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De stand van Nederlandse buurten

Nederland is een van de meest sociaal betrokken landen ter wereld. We scoren al jaren hoog op 
internationale lijstjes met aantal vrijwilligers en leden in het verenigingsleven. Nederlanders lopen 
bovendien voorop in het gebruik van sociale media. Dit waren twee belangrijke redenen voor 
buurtapp Nextdoor om een jaar geleden, als eerste land na de Verenigde Staten, naar Nederland 
uit te breiden. Om bij te dragen aan betere buurten: socialer, veiliger, gezelliger.  

Na 1 jaar in Nederland onderzoeken we of deze assumpties klopten. Hoe sociaal zijn onze 
buurten anno 2017? Kloppen we nog bij elkaar aan voor een helpende hand en staat de 
buurvrouw nog klaar met soep als je ziek bent? En welke rol speelt technologie in het contact 
tussen buren op straat? 

Dit rapport laat zien hoe Nederlandse buren hun buurt en het contact met andere buren ervaren. 
We bekijken de rol van buurtcontact, burenhulp en zelfredzaamheid in Nederlandse buurten. Het 
is gebaseerd op een enquête* onder een willekeurige steekproef van ruim 1.000 Nederlanders, 
uitgezet door onderzoeksbureau Research Now. Daarnaast hebben we meer dan 1.100 buren 
uit de top 35 grootste buurten op Nextdoor gevraagd naar hun ervaringen in de buurt sinds ze 
actief zijn op Nextdoor. 

*Meerkeuze vragenlijsten die zijn uitgezet in een tijdsspanne van twee weken in februari 2017.   

Dit rapport geeft een inkijkje in Nederlandse buurten anno 2017
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BUURTCONTACT

We zwaaien naar de buren maar we durven niet meer zomaar aan te bellen
Wie kennen we nog?  

Nu we makkelijker dan ooit in contact staan met vrienden en 
familie aan de andere kant van de wereld, is de vraag of we nog 
wel oog hebben voor de buren om ons heen.  

Kennen we de mensen achter de voordeur verderop in de straat? 
56% kent 6 of meer buren bij naam  
80% zwaait de buren gedag op straat 
66% maakt regelmatig een praatje 

Wel vindt 25% dat buren zich niet teveel met anderen moet 
bemoeien. 

Nieuwe buren leren kennen 

Hoewel we elkaar nog vaak groeten op straat, zou 18% van de 
ondervraagden graag nog meer nieuwe buren willen leren kennen. 
De belangrijkste reden? Het lijkt ons gezellig (54%) en handig 
(26%) om bij buren terecht te kunnen.  

Wat houdt mensen tegen om kennis te maken met nieuwe buren?  
43% heeft het gevoel dat anderen buren geen behoefte hebben 
aan contact  
35% durft niet zomaar bij mensen aan te bellen of nieuwe 
mensen aan te spreken op straat  
28% weet niet goed waar ze nieuwe buren kunnen ontmoeten 

Bij Nextdoor geloven we dat het kennen van je buren de basis is voor sociale cohesie in de buurt. Dat is gezellig als je elkaar op straat tegenkomt, of handig als je een pakketje 
moet halen bij de buren. Het is is ook het fundament voor een buurt waar mensen voor elkaar klaarstaan. Want waar mensen met elkaar praten, gebeuren er mooie dingen. 



Top 5 populaire buurtactiviteiten in NL: 

1. Straatfeest 
2. Wijkraadvergadering 
3. Rommelmarkten 
4. Sint Maarten of Halloween 
5. Vrijwilligerswerk                         

Een goede buur volgens Nederlanders: 

…Staat voor je klaar als het nodig is    
…Maakt een praatje op straat             
…Bemoeit zich weinig met anderen    
…Is altijd in voor koffie of een borrel    

37% 
30% 
24% 
22% 
19%

76% 
74% 
25% 
23%



Buurtergernissen 
 
We houden van sociale activiteiten, maar in ons dichtbevolkte 
land ervaren buren ook overlast van elkaar. 70% van de 
ondervraagden ergert zich wel eens aan wat er aan de andere 
kant van de schutting of muur gebeurt. 

Ondanks de ergernissen die de meeste buren zo nu en dan 
ervaren, voelt ruim een ruime meerderheid van de 
ondervraagden (62%) zich thuis in de buurt en wordt de buurt 
door bijna de helft van de Nederlanders (47%) als ‘sociaal’ 
ervaren.  

  

BUURTCONTACT

Top 5 ergernissen van buren: 

1. Foutgeparkeerde auto               22% 
2. De kat van de buren in de tuin   21%  
3. Stampen op de trap                  17% 
4. Barbequerook in de zomer        12% 
5. Slordige (voor)tuintjes                11%

Ondanks ergernissen van buren voelen we ons thuis
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82%Een pakketje aannemen

59%Reservesleutel bewaren

53%Boodschappen voor ouderen 
die slecht ter been zijn

55%Iets lenen of gratis weggeven

41%Eten brengen als iemand 
ziek is

53%Planten of een huisdier 
verzorgen

43%Zoeken naar een 
weggelopen huisdier

45%Tip of aanbeveling voor een 
handige dienst of product

29%Stoepje, straat of tuin 
schoonmaken

44%Een klein huishoudelijk klusje

Met welke klusjes willen we de buren helpen?Wat Nederlandse buren voor elkaar over hebben 

In Nederland hebben we allemaal buren. Of die nou onder of 
boven je wonen, aan de andere kant van de schutting of op een 
klein stukje lopen verderop. Wat hebben we voor deze mensen 
over en kunnen ze op onze hulp rekenen als het nodig is?  

Een ruime meerderheid van 61% geeft aan dat buren elkaar 
graag helpen in de buurt. 

BURENHULP

Nederlanders doen gerust een boodschapje voor een buurtgenoot



Top 5 spullen lenen van buren 

1. Gereedschap 
2. Last-minute ingrediënten            
3. Spullen voor de tuin                       
4. Films en boeken                             
5. Keukengerei                                     

Er zijn zelfs buren die hun auto uitlenen 5%

27% 
18% 
12% 
8% 
6%

Gulle leners 

De helft van de Nederlanders (50%) leent wel eens iets 
van de buren.  

Van de buren op Nextdoor geeft zelfs 64% aan spullen 
te lenen van de buren. 



Hulpbereidheid 

72% van de Nederlanders is bereid meer te doen voor 
ouderen in de buurt als dat nodig is. 

64% is bereid om mensen met een andere cultuur of 
achtergrond op weg te helpen in de buurt.  
 

Wat houdt ons tegen meer buren te helpen? 

52% Weet niet wie er hulp nodig heeft 
29% Heeft er te weinig tijd voor 
19% Weet niet hoe ik kan helpen

Vraagverlegenheid 

24% van de Nederlanders kan hulp gebruiken van een buur maar 
vraagt hier niet om. 

Wat houdt ons tegen om hulp te vragen?  

41% Weet niet aan wie ze dit moeten vragen 
29% Durft niet om hulp te vragen 
26% Vinden het niet prettig vinden als vreemden hen komen helpen

BURENHULP

Buren willen graag helpen maar weten elkaar niet goed te vinden

Hoewel Nederlanders behulpzaam zijn, zien we veel potentie om hulpvraag- en aanbod beter bij elkaar te brengen. Laagdrempelig buurtcontact draagt eraan bij dat buren 
beter weten wat er speelt in de buurt en waar behoefte aan is. Bovendien kan Nextdoor de drempel verlagen voor verlegen of eenzame buurtbewoners door aan te sluiten bij 
een leuke buurtactiviteit, te reageren op kleine hulpvragen zoals het uitlaten van een hond of simpelweg om nieuwe mensen leren kennen en te volgen wat er speelt in de buurt.



ZELFREDZAME BUURTEN  
OP NEXTDOOR



ZELFREDZAME BUURTEN OP NEXTDOOR

Een digitaal zetje voor buurtcontact
Na 1 jaar met Nextdoor in Nederland 

De manier waarop we in contact staan met elkaar en op de 
hoogte blijven van lokale nieuwtjes, is door technologische 
ontwikkelingen flink veranderd. 

Via buurtapp Nextdoor weten buren uit meer dan 4.100 
buurten (41% van alle Nederlandse buurten*) elkaar op een 
makkelijke en laagdrempelige manier te vinden; zowel online als 
offline. 

Om de potentie van Nextdoor voor buurtcontact, meer 
burenhulp en zelfredzame buurten in kaart te brengen 
onderzochten we de impact die Nextdoor het afgelopen jaar 
(feb 2016-feb 2017) heeft gehad in de grootste 35 
Nextdoorbuurten in Nederland (met meer dan 500 leden per 
buurt). In totaal deden ruim 1.200 respondenten mee aan dit 
onderzoek.  

*We houden hiervoor de CBS buurtindeling aan. 



“Ik heb een divers beeld bij wat er speelt in de buurt”

72%29%

51%34%

“Ik voel me betrokken bij mijn buurt”

“Ik ken minimaal 10 buren bij naam”

36%16%

34% van de leden op Nextdoor ervaart 
de buurt als socialer sinds ze met elkaar 
in contact staan via de buurtapp.

ZELFREDZAME BUURTEN OP NEXTDOOR

Nextdoorleden hebben een meer divers  
beeld van de buurt vergeleken de overige  
ondervraagden in Nederland 



ZELFREDZAME BUURTEN OP NEXTDOOR

Meer betrokkenheid wanneer we nieuwe buren leren kennen

De impact op burenhulp onder 
Nextdoorleden 

58% heeft het afgelopen jaar via 
Nextdoor om hulp gevraagd 

82% is bereid om meer te doen voor een 
buur (versus 61% in een gemiddelde 
Nederlandse buurt) 

  

De impact op de beleving van de 
buurt onder Nextdoorleden 

34% ervaart de buurt socialer sinds 
de buurt actief is op Nextdoor 

20% ervaart de buurt veiliger sinds de 
buurt actief is op Nextdoor 

11% ervaart de buurt gezelliger sinds 
de buurt actief is op Nextdoor

De impact op buurtcontact onder 
Nextdoorleden 

38% heeft 3 of meer nieuwe buren leren 
kennen via de buurtapp 

30% geeft aan dat ze in contact staan met 
mensen met wie ze anders nooit contact 
zouden hebben  

51% voelt zich sinds Nextdoor meer 
betrokken bij de buurt. Bij buren jonger dan 
30 jaar is dat zelfs 77%



De verhalen achter de cĳfers 
Wanneer buren elkaar kennen en vertrouwen, weten zij elkaar sneller te 
vinden als het nodig is. Dat is belangrijk, want in een sterk sociaal 
burennetwerk wordt meer bereikt en georganiseerd in een buurt. 

We presenteren graag een aantal voorbeelden van buren die het 
afgelopen jaar via Nextdoor met elkaar nieuwe initiatieven voor elkaar 
kregen. Het laat zien hoe laagdrempelige nieuwe buurtcontacten over 
het lenen van een ladder of zoeken naar een weggelopen kat, kunnen 
leiden tot het opknappen van buurtfaciliteiten, de aanschaf van 
zonnepanelen met de hele straat, tot het vinden van een mantelzorger 
voor een dementerende buurtbewoner. 

De verhalen laten zien dat waar buren praten, mooie dingen gebeuren.  

ZELFREDZAME BUURTEN

Buren op Nextdoor krijgen veel voor elkaar



Buurvrouw uit

Nieuw-Vennep

“N.a.v. een oproepje op Nextdoor ben ik 
oppasbaasje geworden van een hond uit de 
buurt. Ik hielp hiermee een alleenstaande moeder 
die moet werken, zodat haar gezin de hond kan 
houden. De hond helpt mij bovendien over een 
depressie heen, omdat ik met de hond weer 
buiten kom.”

Oppashond helpt buurvrouw 
over depressie heen

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


Buren uit Hilversum

“Toen ik een vijver in mijn tuin aan het graven was 
vond ik het zonde om de overtollige aarde weg te 
doen. Ik plaatste een oproepje op Nextdoor en 
een buurvrouw van rond de 80 bleek net haar 
moestuin te willen verhogen. Onze actie bleek 
niet alleen milieubewust, maar we hebben ook 
een aantal keer koffie gedronken! Wat een leuk 
mens bleek er verderop te wonen.”

Een leuke nieuwe buur leren 
kennen door overtollige aarde

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


Rick uit

Enschede

Voetballen kon in onze buurt alleen nog maar op 
zand. Verschillende verzoeken om een verhard 
speelveld scoorden onvoldoende draagvlak in de 
wijk. Vijf wijkbewoners meldden zich na een 
oproep via de Nextdoor-buurtapp aan voor de 
werkgroep. Met deze werkgroep werd een plan 
van aanpak gemaakt en uiteindelijk vond het 
kunstgrasveld met kurkkorrels het meeste 
draagvlak onder de bewoners. “Over een maand 
wordt het opgeleverd en kan er eindelijk met weer 
en wind gevoetbald worden”

Bewoners slaan handen ineen 
voor speelveld

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


Buurvrouw uit

Aalsmeer

“Ik las dat iemand bij een school in de buurt een 
huilend meisje aantrof die gepest bleek te worden 
door jongens. Ik fiets daar nu vaker langs zodat ik 
er een beetje op kan letten.”

Oplettende ogen en oren voor 
pesterijen op straat

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


Buren uit

Haarlem

“We wonen allemaal al meer dan tien jaar in deze 
buurt. Toch hadden we elkaar nog nooit gezien of 
ontmoet. Na mijn oproepje op Nextdoor was ik 
dan ook blij verrast met de ruim 8 reacties die ik 
kreeg om wekelijks een wandeling te maken. We 
zijn allemaal 60+ dus dat houdt ons niet alleen fit, 
maar we praten ook gezellig bij over wat er in de 
buurt gebeurt.”

Wekelijks wandelgroepje 
opgericht

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


NEXTDOOR  
1 JAAR IN NEDERLAND



Nextdoor als rode draad voor alles wat er in de buurt gebeurt

Leer je buren 
kennen

Organiseer 
een 

buurtevent 

Leen een 
ladder

Vind een 
oppas

Draag bij aan 
buurtpreventie

Zoek naar een 
weggelopen 

huisdier 

Help een 
hulpbehoevende 

buur

BELANGRIJK
Ruim samen 
de buurt op

NUTTIG GEZELLIG



41% van Nederlandse buurten actief op buurtapp Nextdoor

4.100 
buurten
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Percentage buurten op buurtapp Nextdoor per provincie



Gesprekken op Nextdoor gaan over alles wat er in de buurt gebeurt

Vraag en aanbod 
28%

Tips en aanbevelingen 
9%

Gratis, delen en lenen 
10%

Buurtpreventie en veiligheid 
14%

Buurt en publieke ruimte 
15%

Gevonden en verloren 
14%

Evenementen 
10%
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