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1. Inleiding
In het kader van Ontwikkelperspectief Zuidwest en de verstedelijkingsopgave wil de gemeente een aantal
sociaal-ruimtelijke thema’s zoals kwetsbare groepen en leefbaarheid van de wijk in kaart brengen op
gedetailleerd niveau. Dit zijn ook actuele vraagstukken voor woningcorporaties Ons Doel, De Sleutels en
Portaal. De gezamenlijke vraag vanuit gemeente en de woningcorporaties luidt dan ook: hoe krijgen we
(gemeente en woningcorporaties) gezamenlijk inzicht in (de effecten van) segregatie, kwetsbare groepen en
leefbaarheid in de wijk? En welke adviezen levert ons dit op in relatie tot vraagstukken als de
verdichtingsopgave, woningprogrammering etc.? Om deze vragen te beantwoorden hebben de gemeente
Leiden en de woningcorporaties deelgenomen aan een onderzoekspilot van het Urban Data Center 071.
Het leefgebied dat in kaart gebracht moet worden is Leiden Zuidwest. Hier is de gemeente bezig met het
opstellen van een ontwikkelperspectief en hebben alle drie genoemde wooncorporaties veel woningbezit.
Variabelen als: aantallen sociale huurwoningen, huurprijzen, inkomens, sociale-uitkeringen, leefbaarheid
(Leefbaarometer), kwetsbare groepen (bijvoorbeeld via de WoonZorgwijzer), WMO-gebruik en afstand tot
voorzieningen moeten hierin met elkaar in verband worden gebracht. Voor de pilot kan zowel data van de
gemeente, van de corporaties als van het CBS gebruikt worden. Doel is om, visueel, hot-spots van sociale
problematiek in de betreffende wijk te herkennen. Data op buurtniveau is hiervoor niet toereikend, omdat er
juist naar het verschil binnen buurten zal worden gekeken.
Bovenstaande kan geplaatst worden in een breder vraagstuk van de gemeente over het Ontwikkelperspectief
Zuidwest. Daarnaast kan de pilot ook worden ingezet als leertraject. Aan de ene kant voor medewerkers van de
gemeente om ervaring op te doen met de mogelijkheden van data en hoe deze te interpreteren/analyseren.
Daarnaast is het een oefening om gezamenlijk met corporaties deze thema’s te onderzoeken: hoe kunnen we
elkaar hierin versterken? Ten slotte kan het vraagstuk ook in een breder perspectief geplaatst worden. De
gemeente Leiden wil meer datagericht werken, de ervaringen uit deze pilot kunnen als input voor de gehele
gemeente gebruikt worden.
Bij de pilot zijn de volgende partijen betrokken geweest:
 Urban Data Center 071
 Portaal
 Ons Doel
 De Sleutels
 Gemeentelijke teams:
o Team Beleidsonderzoek
o Team Gegevens
o Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
o ECWD
o Ruimtelijke Ontwikkeling
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2. Korte samenvatting bijeenkomsten
Er zijn vijf bijeenkomsten geweest, hieronder een korte beschrijving.
10 april Starbijeenkomst
30 april Datamatch
15 mei Vaststellen kaarten
29 mei Data-analyse
2 juli
Data-duiding
Startbijeenkomst: onderzoeksvraag vaststellen
Tijdens de startbijeenkomst is kort het doel van de onderzoekspilot toegelicht en zijn, samen met de betrokken
partijen, de onderzoeksvragen vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in de volgende vragen:
1. Welke verschillende profielen bewoners leven er in Zuidwest?
a. Welke groepen kunnen we differentiëren op basis van de beschikbare (micro)data?
b. En waar wonen ze?
2. Is er sprake van segregatie (op leeftijd, inkomen en afkomst) en heeft dit negatieve effecten?
a. Is er sprake van segregatie in Zuidwest en in welke mate? Is er clustering te zien mbt leeftijd,
inkomen en afkomst?
b. Waar zit een clustering van (zorg)problematiek?
c. Is er een verband tussen segregatie en stapeling van problematiek? Maw: zien we clustering
van problematiek op dezelfde clusters van segregatie?
3. Hoe doet Leiden Zuidwest (ZW) het op deze thema’s t.o.v. andere (vergelijkbare?) wijken? En door de
tijd heen (trends/ontwikkelingen).
a. Op de thema’s uit PC6 bestand + evt Leefbaarometer en WoonZorgwijzer.
Bijeenkomst Datamatch
Tijdens de datamatch bijeenkomst is met de betrokken partijen besproken welke data geleverd en aan elkaar
gekoppeld moet worden om uiteindelijk bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Besloten is om een
koppeltabel te maken op adresniveau met data van zowel de gemeente als de corporaties (alleen adressen van
Zuidwest). Met daarbij de duidelijke afspraak dat uitkomsten uiteraard alleen op geaggregeerd niveau
(anoniem) zichtbaar zijn. Met de corporaties is afgesproken dat de data van de corporaties alleen vertrouwelijk
gebruikt kunnen worden, en op geen enkele manier gepubliceerd worden. Deze gegevens zijn daarom niet in
deze publicatie terug te vinden.
Bijeenkomst Vaststellen kaarten
Tijdens deze bijeenkomst is aan de hand van de gevulde koppeltabel bepaald welke kaarten er op welk
detailniveau gemaakt kunnen worden die bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Op basis
van beschikbaarheid van data en bruikbaarheid zijn we tot onderstaande kaarten gekomen.
Kaarten op gridniveau (100*100 vierkanten)
 Score Leefbaarometer
 Percentage inwoners met een migratie-achtergrond (t.o.v. totaal aantal inwoners)
 Percentage ouderen 65+ (t.o.v totaal aantal inwoners)
 Verhouding inwoners met bijstand- inwoners zonder bijstand
 Percentage inwoners met een bijstand (t.o.v. totaal aantal inwoners)
 Percentage inwoners die minimaal 1 WMO voorziening hebben (t.o.v. totaal aantal inwoners)
 Percentage inwoners die 2 of meer WMO voorzieningen hebben (t.o.v. totaal aantal inwoners)
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Heatmaps (vlekkenkaarten)
 Concentraties éénpersoonshuishoudens
 Concentraties leeftijdscategorieën (3 leeftijdscategorieën)
 Concentraties WMO-gebruik
Kaarten op Postcode-6 niveau
 Aantal éénouder gezinnen
 Aantal éénpersoonshuishoudens
 Inkomen (mediaan)
Daarnaast kunnen we gebruik maken van kaarten van de WoonZorgwijzer van de provincie Zuid-Holland. De
WoonzorgWijzer is een instrument dat op kleine schaal een schatting geeft van het aantal mensen in een
gebied met een bepaalde aandoening (bijv. dementie, somatische problematiek, zintuigelijke aandoeningen)
en/of bepaalde beperkingen/problematiek (bijv op het gebied van mobiliteit, contacten, administratie)
ervaren.
Bijeenkomst Data-analyse
Tijdens deze sessie zijn de eerste kaarten bekeken en kort besproken. Op basis hiervan is (individueel) een
eerste rapport versie geschreven.
Data-duiding
Tijdens de data-duiding bijeenkomst is met de gehele groep naar al het kaartmateriaal en de concept
rapportage gekeken. Hierbij is gekeken of de interpretaties kloppen en of er nog zaken missen. Naar aanleiding
hiervan is het rapport aangepast naar de definitieve versie.
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3. Analyse
In dit hoofdstuk zullen de kaarten worden geanalyseerd aan de hand van de onderzoeksvragen. Belangrijk om
te vermelden is dat er drie soorten kaarten zijn:
 Kaarten op PC6 niveau (bijvoorbeeld afbeelding 1). Hiervoor zijn de vier cijfers en twee letters van de
postcode genomen. Per postcodegebiedje wordt het aantal of het percentage inwoners genomen met
een bepaalde eigenschap. Dit wordt dan uitgedrukt in een kleur, de uitleg staat in de legenda. Zijn er
te weinig waarnemingen in een gebied, dan wordt er geen informatie gegeven, om de privacy te
waarborgen. Voordeel is dat het een heel gedetailleerd beeld geeft, nadeel is dat de oppervlakte van
het PC6-gebied niet altijd overeenkomt met het aantal inwoners.
 Kaarten op grid-niveau (bijvoorbeeld afbeelding 4). Hierbij worden vierkantjes van 100 x 100 meter
genomen. Ook dan wordt gekeken naar het aantal of percentage inwoners met een bepaalde
eigenschap.
 Concentratiekaarten (bijvoorbeeld afbeelding 5). Op deze kaarten wordt aangegeven waar veel
mensen met een bepaalde eigenschap bij elkaar wonen. De kaart is daar donker gekleurd. Waar de
kaart geen kleur heeft wil dat zeggen dat daar weinig mensen met die eigenschap wonen of dat ze
niet dicht bij elkaar wonen.
Onderzoeksvraag 1: Kenmerken inwoners
Eerst is gekeken welke verschillende groepen inwoners we kunnen onderscheiden aan de hand van de data. Op
basis van de data is niet een totaal beeld van alle ‘inwoners profielen’ in Zuidwest te geven. Wel zijn
verschillende inwonerskenmerken te onderscheiden en in kaart gebracht: aantal éénoudergezinnen, aantal
éénpersoonshuishouden, dominante inkomensklasse, leeftijdscategorieën en herkomst. Deze kenmerken
geven een beeld van de inwoners in Zuidwest. De eerste twee kenmerken worden hieronder besproken.
Inkomen, leeftijd en herkomst worden besproken in het volgende kopje over segregatie.
Eerst volgt als achtergrondinformatie een tabel met enkele kerngegevens per buurt, vervolgens worden
kaarten gepresenteerd met gedetailleerde informatie.
Afbeelding 1 geeft het absolute aantal éénpersoonshuishoudens weer per 6-cijferig postcode (PC6) gebied. Het
aantal éénpersoonshuishoudens lijkt aardig gemêleerd verdeeld over de wijk. Er is wel een concentratie van
meer éénpersoonshuishoudens te zien rondom het Jacques Urlus Plantsoen en de Klikspaanweg. Dit kan deels
verklaard worden door het studentencomplex aan de Klikspaanweg. Afbeelding 2 geeft het aantal
éénoudergezinnen weer. Op de kaart zijn veel vlakken niet ingekleurd omdat er te weinig informatie over is
(i.v.m. privacy). Wel weten we dat in deze vlakken in ieder geval minder dan 10 éénoudergezinnen per PC6
gebied wonen. Rondom het Jacques Urlusplantsoen is opnieuw een concentratie te zien, hier wonen relatief
meer éénoudergezinnen.
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Kerncijfers van de buurten in Leiden Zuidwest
Haagweg-Noord

Gasthuiswijk

Fortuinwijk-Noord

Boshuizen

Haagweg-Zuid

Fortuinwijk-Zuid

1.610

2.445

3.610

4.237

3.411

1.826

% 0-17 jaar

14%

12%

14%

14%

22%

12%

% 18-64 jaar

76%

69%

63%

68%

67%

52%

% 65+ jaar

10%

19%

23%

17%

11%

36%

% eenpersoonshuishoudens

54%

61%

60%

55%

47%

49%

% bijstand

3,4%

5,7%

6,4%

7,0%

12,1%

2,9%

38.800

32.000

29.100

35.500

31.500

36.500

% wmo-gebruik totaal

4,3%

8,8%

11,7%

6,5%

5,4%

10,0%

% wmo-gebruik 0-64 jaar

2,3%

2,2%

3,7%

2,4%

3,6%

1,7%

% wmo gebruik 65+ jaar

21,6%

35,9%

39,2%

26,3%

20,8%

24,6%

% koopwoningen

51%

30%

45%

49%

28%

62%

% hoogbouw woningen

40%

83%

87%

68%

65%

77%

aantal inwoners

gemiddeld besteedbaar inkomen

Bron: Gemeente Leiden en UDC
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Afbeelding 1. Aantal eenpersoonshuishoudens op PC6-niveau, 2015, Bron: UDC

Afbeelding 2. Aantal eenoudergezinnen op PC6-niveau, 2015, Bron: UDC
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Onderzoeksvraag 2a: Clustering op Inkomen, Leeftijd en Herkomst
Om de onderzoeksvraag 2a te kunnen beantwoorden is gekeken of er concentraties te ontdekken zijn op de
kenmerken inkomen, leeftijd en herkomst.
Afbeelding 3 geeft de dominante (huishouden)inkomensklasse per PC6 gebied weer. Er zijn concentraties te
zien met lagere inkomens (laag tot onder modaal): bijna heel Haagweg-Zuid, delen van Gasthuiswijk en
Fortuinwijk-Noord en het gebied rondom het Jacques Urlusplantsoen. Naar de randen van de wijk toe zijn er
meer concentraties van hogere inkomens. Opvallend daarbij is het Zuidwestelijke hoekje van Fortuinwijk-Zuid
en de Coebel (Boshuizen). Op afbeelding 4 is het percentage inwoners met een bijstandsuitkering te zien. Deze
kaart geeft logischerwijs nagenoeg hetzelfde beeld: in gebieden met lagere inkomens komen is het percentage
bijstandsuitkeringen hoger. Ter vergelijking: het gemiddelde percentage bijstandsgerechtigden in heel Leiden is
4,5%.
Afbeeldingen 5, 6 en 7 brengen concentraties in beeld van verschillende leeftijdsgroepen. Concentraties van
jongeren (18-) zijn vooral te zien rondom het Jacques Urlusplantsoen, in de Coebel en het gebied tussen de
Rooseveltstraat en de Smederijstraat (Haagweg-Zuid). In afbeelding 6 is de groep volwassenen in beeld
gebracht. Hierbij is gekozen om de groep van 18 t/m 64 jarigen in één kaart samen te voegen, bij uitsplitsing
van de leeftijdsgroepen (in 18 t/m 35, 36 t/m 50 en 51 t/m 64) geven de kaarten namelijk nagenoeg hetzelfde
beeld. De groepen volwassenen zijn evenredig over de wijk verdeeld. Er zijn twee concentraties te zien: rond de
Klikspaanweg en de Vrijheidslaan/Rosenburgh. Dit wordt mogelijk verklaard doordat op beide plekken
studentenwooncomplexen staan: hier wonen veel mensen binnen een klein gebied.
In afbeelding 7 is te zien dat er zes duidelijke, kleine clusters te zien zijn waar veel 65+ers wonen. Deze komen
overeen met Woon-zorg locaties, zoals de Apollolaan, de Parelvissers, de locatie aan de Aaltje Noordewierlaan,
de Topaz locatie Beethovenlaan en het seniorencomplex op de hoek van de Vrijheidslaan en de
Rooseveltstraat. Om nog nauwkeuriger te kunnen zien waar veel ouderen in de wijk wonen is in afbeelding 8
het percentage 65+ers weergegeven. Dezelfde clusters als in afbeelding 7 zijn ook hier te zien maar daarnaast
zijn nog een aantal plekken te onderscheiden waar ook relatief veel (meer dan 21%) ouderen wonen. Vooral in
Fortuinwijk-Zuid en een deel van Fortuin-wijk Noord en de Coebel zijn nu grotere clusters te zien. Kleine,
versnipperde concentraties zijn te zien in het Noorden van Haagweg-Noord en Haagweg-Zuid. Ter vergelijking:
het gemiddelde percentage 65+ ligt zowel voor gemeente Leiden op 14,8% en voor heel Nederland op 18,9%
(2018).
Afbeelding 9 geeft het percentage inwoners met een migratie-achtergrond weer. In het westelijke deel van
Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid zijn grotere buurtjes te zien waar relatief veel (meer dan 45% tot wel 87%) van
de inwoners een migratie-achtergrond hebben. Rond de Hoflaan, Telderskade het Jacques Urlusplantsoen, de
Tsjaikowskikade en de Verdistraat zijn kleine concentraties te zien waar meer dan 45% van de inwoners een
migratie-achtergrond heeft. Ook valt de nieuwe huisvestingslocatie voor statushouders aan de Voorschoterweg
logischerwijs op. In de Coebel en het zuidelijke gedeelte van de Fortuinwijk wonen weinig tot geen inwoners
met een migratie-achtergrond. Hier is sprake van concentraties van autochtone inwoners. Ter vergelijking: het
gemiddelde percentage inwoners met een migratie-achtergrond ligt voor gemeente Leiden op 30,7% (2018).
Hiervan is 14,2% van westerse komaf en 16,5% van niet-westerse komaf.
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Afbeelding 3.Mediaan inkomen vergeleken met landelijk gemiddelde op PC6niveau, 2015, Bron: UDC

Afbeelding 4. Percentage inwoners met bijstand op gridniveau, 2018, Bron:
Gemeente Leiden
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Afbeelding 5. Concentratie van inwoners < 18 jaar, 2018, Bron: Gemeente Leiden

Afbeelding 6. Concentratie van inwoners 18-64 jaar, 2018, Bron: Gemeente
Leiden
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Afbeelding 7. Concentratie van inwoners vanaf 65 jaar, 2018, Bron: Gemeente
Leiden

Afbeelding 8. Percentage inwoners vanaf 65 jaar op gridniveau, 2018, Bron:
Gemeente Leiden
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Afbeelding 9. Percentage inwoners met migratie-achtergrond, 2018, Bron:
Gemeente Leiden
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Onderzoeksvraag 2b, 2c en 3: clustering problematiek en vergelijking met Leiden
Om de onderzoeksvraag 2b te kunnen beantwoorden is gekeken of er concentraties te ontdekken zijn van
verschillende sociale kenmerken zoals Leefbaarheid, WMO gebruik en sociale problematiek en
woonkenmerken: mutatiegraad en huurprijzen van sociale huurwoningen. Vervolgens wordt ook besproken of
clusters op deze kenmerken samenhangen met gebieden van de eerder vastgestelde clusters op inkomen,
leeftijd en herkomst. Om een antwoord te kunnen geven op vraag 3 is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van
kaarten waarin heel Leiden te zien is.
Leefbaarheid
In afbeelding 10 is de leefbaarheid weergegeven, hiervoor is de Leefbaarometer gebruikt. De Leefbaarometer
is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkeld met als doel om informatie over de
leefbaarheid in buurten op een laag schaalniveau in kaart te brengen. Leefbaarheid wordt hierin gedefinieerd
als: de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan
worden gesteld.
In de Leefbaarometer wordt gekeken naar de mate waarin verschillende omgevingscondities van invloed zijn
op het oordeel over, en de waardering voor, de directe woonomgeving. Het geeft een modelmatige schatting
van de leefbaarheid en maakt gebruik van 100 indicatoren, die zijn ingedeeld in vijf dimensies (fysieke
omgeving, woningen, veiligheid, voorzieningen en bevolking). Niet elke dimensie weegt even zwaar mee.
Voorzieningen en veiligheid bepalen samen voor bijna de helft de eindscore.
Zuidwest scoort volgens de Leefbaarometer gemiddeld gezien op leefbaarheid een ‘Ruim voldoende’, dit is
echter lager dan het landelijk gemiddelde op de totaalscore. Wel is de score op de dimensie voorzieningen
hoger dan het Nederlands gemiddelde. Zuidwest scoort ook lager dan Leiden. Dit zit hem met name in de
dimensies ‘wonen’ en ‘bewoners’. Op de andere indicatoren verschilt de wijk niet veel van het gemeentelijk
gemiddelde.
Op afbeelding 10 is te zien dat Leiden-Noord, de Slaaghwijk, de Hoge Mors, en het midden deel van Leiden
Zuidwest lager scoren dan de rest van Leiden: zwak tot ruim onvoldoende. Ook een deel van de Waard scoort
lager. Binnen Zuidwest (binnen de rode lijn) is er veel verschil te zien qua leefbaarheid. Zo scoren de randen
van de wijk hoger dan het midden van de wijk (Haagweg-Zuid, het westelijke deel van Gasthuiswijk en het
oostelijke deel van Fortuinwijk). Daarnaast valt vooral het gebied rondom het Jacques Urlusplantsoen op, dit
gebied scoort een onvoldoende.
Wat opvalt is dat de gebieden die slechter scoren op leefbaarheid grotendeels overeen komen met de
gebieden met een gemiddeld lager inkomen en een hoger percentage inwoners met een migratie-achtergrond.
Leefbaarheid lijkt niet samen te hangen met leeftijd.
Afbeeldingen 10b en 10c geven de leefbaarheidssituatie weer van Leiden in respectievelijk 2008 en 2012. Er is
op stadsniveau weinig verandering te zien tussen 2008, 2012 en 2016. Wel opvallend: de verschuiving van de
‘onvoldoende’ plekken in Leiden Zuidwest: in 2008 zijn er meerdere plekken, het Haagwegkwartier, ten westen
van de Rooseveltstraat en een plukje in Fortuinwijk Noord. In 2012 zijn de meeste van deze plekken verbeterd
naar zwak en scoort alleen nog één klein gebiedje in het Haagwegkwartier onvoldoende. In 2016 is dit
verschoven naar het Jacques Urlusplantsoen. Op stadsniveau is te zien dat het gebied in Leiden Noord en de
Slaaghwijk dat onvoldoende scoort kleiner geworden is tussen 2008 en 2012 en verbeterd naar ‘zwak’. In 2016
zijn er in Leiden Noord en de Slaaghwijk echter weer meer stukjes te zien die ruim onvoldoende scoren t.o.v. de
jaren daarvoor.
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Afbeelding 10b. Leefbaarheidssituatie op gridniveau, 2016, Bron: Leefbaarometer
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Afbeelding 10b. Leefbaarheidssituatie op gridniveau, 2008, Bron: Leefbaarometer
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Afbeelding 10c. Leefbaarheidssituatie op gridniveau, 2012, Bron: Leefbaarometer
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WMO-gebruik
In afbeelding 11 zijn concentraties van WMO-gebruik in kaart gebracht. De midden en hoge concentraties
komen overeen met de eerder geconstateerde concentraties van ouderen (65+), dit zijn tevens locaties waar
woonzorg of senioren complexen staan.
Afbeelding 12 geeft het percentage inwoners met 1 of meer WMO voorzieningen weer. Ter vergelijking: het
gemiddeld WMO-gebruik in Leiden is 4,6%. Ook hier zien we dat de hoogste percentages WMO-gebruik
overeenkomen met de gebieden waar veel ouderen wonen. WMO-gebruik lijkt dan ook vooral met leeftijd
samen te hangen en de aanwezigheid van een woonzorg complex en minder met herkomst en inkomen. Dit
gaat echter niet op voor de Coebel, hier waren ook en paar kleine concentraties van meer ouderen te zien
maar concentraties van meer WMO gebruik zijn daar niet te zien. Een verklaring hiervoor kan zijn dat ouderen
in de Coebel gemiddeld gezien meer inkomen hebben waardoor zij voor hulp, ondersteuning of
woningaanpassingen niet afhankelijk zijn van de WMO. Een andere verklaring kan zijn dat door de afwezigheid
van een woonzorg complex er minder ouderen met een ondersteuningsbehoefte wonen in deze buurt.
Afbeelding 13, waar het percentage inwoners met 2 of meer WMO voorzieningen te zien is, geeft nagenoeg
hetzelfde beeld.

Afbeelding 11. Concentratie van WMO-gebruikers (inwoners die gebruik maken van minimaal 1 WMOvoorziening), 2018, Bron: Gemeente Leiden
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Afbeelding 12. Percentage WMO-gebruikers op gridniveau (inwoners die gebruik
maken van minimaal 1 WMO-voorziening), 2018, Bron: Gemeente Leiden

Afbeelding 13. Percentage WMO-gebruikers op gridniveau (inwoners die gebruik
maken van minimaal 2 WMO-voorzieningen), 2018, Bron: Gemeente Leiden
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WoonZorgwijzer (bron: WoonZorgwijzer 2016)
De WoonzorgWijzer is een instrument dat op kleine schaal een schatting geeft van het aantal mensen in een
gebied met een bepaalde aandoening (bijv. dementie, somatische problematiek, zintuigelijke aandoeningen)
en/of bepaalde beperkingen/problematiek (bijv op het gebied van mobiliteit, contacten, administratie)
ervaren. De hier weergegeven kaarten geven de situatie weer voor het jaar 2016. Hieronder zijn een aantal
kaarten weergegeven: Licht verstandelijke beperking, Angst & Stemmingsproblematiek, Algemene dagelijks
levensverrichtingen, Zelfstandig Huishouden doen, Sociale redzaamheid en Probleemgedrag.
Bijna alle kaarten geven min of meer hetzelfde beeld: Leiden Noord, de Slaaghwijk, delen van de Hoge Mors en
het midden-deel van Leiden Zuidwest kleuren negatief op. Binnen Zuidwest (binnen de rode lijn) is er, net als
bij de Leefbaarometer veel verschil te zien tussen de buurten: langs de randen van Zuidwest is de kans op
problematiek lager, naar het midden toe (behalve rondom het Vijfmeiplein) wordt dit meer. Het gebied
rondom Haagweg-Zuid kleurt in een aantal kaarten nog donkerder, hier is voor bijna alle aandoeningen en
beperkingen (behalve voor Probleemgedrag) een sterkere concentratie te zien. Er is dus ook sprake van een
stapeling van problematiek in deze buurtjes. Bij de kaarten Angst- & Stemmingsproblematiek en
Probleemgedrag geldt dit ook voor het gebied rondom het Jacques Urlusplantsoen.
Net als bij leefbaarheid, zijn de gebieden waar sociale problematiek zich concentreert en stapelt, grotendeels
dezelfde gebieden waar het inkomen gemiddeld lager is en het percentage inwoners met een migratieachtergrond gemiddeld hoger ligt.
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Afbeelding 14. Kans op ‘licht verstandelijk beperkt en beperkt sociaal redzaam’
op PC6-niveau, 2016, Bron: Woonzorgwijzer

Afbeelding 15. Kans op ‘angst- en stemmingsproblematiek ‘op PC6-niveau, 2016,
Bron: Woonzorgwijzer

De kans op het vóórkomen van personen van 19 jaar en ouder in een zelfstandig
huishouden met een licht verstandelijke beperking en/of laaggeletterdheid én
problemen op het gebied van sociale redzaamheid. detail

De kans op het vóórkomen van personen van 19 jaar of ouder in een zelfstandig
huishouden met een groot risico op angst en stemmingsstoornissen. Het gaat
hier om de groep die géén indicatie heeft voor begeleiding vanuit de Wmo, maar
mogelijk wel in behandeling is voor de problematiek. detail
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Afbeelding 16. Kans op ‘beperkingen bij zelfstandig huishouden doen’ op PC6niveau, 2016, Bron: Woonzorgwijzer

Afbeelding 17. Kans op ‘beperkingen bij algemene dagelijkse verrichtingen’ op
PC6-niveau, 2016, Bron: Woonzorgwijzer

Kans op het vóórkomen van personen van 19 jaar of ouder die mogelijk beperkingen ervaren bij het zelfstandig doen van het huishouden (boodschappen doen,
opruimen en schoonmaken, maaltijd bereiden, afwassen, de was doen). detail

Kans op het vóórkomen van personen van 19 jaar of ouder die mogelijk
beperkingen ervaren bij zaken als opstaan, aankleden, wassen, tanden poetsen,
toiletbezoek, eten en drinken. detail
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Afbeelding 18. Kans op ‘probleemgedrag’ op PC6-niveau, 2016, Bron:
Woonzorgwijzer

Afbeelding 19. Kans op ‘beperkingen bij sociale redzaamheid’ op PC6-niveau,
2016, Bron: Woonzorgwijzer

Kans op het vóórkomen van personen van 19 jaar of ouder met mogelijke
beperkingen als gevolg van grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, overlast
en/of seksueel ontremd gedrag. detail

De kans op het vóórkomen van personen van 19 jaar of ouder die mogelijk
beperkingen ervaren op het gebied van sociale contacten/netwerk (maken en
onderhouden van contacten met vrienden, familie, buren, kennissen). detail
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4. Conclusie
Per onderzoeksvraag volgen hieronder kort de conclusies.
1. Welke verschillende profielen bewoners leven er in Zuidwest?
Op basis van de data is niet een totaal beeld van alle ‘inwoners profielen’ in Zuidwest te geven. Wel zijn
verschillende inwonerskenmerken te onderscheiden en in kaart gebracht:
Eénpersoonshuishoudens: lijkt aardig gemêleerd verdeeld over de wijk. Er is wel een concentratie van meer
éénpersoonshuishoudens te zien rondom het Jacques Urlus Plantsoen en de Klikspaanweg. Dit kan deels
verklaard worden door het studentencomplex aan de Klikspaanweg.
Eénoudergezinnen: door het ontbreken van veel gegevens (i.v.m. privacy) geeft deze kaart te weinig informatie
om een goed beeld van eventuele concentraties te kunnen geven.
Huishoudinkomen: er zijn concentraties te zien met lagere inkomens (laag tot onder modaal): bijna heel
Haagweg-Zuid, delen van Gasthuiswijk en Fortuinwijk-Noord en het gebied rondom het Jacques
Urlusplantsoen. Naar de randen van de wijk toe zijn er meer concentraties van hogere inkomens. Opvallend
daarbij is het Zuidwestelijke hoekje van Fortuinwijk-Zuid en de Coebel (Boshuizen). Logischerwijs is in gebieden
met lagere inkomens het percentage bijstandsuitkeringen hoger.
Leeftijd: concentraties van jongeren (18-) zijn vooral te zien rondom het Jacques Urlusplantsoen, in de Coebel
en het gebied tussen de Rooseveltstraat en de Smederijstraat (Haagweg-Zuid). De groepen volwassenen zijn
evenredig over de wijk verdeeld. Er zijn twee concentraties te zien: rond de Klikspaanweg en de
Vrijheidslaan/Rosenburgh. Dit wordt mogelijk verklaard doordat op beide plekken studentenwooncomplexen
staan: hier wonen veel mensen binnen een klein gebied. Er zijn zes duidelijke, kleine clusters te zien zijn waar
veel 65+ers wonen. Deze komen overeen met Woon-zorg locaties, zoals de Apollolaan, de Parelvissers, de
locatie aan de Aaltje Noordewierlaan, de Topaz locatie Beethovenlaan en het seniorencomplex op de hoek van
de Vrijheidslaan en de Rooseveltstraat.
Herkomst: In het westelijke deel van Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid zijn grotere buurtjes te zien waar relatief
veel (meer dan 45% tot wel 87%) inwoners met een migratie-achtergrond wonen. Rond de Hoflaan,
Telderskade het Jacques Urlusplantsoen, de Tsjaikowskikade en de Verdistraat zijn kleine concentraties te zien
waar meer dan 45% van de inwoners een migratie-achtergrond heeft. Ook valt de nieuwe huisvestingslocatie
voor statushouders aan de Voorschoterweg logischerwijs op. In de Coebel en het zuidelijke gedeelte van de
Fortuinwijk wonen weinig tot geen inwoners met een migratie-achtergrond. Hier is sprake van concentraties
van autochtone inwoners.
2. Is er sprake van segregatie (op leeftijd, inkomen en herkomst) en heeft dit negatieve effecten?
De gebieden waar concentraties te zien zijn van lagere inkomens en meer segregatie op herkomst, komen
grotendeels overeen: westelijke deel van Gasthuiswijk, Haagweg-Zuid (met name rond de
Hoflaan/Telderskade) het Jacques Urlusplantsoen, en het gebied rondom de Verdistraat. Dit zijn grotendeels
ook de buurten waar de leefbaarheid lager is, waar een stapeling van sociale problematiek zich concentreert en
waar veel sociale huurwoningen van de lagere prijscategorie geclusterd bij elkaar staan. Er lijkt dan ook
samenhang te zijn tussen (relatieve) segregatie op inkomen en herkomst en leefbaarheid en sociale
problematiek.
WMO-gebruik lijkt vooral samen te hangen met leeftijd, en minder met de andere onderzochte kenmerken.
3.

Hoe doet Leiden Zuidwest het op deze thema’s t.o.v. andere (vergelijkbare?) wijken? En door de tijd
heen (trends/ontwikkelingen)?
Bij Leefbaarheid is naar de ontwikkeling door de jaren heen gekeken. Er is een verschuiving te zien van de
plekken die onvoldoende scoren in Leiden Zuidwest: in 2008 zijn er meerdere plekken, het Haagwegkwartier,
ten westen van de Rooseveltstraat en een plukje in Fortuinwijk Noord. In 2012 zijn de meeste van deze plekken
verbeterd naar zwak en scoort alleen nog één klein gebiedje in het Haagwegkwartier onvoldoende. In 2016 is
dit verschoven naar het Jacques Urlusplantsoen.

23

Leiden Zuidwest is een typische na-oorlogse wijk. Het CBS heeft onlangs alle Nederlandse naoorlogse
1
stadswijken met elkaar vergeleken . Hieruit bleek dat inwoners van naoorlogse stadswijken gemiddeld vaker in
de bijstand zitten, vaker onder of rond het sociaal minimum leven, vaker in een corporatie-huurwoning wonen
en vaker alleenstaand zijn. Leiden Zuidwest lijkt hier niet in af te wijken.
Echter, het CBS heeft daarnaast ook onderzocht in welke opzichten naoorlogse stadswijken het meest van
2
elkaar verschilden in 2016 . Daaruit blijkt dat gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen en leeftijd
van personen in huishoudens het meest bijdragen aan de verschillen tussen die wijken. Wijken die qua
inkomen en de leeftijd van de bewoners dicht bij elkaar liggen, lijken meestal ook in andere
sociaaleconomische opzichten op elkaar. Op basis daarvan kunnen wijken worden ingedeeld in vier groepen.
Wijken met:
1. jongere huishoudens met lage inkomens;
2. oudere huishoudens met lage inkomens;
3. oudere huishoudens met middeninkomens;
4. jongere huishoudens met middeninkomens.
Leiden Zuidwest valt volgens het CBS binnen de groep Oudere huishoudens met middeninkomens. Deze groep
komt het meest in de buurt van het Nederlandse gemiddelde als wordt gekeken naar woningmarktkenmerken
zoals het aandeel koopwoningen en de WOZ-waarde, en naar sociaaleconomische kenmerken, zoals het
aandeel sociale uitkeringen en de inkomensverdeling. Daarna volgen de wijken met jonge inwoners met
middeninkomens.
Leiden Zuidwest lijkt op veel gebieden dus een typische na-oorlogse wijk, maar valt binnen alle na-oorlogse
wijken wel binnen de groep die dichter bij het Nederlandse gemiddeld ligt.

1
2

Veel naoorlogse stadswijken sociaaleconomisch zwak – CBS, 16-11-2017
Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand – CBS, 02-03-2018
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