
•  Agressie en geweld komen minder vaak voor in gebieden met groen. 
•  Mensen voelen zich veiliger als er meer groen om hen heen is.  

De perceptie van veiligheid stijgt naar 89,3% in een groene omgeving.
•  Open groen kan overal worden toegepast.
•   In buurten waar woningcorporaties groene projecten ontwikkelen, gaan de sociale  

cohesie en de contacten tussen bewoners er enorm op vooruit.
•  Mogelijkheden voor sport en ontmoeting in een groene omgeving leiden, samen met  

andere maatregelen, tot vermindering van onveiligheid door jeugdigen.

door een groene omgeving

Veiligheid

De feiten

Kortom:
1  Een goed ingerichte, aangelegde en beheerde groene omgeving bevordert  

de sociale cohesie in wijken.
2  In een groene omgeving voelen mensen zich veiliger en zijn minder geneigd tot  

agressie en criminaliteit.
3  Een goede inrichting, aanleg en goed beheer van de groene omgeving zijn  

succesvolle instrumenten bij sociaal en veiligheidsbeleid van gemeenten.
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In de multiculturele wijk Overvecht in Utrecht worden buurtbewoners actief betrokken 
bij groenprojecten. samen met de bewoners worden bijvoorbeeld de groene  
(binnen)terreinen bij wooncomplexen opnieuw ingericht en afgestemd op hun wen-
sen en behoeften. De kwaliteit van het groen van ten minste 2 hectare binnentuin in 
Overvecht is hierdoor verbeterd. De bewoners zijn actief betrokken bij de inrichting 
en het beheer. het resultaat is een schone, hele en veilige groene woonomgeving 
waar minder vernielingen plaatsvinden. De groene omgeving wordt beter gebruikt 
door bewoners en er is meer interactie tussen de pluriculturele bevolkingsgroepen  
in de buurt. Groen helpt mee de integratie te bevorderen.

”In openbare ruimtes die met zorg zijn  
vormgegeven, een menselijke schaal 

hebben en goed zijn onderhouden is het 
prettig om te verblijven en dat trekt veel 
mensen aan. Dat zorgt vervolgens weer 
voor een gevoel van familiariteit, waarbij 

mensen eerder geneigd zijn om elkaar aan 
te spreken op wangedrag.” 

Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar  
veiligheid en burgerschap en algemeen  

directeur Verwey Jonker Instituut.

”Een gemeente die ruimte creëert en 
onderhoudt om te spelen, werkt aan de 

oplossing van een hele reeks sociale 
problemen. De leefbaarheid verbetert. 

Vandalisme en kleine criminaliteit 
krijgen minder kans.” 
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Bronnen

Samen werken aan groen in de stad

Praktijkvoorbeeld


