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Wijken en Buurten

In Utrecht wonen kinderen in Vinex-wijken en
studenten in de Uithof 

In Utrecht wonen kinderen vooral in de Vinex-wijken  Vleuten- 
De Meern en Leidsche Rijn, hebben zich in de  omgeving van 
 opleidingen veel studenten gevestigd en blijven mensen van 
middelbare leeftijd wonen waar zij zijn  opgegroeid of op de 
comfortabele plek die ze later hebben verworven. 
In 2010 waren de buurten met het grootste aandeel  kinderen 
tot 15 jaar te vinden in de wijken Vleuten-De Meern en 
 Leidsche Rijn. De voormalige gemeente Vleuten-De Meern 
is sinds 1 januari 2001 onderdeel van de gemeente Utrecht. 
Sindsdien worden de gebieden tussen Utrecht en de 
 oorspronkelijke dorpen Vleuten en De Meern bebouwd. De 
snelweg tussen Leidsche Rijn en Utrecht wordt nog geflan-
keerd door bouwputten en bedrijventerreinen. Hier woon-
den in 2010 weinig of geen mensen. In de kaartjes zijn deze 
buurten gearceerd. 
In de reeds bebouwde delen van Vleuten-De Meern en 
 Leidsche Rijn staan relatief veel woningen die geschikt zijn 
voor gezinsuitbreiding. In de wijken die het eerst zijn  voltooid 
 wonen nu veel kinderen. In de wat recenter opgeleverde 
 wijken laten de kinderen nog even op zich wachten en over-
heersen de 25- tot 45-jarigen. Deze leeftijdklasse is ook sterk 
aanwezig in de binnenstad en woont over het  algemeen in 
een kleiner huis of kiest voor een leven zonder kinderen.

Evenals andere steden met een universiteit en/of hoge-
school heeft Utrecht ook buurten waar vrijwel uitsluitend 
studenten wonen. In de Uithof, waar de universiteit staat, is 
twee derde van de bewoners 15 tot 25 jaar. De overige 
 bewoners zitten vrijwel allemaal in de leeftijdsgroep 25 tot 
45 jaar. Dit zijn waarschijnlijk langstudeerders, net-afgestu-
deerden of promovendi. Ook in andere studentenbuurten 
zijn de woningen grotendeels verdeeld tussen boven-
genoemde leeftijdsgroepen. In Galgenwaard en omgeving, 
waar het Utrecht University College staat, wonen met name 

buitenlandse studenten. Hier vertegenwoordigt de leeftijds-
groep 15- tot 25-jarigen 83 procent van de inwoners. 

Utrechters van 45 tot 65 jaar wonen in wijken waar zij zich jong 
hebben gevestigd en waar geen jongeren komen  wonen. De 
bewoners van oudsher wonen aan de randen van Utrecht, in 
de boerderijen van het poldergebied en in het vroegere dorp 
Haarzuilens. De gegoede burgers die zich in de jaren ’70 tot 
’90 van de vorige eeuw in Utrecht vestigden kwamen terecht in 
Rijnsweerd en in Voordorp, de laatste grote stadsuitbreiding 
binnen de oorspronkelijke  gemeentegrenzen. 
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1. Aandeel 15–24-jarigen in buurten in Utrecht

De Uithof

05% tot 20%

20% tot 50%

50% tot 83%

3. Aandeel 45–64-jarigen in buurten in Utrecht

01% tot 25%

25% tot 30%

30% tot 38%

2. Aandeel 25–44-jarigen in buurten in Utrecht

Vleuten- De Meern
Leidsche Rijn

25 tot 45 jaar
13% tot 40%

40% tot 45%

45% tot 57%
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