het vooruitlopen op een sloopbesluit ten behoeve van 

Masterplan Talmalaan door zittende bewoners al uit te plaatsen en 
uiteraard per direct het onderhoud tot een minimum terug te brengen, 
terwijl er nog geen vastgesteld Masterplan was (bron: 
Ontwerpraadsvoorstel “Vaststelling Masterplan Talmalaan en SPvE's fase 
1 en fase 2”dd 24-01-2012). Als de Buurland-woningen nog geschikt 
waren voor renovatie (wat het geval was) dan is de kans daarop 
inmiddels minder geworden. Naar onze informatie is dit echter niet 
onmogelijk.  
 

o We willen graag dat de Gemeenteraad over de bouwkundige staat 
van de Buurland-huizen laat rapporteren en een deugdelijke 
begroting laat maken. Renovatie is nu namelijk “naar een 
schatting” niet rendabel. Echter, sloop is in het kader van 
duurzaamheid een zeer slechte optie. Het duurt maar liefst vijftig 
jaar voordat het terugplaatsen van de nieuwe, energiezuinige en 
klimaatneutrale huizen tot quitte is terugverdiend9. Intussen 
krijgen de zittende bewoners, onder wie senioren, tijdens 
eventuele sloop zeer ongezonde stoffen binnen in huizen die voor  

 
8 Gemeente Utrecht (2019). Actieprogramma Samen stad maken, p. 24. 
9 Dekker, K. de (2008). Huis afbreken is ecologische misdaad. Lowtech Magazine, 9 april.  
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de kwaliteit van hun binnenklimaat geheel afhankelijk zijn van het 
gebied “Nieuw Buurland”.  

o We maken de Gemeenteraad erop attent dat “Nieuw Buurland” 
niet de laatste fase van het Masterplan is. Voorkom dat andere 
Mitros-complexen en -huurders over enige tijd hetzelfde lot 
beschoren is! 

o We herinneren de Gemeenteraad er hierbij aan dat in de 
prestatieafspraken met corporaties staat dat zij dienen te zorgen 
voor het schoon, heel en veilig houden van hun wooncomplexen 
en de directe omgeving. Als dit het stadsbestuur goed uitkomt, 
hoeft de corporatie zich daar blijkbaar niet aan te houden.  

 
● Specifiek in het kader van Masterplan Talmalaan: het mee laten praten 

van prospectieve kopers en andere toekomstige bewoners, terwijl er nog 
geen vastgesteld Masterplan was (bron: Ontwerpraadsvoorstel 
“Vaststelling Masterplan Talmalaan en SPvE's fase 1 en fase 2”dd 24-01-
2012). Uiteraard zullen toekomstige bewoners van koopwoningen in de 
betreffende buurt vóór sloop zijn. Enige inspraak van huidige, blijvende 
bewoners beperkt zich dan tot het steeds weer mogen aanhoren van de 
“opgave” waar Utrecht zich voor gesteld ziet. “Het gaat wat langer 
duren”, staat er dan te lezen, maar gesloopt zal er worden.  
 

o In het voorliggende plan voor “Nieuw Buurland” betreft het reeds 
gemaakte afspraken met Mitros, vooruitlopend op instemming van 
de Gemeenteraad op het SPvE. Tevens heeft Mitros de plannen al 
bekend gemaakt onder de populatie eigen huurders. Het 
vaststellen van dit SPvE “geeft Mitros voldoende zekerheid om tot 
sloop over te gaan”. We vragen de Gemeenteraad zich niet 
nogmaals te laten gebeuren dat zij, door het presenteren van de 
plannen als fait accompli, in feite wordt gepasseerd.  

o Hier valt ook onder: de plannen (toezeggingen) om kwetsbare 
groepen hier op te vangen. Dit is een prachtig streven, waar we 
achter staan. Dan graag binnen het nu vastgestelde bouwvolume 
van 114 woningen. Dat er mooie plannen zijn met het 
voorgenomen bouwvolume is nog geen reden om dit bouwvolume 
dan maar toe te staan. Ook dan is, ook (juist!) voor deze kwetsbare 
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groepen, de leefbaarheid in het geding. Zeker 
gezien het feit dat er over het voorzieningenniveau in de buurt is 
gezegd dat dit niet aangepast hoeft te worden.  

o In het verlengde hiervan: ook bij “Nieuw Buurland” weer het 
gebrek aan echte inbreng van de buurt. Blijkens de grond waarop 
er geheimhouding is van bepaalde paragrafen, is er tussen 
stadsbestuur en Mitros al een en ander afgesproken, waarbij er bij 
dit bouwvolume financieel voordeel zal worden behaald door 
Gemeente en Mitros, onder meer op grond van grondtransacties 
over en weer en gunstiger erfpacht. Tevoren is het niveau van 
betrokkenheid (mede hierom?) bepaald op ‘consultatie en advies’. 
De communicatie betreft dan ook vooral het inmasseren van de 
bouwvolumes die niet ter discussie staan. Dit terwijl deze pas vast 
zouden staan als het SPvE in deze vorm is vastgesteld.  

 
Feitelijk mogen bewoners in deze ‘consultatie’ alleen inbreng geven op 
de vormgeving van de bouwblokken, de gebruikte bakstenen en de 
groenbeplanting, maar kunnen niet op het niveau waar het om gaat, 
behoud van leefkwaliteit, inbreng leveren tegen dit bouwvolume.  

 
Het laten meepraten van de omwonenden binnen dergelijke kaders, en 
het richting de bewoners in het vage laten wat de beoogde omvang van 
het bouwproject zal zijn, neigt naar valse voorlichting. De Gemeenteraad 
heeft met dit bouwvolume niet ingestemd. 
 
De feitelijke ruimte op grond van raadsbesluiten bedraagt hier 114 
woningen, niet meer. Dit feit wordt verhuld onder verwijzing naar een 
ruimtelijke strategie die nog niet is vastgesteld en die geenszins de 
onderhavige postzegel specifiek benoemt als locatie voor verdichting.  
 
Kijkend naar de prioriteitsvolgorde waarin inbreiding zou moeten 
plaatsvinden, is de Staatsliedenbuurt op deze plek nog lang niet aan de 
beurt.  
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Onderbouwing: dit SPvE past niet in de buurt, niet 

in de wijk 
 

1. Uitgangspunten voor de Stedenbouw (p. 14 SPvE) 
“De hoogtes passen in de ruimtelijke opzet van de wijk”.  
Dit wordt als uitgangspunt genomen. Dit uitgangspunt komt echter niet 
in de plannen terug, omdat de postzegel voor dit plan eenvoudigweg 
geen grotere footprint kan krijgen dan de ruimte die de huidige 
bebouwing inneemt.  
 
Bij dit bouwvolume past de bouwhoogte stedenbouwkundig op geen 
enkele manier in de wijk. Te stellen dat ze wel passen, maakt het nog 
niet waar.  
 

2. Architectuur (p. 14 SPvE) 
“De karakteristiek van de bebouwing sluit aan bij de Staatsliedenbuurt”: 
bij dit bouwvolume kan dit uitgangspunt evenmin gerealiseerd worden. 
Ditzelfde geldt voor de “voordeuren aan de straat”, zoals we hebben 
kunnen zien aan de uitwerking (kopje Beeldbepaling p. 15).  
 

3. Openbare ruimte (p. 15 SPvE) 
Er wordt gesteld dat het de nieuwbouw is die kansen biedt de openbare 
ruimte opnieuw in te richten. Echter, daar is geen nieuwbouw voor 
nodig. Die kans is er altijd.  
 

Afvalverzameling: als er 600 mensen bij komen in de buurt, kun je 
niet spreken van “eventuele extra afvalcontainers”. Die zouden er 
moeten komen. Wij zien geen plek daarvoor zonder afbreuk te 
doen aan groen en openbare ruimte.  
 
Groen, bomen, ecologie: voor elke vorm van inbreiding geldt dat 
deze het openbaar groen onder druk zet10. Ook in dit plan: de 
footprint wordt groter en de omvang van het groen en de 
bruikbare openbare ruimte wordt kleiner. Het “leuk laten ogen” of 
“in zelfbeheer geven” doet niets af aan deze veranderende  

 
10 Staat van Utrecht: https://www.staatvanutrecht.nl/thema/bevolkingsgroei 
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verhoudingen tussen steen en groen in een wijk waar 
ruimtelijkheid juist een van de kwaliteiten is.  
Houd hierbij voor ogen dat de wijk blijkens het door de Gemeente 
gevraagde onderzoek door het RIVM (2017) tóch al minder groen 
heeft dan het Utrechtse gemiddelde11, en dat de bewoners 
destijds al ongelukkig waren met deze situatie.  
 

Programma (p. 20 SPvE) 
Er wordt gesteld dat het toevoegen van veel extra woningen noodzakelijk 
is om een evenwichtige verdeling van woningen mogelijk te maken. 
Echter: ook binnen een toevoeging van 114 woningen kun je variëren in 
woningaanbod. Bovendien: uit deze paragraaf blijkt dat “Nieuw 
Buurland” beschouwd wordt als een afzonderlijke postzegel. Uiteraard is  
het vruchtbaarder om de renovatie of nieuwbouw te beschouwen in de 
context van stadsbrede ontwikkeling. Wie weet is het dan geen enkel 
probleem om alle 114 woningen voor sociale huur te bestemmen.  
 
Wij vragen ons af hoe in dit plan ook middenhuur en koop kan worden 
opgenomen, als Mitros de partij is die het project draagt. 
Woningcorporaties dienen zich sinds 2015 te concentreren op hun 
kerntaak. Is het wettelijk toegestaan om via 
onderaannemingsconstructies alsnog een commerciële ontwikkeltaak 
vorm te geven?  
 
We juichen, ook in het kader van duurzaamheid, 
levensloopbestendigheid in de renovatie of nieuwbouw toe.  
 

4. Verkeer (p. 20 SPvE) 
“Utrecht groeit”, dat wordt hier weer als een gegeven benoemd. Weet, 
bij wijze van voorbeeld, dat Maastricht (centraal gelegen in de Euregio) 
het aantal kamers voor studenten aan Unimaas actief begrenst. Wie in 
Maastricht wil studeren, en achter het net vist omdat alle beschikbare 
ruimte bezet is, dient zelf voor een alternatief in de regio te zorgen.  
 

 
11 Van Alphen, Th. et al (2017). Gezonde omgeving Utrecht, p. 58 en 59 
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Dit is “regulerend optreden” door de lokale overheid: pak de 
overbelasting aan bij de bron, in plaats van te dweilen met de kraan 
open.  
 
Utrecht maakt dergelijke keuzes niet, als het inderdaad besluit om in te 
breiden in de Staatsliedenbuurt. Want uiteraard nemen mobiliteit, druk 
op de straten, lawaai en luchtvervuiling in de wijk toe bij het 
voorgenomen bouwvolume. De buurt kan dit niet dragen.  
 

5. Geluid (p. 25 SPvE) 
Het gebied “Nieuw Buurland” ligt in een zone die zwaar geluidsbelast is. 
De voorgenomen ontwikkeling hier gaat voetstoots uit van het gebruiken 
van de ontheffingsruimtes voor geluid. Hiertegen maken wij bezwaar.  
We vragen de projectgroep en de Gemeenteraad om zich te beraden. 
Het huidige bouwvolume betekent een toename in verkeer en 
omgevingslawaai. De bebouwing is dichter naar elkaar toe gepland en 
hoger. Dit zorgt voor extra geluidsbelasting.  
 
Voor nieuw te bouwen huizen kan wellicht een “loggia” of een 
geluidsarme gevel worden bedacht ter maximering van het binnenniveau 
van geluid; voor de bestaande huizen betekent de toevoeging van dit 
bouwvolume een niet te compenseren toename in geluidsbelasting. 
Huidige bewoners komen inzake bescherming tegen geluid van buiten te 
kort (te weinig isolatie). 
 
En dit terwijl de gemeente zelf een presentatie heeft gehouden bij de 
NSG-themabijeenkomst 2019 over de gezondheidseffecten van 
geluidsbelasting. Op die bijeenkomst in 2019 werd duidelijk gesteld dat 
de huidige geluidsnormen die gehanteerd worden, niet toereikend zijn. 
De WHO-normen, waar Utrecht zich aan wil committeren, liggen onder 
de vigerende richtlijnen.  
 
We gaan ervan uit dat de aanwezigen bij deze bijeenkomst zich toch 
rekenschap hebben gegeven van het feit dat maar liefst 6% van de 
ziektelast in Nederland te wijten is aan slechte luchtkwaliteit en 
geluidsoverlast.  

mailto:buurtcomitéstalau@gmail.com
https://nsg.nl/nl/geluid_en_gezondheid


 
 

 
 

Reactie Buurtcomité Stalau op SPvE “Nieuw Buurland” 
Email: buurtcomitéstalau@gmail.com 

30-01-2021 
17 

 

 
“Dit gaat gepaard met grote maatschappelijke kosten en gaat ten koste 
van geluk en welvaart van de burgers”, zo wordt gesteld in de uitgave  
Slimme en gezonde stad, een verslag van een pilotproject waar de stad 
Utrecht aan deelneemt. Het Rijk beoogt met Slimme en gezonde stad de 
negatieve gevolgen van verdergaande verstedelijking in de hand te 
houden en zelfs te keren. Die gevolgen zijn: intensiever gebruik van de 
ruimte, en - bijgevolg - een toenemende druk op luchtkwaliteit, de 
kwaliteit van de geluidsomgeving en de mobiliteit.  
 
“In de hand te houden, en zelfs te keren”. Dat wil Utrecht, deelnemer 
aan dit project. Wij vragen de Gemeenteraad zich aan dit voornemen te 
houden als het gaat om de ontwikkelingen in Noordoost.  
 

6. Luchtkwaliteit (p. 25 SPvE) 
In deze alinea 3.5.2. wordt niets gezegd. Voordat dit SPvE wordt 
vastgesteld, dient het onderzoek zoals hier beschreven te hebben 
plaatsgevonden. Wat is de invloed van dit bouwvolume op de 
luchtkwaliteit? Kunnen de hier benoemde punten aannemelijk worden 
gemaakt?  
 
Daarbij willen we aantekenen dat Utrecht in januari 2019 heeft getekend 
voor het SLA. Anders dan bij het NSL dat hier wordt genoemd, liggen de 
ambities bij het SLA hoger; het heeft tot doel zoveel mogelijk 
gezondheidswinst te bereiken voor iedereen in Nederland.  
 
Buurtcomité StaLau vraagt de gemeente zich aan haar eigen strevens te 
houden en bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit uit te gaan van de 
afspraken die binnen het SLA zijn gemaakt, in plaats van het NSL aan te 
houden. Neem ook mee dat Utrecht zich heeft voorgenomen om onder 
de WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit uit te komen. De gemeente 
dient zich aan zijn eigen voornemens te houden, ook (juist!) bij het 
opstellen en beoordelen van het bestemmingsplan. If not then, when? 
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In 7.2 wordt aangegeven dat Buurland in de categorie Gevoelige 
bestemmingen valt. Daarbij wordt gesteld dat de concentraties NO2 en 
fijnstof onder de grenswaarden liggen. Echter: het is coronatijd. Deze 
waarden geven geen beeld van de genormaliseerde situatie.  
 
En bovendien tekenen we aan dat de Raad van State onlangs de 
uitspraak heeft gedaan dat berekeningen die gedaan zijn op grond van 
metingen op 5 meter afstand van een weg ontoereikend zijn voor het 
bepalen van de luchtkwaliteit in de omgeving. De RIVM-meetpunten in 
de omgeving staan op 5 meter van de rijbaan. Berekeningen die deze 
meetpunten als uitgangspunt nemen, zullen in de ogen van de Raad van 
State ontoereikend zijn.  
 
Ons verzoek: laat gedegen onderzoek naar de verslechtering van de 
luchtkwaliteit doen alvorens het SPvE in behandeling te nemen. 
 

7. Stikstofdepositie (p. 26 SPvE) 
Voor deze paragraaf geldt hetzelfde als voor de paragraaf over 
luchtkwaliteit. Er wordt gezegd waar men zich aan dient te houden, maar 
er wordt niet gezegd of dit project van deze omvang voor wat betreft de 
stikstofdepositie aanvaardbaar is.  
 
In 7.3 lezen we dat er nog behoorlijk wat onzekerheden zijn rond de 
stikstofdepositie. We vragen projectgroep en Gemeenteraad om dit uit 
te zoeken en de effecten vast te doen stellen alvorens het SPvE in 
behandeling te nemen.  
 

8. Bodem (p. 26 SPvE) 
Voor deze paragraaf geldt hetzelfde als voor de paragraaf over 
stikstofdepositie. Er wordt gezegd waar men zich aan dient te houden, 
maar er wordt niet gezegd of dit project voor wat betreft de 
bodemkwaliteit haalbaar is.  
 
In 7.4 blijkt dat ook hier vele onzekerheden zijn. We vragen projectgroep 
en Gemeenteraad om eerst bodemonderzoek te laten doen (“vóór de  
 

mailto:buurtcomitéstalau@gmail.com


 
 

 
 

Reactie Buurtcomité Stalau op SPvE “Nieuw Buurland” 
Email: buurtcomitéstalau@gmail.com 

30-01-2021 
19 

 

 
bouwaanvraag” is een te vage horizon) en de haalbaarheid te 
onderbouwen alvorens het SPvE in behandeling te nemen.  
 

9. Kwaliteit Leefomgeving (bezonning, wind) 
Hier wordt de kwaliteit van de leefomgeving, een uitgangspunt van dit 
SPvE, teruggebracht tot de punten bezonning en wind. Wij stellen dat de 
kwaliteit van de leefomgeving meeromvattend is.  
 
Er wordt gesteld dat in de nieuwe situatie de bezonning van bestaande 
woningen aan een minimum moet voldoen. Dit is uiteraard bij het 
voorgenomen bouwvolume in regelrechte tegenspraak met het 
uitgangspunt dat de leefkwaliteit voor de bestaande bewoners niet mag 
afnemen.  
 
Ten tijde van het SPvE 2011 is een bezonningsstudie gedaan bij 
aanmerkelijk lagere bouwhoogtes. Toen al gingen bewoners tegenover 
nieuwe bouwblokken er meerdere uren per dag aan bezonning op 
achteruit. De effecten bij dit bouwvolume/bij deze bouwhoogte zijn bij 
ons weten niet opnieuw onderzocht. Men neemt aan dat de bezonning 
aan minimale waarden zal voldoen in de nieuwe situatie. Dat zal best, 
maar dat betekent dat de leefkwaliteit zeer sterk verslechtert.  
 
De nieuwe bebouwing wordt dichter naar de bestaande bebouwing 
toegetrokken en wordt veel hoger dan in de bestaande situatie. Niet 
alleen bezonning, maar ook privacy en zicht komen in het geding.  
 
Wij vragen projectgroep en Gemeenteraad om nieuwe 
bezonningsstudies uit te laten voeren, het verlies aan privacy en zicht te 
beschouwen, en de uitkomsten te leggen naast (de uitgangspunten van) 
het voorgenomen programma. Uitgangspunt dient te zijn: geen verlies 
aan leefkwaliteit. Uitgangspunt kan niet zijn: “zolang de bezonning aan 
het minimum voldoet, is het best”.  
 
Ook vragen wij om een studie te laten doen naar windhinder, voordat 
het SPvE in behandeling wordt genomen. De onherbergzaamheid die 
optreedt bij gebouwen met de voorgenomen hoogtes, door wind en 
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ontoegankelijke plinten, is niet te rijmen met de wens een 
prettig woonklimaat te scheppen.  
 

10. Duurzaamheid 
Voor wat betreft duurzaamheid hebben wij hierboven al aangegeven dat 
het voornemen tot sloop ieder streven van de gemeente op dit punt 
teniet doet voor de komende 50 jaar. De zaken die in het kader van 
duurzaamheid in het SPvE worden genoemd, zijn wat ons betreft dan 
ook een druppel op een gloeiende plaat.  
 
We staan volledig achter groen/bruine daken en adaptatie voor 
klimaatverandering. Dit kan ook bij renovatie of nieuwbouw van 114 
woningen worden toegepast.  
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Kwaliteit van de leefomgeving: zeer beperkt opgevat 
 
In het SPvE wordt gezegd dat de plannen niet mogen leiden tot een 
verslechtering van de leefomgeving. Dit uitgangspunt wordt zeer beperkt 
geoperationaliseerd:  
 

● Aan het begin van het stuk wordt in dit kader gekeken naar behoud of 
verbetering de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen. 

● Aan het eind van het stuk wordt de kwaliteit van de leefomgeving  
teruggebracht tot de punten bezonning12 en wind.  
 

Het RIVM heeft een uitgebreider operationalisering: 
 
“Een gezonde leefomgeving een leefomgeving die: 

● schoon en veilig is; 
● uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten;  

fietsen, wandelen en OV openbaar vervoer -gebruik stimuleert en zorgt voor 
goede bereikbaarheid; 

● er voor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten;  
rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) bewoners en 
specifieke bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen, chronisch zieken, 
gehandicapten, lagere inkomensgroepen); 

● een goede milieukwaliteit (geluid, lucht, bodem, externe veiligheid) heeft;  
● voldoende groen, natuur en water en aandacht voor klimaatadaptatie heeft; 
● gezonde en duurzame woningen heeft; 
● een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft; 
● een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (bijvoorbeeld woningen, scholen,  

winkels, cultuur, bedrijven, openbaar vervoersvoorzieningen, sport) heeft. 
Het heeft dus zowel betrekking op de fysieke als sociale omgeving.” 
 

Luchtkwaliteit, geluid, voorzieningenniveau, mobiliteit/verkeersdruk: ze 
worden in het geheel niet meegenomen in dit SPvE, of doorgeschoven naar een 
later stadium (wanneer?). Als leefkwaliteit zorgvuldiger zou worden 
geoperationaliseerd, zou blijken dat het plan niet past in de wijk.  

 
12 Als bezonning dan één van vier zo belangrijke punten is, dan wordt met de verslechtering van de 
bezonning nogal laconiek omgesprongen.  
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Vragen uit het startdocument: niet afdoende beantwoord 
 

Uit ons commentaar op dit SPvE is af te leiden dat we van mening zijn dat de 
onderzoeksvragen vanuit het Startdocument niet afdoende beantwoord zijn.  
 
Zonder nader onderzoek en nadere onderbouwing naar de effecten op de 
leefkwaliteit (gezondheid, voorzieningenniveau, groen en biodiversiteit, 
verkeer…….) bij dit voorgenomen bouwvolume kan dit SPvE naar onze mening 
niet aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.  
 
Over het voorzieningenniveau gesproken: in de raadsbrief over de nieuwe 
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 wordt gesteld dat één van vier categorieën 
inbreiding kan worden uitgevoerd zonder het voorzieningenniveau aan te 
passen. Wij vragen ons af of Noordoost in die categorie is geplaatst, daar de 
boodschap bij de bijeenkomsten over dit SPvE gelijkluidend was.  
 
Dit willen we graag onderbouwd zien. Het onderwerp Voorzieningenniveau 
komt in het SPvE echter niet voor.   
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Conclusie 
 
 
Het voorliggende SPvE staat vooral vol met vragen. 
Buurtcomité StaLau wil dat deze vragen eerst afdoende beantwoord zijn, en 
opgenomen zijn in het SPvE, voordat het SPvE in behandeling wordt genomen 
door de Gemeenteraad. 
 
Alleen dan kan de Gemeenteraad toetsen of het SPvE conform zijn 
uitgangspunt “de leefkwaliteit in de buurt niet verslechtert”. 
 
Wij stellen dat de antwoorden zullen aantonen dat het voorgenomen 
bouwvolume niet in de buurt past.  
 
We vragen bovendien om deze postzegel niet als op zichzelf staand te 
beschouwen, maar het geheel van ontwikkelingen in ogenschouw te nemen die 
Noordoost voor de boeg zou hebben, als alle plannen doorgaan.  
 
Deugdelijke stadsontwikkeling beschouwt het grotere geheel. Op dit moment is 
daar geen sprake van. De “ambitie” om 60.000 woningen te bouwen gaat 
boven iedere andere afweging uit.  
 
Omdat we al bij meerdere ontwikkelingen tegen dezelfde problematiek 
aangelopen zijn, luiden we met onze reactie op dit SPvE de noodklok.  
 
Stop de bewuste “postzegelbenadering” van de ontwikkelingen in Noordoost!  
 
Maak een pas op de plaats. Laat een leefbaarheidseffectrapportage instellen op 
grond van alle voorgenomen ontwikkelingen in Noordoost.  
 
Dringend beroep op de Gemeenteraad: laat dit SPvE niet passeren zonder dat 
het stedebouwkundig en qua leefkwaliteit in context is geplaatst. 
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Bijlage 1 Hoe Utrecht in werkelijkheid omgaat met inspraak 
 
De VNG geeft aan dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij betrokkenen  bij 
het beleid betrekken. Dit voor wat betreft de niet-formele stappen. Ze mag ook 
zelf bepalen in welke mate ze gehoor geeft aan de inbreng van betrokkenen.  
 
Utrecht zegt onder het motto Samen stad maken vorm te willen geven aan 
betrokkenheid van bewoners.  
 
Dat is mooi, maar wat Utrecht daarbij niet doet is betrokkenen wijzen op de 
formele momenten waarop zij kunnen inbrengen, momenten waarop met hun 
inbreng rekening gehouden moet worden. Ook niet, bijvoorbeeld, in de 
Participatieleidraad. Een stad die werk maakt van invloed en inspraak door 
belanghebbenden, zou dit anders moeten aanpakken. Dit past ook bij de 
nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 is ingegaan. 
 
Nu wordt via de media, maar ook in de participatietrajecten, net gedaan alsof 
zaken als voldongen moeten worden beschouwd. Zie bijvoorbeeld de 
berichtgeving van RTVUtrecht van 24 januari 2021 over de tervisielegging van 
de Ruimtelijke strategie 2040.  “Zo komt Utrecht eruit te zien”, beweert de 
wethouder. Is dat zo? Deze werkwijze begint, gezien de “opgave” die men wil 
realiseren, om een nieuw referendum te vragen over de Koers.  
 
Een voorbeeld van hoe het in werkelijkheid gaat: hoe kunnen Utrechters 
meepraten over de Omgevingsvisie? Utrecht vermeldt allerlei instrumenten op 
de pagina hierover. Maar het formele moment van het indienen van 
zienswijzen ontbreekt en er zijn geen handreikingen voor te vinden.  
 
Omdat de Omgevingsvisie van Utrecht uit drie onderdelen bestaat die 
vervolgens in sub-onderdelen worden opgeknipt, is het voor belanghebbenden 
ongeveer ondoenlijk om echte invloed te hebben. Als je geluk hebt, vind je via 
Facebook een poll over ‘hoe je straks wilt wonen in het Beurskwartier’. 
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Nog een voorbeeld, uit het project “Nieuw Buurland”: de fase van het 
Bestemmingsplan wordt in het voorbijgaan benoemd op de gemeentelijke site 
over het Masterplan Talmalaan.  
 
In de communicatie van Mitros is sprake van het doorlopen van ‘verschillende 
gemeentelijke procedures’ en in de folder oogt het bestemmingsplan door de 
opmaak als een zaak van de gemeente. De taal die wordt gebruikt voor de 
inspraakmogelijkheid is zo ambtelijk dat de gemiddelde betrokkene niet in de 
gaten heeft wat zijn inbreng hier kan zijn.  
 
Let wel: de participatie in dit traject heeft bestaan uit drie bijeenkomsten met 
een Klankbordgroep van 10 personen die tussentijds niet meer toegankelijk 
was en waarvan deelnemers geheimhouding moest betrachten. Deze groep is 
samengesteld na een buurtbijeenkomst die door de aanwezigen als ‘zenden 
door de Gemeente’ is ervaren.  
 
Verschillende deelnemers aan het ‘participatietraject’ geven aan dat er niets is 
gedaan met de input die op de bijeenkomsten is geleverd.  
 
Toch zullen we straks zien dat in het tweekolommenstuk over het 
Bestemmingsplan wordt verwezen naar dit ‘participatietraject’ als 
onderbouwing voor het niet overnemen van zienswijzen, zoals ook eerder is 
gebeurd13. Op deze manier kan de Gemeente in woorden en in kostbare 
tijdrovende ‘participatietrajecten’ input ophalen om zowel die input als straks 
zienswijzen vervolgens naast zich neer te kunnen leggen.  
 
Dit blijkt ook uit een antwoord dat één van de reageerders in deze ronde heeft 
gekregen op de vraag op welke gronden is besloten tot sloop in plaats van 
renovatie. Daarbij wordt verwezen naar het Masterplan Talmalaan, “waarvoor 
reeds uitvoerige participatie heeft plaatsgehad”. Daarbij wordt niet vermeld 
dat de sloop en de voorgenomen plannen in dat participatietraject al sinds 
2007 als gegeven werden voorgespiegeld, net als in het ‘participatietraject 
Nieuw Buurland’. De gemeente heeft daarover destijds een forse tik op de 
vingers gekregen.  

 
13 Tweekolommenstuk tweede termijn op het Masterplan Talmalaan, oktober 2011. 

mailto:buurtcomitéstalau@gmail.com
https://www.mitros.nl/projecten/nieuw-buurland/
https://www.mitros.nl/projecten/nieuw-buurland/
https://www.mitros.nl/media/1820/dwb_nwbuurland-infographic_dig.pdf


 
 

 
 

Reactie Buurtcomité Stalau op SPvE “Nieuw Buurland” 
Email: buurtcomitéstalau@gmail.com 

30-01-2021 
26 

 

 
 
Toch wordt dit ‘participatietraject’ rond Masterplan Talmalaan nu uit de hoed 
getrokken als reden om renovatie niet meer als optie te beschouwen.  
 
Mocht het zover komen dat er voor dit SPvE een nieuw bestemmingsplan 
wordt gemaakt, wat bij 114 woningen volgens het oorspronkelijke Masterplan 
niet nodig is, dan verzoeken we de Gemeenteraad scherp te zijn op 
verwijzingen naar het participatietraject als afdoening op zienswijzen tijdens 
die bestemmingsplanprocedure. Op alle zienswijzen dient deugdelijk en 
onderbouwd te worden gereageerd. 
 
Tenslotte herhalen we hier wat we op pagina 10 al memoreerden: Samen stad 
maken blijft bij plannen van de gemeente, alle mooie woorden en 
‘klankbordgroepbijeenkomsten’ ten spijt, in de praktijk beperkt tot de keuze 
voor de kleur baksteen of het plaatsen van een struik hier en daar, want de 
bewoners worden geraadpleegd nadat door stadsbestuur en ambtenaren al 
moreel of feitelijk verplichtende afspraken met derden zijn gemaakt.  

De gemeente is zich van deze ongelijkheid in het speelveld nota bene terdege 
bewust. We herinneren hierbij de Gemeenteraad graag aan het initiatief van de 
Utrechtse Ruimtemakers  en verwijzen naar het document Stadsinitiatief14.  
Doel is zoals verwoord in Maak je stad: samenwerken aan een gelijk speelveld 
voor lokale initiatieven en bewoners ten opzichte van gemeente en 
marktpartijen om te sturen op maatschappelijke waarden bij 
gebiedsontwikkeling. 

Om met Denker des Vaderlands Daan Roovers te spreken: “Mooi als burgers 
het gezamenlijke gazon maaien, maar daag ze nou eens uit om écht mee te 
doen.”15 
 
 
 
 

 
14 Verantwoording en tussenrapportage Stadsinitiatief Utrecht (2018).  
15 Roovers, D. (2021).  Mooi als burgers het gezamenlijke gazon maaien, maar daag ze nou eens uit om écht 
mee te doen. Trouw, 17 jan.  
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