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Samenvatting  
 
 
In het midden van de jaren vijftig kwamen uit allerlei Europese wervingslanden mannen naar Neder-
land om hier te werken. Dit omdat er toentertijd een grote behoefte was aan arbeidskrachten. Na een 
aantal jaren werkzaam te zijn geweest in Nederland, was er de mogelijkheid tot gezinshereniging en 
kwam ook de rest van het gezin over. Hierdoor nam het aantal allochtonen – dus ook het aandeel 
niet-westerse allochtonen - sterk toe en tot de dag van vandaag is deze groei nog steeds niet ge-
stopt.  
 Een groot gedeelte van de niet-westerse allochtonen die in Nederland woont, behoort tot de groep 
met een lage sociaal-economische status. Dit betekend dat veel mensen van deze groep een lage 
opleiding hebben genoten, er vaak een grote werkloosheid heerst en dat ze weinig geld te besteden 
hebben. Deze ontwikkeling geldt eveneens voor Veldhuizen A te Ede. Door de goedkope woningen in 
de wijk worden bepaalde bevolkingsgroepen aangetrokken, wat de vorming van eigen gemeenschap-
pen bevordert. Feit is dat in een land, waar de culturele verschillen met het land van herkomst groot 
zijn mensen veel waarde hechten aan die gemeenschappen. Het is een plek waar men veiligheid en 
geborgenheid vindt. Opgemerkt dient te worden dat door deze ontwikkeling de integratie met de Ne-
derlandse samenleving niet optimaal verloopt. Men gaat veel om met mensen met dezelfde culturele 
achtergrond en heeft weinig contact met autochtone buurtbewoners. Bovendien zorgt deze concentra-
tievorming ervoor dat veel wijken in een neerwaartse spiraal terecht komen, wat de leefomgeving 
niet ten goede komt. Het zorgt voor elkaar versterkende problemen in de sfeer van werkloosheid, 
verkrotting en slechte scholing (Pacione, 2005).           
 Het zijn de achtergronden, de lage sociaal-economische positie, de vaak ongunstige woonsituatie 
en de culturele identiteit van de niet-westerse allochtonen die in sterke mate bepalen hoe ze zich in 
een vreemd land mogen en kunnen gedragen. Er is bij het integratieproces sprake van tweerichtings-
verkeer: wederzijdse aanpassing (Spruyt, 2001). Niet alleen de migrant moet zich aanpassen aan de 
nieuwe samenleving, maar de samenleving moet zich ook aanpassen aan de nieuwe leden. Het is tijd 
om te aanvaarden dat Nederland meerdere culturen kent. Nederland moet verschillen en tegenstellin-
gen niet afwijzen, maar juist leren om ermee om te gaan. ‘Wat bindt de samenleving’? is dan ook een 
zeer interessante vraag. Een gemeenschappelijke taal en identiteit kunnen de samenleving overkoe-
pelen en binden. Geschiedenis en tradities, gedeeld geloof, waarden en vooroordelen kunnen haar 
versterken. De identiteit, het beeld dat we van onszelf hebben – een abstractie van de gemiddelde 
Nederlander – beïnvloedt ons handelen. Wie hier in Nederland komt wonen zal zich moeten invoegen 
en inleven, al betekent dat niet dat hij zijn identiteit moet inleveren. 
 Maatschappelijke binding is echter voor alles een kwestie van gevoel: de erkenning dat we elkaar 
nodig hebben, respect hebben voor verschillen en bereid zijn om te doen of te laten wat nodig is om 
samen te leven. Dit komt echter niet vanzelf, dat behoeft voortdurend oefening en onderhoud. Het 
gaat er niet om hoe we in de wetgeving met verschillen omgaan, maar hoe een ieder van ons in het 
dagelijks leven met verschillen omgaat. 
 Er worden verschillende acties ondernomen om de allochtonen en autochtonen meer met elkaar in 
contact te laten komen. Zo organiseren diverse buurt- en sportcentra activiteiten voor zowel de al-
lochtone als autochtone bevolkingsgroepen. Feit is dat de participatie met name van de allochtone 
bevolking aan recreatieve voorzieningen zeer gering is. Een mogelijke verklaring kan gelegen zijn in 
het feit dat iedereen eigen wensen en behoeften heeft. Met dien verstande dat wellicht het aanbod 
niet geheel aansluit op de wensen en behoeften van de allochtone medemens.  
 In deze scriptie zal aandacht geschonken worden aan specifieke behoeften van niet-westerse al-
lochtonen ten aanzien van recreatieve voorzieningen. Hierbij zal niet worden uitgegaan van aanpas-
sing, maar er zal puur gekeken worden naar de wensen en behoeften die er onder de niet-westerse 
allochtonen zijn. Dit met dien verstande dat het multiculturele aspect van de samenleving meer kans 
krijgt om tot uitdrukking te komen. Tevens wordt gekeken welke rol de recreatieve participatie speelt 
bij het al dan niet bevorderen van de (sociale) integratie. Beeldvorming is hierbij een belangrijk ver-
schijnsel. Het bepaald hoe wij tegen niet-westerse allochtonen aankijken en hoe zij ons zien. In een 
multiculturele samenleving met allerlei verschillende mensen en diverse culturen kunnen deze beel-
den immers grote gevolgen hebben in hoe wij in de Nederlandse samenleving met elkaar omgaan. 
 De literatuur en de interviews maken inzichtelijk dat er een opvallend verschil waarneembaar is 
tussen de Nederlandse manier van recreëren en de manier van recreëren door niet-westerse allochto-
nen. Dit omdat beide groepen aan de definitie ‘vrije tijd’ een hele andere betekenis toekennen. Daar 
waar de Nederlander vrije tijd ziet als de tijd waarover zij geen verantwoording hoeft af te leggen is 
vrije tijd in de ogen van niet-westerse allochtonen meer verweven met de normale dagbesteding. Een 
ander belangrijk verschil is dat er onder niet-westerse allochtonen meer in groepsverband wordt on-
dernomen en de activiteiten die ze ondernemen vaak seksegebonden zijn.  
 Daar waar jaren geleden een drastisch verschil in recreatiegedrag tussen de niet-westerse alloch-
tonen en Nederlanders was waar te nemen, vindt er bij de tweede en de derde generatie wel een 
verschuiving plaats. Beetje bij beetje begint het recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen steeds 
meer op de Nederlandse manier van recreëren te lijken. Echter, feit blijft dat structurele kenmerken 
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zoals inkomen en opleiding een belangrijke rol speelt wat betreft de maatschappelijke participatie. 
Gesteld kan worden dat hoe hoger het inkomen en met name de opleiding, hoe actiever men is in 
verschillende organisaties. Het verband tussen sociaal-economische (inkomens)-positie en de mate 
van maatschappelijke participatie verklaart de soms hardnekkige verschillen in participatiegraad. Dit 
maakt dat voor lagere economische strata er simpelweg financiële barrières voor deelname zijn. Dit 
tot gevolg hebbende dat de participatie tussen de niet-westerse bevolkingsgroepen en de autochtone 
Nederlanders niet op gang komt, waardoor de integratie in de Nederlandse samenleving bemoeilijkt 
wordt. 
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1. Inleiding 

 
1.1 Projectkader 

In het midden van de jaren vijftig kwamen uit allerlei Europese wervingslanden mannen naar Ne-
derland om hier te werken. Dit omdat er toentertijd een grote behoefte was aan arbeidskrachten. 
Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in Nederland, was er de mogelijkheid tot gezinsher-
eniging en kwam ook de rest van het gezin over. Hierdoor nam het aantal allochtonen – dus ook 
het aandeel niet-westerse allochtonen - sterk toe en tot de dag van vandaag is deze groei nog 
steeds niet gestopt.  
 Op 1 januari 2007 bestond 11% (1,7 miljoen) van de bevolking uit niet-westerse allochtonen. 
De grootste groep niet-westerse allochtonen wordt gevormd door Turken, op de voet gevolgd door 
Surinamers en Marokkanen (RIVM, 2008). Op de vierde plaats staan personen uit de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Hierna neemt de omvang van het aantal mensen uit andere herkomstlanden snel 
af. Getuige de omvang van de groep overige niet-westerse landen is de diversiteit aan herkomst-
landen groot. Binnen deze groeperingen kunnen een drietal generaties worden onderscheiden: de 
eerste, tweede en derde generatie. Met de eerste generatie allochtonen worden de mannen be-
doeld die al eerste naar Nederland zijn gekomen om te werken. Tevens worden hun echtgenotes en 
kinderen, die pas later naar Nederland zijn overgekomen, daartoe gerekend. Tot de tweede gene-
ratie allochtonen worden alle in Nederland geboren nakomelingen van de eerste generatie gere-
kend. Onder de derde generatie worden de kinderen verstaan van de in Nederland geboren kinde-
ren van personen die zich hier, komend van elders, hebben gevestigd. 
 Een groot gedeelte van de niet-westerse allochtonen die in Nederland woont, behoort tot de 
groep met een lage sociaal-economische status. Dit betekend dat veel mensen van deze groep een 
lage opleiding hebben genoten, er vaak een grote werkloosheid heerst en dat ze weinig geld te 
besteden hebben. Door de gerichtheid op goedkope woningen en om de kansen op een baan te 
vergroten wonen veel niet-westerse allochtonen in de steden. Deze concentratie van allochtonen 
met een lage sociaal-economische status beperkt zich niet alleen tot de vier grootste steden van 
Nederland, maar is ook terug te vinden in bepaalde wijken van de kleinere steden. Deze wijken 
worden vaak getypeerd door een groot aantal naoorlogse woningen (jaren vijftig en zestig), die 
vaak slecht onderhouden zijn. Maar omdat ze goedkoop zijn, worden ze aantrekkelijk gevonden. 
Dit heeft tot gevolg dat deze wijken bepaalde bevolkingsgroepen aantrekt. Veel allochtonen van 
niet-westerse afkomst wonen bij elkaar in de buurt, wat de vorming van eigen gemeenschappen 
bevordert. Feit is dat in een land, waar de culturele verschillen met het land van herkomst groot 
zijn mensen veel waarde hechten aan die gemeenschappen. Het is een plek waar men veiligheid en 
geborgenheid vindt. Opgemerkt dient te worden dat door deze ontwikkeling de integratie met de 
Nederlandse samenleving niet optimaal verloopt. Men gaat veel om met mensen met dezelfde cul-
turele achtergrond en heeft weinig contact met Nederlandse buurtbewoners. 
 Het zijn de achtergronden, de lage sociaal-economische positie, de vaak ongunstige woonsitua-
tie en de culturele identiteit van de niet-westerse allochtonen die in sterke mate bepalen hoe ze 
zich in een vreemd land mogen en kunnen gedragen. Dit maakt dat het aanpassingsproces van 
migranten in een nieuw land dan ook op verschillende manieren kan verlopen: assimilatie, segre-
gatie, integratie, acculturatie. Assimilatie wil zeggen dat de groep migranten opgaat, oftewel geab-
sorbeerd worden in een gevestigde, doorgaans grotere gemeenschap of cultuur. Dit veronderstelt 
bij de geabsorbeerde groep het verlies van bepaalde onderscheidende kenmerken, zoals kleding, 
spraak of manieren, ten gevolge van het contact met die andere cultuur of gemeenschap. Een an-
dere mogelijkheid is dat de groep juist sterk op zichzelf blijft. Dit met behoud van de eigen nor-
men, waarden en gebruiken wil de groep zijn eigen voorzieningen en zijn eigen organisaties in 
stand houden. Dit wordt ook wel aangeduid met de term segregatie. Een andere mogelijkheid is 
het integreren in de Nederlandse samenleving. Met integratie wordt een samensmelting van meer-
dere bevolkingsgroepen in de maatschappij bedoelt waardoor elementen van de nieuwe samenle-
ving worden overgenomen (o.a. voorzieningen, gezondheidszorg etc.), maar dat tegelijkertijd ele-
menten van de eigen cultuur behouden blijven (Robinson et all, 1992). Integratie kan worden on-
derscheiden in de culturele en de structurele dimensie. Bij de culturele dimensie gaat het om het 
op elkaar afstemmen van gedragingen, waarden en voorkeuren door de leden van verschillende 
etnische groepen. De structurele dimensie is de aansluiting van allochtonen bij de instituties van de 
ontvangende samenleving. De mogelijkheid bestaat dat integratie van de ene dimensie wel goed 
verloopt, terwijl de andere dimensie de integratie beperkt. Er is dan sprake van partiële integratie. 
Een ander soort aanpassingsproces is het proces waarbij cultuur van de ene groep wordt overgelo-
pen door een andere groep. Dit wordt ook wel acculturatie genoemd. 
 Afhankelijk van de acculturatiegraad van de ouders staan de kinderen meer of minder onder 
invloed van de in het land van herkomst geldige patronen (Schrader e.a., 1979, p. 87-88). Om 



 

 
Masterthesis ‘Integratie door participatie?!’ 2 

inzicht te kun verkrijgen in het vrijetijdsgedrag van allochtonen, is het van belang om te weten in 
hoeverre bij de ouders sprake is van acculturatie. Uit onderzoek van Schrader is gebleken dat in de 
jaren ‘70 de ouders nog nauwelijks met de autochtonen omgingen; aanspraak en vriendschap 
zocht men vaak in de kring van de eigen etnische groep. Mijn inziens, is deze bevinding van de 
oudere generatie nog steeds van kracht. In tegenstelling tot hun ouders brengen allochtone jonge-
ren en kinderen overdag hun vrije tijd vooral buitenshuis door: op straat, op speelvelden en in 
zwembaden, of in speelhallen en bioscopen. In de avonduren wordt een bezoek gebracht aan 
speelhallen, bioscoop, café, vrienden, sport en jeugdhonken. Opvallend is dat de allochtone jonge-
ren bij deze activiteiten naast andere allochtone jongeren ook vergezeld worden door autochtone 
jongeren.  
 Er worden verschillende acties ondernomen om de allochtonen en autochtonen meer met el-
kaar in contact te laten komen. Zo organiseren diverse buurt- en sportcentra activiteiten voor zo-
wel de allochtone als autochtone bevolkingsgroepen. Feit is dat de participatie met name van de 
allochtone bevolking aan (typisch Nederlandse) recreatieve voorzieningen zeer gering is. Een mo-
gelijke verklaring kan gelegen zijn in het feit dat iedereen eigen wensen en behoeften heeft. Met 
dien verstande dat wellicht het aanbod niet geheel aansluit op de wensen en behoeften van de 
allochtone medemens. Ik ben van mening dat recreatieve participatie een prima mogelijkheid is tot 
het beter integreren in de Nederlandse samenleving. Hierbij is echter de vraag wat beide groepen 
bindt.          
  
Er is al veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop en de mate waarin allochtonen in de loop van 
de tijd in de Nederlandse samenleving zijn geïntegreerd (o.a. Veenman & Roelandt, 1994; Mulder & 
Kleef, 1999; De Valk, Esveldt, Henkens & Liefbroer, 2001). Zo neemt de arbeidsparticipatie, het 
opleidings- en inkomensniveau van niet-westerse allochtonen toe en worden de verschillen met 
autochtonen ook kleiner (CBS, 2007). Er is dus sprake van een toename in de structurele integra-
tie. Dit geldt ook voor de sociaal-culturele integratie. Er is een ontwikkeling te zien van meer toe-
nadering tussen allochtonen en autochtonen. Zo heeft vooral de tweede generatie veelvuldig socia-
le contacten met autochtonen (Weijters & Scheepers, 2003) en huwen niet-westerse allochtonen 
steeds vaker met een Nederlander (Hooghiemstra 2000a, in: De Valk, 2001). Deze ontwikkeling 
bevordert de sociale integratie. Daarnaast groeit de politieke integratie, aangezien niet-westerse 
allochtonen meer gebruik maken van het actieve en/of passieve kiesrecht (Fennema, Tillie, Van 
Heelsum, Berger & Wolff, 2001). Kortom, de integratie op economisch, sociaal, cultureel en politiek 
gebied is in volle gang, maar nog niet volledig. Zo ook niet in Veldhuizen A te Ede. De gemeente 
Ede wil in deze wijk mogelijke problemen rond wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en 
veiligheid voorthelpen, opdat mensen in deze wijken weer kansen hebben en graag in hun wijk 
wonen.  
 Zoals gezegd is er in deze wijk sprake van integratieproblematiek. Interessant om te weten is 
hoe het staat met de integratie door middel van recreatieve participatie. Welke activiteiten worden 
momenteel aangeboden door de buurt- en sportcentra en in hoeverre voldoet het huidige aanbod 
aan de behoefte van niet-westerse allochtonen? Daarbij de vraag welke activiteiten noodzakelijk 
zijn om de integratie tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen in de wijk Veldhuizen A te 
doen bevorderen. 

 
1.2 Doelstelling 

Er zal met dit onderzoek onderzocht worden op welke manier de buurt- en sportcentra meer aan-
sluiting kunnen vinden bij de niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen als het gaat om het aan-
bieden van (recreatieve) activiteiten. Het is daarbij van belang te weten welke (recreatieve) activi-
teiten de instellingen op dit moment aanbieden. Tevens dient een beter inzicht verkregen te wor-
den over de vrijetijdsbesteding van deze specifieke doelgroep. Dit kan bereikt worden door het 
huidige en gewenste aanbod tegen elkaar af te zetten, met dien verstande dat er mogelijke aanbe-
velingen gedaan kunnen worden waardoor de instellingen de doelgroep beter kunnen betrekken bij 
hun activiteiten.  
  
Uit het voorgaande vloeit de volgende doelstelling voort: 
Doel van het onderzoek is een bijdrage te leven aan de theorievorming over recreatieve participatie  
door 
een overzicht te geven welke rol de openbare recreatieve ruimte heeft bij het vergemakkelijken 
van de integratie tussen de allochtone en autochtone bevolking in Nederland. 
 
Een geheel overzicht is moeilijk te maken, zodoende dat het onderzoek beperkt zal blijven tot de 
recreatieve activiteiten in de wijk Veldhuizen A te Ede. 
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1.3 Onderzoeksmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

(a)     (b)    (c)   (d) 
 
 Fig. 1.1 Onderzoeksmodel (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

 
Dit model wordt als volgt verwoord: 
(a) Een bestudering van recreatieve participatie, gebaseerd op een oriëntatie van wetenschappelij-
ke literatuur (theorieën gerelateerd aan ‘integratie door recreatieve participatie’) en eventueel ge-
sprekken met deskundigen (vooronderzoek), levert de beoordelingscriteria (het huidige en het 
gewenste activiteitenaanbod), (b) voor het maken van een vertaalslag vanuit de huidige situatie 
omtrent integratie naar de gewenste situatie in Veldhuizen A te Ede. (c) Een vergelijking van de 
resultaten van deze twee evaluaties resulteert in (d) een conclusie/diagnose. Deze vergelijking 
maakt inzichtelijk welke belangrijke factoren bijdragen aan succesvolle integratie doormiddel van 
recreatieve participatie.  
 

1.4 Vraagstelling 

Om de doelstelling te bereiken, zal de volgende centrale vraag in dit onderzoek gehanteerd wor-
den: 
 “In hoeverre kan recreatieve participatie ruimte geven aan de integratie tussen niet-westerse 
allochtonen en autochtonen?”  
 
Deze centrale vraag wordt onderzocht aan de hand van de volgende deelvragen: 

� Wat betekent de definitie ‘multiculturele samenleving’? 
� Hoe functioneert de multiculturele samenleving in Nederland? 
� Wat zijn de kenmerken van migranten in Nederland? 

(Historische, religieuze, culturele en sociaal-economische achtergrond)  
� Wat is vrijetijdsbesteding? 
� Wat is onze definitie van de begrippen ‘recreatie’ en ‘vrije tijd’? 
� Welke perceptie hebben niet-westerse allochtonen van ‘recreatie’ en ‘vrije tijd’? 
� Hoe recreëren niet-westerse allochtonen buiten Nederland? 
� Hoe is het recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen in Nederland? 
� Welke (recreatieve) activiteiten bieden de instellingen in Veldhuizen A momenteel? 
� Wat ondernemen de instellingen in Veldhuizen A om de allochtone bevolkingsgroepen te 

bereiken? 
� Welke (recreatieve) activiteiten worden door de allochtone doelgroep in Veldhuizen A on-

dernomen? 
� Welke relatie kan gelegd worden tussen recreatieve participatie en integratie? 

 
 

Theorieën inte-
gratie door recre-
atieve participatie  

Vooronderzoek 

(beoordelings) Criteria 

Gewenste situatie omtrent 
integratie in Veldhuizen A 

Analyseresultaten 

Analyseresultaten 

Conclusie/Diagnose 

Huidige situatie omtrent 
integratie in Veldhuizen A 
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1.5 Methodische aanpak 

Aan de hand van een (kwalitatieve) inhoudsanalyse van verschillend bronnenmateriaal wordt ge-
tracht de doelstelling van dit onderzoek te realiseren. De analyse van verschillende typen docu-
menten vormt aldus de onderzoeksstrategie. Door een studie van de visies en ideeën op het gebied 
van armoede en achterstelling in wijken en bijbehorende wijkverbetering wordt inzicht geven in de 
geschiedenis van het denken over (de oorzaken van) vaak diepgewortelde (integra-
tie)problematiek.  
 Naast het theoretisch kader, een algemene analyse van literatuur over de kenmerken van mi-
granten in Nederland, het recreatief gedrag in het multiculturele Nederland, het recreatiegedrag 
van niet-westerse allochtonen (in zowel het vaderland als in Nederland) en de wijk Veldhuizen A te 
Ede bestaat dit onderzoek uit een onderzoeksfase bestaande uit individuele en groepsinterviews. 
Deze interviews zijn gehouden met niet-westerse allochtonen die woonachtig zijn in Veldhuizen A 
te Ede. Deze onderzoeksmethode heeft als doel, los van de theoretische vooronderstellingen, in-
zicht te geven in de leefsituatie en het recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen in Veldhuizen 
A. Hierbij is gebruik gemaakt van een drietal specifieke studieobjecten, namelijk Buurtcentrum 
Veldhuizen, het nabij gelegen park en de sporthal/sportschool.  
 De betekenis van deze drie gelegenheden zal onderzocht worden door vragen te stellen over de 
frequentie van bezoek, het gezelschap, de activiteiten die ondernomen worden en eventuele be-
hoeftes met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Nadruk zal liggen op het proces van ontmoeten in 
deze gelegenheden. Een belangrijke vraag die daarbij gesteld kan worden is de volgende: ‘Vinden 
er vooral ontmoetingen plaats met mensen uit de eigen groep of kan de gelegenheid ook een plek 
zijn waar contacten met Nederlanders tot stand komen?’. 

 
1.6 Operationalisering van de centrale begrippen 

 
Aandachtswijk/Probleemwijk: 

Probleemwijken worden ook wel achterstandswijken genoemd, ook al is het niet exact hetzelfde. 
De term probleemwijk concentreert zich op de infrastructurele, economische en maatschappelijke 
problemen die er in de wijk heersen. Daarentegen concentreert de term achterstandswijk zich op 
de oorzaken van de eventuele problemen, die gelegen zijn in de maatschappelijke achterstand die 
de bewoners van de wijk hebben, alsmede ook eventuele achterstanden in het onderhoud van de 
woningen en de achteruitgang van het voorzieningsniveau binnen de wijk (VROM, 2007). 
 
Allochtonen: 

Personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is. Allochtonen die zelf in het bui-
tenland zijn geboren, worden aangeduid als eerste generatie allochtonen. Allochtonen die in Neder-
land zijn geboren, behoren tot de tweede generatie allochtonen. Onder niet-westerse allochtonen 
wordt verstaan: allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indo-
nesië en Japan. Tot de categorie westerse allochtonen behoren allochtonen uit Europa, Noord-
Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan (CBS, 2009). 

Autochtonen: 

Personen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren (CBS, 2009). 

Cultuur: 

De ruimste betekenis van cultuur is: alles wat door menselijk handelen is gemaakt, dus alles be-
halve de 'ongerepte' natuur. In een meer sociologische betekenis is cultuur de leefstijl van een 
samenleving, samengesteld uit een mix van subculturen met hun geloven, gewoonten en gebrui-
ken. Aan de leefstijl van een groep of gemeenschap ontlenen mensen hun identiteit. Voor inzicht in 
de leefstijlen van het verleden kunnen we teruggrijpen op tradities, overleveringen en het materië-
le cultureel erfgoed. In de klassieke, meest gebruikte definitie omvat cultuur de kunsten, cultureel 
erfgoed en de media (UNESCO, 2002).  

 
Integratie1: 
Migranten zijn geïntegreerd als zij een geaccepteerd onderdeel van de samenleving worden. Deze 
betekenis is tweeledig: ten eerste moeten migranten uiteraard zelf hun best doen om er onderdeel 
van te worden. Ten tweede moet de samenleving haar best doen om die mensen een geaccepteer-
de plaats te geven. 

                                                 
1 Geformuleerde definitie volgens De heer Penninx (hoogleraar etnische studies aan de Universiteit van Amster-
dam  
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Pluriforme samenleving: 

De samenleving bestaat uit mensen met verschillende normen, waarden, gewoonten en leefstijlen.  
 
Sociaal fysiek: 

De term sociaal fysiek en sociaal fysieke aanpak heeft alles te maken met het verbeteren van de 
leefbaarheid in wijken. Niet alleen door het treffen van fysieke maatregelen zoals het bouwen van 
huizen, maar ook door aandacht te hebben voor de sociale component zoals de behoefte aan meer 
speelruimte, sportvoorzieningen, scholen of meer groen in de wijk. Want wonen is meer dan huizen 
bouwen alleen. 
 
Vrije tijd: 

De tijd waarover actoren geen verantwoording hoeven af te leggen in termen van de bij hun ver-
zorgingspositie behorende stelsel van morele regels of legitieme orde. 
 
Vrijetijdsbesteding: 

De activiteiten die in de vrije tijd ondernomen worden. 
 
Wijkverbetering: 
In Nederland zijn wijken met ernstige problemen rond wonen, werken, leren, integreren en veilig-
heid. Wijken met veel schooluitval, een verloederde woon- en leefomgeving, hoge 
(jeugd)werkloosheid, woonwijken met weinig mogelijkheden om te verhuizen naar een betere wo-
ning, weinig werkgelegenheid in de buurt, criminaliteit en gevoelens van onveiligheid. Deze aan-
dachtswijken wil het kabinet samen met betrokkenen omvormen tot wijken waar mensen kansen 
hebben en weer graag wonen (VROM, 2007). 

 

1.7 Maatschappelijke relevantie  

Dit onderzoek zal ingaan op de recreatieve participatie van niet-westerse allochtonen in Veldhuizen 
A te Ede. Er dient achterhaald te worden welke recreatieve activiteiten bij kunnen dragen aan een 
betere integratie tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen. Vraag daarbij is, hoe verschil-
lend dit zogenaamde ‘etnische’ recreatiegedrag is ten opzichte van de Nederlandse manier van 
recreëren. Zoals ik het nu kan beoordelen is er tot op heden nog weinig onderzoek gedaan naar dit 
fenomeen. Onderzoek naar allochtonen in het algemeen is wel erg gangbaar. Echter de focus bij 
deze onderzoeken ligt meestal op onderwerpen als arbeidsmarktparticipatie, sociale uitsluiting, 
segregatie op de woningmarkt en achterstanden in het onderwijs. 
 Zoals gezegd zal dit onderzoek inzichtelijk maken in hoeverre het recreatiegedrag van niet-
westerse allochtonen aansluit bij de door buurt- en sportcentra aangeboden (recreatieve) activitei-
ten. Met dit gegeven kan in de toekomst bij het aanbieden van (recreatieve) activiteiten beter re-
kening gehouden worden met specifieke ‘etnische’ wensen. Dit ter bevordering van de contacten 
tussen de allochtone en autochtone bevolkingsgroepen. 

 
1.8 Wetenschappelijke relevantie  

De gegevens die voortkomen uit dit onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen in recreatie-
ve participatie tussen niet-westerse allochtonen enerzijds en autochtonen anderzijds kunnen bij-
dragen aan de bestaande literatuur en kennis op het gebied van vrijetijdsbesteding en integratie. 
Vooral de facetten van succesvolle integratie kunnen veel toevoegen aan de bestaande literatuur 
en kennis over het recreatiegedrag van allochtone Nederlanders. 
 Dit onderzoek biedt perspectieven voor nader onderzoek. Hierbij zou enerzijds specifieker in-
gegaan kunnen worden op man,- vrouwverhoudingen, diverse leeftijdscategorieën en op geloof. 
Anderzijds biedt het mogelijkheden om recreatieve participatie op diverse schaalniveaus te bestu-
deren en met elkaar te vergelijken.   

 
1.9 Structuur 

Dit onderzoek is opgedeeld in acht verschillende hoofdstukken die allemaal op hun eigen manier 
bijdragen aan het beantwoorden van de centrale vraag. Allereerst zal in hoofdstuk 2 de theorie 
betreffende ‘integratie door recreatieve participatie’ aan bod komen. In hoofdstuk 3 wordt specifie-
ker ingegaan op de migranten in Nederland. Aspecten omtrent de het recreatief gedrag in het mul-
ticulturele Nederland wordt beschreven in hoofdstuk 4. Hierbij wordt aandacht besteed aan de as-
pecten multiculturele samenleving, integratie, beeldvorming en etnische identiteit. Hierop volgend 
wordt in hoofdstuk 5 specifieker ingegaan op het recreatiegedrag van zowel autochtone als niet-
westerse Nederlanders. Dit hoofdstuk is met name gebaseerd op bestaande literatuur. Nieuwe in-
zichten zal verkregen worden aan de hand van de gehouden interviews, welke in hoofdstuk 7 ‘on-
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derzoeksmethode en resultaten’ is opgenomen. In hoofdstuk 6 wordt de aandachtswijk Veldhuizen 
A te Ede besproken. In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke karakteristieken en typering van de 
wijk bekeken. Zoals reeds aangehaald zijn in het zevende hoofdstuk de onderzoeksmethoden en 
resultaten te lezen, welke ondersteund worden door de gehouden interviews. Hoofdstuk 8 bevat de 
conclusie - waarin de centrale vraag van het onderzoek beantwoord wordt - en aanbevelingen. Het 
negende en tevens laatste hoofdstuk bevat een kritische reflectie op mijn eigen onderzoek en re-
flectie voor mogelijk vervolgonderzoek. 
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2. Integratie door recreatieve participatie: theoretisch kader 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de belangrijkste theorievorming betreffende het onderwerp ‘recreatieve partici-
patie en integratieproblematiek van niet-westerse allochtonen in Nederland’ aandacht krijgen. Om 
de integratieproblematiek in Veldhuizen A te onderzoeken, zal als eerste de theorievorming rondom 
het begrip ‘armoede en achterstelling’ uitgewerkt worden. Dit om een beter beeld te krijgen van 
welke aspecten in een zogenoemde aandachtswijk als problematisch kunnen worden beschouwd. 
Deze problematiek kan ervoor zorgen dat de integratie in een wijk belemmerd wordt. Bij wijkver-
betering, waartoe natuurlijk ook bevordering van de integratie behoort, zullen deze aspecten be-
licht en aangepakt moeten worden.  
 

2.2 Armoede en achterstelling2 

2.2.1 Theorieën van achterstelling 

Stedelijk verval en armoede kennen structurele oorzaken die gelegen zijn in de economische, so-
ciale en politieke betrekkingen (Pacione, 2005). Dit betekend dat een breder actieprogramma inza-
ke stedelijke problemen bij het combineren van economische, sociale en ecologische programma’s 
gewenst is. Tevens vraagt het om nieuwe organisatorische afspraken tussen de centrale en lokale 
overheid. 
 De achterstelling is van multi-dimensionale aard en kent een differentiële sociale weerslag op 
verschillende bevolkingsgroepen. Er zijn vijf belangrijke modellen opgesteld om de oorzaken van 
achterstelling te kunnen verklaren. Hierbij richt elk model zich op een andere strategie. Theorieën 
van achterstelling variëren op het concept cultuur van armoede welke stedelijke achterstelling als 
een gevolg ziet van de interne tekortkomingen van de armen – aan hen die achterstelling als een 
product van klassenconflict binnen de heersende sociale vorming interpreteren (Pacione, 2005). 
Het begrip ‘cultuur van armoede’ werd voor het eerst gevorderd in het kader van de derde wereld 
en werd gezien als een reactie van de armen op hun marginale positie in de samenleving. Het 
daarmee samenhangende idee van achterstelling richt zich op de processen waarbij de sociale one-
venwichtige positie van de ene op de andere generatie wordt doorgegeven, ook wel cyclus van 
armoede genoemd (Pacione, 2005). De overige drie modellen betreffen een breder perspectief 
(Pacione, 2005). Het concept institutionele gebreken legt de schuld van achterstelling bij de onsa-
menhangende, en daarvoor ondoeltreffende, administratieve structuren waarin de ongecoördineer-
de individuele benaderingen van afzonderlijke afdelingen onbekwaam zijn om het veelzijdige pro-
bleem van achterstelling aan te pakken. De theorie slechte verdeling van middelen en kansen wordt 
gezien als een consequentie van het nalaten van bepaalde groepen om de politieke besluitvorming 
te beïnvloeden. Het laatste model is gebaseerd op structurele klassenconflicten en stamt uit de 
Marxistische theorie, waarin de problemen van achterstelling als onvermijdelijk resultaat van de 
heersende kapitalistische economische orde wordt gezien. Hoewel ze elkaar niet uitsluiten, gaat elk 
van de vijf theorieën uit van een bepaalde beleidsreactie. Onderstaande figuur (tabel 2.1) geeft 
een overzicht van de vijf voornaamste modellen van stedelijke achterstelling. 
 
 
Theoretisch model 
 

 
Verklaring 

 
Locatie van de problemen 

Cultuur van armoede  
 

Problemen die voortvloeien uit de 
interne pathologie van afwijkende 
groepen. 
 

Interne dynamiek van afwijkend 
gedrag. 

Cyclus van achterstelling 
 

Problemen die voortvloeien uit de 
individuele psychische handicaps en 
onvolkomenheden (generatie op 
generatie). 
 

Relaties tussen individuen, gezin-
nen en groepen. 

Institutionele gebreken 
 

Problemen als gevolg van storingen 
in de planning, het beheer of de 
administratie. 

Relatie tussen de benadeelde en 
de bureaucratie. 

                                                 
2 Paragraaf 2.2 is gebaseerd op Elfrink, A. (2008). Van aandachtswijk naar krachtwijk?! - Een onderzoek naar 
de overeenkomsten en verschillen in strategieën voor het aanpakken van de (met name) armoedeproblematiek 
en naar belangrijke factoren die bijdragen aan succesvolle wijkaanpak, p. 7-9. 
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Slechte verdeling van mid-
delen en kansen 
 

Problemen als gevolg van een on-
rechtvaardige verdeling van de mid-
delen. 
 

Verbindingen tussen kansarmen en 
de formele politieke machine. 

Structurele klassenconflic-
ten 
 

Problemen die voortvloeien uit de 
divisies noodzakelijk voor het be-
houd van het economische systeem, 
gebaseerd op particuliere winst.  
 

Verbindingen tussen de werkende 
klasse en de politieke en economi-
sche structuur. 

 Tabel 2.1 Voornaamste modellen van stedelijke achterstelling (Pacione, 2005) 

2.2.2 De aard van achterstelling 

Een fundamenteel probleem in het debat over de aard en de omvang van achterstelling is het on-
derscheid dat wordt gemaakt tussen de absolute en relatieve armoede (Pacione, 2005). Van abso-
lute armoede is sprake wanneer de totale inkomsten om in de minimale benodigdheden voor het 
onderhoud van puur fysieke efficiëntie ontoereikend zijn (J. Rowntree, 1901). Aan de andere kant, 
kan aanvaard worden dat de behoeften van de mens cultureel bepaald zijn en niet biologisch vast-
staan. Deze beredenering van armoede wordt meer gezien als een relatief verschijnsel; relatieve 
armoede. Een essentieel onderscheid tussen de twee perspectieven op armoede is dat terwijl de 
absolute aanpak ervan uitgaat dat de gevolgen van armoede kunnen worden verholpen in een eco-
nomisch geavanceerde samenleving, vanuit relativistisch oogpunt accepteert men dat de armen 
altijd bij ons zijn (Pacione, 2005).  
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2.1 Conceptueel model – Anatomie van meervoudige achterstelling (Pacione, 2005) 

 
Zoals figuur 2.1 toont is armoede een centraal element in het multi-dimensionale probleem van 
achterstelling, waarin individuele problemen die elkaar versterken leidt tot een situatie van samen-
gesteld nadeel voor de getroffenen (Pacione, 2005). De oorzaak van achterstelling is economisch 
van aard en vloeit voort uit drie bronnen (Thake & Staubach, 1993). De eerste oorzaak vloeit voort 
uit de lage lonen verdient door degenen die werkzaam zijn in de afnemende traditionele industrie-
en, of die vaak op parttime basis werkzaam zijn in de nieuwe serviceactiviteiten. Een tweede oor-
zaak betreft werkloosheid. Dit betreft vaak alleenstaande ouders, ouderen, gehandicapten, niet 
werkzame schoolverlaters en allochtonen. De derde factor betreft verlaging van de sociale uitgaven 
in de meeste westerse staten, als gevolg van een groeiende vraag en een daaruit voortvloeiende 
fiscale crisis. 
 De aan armoede gerelateerde problemen zoals criminaliteit, delinquentie, slechte huisvesting, 
werkloosheid en een verhoogd ziekte- en sterftecijfer komen met name door het exposeren van 
ruimtelijke concentratie in de steden (Pacione, 1997 & Gordon, 1996). Hierbij leidt het gebrek aan 
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banen tot afhankelijkheid van publieke steun. De afhankelijkheid van sociale voorzieningen en een 
gebrek aan beschikbaar inkomen kan leiden tot een lager zelfvertrouwen wat klinische depressie 
tot gevolg kan hebben. Daarnaast beperkt armoede ook de voeding en accentueert slechte ge-
zondheid. Opvallend is dat in de achtergestelde gebieden de kindersterfte over het algemeen hoger 
is. Daarnaast worden kinderen in achtergestelde gebieden meer blootgesteld aan criminele subcul-
turen en lijden vaker aan onderwijsachterstanden. Daarbij komt dat de fysieke omgeving in de 
achtergestelde gebieden meestal vrij somber is, het gebied veel leegstand kent en winkel- en re-
creatiemogelijkheden de armoede van het gebied vaak weerspiegeld (Pacione, 1993). Bewoners 
zijn vaak het slachtoffer van stigmatisering die werkt als een extra belemmering voor het verkrij-
gen van arbeid of kredietfaciliteiten. Veel achtergestelde gebieden zijn ook sociaal en fysiek geïso-
leerd en degenen die in staat zijn om de overstap naar omliggend gebied te maken doen dat dan 
ook, maar laten de resterende bevolking - met een beperkte controle over kwaliteit van leven - 
achter.  

2.2.3 Dimensies van meervoudige achterstelling 

Zoals figuur 2.1 indiceert is er een nauwe relatie tussen armoede en achterstelling en andere di-
mensies van stedelijk verval. Er wordt dan ook vaak verondersteld dat waar in stedelijke gebieden 
armoede en meervoudige achterstelling ruimtelijke zijn geconcentreerd, een vruchtbare voedings-
bodem voor anti-sociaal gedrag en een invloedrijke criminele subcultuur kan ontwikkelen (Pacione, 
2005). Daarbij kan angst voor criminaliteit een groot effect hebben op het bewustzijn van mensen. 
 Hoewel een aantal factoren van invloed zijn op de gezondheid, zoals leeftijd, geslacht en erfe-
lijkheid – die niet kunnen worden gewijzigd door de openbare orde of door individuele keuze - zijn 
er tevens een aantal ‘externe’ factoren van belang voor de gezondheidstoestand van mensen. Het 
gaat hierbij om de fysieke omgeving (bijv. geschiktheid van huisvesting en de arbeidsomstandig-
heden), sociale en economische factoren (zoals inkomen, vermogen en de mate van werkloosheid), 
en de toegang tot passende en doeltreffende gezondheidszorg en sociale dienstverlening.  
 Er kan gesteld worden dat personen met slechte sociaal-economische omstandigheden meer 
kans hebben op ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een laag inkomen kan op ten minste drie manie-
ren van invloed zijn op de gezondheid van familieleden: fysiologisch, psychologisch en ‘gedrag’. 
Fysiologisch, door het vaak lage inkomen kunnen de fundamentele vereisten voor de gezondheids-
zorg lang niet altijd aangeschaft worden. Psychologisch, het leven met ontoereikende middelen 
creëert spanningen en verminderd het individuele vermogen. En wat het gedrag betreft, met ar-
moede die tot gezondheidsschadelijke acties leidt zoals het roken en toevlucht aan een laagvoe-
dend dieet. 
 Hieruit voortkomend kan niet simpel de conclusie getrokken worden dat de mensen die wonen 
in de meest achtergestelde buurten - daar waar de omstandigheden niet optimaal zijn - men meer 
kampt met ziekte, invaliditeit en een korte levensverwachting hebben dan de rijkere mensen (Ben-
zeval, 1995).  

2.2.4 Etnische status en achterstelling 

Onderzoek, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, naar inkomen en welvaart heeft inzichtelijk ge-
maakt dat het inkomen van degenen die tot etnische minderheden behoren meestal lager is dan 
die van de rest van de bevolking (Baclay, 1995). De voornaamste redenen waarom mensen uit 
etnische minderheden meer kans maken om in armoede te leven zijn gesommeerd in figuur 2.2. 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fig. 2.2 Belangrijke bronnen van armoede onder etnische minderheden (Pacione, 2005) 
 

Sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog werden migranten aangetrokken om het tekort aan 
arbeidskrachten in de verwerkende industrie (zoals vervoer en gezondheidszorg) op te vullen. Dit 
ging vaak gepaard met lage lonen en een minimum aan rechten. Doormiddel van herstructurering 
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van de economie, en met name de vermindering van de werkgelegenheid in de industrie en ratio-
nalisering van de openbare sector, heeft dit geleid tot grote werkloosheid onder etnische minder-
heden. De sociale en geografische scheiding van de bevolking, opgebouwd uit etnische minderhe-
den, wordt doormiddel van een analyse uit 1995 door Owen bevestigd. Uit deze analyse blijkt dat 
een duidelijk patroon van de relatieve uitsluiting van etnische minderheden uit de succesvolle on-
derdelen van de Britse ruimte-economie en een tendens om hen te concentreren in gebieden van 
achteruitgang (Owen, 1995). Het complex van de achterstand in deze gebieden wordt geïllustreerd 
door de woorden: de dramatische stijging van de sociale ontwrichting en de toenemende sociale 
problemen, werkloosheid, verstoorde families, tienerzwangerschappen, falende scholen, criminali-
teit en drugs. Het zou echter verkeerd zijn om dergelijke negatieve stereotypen op alle bewoners 
van de achterstandgebieden te betrekken. De concentratie van het hoge armoedeniveau en zwarte 
etnische status in de achterstandwijken weerspiegelen een omgeving van sociale en economische 
achterstand (Jargowsky, 1996). 
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3. Migranten in Nederland 

 
3.1 Inleiding 

Om de vrijetijdsbesteding van niet-westerse allochtonen te onderzoeken is het noodzakelijk om 
een beeld te hebben van hun positie in de Nederlandse maatschappij. In dit hoofdstuk worden een 
aantal aspecten belicht met betrekking tot de migranten in Nederland. In paragraaf 3.2 valt te 
lezen hoe het met de bevolkingssamenstelling in 2008 gesteld stond. Hierbij wordt ingegaan op het 
aandeel allochtonen in de Nederlandse samenleving, de bevolkingssamenstelling naar leeftijdsop-
bouw en de samenstelling van de diverse huishoudens. De bevolkingsontwikkeling voor de periode 
1975 – 2050 is in paragraaf 3.3 weergegeven. Achtereenvolgens wordt in de paragrafen 3.4, 3.5, 
3.6 de historische- religieuze- en culturele achtergrond van niet-westerse allochtonen gegeven. 
Paragraaf 3.7 gaat in op opleiding, waarbij een onderverdeling is gemaakt in basisonderwijs, voor-
gezet onderwijs en vervolg onderwijs. Tevens wordt aandacht geschonken aan het inkomen van de 
desbetreffende bevolkingsgroep. De sociaal-economische positie van niet-westerse allochtonen 
wordt verder toegelicht in paragraaf 3.8. Deze sociaal-economische positie vindt zijn doorwerking 
in de woonsituatie van niet-westerse allochtonen, welke in 3.9 wordt beschreven. Tot slot zal dit 
hoofdstuk worden afgesloten met een conclusie.  
 

3.2 Bevolkingssamenstelling 

Nederland telt ruim zestien miljoen inwoners (CBS, 2008). Daarvan behoort 19,6% tot de eerste 
en tweede generatie allochtonen. Deze groep kent een tweedeling, namelijk: westerse en niet-
westerse allochtonen. Tot de laatste categorie behoort 55% van de totale groep allochtonen. In de 
groep niet-westerse allochtonen is het aandeel van de eerste generatie 62,8% en het aandeel 
tweede generatie 46,9%. 

3.2.1 Aandeel allochtonen in de Nederlandse bevolking 

Figuur 3.1 toont het aandeel westerse en niet-westerse allochtonen in Nederland. Deze kerncijfers 
met betrekking tot de bevolkingssamenstelling betreft de stand per 1 januari 2008. Naast de om-
vang van de totale bevolking is er in figuur 3.1 het aantal westerse en niet-westerse allochtonen af 
te lezen. Bij deze laatste categorie is een onderscheid gemaakt in Marokkanen, Antilianen & Aruba-
nen, Surinamers, Turken en overige niet-westerse allochtonen.  
 

Fig. 3.1 Bevolking; kerncijfers naar diverse kenmerken per 1 januari 2008 (CBS, 2009) 
 

 
Tabel 3.1 geeft de reeds genoemde cijfers weer in een tabel. Met deze tabel wordt inzicht verkre-
gen hoe de niet-westerse allochtonen zich procentueel tot de westerse allochtonen en de totale 
bevolking van Nederland verhouden. De tabel laat zien dat 19,6% van de totale Nederlandse be-
volking bestaat uit allochtonen; 8,8% westers en 10,8% niet-westers. Kijkend naar het percentage 
niet-westerse allochtonen ten aanzien van de totale Nederlandse bevolking laat zien dat de Turken 
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met 2,3% het meest vertegenwoordigd zijn, gevolgd door de Surinamers (2,1%) en de Marokka-
nen (2,0%). Daarentegen kennen de Antilianen en Arubanen het laagste percentage, slechts 0,8%. 
 
 

Aandeel allochtonen in de Nederlandse samenleving3 
 

  
Aantal 

 

 
Totale bevolking 

Nederland (%) 

 
Totaal alloch-

tonen (%) 

 
Niet-westerse 

allochtonen (%) 

 
Totale bevolking Nederland 

 

Totaal aantal allochtonen 

    Waarvan westers 

    Waarvan niet-westers 

        Surinamers 

        Antilianen & Arubanen 

        Turken 

        Marokkanen 

        Overige niet-westers 

16.405.399 

 

3.215.416 

1.449.686 

1.765.730 

335.799 

131.841 

372.714 

335.127 

590.249 

100,0 

 

19,6 

8,8 

10,8 

2,1 

0,8 

2,3 

2,0 

3,6 

 

 

100,0 

45,1 

54,9 

10,4 

4,1 

11,6 

10,4 

18,4 

 

 

 

 

100,0 

19,0 

7,5 

21,1 

19,0 

33,4 

 Tabel 3.1 Aandeel allochtonen in de Nederlandse samenleving per 1 januari 2008 (CBS, 2009) 

3.2.2 Bevolkingssamenstelling naar leeftijdsopbouw 

Een trend in de algemene bevolkingssamenstelling van Nederland is dat deze vergrijst. Kijkend 
naar onderstaande figuren maakt inzichtelijk dat de bevolkingssamenstelling van niet-westerse 
allochtonen in bepaalde mate de grijze druk tegenwerkt. Dit geldt eveneens voor groepen die al 
langer in Nederland verblijven. Te denken valt aan Turken, Marokkanen en Surinamers. Slechts 
2,6% van de totale bevolking van 65 jaar en ouder is toe te kennen aan de niet-westerse allochto-
nen (CBS, 2009). Voor de autochtonen ligt dit percentage op 18,2% (CBS, 2009). De gemiddelde 
leeftijd is ook lager dan bij de autochtone bevolking. In 20064 lag de gemiddelde leeftijd bij de 
autochtone bevolking op 40 jaar; bij de niet-westerse allochtonen op 29 jaar. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor kan gelegen zijn in de gemiddelde leeftijd van niet-westerse immigranten, alsmede 
de relatief hoge vruchtbaarheid van met name de Turken en Marokkanen. In de jongere leeftijdsca-
tegorieën zijn Turken en Marokkanen oververtegenwoordigd. Dit met dien verstande dat deze 
groeperingen relatief veel kinderen hebben. Hoe groot het verschil tussen de bevolkingsopbouw 
tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen is weergegeven in de figuren 3.2 en 3.3. 
 

    Fig. 3.2 Autochtonen (CBS, 2009)     Fig. 3.3 Niet-westerse allochtonen (CBS, 2009) 

 
3.2.3 Samenstelling van de huishoudens 

In tabel 3.2 is af te lezen dat bij Turken het percentage echtparen met één of twee kinderen en het 
percentage echtparen van Marokkaanse afkomst met twee of meer kinderen het hoogst is. Bij Su-
rinamers en Antillianen komen in verhouding tot de andere groeperingen veel alleenstaanden voor. 
Ook het percentage van Surinaamse echtparen met meer dan twee kinderen is vrij laag. Kenmer-

                                                 
3 Centraal Bureau voor de Statistiek - Bevolkingsontwikkeling; de cijfers betreffende de stand per 1 januari 
2008 zijn definitief.  
4 Centraal Bureau voor de Statistiek - Bevolkingsontwikkeling; de cijfers betreffende de stand per 1 januari 
2008 zijn definitief. 
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kend voor de groep alleenstaanden van Turkse en Marokkaanse herkomst, is dat deze groep voor-
namelijk bestaat uit mannen. Bij autochtonen is dit bijna gelijk verdeeld naar geslacht. De reden 
hiervoor kan zijn dat in eerste instantie alleen de mannen naar Nederland kwamen om werk te 
vinden. Hoewel de meesten van hen reeds herenigd zijn met hun gezin, kan dit toch tot een scheve 
verhouding hebben geleid. De hoogste percentages van echtparen met kinderen zijn die van Turk-
se en Marokkaanse afkomst. Deze groepen hebben een relatief hoge vruchtbaarheid; zij krijgen 
meer kinderen (op een jongere leeftijd) dan autochtonen. Toch is hier de afgelopen tientallen jaren 
verandering in gekomen. De vruchtbaarheid is relatief gezien hoog, maar is dalende. Een mogelijke 
verklaring hiervoor kan gelegen zijn in de aanpassing aan Nederland. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat het aantal kinderen per echtpaar in het land van herkomst ook daalt. Hierdoor hebben 
de ‘nieuwkomers’ al een lager vruchtbaarheidsniveau.  
 
 
Samenstelling huishoudens: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 
 

  
Alleenstaand 

 
Eenouder 

 
Echtpaar 
zonder  
kinderen 

 
Echtpaar 
met 1 of 2 
kinderen 

 
Echtpaar met 
meer dan 2 
kinderen 

 

Turken 

Marokkanen  

Surinamers/Antillianen 

24% 

29% 

39% 

9% 

8% 

21% 

10% 

14% 

14% 

30% 

19% 

13% 

27% 

30% 

14% 

Totaal 31% 11% 14% 24% 21% 

 Tabel 3.2 Samenstelling huishoudens Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (NIBUD, 2004) 

 
3.3 Bevolkingsontwikkeling 

Figuur 3.4 bevat de bevolkingsgroei voor de periode 1975 - 2050. Het figuur maakt inzichtelijk dat 
vanaf 1975 de groei van autochtonen is afgenomen en dat de groei van allochtonen blijft toene-
men. In 2003 was 10% van Nederland van niet-westerse afkomst, in 2007 was dat 10,6% en in 
2050 is het de verwachting dat het percentage zal verdubbelen (CBS, 2006). De groei van de tota-
le allochtone bevolking (westers en niet-westers) zal blijven toenemen, maar in mindere mate dan 
de groei van 1990 tot 2005. De verwachting is dat de immigratiestroom kleiner zal worden. Uit 

cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) van 
maart 2009 blijkt dat 
in 2007 de immigratie 
van personen geboren 
in Marokko en Turkije 
afnam. De verwach-
ting is dat het aantal 
allochtonen (westers 
en niet-westers) van 
2007 (3,1 miljoen) in 
2025 zal zijn toege-
nomen tot circa 4 
miljoen. Dit betekent 
dat bijna een kwart 
van de totale Neder-
landse bevolking uit 
allochtonen bestaat.  
 

 

Fig. 3.4 Bevolkingsontwikkeling voor autochtonen, niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen (CBS, 20065) 

 
De figuren 3.5 en 3.6 laten de groei van de afgelopen jaren en de komende jaren zien voor het 
aantal Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen. In deze figuren is te zien hoe de 
groei van de Surinamers het meest stagneert (fig. 3.5, 2004 – 2007) en langzaam daalt (fig. 3.6). 

                                                 
5 Visie op provinciale dynamiek 2006. Focus op het potentieel van allochtoon Nederland. Rabobank, Kennis en 
economisch onderzoek, 2006. 
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Een mogelijke verklaren kan gelegen zijn in het feit dat Surinaamse vrouwen relatief minderen 
kinderen krijgen dan Turkse en Marokkaanse vrouwen. Bovendien ligt het aantal Antillia-
nen/Arubanen relatief veel lager dan de overige herkomstgroepen, maar neemt dit aantal in de 
toekomst het meest toe. Zoals in figuur 3.6 is af te lezen is de Turkse herkomstgroep op dit mo-
ment (in 2009) het grootst, maar zal rond 2015 ingehaald worden door de Marokkaanse herkomst-
groep.  

 

 Fig. 3.5 Bevolkingsontwikkeling; groeiaantallen niet-westerse allochtonen voor 1996 - 2007 (CBS, 2009) 
 
 

 Fig. 3.6 Bevolkingsontwikkeling; groeiprognose niet-westerse allochtonen voor 2000 - 2050 (CBS, 2009) 
 

3.4 Historische achtergrond6 

In het midden van de jaren vijftig was er in verscheidene sectoren van de economie een tekort aan 
arbeidskrachten. Met name in de industriële sector moesten de tekorten door voornamelijk onge-
schoold personeel aangevuld worden. Dit had tot gevolg dat werknemers werden gerekruteerd uit 
verschillende landen. Deze personen waren mannen uit de wervingslanden Griekenland, Italië, 
voormalig Joegoslavië, de Kaapverdische eilanden, Portugal, Marokko, Spanje, Tunesië en Turkije 

                                                 
6 Paragrafen 3.4 t/m 3.6, 3.8 en 3.9  is gebaseerd op Elfrink, A. (2009). Integreren met behulp van vrije tijd?! - 
Een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding en de integratieproblematiek van Turkse gezinnen in de wijken Mal-
burgen en Presikhaaf in Arnhem, p. 7-10. 
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(Tesser, 1993). Deze tijdelijke gastarbeid werd gezien als een acceptabele manier om de tekorten 
op de arbeidsmarkt op te heffen. Echter, door de oliecrises in 1973 werd de werving van de man-
nen stopgezet, maar de groei van immigranten in Nederland ging door. In veel landen worden de 
termen ‘immigrant’ of ‘migrant’ gebruikt om die personen aan te duiden die zich, komend van el-
ders, in dat land hebben gevestigd.  
 De oorzaak van het toenemende aantal immigranten kan worden toegekend aan gezinshereni-
ging en gezinsvorming. Aangezien de arbeidsmarkt in veel herkomstlanden heel slecht was en veel 
mannen inmiddels financiële verplichtingen in Nederland hadden, konden ze onder bepaalde voor-
waarden hun gezin naar Nederland laten overkomen. In het land van herkomst was de werkgele-
genheid niet toegenomen opdat velen besloten te blijven. Het was voor veel niet-westerse mannen 
die hier in Nederland kwamen werken niet de bedoeling hier een heel leven te blijven. Ze kwamen 
naar Nederland met de bedoeling om hard te werken en geld te verdienen, om daarna weer terug 
te keren naar het land van herkomst. Het is dan ook niet vreemd dat deze mannen geen tijd en 
geen interesse hadden zich te oriënteren op de Nederlandse samenleving (Gadet en Wiggers, 
1992). De gezinshereniging maakte het dat de migranten hulp nodig hadden van allerlei instanties, 
zoals woningbouwverenigingen, onderwijsinstellingen en gezondheidszorg. Hierdoor kwamen ze 
steeds meer in aanraking met de Nederlandse normen en waarden. Echter, doordat de Nederlandse 
en niet-westerse culturen van elkaar verschillen verloopt de integratie tussen de verschillende be-
volkingsgroepen niet geheel soepel.  
 Gadet en Wiggers (1992) bedoelen met integratie het proces van inschakeling van allochtone 
minderheden in een bepaalde samenleving. Zij stellen dat de mate van integratie afhangt van de 
volgende drie factoren: openheid van de gastsamenleving, de graad van verbondenheid van de 
immigrant met zijn geboortesamenleving (zijn familie- en gezinsomgeving) en de overeenkomst (of 
het verschil) tussen de twee samenlevingen (van de minderheid en de meerderheid). 
 Het zijn vooral de immigrantengroepen die vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland 
kwamen, die geassimileerd zijn in de Nederlandse samenleving. Voorbeelden van groepen die zich 
als ‘Nederlander’ gedragen zijn personen uit voormalig Nederlands-Indië, Oost-Europese immigran-
ten en veel Surinamers. Wat betreft de meer recente immigrantengroepen – vooral de arbeidsmi-
granten -  is de situatie minder eenduidig. Het is met name de eerste generatie die een gesepa-
reerde positie in de Nederlandse samenleving inneemt. Deze groep is sterk gericht op hun oude 
cultuur, spreken vaak slecht Nederlands en hebben weinig contact met de autochtone bevolking. 
Voorbeelden van dit soort op zichzelf staande groepen zijn de eerste generatie Molukkers, Turken 
en Marokkanen. De tweede generatie Molukse, Turkse en Marokkaanse immigranten staan al heel 
anders in de maatschappij. Zij nemen veel meer deel aan het maatschappelijk leven en zijn veelal 
geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.  

 
3.5 Religieuze achtergrond 

De islam wordt als de tweede godsdienst van Nederland beschouwd (Mevissen, 1993). De Turkse 
Islamieten vormen de grootste groep binnen Nederland, gevolgd door de Marokkanen. Het islamiti-
sche geloof speelt een belangrijke rol bij de invulling van het dagelijks leven van veel Turken en 
Marokkanen. Het zijn met name de eerste generatie immigranten die de regels uit het geloof en de 
gerelateerde beleving als richtlijn vormen voor het dagelijks leven. Uit onderzoek van Phalet et all. 
(2000) blijkt dat de Marokkanen, significant meer godsdienstig als meer praktiserend zijn dan de 
Turken. Dit geldt overigens ook voor de Marokkaanse jongeren, ten opzichte van de Turkse jonge-
ren. 
      Kijkend naar de relatie tussen vrouwen en religie is het zo dat er in Turkije en Marokko vaak 
meer vrouwvriendelijke interpretaties van de Koran geaccepteerd zijn. In Turkije en Marokko zijn 
het de vrouwelijke imams dien hun best doen om deze interpretaties te verkondigen. Daarentegen 
zijn het in Nederland de mannelijke imams die overkomen om hier te werken of om lezingen te 
geven. 
      De laatste jaren is er echter wel veel veranderd. De meer moderne vrouwen komen veel meer 
buitenhuis en participeren meer in het maatschappelijke leven. Ook de regels met betrekking tot 
kuisheid zijn minder streng geworden. De huidige generatie meisjes gaan op school met jongens 
om, genieten meer bewegingsvrijheid en het dragen van een hoofddoek is veel meer een persoon-
lijke keuze geworden.        

 
3.6 Culturele achtergrond 

Nadat veel gezinnen verenigd waren veranderde de behoefte met betrekking tot de eigen cultuur 
en het geloof. De mannen hadden voorheen genoegen genomen met een afgezonderde plek om te 
bidden. Nu groeide de behoefte aan een moskee. In het midden van de jaren zeventig groeide de 
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behoefte onder zowel de Turken als Marokkanen om vorm te geven aan hun identiteit in Nederland 
(Rath et all, 1996). 
 Veel van de huidige migranten wonen geconcentreerd in bepaalde buurten. Er zijn diverse po-
gingen ondernomen om een beter spreidingsbeleid te realiseren, maar dit is slechts in een klein 
aantal gevallen gelukt. Opvallend is dat de migrantengroepen vaak in eigen verband met elkaar 
leven. De afgelopen jaren zijn zelfs in de meeste buurten voorzieningen gerealiseerd die de woon-
omgeving hebben aangepast aan de bewoners. Er zijn eigen gebedsruimten, buurtcentra, koffie-
huizen, scholen, winkels etc. verrezen. In deze gemeenschappen wordt vaak zo veel mogelijk vast-
gehouden aan de culturele leefpatronen van het herkomstland (Mulder, 1993). De ‘wij’-cultuur is 
bijvoorbeeld een belangrijke culturele achtergrond van Turken. Hierbij zijn alle handelingen van 
een islamiet in principe groepsgericht en gaan voorbij aan het individuele belang. Veel bezigheden 
gebeuren dan ook in familie- of groepsverband. Binnen deze groepen is een verdeling naar sekse 
waarneembaar. De mannen ontmoeten elkaar over het algemeen veel in koffiehuizen en zelforga-
nisaties, terwijl vrouwen meer bij elkaar op bezoek gaan. Tempelman (1984) maakt het verschil 
inzichtelijk tussen huishoudelijk werk in Turkije en in Nederland. In Nederland wordt het werken in 
het gezin als arbeid gezien, terwijl in Turkije veel huishoudelijke activiteiten gezamenlijk worden 
gedaan. In Turkije worden deze gezamenlijke activiteiten dan ook als vrijetijdsbesteding be-
schouwd. De taak van de vrouw wordt in Nederland zwaarder beschouwd door het ontbreken van 
een gezelligheidscultuur. Daar komt nog bij dat de huishoudelijke taken in Nederland zwaarder zijn 
aangezien er veel meer binnenhuis wordt geleefd. De verwachting is dat in de toekomst de sterkte 
van de familieband licht af zal nemen, waardoor allochtone jongeren zich een meer stedelijke le-
vensstijl aanmeten. 

 
3.7 Opleiding en inkomen7 

Volgens het rapport ‘Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen’ geven 
opleidingen toegang tot een hogere sociaal-economische positie in de samenleving. Deze positie 
kan op haar beurt invloed hebben op het gedrag van mensen. Hiertoe wordt ook het recreatiege-
drag gerekend. Zo hebben laagopgeleiden namelijk niet altijd werk, zitten zij veel meer thuis en 
integreren zij minder dan de middenklasse en de hoogopgeleiden. Voor deze bevolkingsgroep is het 
door minder financiële middelen niet altijd mogelijk om te kunnen recreëren. Dit maakt dat zij in 
tegenstelling tot de hoogopgeleide allochtonen meer verlangen naar het land van herkomst. Daar-
entegen gedragen hoogopgeleiden zich doorgaans net als autochtonen. Shadid zegt over het as-
pect opleiding en integratie het volgende: 
 “Naast factoren als stedelijke afkomst, leeftijd en huwelijkse staat, heeft opleiding invloed op 
de tendentie tot integratie” (Shadid, 1979).  
 
3.7.1 Basisonderwijs 

Bovengenoemd rapport maakt eveneens inzichtelijk dat autochtonen de Eindtoets Basisonderwijs 
(Cito) met een gemiddeld beter resultaat afronden dan allochtonen8. Over het algemeen behalen 
Turken, Marokkanen en Somaliërs lagere resultaten. Zij blijven tevens achter bij die van andere 
niet-westerse allochtonen. De lagere resultaten van Turken en Marokkanen worden volgens het 
onderzoek voornamelijk veroorzaakt door hun lage prestaties op het taalonderdeel van de toets. 
Opgemerkt dient te worden dat de Turkse en Marokkaanse kinderen vanaf 1994 hun achterstand 
wel aanzienlijk hebben verkleind. In dezelfde periode gingen Antilliaanse kinderen echter gemid-
deld minder goede resultaten halen.  
 
3.7.2 Voortgezet onderwijs 

Het schooljaar 2005 - 2006 telde in het voortgezet onderwijs bijna 880.000 leerlingen (excl. prak-
tijkonderwijs en vmbo-leerlingen aan agrarische onderwijscentra). Hiervan waren ongeveer 
127.000 leerlingen (14,5%) van niet-westerse afkomst. Verhoudingsgewijs gaan niet-westerse 
allochtone leerlingen over het algemeen minder vaak naar het havo of het vwo dan autochtone en 
westers allochtone leerlingen. In het schooljaar 2005 – 2006 volgde bijna 50% van de autochtone 
en westerse allochtonen leerlingen in het derde leerjaar een havo- of vwo-opleiding. Voor de niet-
westerse allochtone leerlingen bedroeg dit percentage slechts 30%. Het zijn met name de Turkse 

                                                 
7 Paragraaf 3.7 is gebaseerd op Gelderman, C. (2008). Vakantie, recreatie en niet-westerse allochtonen. – 
Onderzoeksrapport over het vakantie- en recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen, p. 12-13. 
 
8 Deelnemen aan de Cito-toets is niet verplicht. Sommige scholen doen helemaal niet mee en op andere scho-
len doen sommige leerlingen niet mee. Er zijn indicaties dat zwakke leerlingen relatief minder vaak aan de toets 
deelnemen. Aangezien relatief meer allochtonen dan autochtone leerlingen tot deze categorie behoren, zullen 
de hier gevonden verschillen waarschijnlijk onderschattingen van de werkelijke verschillen zijn. 
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en Marokkaanse leerlingen die achter blijven in deelname aan een havo en vooral vwo-opleiding: 
dit percentage bedraagt 20%. Over het algemeen slagen autochtone kandidaten vaker dan alloch-
tone eindexamenkandidaten voor het eindexamen. Er kan dan ook gezegd worden dat niet-
westerse allochtone leerlingen achterblijven qua slagingspercentage bij de westerse allochtone 
leerlingen. In tegenstelling tot de eerste generatie allochtonen is het aandeel geslaagden onder de 
tweede generatie allochtonen gemiddeld hoger. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan gelegen zijn in 
het verminderen van de taalachterstand.   
 
3.7.3 Vervolgonderwijs 

Het algemeen beeld dat uit het onderzoek naar de maatschappelijke participatie van allochtonen 
naar voren komt, is dat niet-westerse allochtonen gemiddeld - in alle stadia van de onderwijsloop-
baan - minder goed presteren dan autochtonen. Waar het onderzoek beschikking heeft over trends 
in de tijd, maakt het inzichtelijk dat de prestaties van niet-westerse allochtonen meer in lijn komen 
met die van autochtonen. Gesteld kan worden dat niet-westerse allochtone leerlingen in het basis-
onderwijs en in het voortgezet onderwijs minder succesvol zijn dan autochtone leerlingen. Wel 
opvallend is dat zodra ze over een havo- of vwo-diploma beschikken, ze vaak doorstromen naar 
het hoger onderwijs. Daarbij ronden de autochtone leerlingen in vergelijking met de niet-westerse 
allochtone leerlingen in hogere mate met succes de opleiding af.  
 
3.7.4 Inkomen 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft onderzoek verricht naar de inkom-
sten van allochtone en autochtone huishoudens9. Een deel van de resultaten is terug te vinden in 
tabel 3.3.  
 
 
Gemiddeld besteedbaar inkomen per standaardhuishouden (€/per maand)10 

 

  
Inkomen 
uit arbeid 

 
Uitkering, 
AOW, 

pensioen 
 

 
Huursub-
sidie 

 
Kinderbij-

slag 

 
Overig 
inkomen 

 
Totaal 

Turken 

Marokkanen 

Surinamers/Antillianen 

Autochtonen 

955 

1.123 

1.419 

1.443 

473 

317 

276 

557 

38 

47 

40 

23 

54 

65 

31 

20 

108 

66 

119 

79 

1.628 

1.618 

1.885 

2.122 

  Tabel 3.3 Gemiddeld besteedbaar inkomen per standaardhuishouden, in € per maand (NIBUD, 2004) 

 
Van de niet-westerse allochtonen hebben Surinamers/Antillianen gemiddeld de hoogste inkomens. 
Hierbij kan vermeld worden dat het inkomen van Surinamers/Antillianen niet zo heel veel verschilt 
met de gemiddelde autochtoon. Daarentegen hebben Turken en Marokkanen gemiddeld minder 
inkomen uit verricht arbeid. Kijkend naar de gegevens voor uitkering, AOW en pensioen zijn het de 
autochtonen die het hoogste bedrag ontvangen, gevolgd door de Turken. Met ruim €200,- verschil 
ontvangen de Marokkanen het minst voor deze categorie. De huursubsidie en de kinderbijslag voor 
de allochtone groepen ligt gemiddeld genomen iets hoger dan voor autochtonen. Volgens het NI-
BUD komen deze cijfers overeen met bevindingen van het CBS. Niet-westerse allochtone huishou-
dens hebben een beduidend lagere koopkracht dan autochtonen. Gezegd kan worden dat Marokka-
nen van de niet-westerse allochtonen de laagste en de Surinamers de hoogste koopkracht hebben.  

 
3.8 Sociaal-economische positie 

Tweederde van de Turkse migranten die naar Nederland kwam, is afkomstig van het platteland. De 
welvaart is er laag en er zijn niet veel educatieve voorzieningen en ook de infrastructuur bevindt 
zich op een laag niveau. De dorpsbewoners hebben dan ook een zeer hechte band; iedereen leeft 
met en bij elkaar. De huwelijken die er gesloten worden zijn vaak huwelijken tussen families die 
elkaar al hun hele leven kennen. De Turkse migranten blijven vaak contact houden met het eigen 

                                                 
9 Uitgegaan van het totaal besteedbaar inkomen van de onderzochte huishoudens. Dit is de som van netto 
salarissen, uitkeringen, subsidies, gratificaties, vakantiegeld, kinderbijslag, tegemoetkoming schoolkosten, 
huursubsidie, alimentatie etc. van alle leden van het huishouden. Gegevens zijn gepresenteerd voor een stan-
daardhuishouden dat bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen. 
 
10  De inkomsten, uitgaven en het financieel beheer van allochtone huishoudens. Utrecht: NIBUD, 2004. 
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dorp en hun eigen familieleden. De achtergebleven familieleden worden in hun onderhoud voorzien 
door een deel van het in Nederland verdiende salaris. 
 Nadat in 1984 de industrie een herstructurering doormaakte, nam de werkgelegenheid in Ne-
derland lichtelijk toe. Deze situatie is echter niet voor alle minderheidsgroeperingen verbeterd, 
waardoor er onder hen nog een grote werkloosheid heerste. Van de eerste generatie Turkse werk-
nemers, die wel werk hadden, deed tweederde zeer eenvoudig werk. De hoofdzaak is gelegen in 
factoren zoals opleidingen en de functiestructuur van de ondernemingen, die doorstroming vanuit 
ongeschoolde functies naar een hoger functieniveau vrijwel uitsluit. In ‘The Social and Cultural 
Report’ (1992) staat het volgende geschreven over werkloosheid onder minderheidsgroeperingen: 
“De redenen hebben te maken met een zeer laag onderwijsniveau, het algemene gebrek aan werk-
ervaring en de slechte beheersing van het Nederlands bij veel leden van de etnische minderheden. 
Discriminatie is een andere belangrijke factor". Met discriminatie wordt bedoeld dat sommige be-
drijven bij gelijk opleidingsniveau toch de voorkeur geven aan een werknemer van Nederlandse 
afkomst in plaats van een werknemer van buitenlandse afkomst. Met name voor de eerste genera-
tie, waartoe veel mensen behoren die in Turkije weinig opleiding hebben gehad, zijn er wel een 
aantal oorzaken denkbaar die de hoge werkloosheid zouden kunnen verklaren. Voor de volgende 
generaties ligt dit echter niet zo eenvoudig. Het betreft mensen die in Nederland zijn geboren en 
die hier verplicht tot en met hun zestiende jaar naar school moeten. Toch is ook onder deze groep 
eveneens een hoge mate van werkloosheid en is het opleidingsniveau laag. De achterstand van 
migranten in termen van ongediplomeerd de school verlaten is bijzonder groot. Er is veel school-
uitval onder de Turkse jongeren. Daarnaast blijven de vorderingen van allochtone leerlingen in het 
voortgezet onderwijs achter bij die van de autochtone leerlingen, afkomstig uit een vergelijkbaar 
sociaal-economisch milieu (SCPa, 1992). Mogelijke factoren die van belang zijn, zijn hieronder ge-
sommeerd (Tesser, 1993): aanvankelijke taalvaardigheid in het Nederlands, het opleidingsniveau 
van de ouders, cultuurgebonden verschillen in opvoedingspraktijken, zij-instroom en invloeden van 
scholen, curriculum en leerkrachten. 
 Doordat voor de meeste Turkse leerlingen het Nederlands niet de moedertaal is, hebben zij aan 
het begin van het basisonderwijs een beperkte taalvaardigheid. Dit heeft tot gevolg dat veel uitleg 
van de leerstof niet wordt begrepen. Dit geldt met name voor de leerlingen die hier niet geboren 
zijn, maar op jonge leeftijd zijn overgekomen: de zij-instroom. Deze leerlingen moeten de Neder-
landse taal eerst eigen zien te maken. Dat terwijl ze gelijkertijd geacht worden om door te leren. 
Dit heeft tot gevolg dat ze hierdoor niet alleen een achterstand in de Nederlandse taal hebben, 
maar ook in andere vakken. Dit simpelweg omdat Nederlands de instructietaal is. Tevens heeft het 
opleidingsniveau van de ouders invloed op het opleidingsniveau van de kinderen. Dit omdat veel 
van de verbale interactie tussen ouder en kind functioneert als een instructie waar het kind van 
kan leren. De ouders geven uitleg, voorbeelden en reiken oplossingen aan voor bepaalde proble-
men waar het kind tegen aan loopt. De kwaliteit van deze zogenaamde instructies heeft invloed op 
de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het leren op school. Tevens is het oplei-
dingsniveau van de ouders, samen met de cultuurgebonden waarden en normen, ook van belang 
voor de opvoeding. Zo gaan hoger opgeleide ouders in het algemeen anders met hun kinderen om 
dan lager opgeleide ouders. Dit verschil vindt zijn uitwerking in de kennis en vaardigheden van een 
kind en via die weg ook in de leerprestaties op school. Tenslotte, is het soort school, de samenstel-
ling van de school (o.a. zwart/witte scholen), de vakken die gegeven worden en de wijze van les-
geven van invloed op de schoolloopbaan van allochtone kinderen.   

 
3.9 Woonsituatie 

Volgens Tesser (1993) is huisvesting in principe een consumptiegoed en ook een uiterlijk zichtbare 
uitdrukking van de sociale positie die iemand inneemt. De woonomstandigheden zijn zelfs van zo-
danige invloed dat deze niet alleen gezien moeten worden als een gevolg van de slechte sociaal-
economische positie, maar ook als een oorzaak ervan. 
 De mannen die als eerste naar Nederland kwamen, woonden voornamelijk in pensions of met 
een paar landgenoten in een huis. De woonsituatie van deze mensen veranderde zodra de gezins-
hereniging op gang kwam. Veel Turkse gastarbeiders gingen in de buurt van de industrie wonen. 
De grootste concentratie bevond zich voornamelijk in de vier grote steden: Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag en Utrecht. De rest woonde verspreid over de kleinere steden van Nederland, zoals 
Arnhem, Breda en Zaanstad. Er zijn twee mogelijke verklaringen denkbaar waarom veel arbeiders 
in de steden gingen wonen. Enerzijds omdat de steden arbeidsmogelijkheden boden in de indu-
strie, anderzijds de betaalbaarheid van de vele oude woningen en de woningen in de woningwet-
sector (Uitterhoeve et all, 1990).  
 De huidige woonsituatie van allochtonen bevat een aantal kernmerken. Veel allochtonen wonen 
in een vooroorlogse woning of in deel van de woningvoorraad dat vlak na de oorlog is gebouwd. 
Deze woningen zijn vaak gesitueerd in complexen met sociale problemen, eventueel gecombineerd 
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met problemen van andere aard. Veelal gaat het om goedkope, niet gerenoveerde etagewoningen 
uit de jaren vijftig of galerijflats uit de jaren zestig. De woningen zelf zijn meestal van een mindere 
kwaliteit en de woonomgeving wordt vaak geassocieerd met stagnatie en verval (Van Dugteren, 
1993). Over de woningen zelf heeft Tesser (1993) onder andere geschreven dat grote Turkse huis-
houdens minder vaak in een grote woning wonen dan grote huishoudens uit de overige bevolking. 
Wanneer ze al in een grote woning wonen, dan is deze woning als nog van een mindere kwaliteit.  
 De concentratie van allochtonen in een beperkt aantal stadswijken is één van de meest in het 
oog springende facetten van de aanwezigheid van allochtonen in ons land. Deze concentratievor-
ming wordt bevorderd door de gewoonte van (niet-westerse) allochtone bevolkingsgroepen om met 
landgenoten in dezelfde woonomgeving te wonen. Het bij elkaar in de buurt wonen bevorderd de 
vorming van eigen gemeenschappen. In een vreemd land, waar de culturele verschillen met het 
land van herkomst groot zijn, hebben de eigen gemeenschappen veel waarde voor de mensen. Ze 
bieden veiligheid, geborgenheid en de mensen kunnen bij elkaar terecht. Ze hebben wel tot gevolg 
dat de integratie met de Nederlandse samenleving niet optimaal verloopt. Men gaat veel meer met 
elkaar om hen heeft weinig contact met de Nederlandse buurtbewoners. Deze concentratie zorgt er 
immers voor dat de oorspronkelijke bewoners (de meer mobielere gezinnen) verhuizen naar betere 
wijken. Wat tot gevolg heeft dat de allochtone bevolkingsgroepen achter blijven. Door deze con-
centratievorming komen veel wijken in een neerwaartse spiraal terecht, wat de leefomgeving niet 
ten goede komt. Het zorgt voor elkaar versterkende problemen in de sfeer van werkloosheid, ver-
krotting en slechte scholing (Pacione, 2005).           
      Allochtonen betreuren het gebrek aan contacten met autochtone buren. Ze wonen liever in 
gemengde wijken, omdat dat de ontwikkeling van hun kind ten goede komt. Tegelijk zijn veel Tur-
ken bang naar 'witte' wijken te verhuizen. Ze vrezen door autochtonen te worden weggekeken 
vanwege hun islamitische achtergrond en daardoor te vereenzamen (AD, 2009). Het is een belang-
rijke reden in de eigen wijk te wonen, met de eigen familie en de eigen Turkse bakker.  
 Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt juist dat allochtonen in witte 
wijken zich meer Nederlander voelen (AD, 2009). De etnische samenstelling van de buurt doet er 
dus wel degelijk toe, zegt de samensteller van dit onderzoek, socioloog Wilfred Uunk. “Een witte 
wijk heeft andere kenmerken. Minder vuil, betere voorzieningen en meer contacten met Nederlan-
ders. Dat kweekt meer begrip”. 

 
3.9.1 Wonen in gekleurde wijken 

Niet-westerse allochtonen wonen per definitie vaker dan autochtonen in gekleurde wijken (Kull-
berg, 2009). Toch laat deze ruimtelijke concentratie zich maar zeer ten dele verklaren door ken-
merken van huishoudens en van de woningmarkt. De gedachte dat ruimtelijke concentraties van 
goedkope huurwoningen in combinatie met lage inkomens van allochtone groepen deze concentra-
ties afdoende kunnen verklaren is onjuist; ze verklaren niet meer dan de helft van het verschil met 
het ‘autochtone’ vestigingspatroon en in het geval van niet-westerse bevolkingsgroepen nog aan-
zienlijk minder.  
 Deze factoren zullen wel het aanvankelijke vestigingspatroon van de verschillende groepen 
gedomineerd hebben: goedkope particuliere woningen rond de oude stadscentra en daarnaast con-
centraties corporatiewoningen in de vooroorlogse en vroegnaoorlogse wijken. Het tempo waarin 
diverse groepen maatschappelijk gestegen zijn ligt echter hoger dan het tempo waarin zij de oude 
vestigingswijken verlaten. Hiervoor zijn een tweetal verklaringen te geven. Ten eerste speelt voor 
velen, zoals eerder vermeld, de nabijheid van een familie- of vriendennetwerk een belangrijke rol. 
Dit met name voor de Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Daarentegen worden vriendenbanden 
vaker genoemd door Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Opgemerkt dient te worden dat dit 
met name de lager opgeleiden betreft. De indruk bestaat dat dit netwerk belangrijker is dan voor 
autochtonen met een zelfde sociale status. Ten tweede worden mensen naast hun sociale netwerk 
gebonden aan de concentratiewijken door etnische voorzieningen, winkels in mindere mate de 
moskee. Het is het geaggregeerde effect van persoonlijke netwerken dat wijken ‘zwart’ of ‘Turks’ 
maakt en niet of in veel mindere mate de keuze om ‘tussen herkomstlandgenoten’ te wonen. De 
uitkomst is echter wel hetzelfde.  
 Afgezien van de aantrekkelijkheid van gekleurde wijken, voor wie daar thuis is en over een 
netwerk beschikt, speelt terughoudendheid om als lid van een minderheid tussen Nederlanders in 
een buitenwijk te gaan wonen een rol. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt 
inzichtelijk dat bij autochtone Nederlanders de weerstand tegen een allochtone buur nog steeds 
groot is. Gevreesd wordt voor ‘weggekeken worden’ of niet in contact kunnen komen met de bu-
ren. Dit maakt dat een verhuizing naar wijken met een vertegenwoordiging van minderheden vaak 
de voorkeur heeft: men komt niet alleen te staan. Dit zet de autochtone bevolking weer aan tot 
verhuizen (‘waar wij komen, gaan zij weg…’) en maakt de bestemmingswijk kwetsbaar voor grote 
verhuisdynamiek en zorgt voor een achteruitgang van de cohesie en het leefklimaat. 
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 Grote allochtone bevolkingsconcentraties worden door met name de bewoners met kinderen als 
een probleem gezien. Dit geldt vooral als de concentraties samengaan met uitkeringsafhankelijk-
heid en andere sociale problemen. Deze problemen komen sterk naar voren bij de socialisatie en 
taalvaardigheid van kinderen als er niet of nauwelijks autochtonen, liefst uit de middenklasse, in de 
buurt wonen en op school zitten. Dit gegeven maakt het dat kinderen extra kwetsbaar zijn. Dit 
omdat hun sociale netwerk zich meer toespitst op de wijk. Daarentegen kunnen volwassenen in 
hun werk compensatie vinden. 

 
3.10 Conclusie 

In de Nederlandse samenleving bestond reeds sinds de zeventiende eeuw een uitgesproken nega-
tief beeld over de islam (Shadid & Koningsveld, 1997). Tot aan het einde van de Tweede Wereld-
oorlog had de Nederlandse samenleving zelf nog geen kennis gemaakt met moslims. Dit gebeurde 
pas aan het eind van de jaren veertig en begin jaren vijftig, door de komst van betrekkelijk kleine 
groepen moslims uit de koloniale gebieden, met name Indonesiërs en Molukkers. Halverwege de 
jaren zeventig en in de periode rondom de besprekingen over de onafhankelijkheid van Suriname, 
kwam een aanzienlijke groep van circa dertigduizend Surinaamse moslims met een Javaanse en 
Hindoestaanse etnische achtergrond naar Nederland. Vanaf de jaren zestig begon het aantal mos-
lims als gevolg van arbeidsmigratie sterk te stijgen. Deze groepen waren voornamelijk afkomstig 
uit Turkije, Marokko en Tunesië.  
 Vanaf 1975 is de groei van autochtonen afgenomen en de groei van allochtonen aldoor toege-
nomen. In 2008 is van de ruim zestien miljoen inwoners in Nederland 10,6% toe te kennen aan de 
niet-westerse allochtonen (CBS, 2009). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de komende jaren 
de groei van de totale allochtone bevolking, zowel westers als niet-westers, zal blijven toenemen. 
De verwachting is dat het aantal allochtonen van 2007 (3,1 miljoen) tot 2025 zal toenemen tot 
circa 4 miljoen. Dit betekent dat bijna een kwart van de totale Nederlandse bevolking uit allochto-
nen zal bestaan. 
 De afgelopen jaren is in Nederland het aandeel ouderen flink gestegen, waardoor een stijging 
van de gemiddelde leeftijd werd veroorzaakt. De bevolkingssamenstelling van de niet-westerse 
allochtonen maakt inzichtelijk dat in bepaalde mate deze grijze druk wordt tegenwerkt. Daarbij 
geldt dat de gemiddelde leeftijd van niet-westerse allochtonen ook lager is dan bij de autochtone 
bevolking. Dit maakt dat in 2006 de gemiddelde leeftijd bij de autochtone bevolking lag op 40 jaar 
en bij niet-westerse allochtonen op 29 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gelegen zijn in 
de gemiddelde leeftijd van niet-westerse immigranten, alsmede de relatief hoge vruchtbaarheid 
van met name de Turken en Marokkanen. Bovendien vormt de (Islamitische) Turkse bevolking de 
grootste groep binnen Nederland, gevolgd door de Marokkanen. Het islamitische geloof speelt dan 
ook een belangrijke rol bij de invulling van het dagelijks leven van vele Turken en Marokkanen. 
 Veel van de huidige migranten wonen geconcentreerd in bepaald buurten. Daarbij is het opval-
lend dat de migrantengroepen vaak in eigen verband met elkaar leven. Het zijn dan ook met name 
de allochtonen die in een vooroorlogse woning (of in deel van de woningvoorraad dat vlak na de 
oorlog is gebouwd) wonen. Deze woningen zijn vaak gesitueerd in complexen met sociale proble-
men, eventueel gecombineerd met problemen van andere aard. Veelal gaat het om goedkope, niet 
gerenoveerde etagewoningen uit de jaren vijftig of galerijflats uit de jaren zestig. De woningen zelf 
zijn meestal van een mindere kwaliteit en de woonomgeving wordt vaak geassocieerd met stagna-
tie en verval (Van Dugteren, 1993). Gesteld kan worden dat niet-westerse allochtonen per definitie 
vaker dan autochtonen in gekleurde wijken wonen (Kullberg, 2009). 
 Wordt gekeken naar de maatschappelijke participatie van niet-westerse allochtonen kan ge-
zegd worden dat zij in vrijwel alles stadia van de onderwijsloopbaan minder goed presteren dan 
autochtonen. Dit maakt dat veel laagopgeleide niet-westerse allochtonen niet altijd werken heb-
ben, zij vaker thuis zitten en daardoor minder dan de middenklasse en de hoogopgeleiden niet-
westerse allochtonen integreren in de Nederlandse samenleving. Bovendien hebben niet-westerse 
allochtone huishoudens een beduidend lagere koopkracht dan autochtonen. Gezegd kan worden 
dat binnen de groepering niet-westerse allochtonen Marokkanen de laagste en de Surinamers de 
hoogste koopkracht hebben.  
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4. Recreatief gedrag in het multiculturele Nederland 

 

4.1 Inleiding 

Over de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving zijn vele meningen en denk-
beelden in omloop. Niet zelden halen negatieve berichten over allochtonen het voorpagina nieuws. 
In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten belicht met betrekking tot het recreatief gedrag in de 
multiculturele samenleving. Dit hoofdstuk dient als grondslag voor hoofdstuk 5, waarbij specifieker 
wordt ingegaan op het huidige recreatiegedrag van zowel autochtone als niet-westerse allochtone 
Nederlanders. In paragraaf 4.2 zal het begrip ‘multiculturele samenleving’ uitgewerkt worden. Dit 
om een beter beeld te krijgen van de huidige multiculturele samenleving in Nederland, met een 
doorkijk naar de (wenselijk) toekomstige multiculturele samenleving. Paragraaf 4.3 geeft de defini-
tie van het begrip integratie weer. In paragraaf 4.4 wordt de openbare ruimte als ontmoetingsplek 
nader belicht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen positieve ontmoeting & tolerantie en 
negatieve ontmoeting & angst. Paragraaf 4.5 belicht de etnische integratie, welke gezien kan wor-
den als een vorm van sociale identiteit. In paragraaf 4.6 wordt ingegaan op beeldvorming, waarbij 
gekeken wordt naar hoe belangrijk beeldvorming is bij het integreren of niet integreren. Tot slot zal 
paragraaf 4.7 inzicht geven in welke rol het recreatiegedrag heeft als integratiemiddel in de multi-
culturele samenleving.      
 

4.2 Multiculturele samenleving11 

Australië, Canada en Zweden hebben in de jaren ‘70 het multiculturalisme geïntroduceerd als offi-
cieel beleid voor het integreren van immigranten. In Nederlandse beleidsstukken kwamen aspecten 
van de multiculturalistische zienswijze – inclusief de term multiculturele samenleving – vrij uitvoe-
rig aan bod vanaf 1980 (Vermeulen, 1996). Zoals dat ook het geval is met andere termen wordt 
het begrip niet overal in dezelfde context en door dezelfde actoren gebruikt. De definitie multicul-

turalisme kan ingekort worden tot twee belangrijke beginselen: sociale gelijkheid & participatie en 
culturele erkenning (Vasta, 2007, p. 7). Hierbij is het eerste belangrijke principe dat allochtone 
participatie nodig is in alle maatschappelijke instellingen, voor het bereiken van sociale gelijkheid. 
Het tweede belangrijke principe is dat migranten het recht hebben om hun eigen religie en talen en 
om gemeenschappen vast te stellen. 
 Sinds een jaar of dertig heeft Nederland te maken met immigratie op grote schaal. Het is dan 
ook niet vreemd dat Nederland steeds meer verschillende culturen kent. Door de toestroom van 
zowel legale als illegale immigranten zien Nederlanders hun land voortdurend veranderen. De ma-
nier van omgaan met die veranderingen bepaalt de kwaliteit van de samenleving. Velen zien een 
sterke mate van etnische residentiële segregatie als problematisch voor de integratie, omdat het 
tot minder contacten tussen autochtonen en allochtonen kan leiden en segregatie op andere terrei-
nen minder (bijv. witte en zwarte scholen) kan versterken. Vanuit een optiek van multicultureel 
burgerschap worden etnische concentraties echter als onproblematisch, of zelfs als bevorderlijk 
voor de integratie gezien, omdat ze de eigen etnische identiteit en netwerken kunnen versterken 
(Duyvendak & Veldboer, 2001). 
 Tijdens het eerste Paarse kabinet werd het minderhedenbeleid van de jaren tachtig – waarbij 
etnische groepen hun eigen cultuur mochten behouden en categoriale voorzieningen werden on-
dersteund – al gerelativeerd ten gunste van een ‘algemenere’ vorm van integratie, namelijk in en 
door onderwijs en arbeid (Entzinger, 1998). Werk werd dan ook gezien als ‘de’ manier om zelf-
standig te kunnen functioneren in Nederland. Migranten moesten dan ook geen beroep doen op 
uitkeringen, maar moesten een beroep gaan uitoefenen. In het tweede kabinet-Kok werd boven-
dien het ‘gebrek aan sociale cohesie’ tot een groot maatschappelijk probleem verklaard. De analyse 
van het kabinet maakt twee bedreigingen voor de sociale cohesie inzichtelijk. In de eerste plaats 
de voortgaande individualisering: mensen zouden steeds minder het ‘product’ zijn van tradities, 
sociale bindingen en gemeenschappelijke instituties. In plaats daarvan zou het steeds meer draaien 
om individuele keuzes: als consument of als zelfstandig rechtspersoon neemt men het lot in eigen 
hand. In de tweede plaats acht de regering de cohesie bedreigd door de pluriformisering van de 
samenleving, met name door de komst van steeds meer migranten en asielzoekers. Door de ver-
anderende bevolkingssamenstelling zou ‘het collectieve’ steeds meer onder druk komen te staan.  

                                                 
11 Paragrafen 4.2 & 4.3 zijn gebaseerd op Elfrink, A. (2009). Integreren met behulp van vrije tijd?! - Een onder-
zoek naar de vrijetijdsbesteding en de integratieproblematiek van Turkse gezinnen in de wijken Malburgen en 
Presikhaaf in Arnhem, p. 4-5.  
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 Het is dan ook van belang dat groepen toenadering tot elkaar zoeken en ‘on speaking terms’ 
raken. De wens tot meer gemeenschappelijkheid heeft overigens niet enkel betrekking op allochto-
nen. Als antwoord op een groot scala van sociale problemen wordt een grotere bindingskracht van 
de samenleving voorgesteld. De vraag daarbij rijst of er sprake moet zijn van inpassing of aanpas-
sing. De overheid lijkt zich meer en meer te gaan richten op interetnische ontmoetingen en op de 
‘inpassing’ van allochtonen in het geheel van de Nederlandse samenleving (Burgers, 1995). Som-
mige columnisten vinden deze ‘inpassing’ echter te vrijblijvend en gaan een stap verder. Zij pleit-
ten echter over wat men het ‘cultureel drama’ is gaan noemen; meer culturele homogeniteit en 
voor een eenzijdige aanpassing van allochtonen aan de Nederlandse standaard. Velen keerden zich 
uit het oogpunt van sociale samenhang, maar ook om andere redenen tegen elke vorm van 
‘groepsvorming’. Paul Scheffer, één van de aanstichters van deze denkwijze, had vooral grote zorg 
over de achterstand van migranten enerzijds en de onverschilligheid van de Nederlandse, blanke 
elite ten opzichte van het ontstaan van een onderklasse van migranten anderzijds. Dit sociaalde-
mocratische ongelijkheidsperspectief werd door Scheffer verbonden aan culturele verschillen tussen 
de nieuwkomers en gevestigden. Een mogelijke oplossing voor het probleem zou volgens hem zijn, 
het relativeren van de eigen identiteit door migranten ten gunste van een grotere appreciatie voor 
de Nederlandse cultuur. In zijn opvatting dat het lonender is dat minderheden hun culturele ach-
tergrond vergaand relativeren, staat Scheffer niet alleen. Aan het eind van de jaren negentig vin-
den veel pleidooien plaats voor een grotere culturele homogeniteit. Maarten van Rossum, zet deze 
gedachte kracht bij door de volgende opmerking:  
 “Nederland is helemaal geen multiculturele staat, en dat is maar goed ook. Staten waar daad-
werkelijk meerdere culturen naast elkaar bestonden, hebben in de afgelopen eeuw over het alge-
meen geen gelukkige geschiedenis gekend” (Rossum, 1998). 
 
Het offensief tegen multiculturalisme kreeg al meer wind in de zeilen door het Sociaal en Cultureel 
Rapport 1998, dat vlak daarna verscheen. In dit rapport benadrukt het Sociaal Cultureel Planbu-
reau (SCP) dat Nederland een relatief homogeen land is waarin ‘westerse waarden’ als secularisme 
en individualisme domineren (Duyvendak & Veldboer, 2001). Hiermee wordt bedoeld dat Nederland 
niet multicultureel is, maar hoogstens multi-etnisch: een samenleving met een dominante cultuur 
waarin minderheden geen andere keus hebben dan zich aan te passen of marginaal te blijven. Het 
SCP schrijft hierover het volgende:  
 “Een werkelijk multiculturele samenleving welke een intrinsieke onmogelijkheid vertegenwoor-
digt’ (p. 8), en zal leiden tot landen ‘wier samenleving in sub-maatschappijen uiteenvalt. Deze lan-
den gelden in het algemeen niet als wenkend perspectief voor Nederland” (SCP, 1998, p. 268).  
 
Vrijwel ieder cultureel verschil wordt als negatief geduid; positieve variaties – verschillen die voor 
de diverse bewoners van Nederland relevant en betekenisvol zijn – worden niet onderkend (Gowri-
charn en Duyvendak, 2000). Kenmerkend voor deze situatie is vooral de angst voor verschillen. 
 Opgemerkt dient te worden dat men de (eenmaal toegelaten) migranten zeker niet wil uitslui-
ten. Echter, alle migranten die ‘teveel’ worden door het vasthouden aan hun eigen identiteit dienen 
een stevige activering te ondergaan (Duyvendak & Veldboer, 2001). Verplichte inburgeringscursus-
sen zijn het gevolg. Er dient gebroken te worden met het ‘softe’ imago van het eerder gevoerde 
minderhedenbeleid. Al te veel respect voor culturele eigenheden past niet langer. Daarbij, juist te 
veel respect voor eigen taal en cultuur, teveel cultuurrelativisme zou hebben geleid to verwaarlo-
zing en isolering van de achterstandsproblemen van migranten.  
 De ‘winst’ van het debat over het multiculturele drama heet dat politici – ook de progressieve – 
toegeven dat de komst van veel vreemdelingen grote problemen oplevert en dat beleidsmakers 
zich vanaf nu serieus kunnen richten op de aanpak daarvan.  
  
Tal van Europese immigratielanden ervaren momenteel een 'morele paniek' over immigratie en 
etnische en religieuze diversiteit. Aangezien de Europese staten de verantwoordelijkheid hebben 
om de immigranten te helpen om zich te vestigen en te integreren heeft het opstellen van een 
immigratie- en integratiebeleid voor veel Europese landen topprioriteit. Het maken van het immi-
gratie- en integratiebeleid in Nederland heeft in de voorbije decennia opmerkelijke veranderingen 
ondergaan (Bruquetas-Callejo, Penninx & Scholten). Het integratiebeleid Nieuwe Stijl, van kracht 
sinds 2002, is gebaseerd op de leidende concepten van ‘burgerschap’ en ‘zelfverantwoordelijkheid’, 
maar legt de nadruk veel meer op de culturele aanpassing van immigranten aan de Nederlandse 
samenleving. Ondanks hun historische, economische en politieke verschillen, lijken tal van Europe-
se immigratielanden te streven naar culturele homogeniteit (Vasta, 2007, p. 8). 
 Dit gegeven maakt inzichtelijk dat multiculturalisme een paradox ontlokt tussen de behoefte 
aan gelijkheid en culturele erkenning (wat een belangrijk standpunt van immigranten en etnische 
minderheden is) en, anderzijds, het streven naar culturele aanpassing (die steeds meer is uitge-
groeid tot het middelpunt van talloze Europese ‘ontvangende’ samenlevingen) (Vasta, 2007, p. 3). 
Het begrip ‘multiculturalisme’ verwijst  naar het proces van aanpassing naar verschillen. Hierbij 
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staat ‘multi’ symbolisch belangrijk in termen van identiteit, verwijzend naar de culturele of etnische 
identiteit, evenals religieuze en andere identiteiten. Bij multiculturalisme is men ervan overtuigd 
dat verschillende culturele of etnische groeperingen een recht hebben om te blijven onderscheiden 
in plaats van assimilatie tot de 'hoofdstroom' normen (Jackson, 2000).  
 Multiculturaliteit heeft in korte tijd afgedaan als ‘hoera-woord’, als een begrip waar geen vraag-
tekens bijpassen (Duyvendak & Veldboer, 2001). Nu de angst voor een scherpe etnische tweede-
ling groeit, gaan er steeds meer stemmen op die stellen dat de problemen gepaard gaan met mi-
gratie niet verdoezeld mogen worden. In de debatten die in kranten en tijdschriften zijn gevoerd 
worden ‘de dingen bij hun naam genoemd’. Letterlijk kan alles over migranten worden gezegd: dat 
ze nauwelijks iets bijdragen aan onze cultuur, behalve leuke muziek en lekker eten;  dat de Neder-
landse cultuur superieur is en dat iedere vorm van cultuurrelativisme daarom moet worden afge-
wezen; en zelfs dat deze superioriteit samenhangt met klimatologische en genetische invloeden. 
De oplossing wordt telkens gezocht in een grotere oriëntatie van migranten op de Nederlandse 
cultuur; een cultuur die zich duidelijker dan voorheen moet profileren opdat zij kunnen weten 
waaraan zij zich moeten spiegelen (Duyvendak & Veldboer, 2001). Onder dit zogenoemde ‘voegen’ 
aan de Nederlandse cultuur worden soms ‘kleine’ gedragsregels verstaan; zoals het onderhouden 
van de tuin en het niet op straat sleutelen aan de auto (Gowricharn, 1998). Tevens bevat het ‘gro-
te’ waarden en normen (met name ten aanzien van islamitische allochtonen); wat te denken van 
gelijkheid tussen de seksen en tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit. Opgemerkt dient te 
worden dat een sterkere oriëntatie op de autochtone cultuur een goede beheersing van de Neder-
landse taal vergt. Gemeentes wensen niet alleen dat migranten hun grote en kleine culturele ei-
genaardigheden afleggen, maar wil haar gelijk ook afdwingen via de overheid. Dit doormiddel van 
de afzijdigheid van migranten en het verkeren in eigen kringen van bovenaf een halt toe te roepen 
(Duyvendak & Veldboer, 2001).  
 Vandaag de dag blijft het een omstreden onderwerp of de migranten hun eigen culturele identi-
teit mogen behouden of dat zij zich cultureel aan zullen moeten passen aan ons Nederlanders (NRC 
Handelsblad, 2008). Anderzijds, is de vraag of wij Nederlanders wel kunnen verlangen dat de 
nieuwkomers hun culturele identiteit mogen behouden en tegelijk van hen eisen dat ze zich aan-
passen aan de waarden en normen van de Nederlandse rechtsstaat. Zoals de heer Spruyt terecht 
opmerkt is er bij het integratieproces sprake van tweerichtingsverkeer (Spruyt, 2001). Niet alleen 
de migrant moet zich aanpassen aan de nieuwe samenleving, maar de samenleving moet zich ook 
aanpassen aan de nieuwe leden. Het is tijd om te aanvaarden dat Nederland meerdere culturen 
kent. Nederland moet verschillen en tegenstellingen niet afwijzen, maar juist leren om ermee om 
te gaan. ‘Wat bindt de samenleving’? is dan ook een zeer interessante vraag.  
 In iedere grotere groep mensen bestaan middelpuntvliedende krachten: verschillen in opvat-
ting, belangen, gewoonten. Die krachten zullen een tegenwicht moeten vinden in nog sterkere 
middelpuntzoekende krachten, zoals wederzijds afhankelijkheid, gemeenschappelijke belangen en 
een gevoel van saamhorigheid’ (Trouw, 2008). Een gemeenschappelijke taal en identiteit kunnen 
de samenleving overkoepelen en binden. Geschiedenis en tradities, gedeeld geloof, waarden en 
vooroordelen kunnen haar versterken. De identiteit, het beeld dat we van onszelf hebben – een 
abstractie van de gemiddelde Nederlander – beïnvloedt ons handelen. Wie hier in Nederland komt 
wonen zal zich moeten invoegen en inleven, al betekent dat niet dat hij zijn identiteit moet inleve-
ren. 
 De afgelopen jaren is het omgaan met verschillen mogelijk te veel aan de wet en de overheid 
overgelaten (Trouw, 2008). Maatschappelijke binding is echter voor alles een kwestie van gevoel: 
de erkenning dat we elkaar nodig hebben, respect hebben voor verschillen en bereid zijn om te 
doen of te laten wat nodig is om samen te leven. Dit komt echter niet vanzelf, dat behoeft voortdu-
rend oefening en onderhoud. Het gaat er niet om hoe we in de wetgeving met verschillen omgaan, 
maar hoe een ieder van ons in het dagelijks leven met verschillen omgaat. 
  Om tot een toename van de sociale contacten tussen allochtonen en autochtonen te komen, 
om daarmee het welzijn van migranten te doen verbeteren is de vraag naar wat deze twee groe-
pen bindt. Vragen naar wat ons bindt, impliceert de erkenning dat mensen in een samenleving een 
band hebben, en dat een gemeenschap meer is dan mensen die toevallig bij elkaar wonen of de-
zelfde overheid hebben. Samenleven is in de eerste plaats een gewoonte, waarin we worden gebo-
ren en opgroeien. Het huidige samenleven zal moeten berusten op het naar elkaar omzien. Dit zal 
bijdragen aan een veilige, aangename woonomgeving. Vertrouwen is hierbij een belangrijk sleutel-
woord. 

 
4.3 Integratie 

Voor bijna alle beleidsmakers is de wijk de aangewezen plaats voor het gestalte geven aan sociale 
integratie en sociale cohesie. Echter wat onder beide begrippen moet worden verstaan blijkt veel 
moeilijker te omschrijven en is vaak afhankelijk van het gehanteerde perspectief.  
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 Dit maakt dat het begrip sociale integratie is te onderscheiden in een sociaal-economische en 
een sociaal-culturele dimensie (Duyvendak & Veldboer, 2001). Vanuit de sociaal-economische di-

mensie wordt integratie aangeduid als de participatie in onderwijs en op de (formele) arbeids-
markt. Daarentegen wordt met de sociaal-culturele dimensie bedoelt, de mate waarin sociaal-
culturele groeperingen contacten onderhouden met de wijdere samenleving en zich cultureel oriën-
teren op die samenleving. Het gaat hierbij enerzijds om de omgangsvormen tussen groepen (de 
wederzijdse ontmoetingen en contacten) en anderzijds om de mate waarin groepswaarden zijn 
afgestemd op de dominante waarden en normen. Om de discussies betreffende integratie beter te 
kunnen begrijpen moet er overigens niet alleen aandacht zijn voor beide dimensies afzonderlijk, 
maar ook voor de – veronderstelde – verbanden tussen beide dimensies. 
 Onder sociale cohesie kan worden verstaan, de bindingskracht van sociale systemen – een 
soort momentopname van allerlei (individuele of groeps-)keuzes in integratieprocessen. Het is een 
telkens veranderende barometer die aangeeft in hoeverre op een bepaald terrein kan worden ge-
sproken van een geheel (Duyvendak & Veldboer, 2001). Deze terreinen, of sociale systemen, kun-
nen overigens een heel verschillende schaal hebben. Het kan gaan over religies, naties, economie-
ën, maar ook over eenheden van veel kleinere omvang zoals het gezin, de school en de buurt. 
 Uit een grote berg overheidsnota’s rijst het beeld op dat een eenzijdige samenstelling van de 
bevolking in een bepaalde omgeving het probleem is en dat deze veel gevarieerder moet worden 
(Duyvendak & Veldboer, 2001). De voorgestane beleidsstrategie voor deze problematiek is ‘men-
ging’. Menging kan op twee manieren plaatsvinden: ten eerste wordt menging toegepast als breek-
ijzer tegen achterstand, ten tweede dient menging als middel tot verbroedering. Menging als 
breekijzer tegen achterstand: onder de beleidsmakers is de angst voor een concentratie van een 
etnische onderklasse groot. Zwarte scholen en zwarter wordende wijken worden als een ernstige 
bedreiging voor het maatschappelijk perspectief van de betrokkenen beschouwd. Gevreesd wordt 
dat de taalachterstand van allochtone kinderen in een dergelijke omgeving nooit zal worden inge-
lopen. Het wonen in een concentratiewijk, daar waar bijna alle buren ook arm zijn, veroorzaakt een 
concentratie van armoede (Pacione, 2005). Deze concentratie van armoede zou extra nadelig uit-
pakken op de schoolprestaties en op het arbeidsethos en zou de aanzet kunnen geven tot een al-
ternatieve carrière in de criminaliteit. Om dergelijke ‘Amerikaanse toestanden’ en een ‘cultuur van 
de armoede’ (Pacione, 2005) te doen voorkomen, is een woonbeleid ontwikkeld dat er op gericht is 
de bewoners van deze eenzijdige wijken weer te omgeven met andere inkomensgroepen (Massey & 
Denton, 1993). Menging geschiedt in dit beleid niet op basis van cultuur, maar op basis van inko-
men: het streven van overheden en corporaties is gericht op een diverse bevolkingsopbouw die 
naar sociaal-economische status evenwichtig is. In deze zogenoemde inkomenswijken moet ge-
waakt worden voor sloop van goedkope huurwoningen en herbouw van duurdere koopwoningen, 
waardoor de wijkbewoners met een beter inkomen kunnen blijven en andere meerverdieners kun-
nen worden aangetrokken. De gedachte achter deze differentiatiepolitiek is dat bewoners met een 
beneden modaal inkomen zich kunnen optrekken aan de hogere inkomens (Duyvendak & Veldboer, 
2001). Met het door elkaar husselen van inkomensklassen valt de inkomensmenging vaak samen 
met de culturele menging. Men hoopt hierdoor enerzijds dat er minder machteloosheid bij (alloch-
tone dan wel autochtone) kansarme bewoners heerst, anderzijds dat er ook meer mogelijkheden 
zijn voor sociaal-culturele omgang en uitwisseling. Met dit fysieke beleid hoopt ment de dreigende 
tweedeling naar zowel inkomen als etniciteit het hoofd te bieden (Duyvendak & Veldboer, 2001). 
Menging als middel tot verbroedering: zoals gezegd wordt menging zowel ingezet als een sociaal-
economische als een sociaal-culturele strategie. Hierbij gaat het om achterstandsbestrijding en om 
verbetering van de interetnische verstandhouding. Doormiddel van menging wordt getracht sub-
groepen te stimuleren zich meer open te stellen voor de wijdere omgeving. Op terreinen als sport, 
wonen en onderwijs is menging op het lokale niveau al aardig uitgegroeid. Gemeenten trachten 
migranten aan te zetten om lid te worden van gemengde verenigingen in plaats van eigen sport-
clubs. Interessant is de vraag welk type menging (naar inkomen of naar cultuur) nagestreefd 
wordt. Relevanter is het echter om na te gaan welke integratiepolitiek achter menging schuil gaat. 
Gaat het bij menging om het verkleinen van de sociale afstand via ontmoetingen (inpassing: ‘wees 
met ons’) of gaat het ook de richting uit van het uitvlakken van sociale verschillen (aanpassing: 
‘wees als ons’)? 
 Mengen is goed, maar tegelijkertijd verschillen de omstandigheden en voorwaarden voor men-
ging per maatschappelijk veld. Dit met dien verstande dat bij de volkshuisvesting via sloop- en 
nieuwbouwprogramma’s nog enigszins middelen bestaan om te sturen. Op het terrein van sport is 
dat echter een heel ander verhaal. Gemeenten kunnen een beetje stimuleren en subsidiëren, maar 
veel verenigingen hebben geen traditie van hechte samenwerking met de overheid en varen dus 
geheel hun eigen koers. Er kan gesteld worden dat de middelen om aan te sturen op een even-
wichtige populatie per veld variëren. Engbersen en Gabriëls (1995) spreken in dit verband over een 
pluraliteit naar sferen van integratie. Zij hanteren de volgende definitie van integratie:                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 “Wanneer van diverse sociale eenheden één eenheid is of wordt gesmeed, en wel zo dat indivi-
duen op een volwaardige wijze deel kunnen uitmaken van deze eenheden” (Engbersen & Gabriëls, 
1995, p. 23). 
 
Deze definitie wordt door hen gespecificeerd door de sociale eenheden, te benoemen tot ‘sferen’. 
In het door hun geschreven boek ‘sferen van integratie – naar een gedifferentieerd allochtonenbe-
leid’ komen de volgende maatschappelijke sferen aan bod: arbeid, onderwijs, huisvesting, politiek, 
religie, recht en cultuur. Echter, informatie over de sfeer van recreatie of van vrije tijd ontbreekt, 
zoals in veel andere publicaties, ook bij Engbersen & Gabriëls. 
 In de media wordt vaak gesuggereerd dat het vraagstuk van sociale integratie louter betrek-
king heeft op de vraag of en hoe men allochtonen in de Nederlandse samenleving moet integreren 
(Engbersen & Gabriëls, 1995, p. 16-17). Hierdoor dreigt het probleem te worden geëtniseerd (Bali-
bar en Wallerstein, 1988; Taguieff, 1987). Door de aandacht vooral te vestigen op etnische min-
derheden lopen we het risico bepaalde groepen in de samenleving te stigmatiseren, interne diffe-
rentiaties te veronachtzamen en belangrijke familiegelijkenissen tussen categorieën allochtonen en 
autochtonen uit het oog te verliezen. Daarbij, processen van verarming en onderklassenvorming 
treffen we zowel bij allochtonen als autochtonen aan (Engbersen, 1990; Roelandt, 1994). 
 Engbersen en Gabriëls (1995) maken, gebaseerd op literatuur van Peters (1993) een onder-
scheid tussen drie onlosmakelijk met elkaar verbonden dimensies van sociale integratie: een func-
tionele, morele en expressieve dimensie (Peters, 1993, p. 96 – 143). Deze dimensies corresponde-
ren met drie typen problemen waarvoor elke moderne samenleving een oplossing moet vinden. De 
functionele dimensie heeft betrekking op het probleem hoe het handelen zo kan worden gecoördi-
neerd dat mensen met succes kunnen ingrijpen in de hen omringende wereld. Hierbij moeten de 
individuele of collectieve doelen bereikt kunnen worden. Een goed voorbeeld van deze dimensie is 
het leren van de Nederlandse taal; als men de taal beheerst kan men veel meer doelen verwezen-
lijken. De morele dimensie heeft betrekking op het probleem aan welke morele normen mensen 
zich moeten conformeren opdat een rechtvaardige distributie van levenskansen plaatsvindt en de 
integriteit van alle mensen verzekerd is en blijft. Een voorbeeld; bij vrouwenbesnijdenis vindt het 
recht op godsdienstvrijheid zijn beperking in het Nederlandse recht op lichamelijke integriteit. Dit 
maakt dat de morele dimensie kan botsen met de expressieve dimensie. De expressieve dimensie 
heeft betrekking op het probleem van de erkenning van de persoonlijke waarden door anderen en 
de bevrediging van behoeften. Hierbij is het van belang dat mensen hun expressieve behoeften 
kunnen verwezenlijken en in staat worden gesteld hun individuele en collectieve identiteit te ont-
wikkelen. Deze dimensie kan soms botsen met de functionele dimensie; regels over bijv. kleding 
kunnen botsen met religieuze gedragscodes waarmee mensen hun culturele eigenheid gestalte 
geven. Dit maakt de erkenning van de eigen behoeften en waarden door anderen onontbeerlijk 
(Engbersen & Gabriëls, 1995, p. 22). Daarom zijn levensstijlen – manieren waarop mensen uit-
drukking geven aan hun behoeften en waarden – van betekenis bij de sociale integratie van men-
sen in een multiculturele en geïndividualiseerde samenleving (Schulze, 1992). Hierbij dient opge-
merkt te worden dat wanneer een individu of collectief niet de nodige erkenning krijgt, dit kan lei-
den tot een identiteitscrisis of vervreemding. 
  
Het onderstaande schema vat de drie dimensies van sociale integratie samen (Peters, 1993, p. 
105). 
 

  
Structurele dimensie 

 
Culturele dimensie 

 

 
 

Functioneel Moreel Expressief 

Probleem Coördinatie van handelingen Verdelende rechtvaardigheid 
Bescherming persoonlijke 
integriteit 
 

Bevrediging behoeften 
Individuele en collectieve 
identiteit 
 

Criteria Bereiken van doelen 
Efficiëntie  

Solidariteit 
Morele erkenning 

Geluk 
Stabiele identiteit 
 

Negatief Desorganisatie Anomie 
Desintegratie 

Vervreemding 
Identiteitscrisis 
 

 Tabel 4.1 Dimensies van sociale integratie (Peters, 1993)  
 
Er is, zoals eerder betoogd, sprake van sociale integratie wanneer van diverse sociale eenheden 
een eenheid wordt en is gesmeed, en individuen op een volwaardige wijze deel uitmaken van deze 
eenheden (Engbersen & Gabriëls, 1995, p. 23). Voor het analyseren van de sociale integratie van 
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allochtonen in de Nederlandse samenleving is een benadering het meest geschikt die de aandacht 
richt op de wijzen waarop burgers geïntegreerd zijn in verschillende maatschappelijke sferen. In de 
Nederlandse literatuur wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van drie maatschappelijk sfe-
ren; arbeid, onderwijs en huisvesting (Veenman, 1994). De meeste aandacht gaat uit naar de sfeer 
van de arbeid. Echter, ik ben van mening dat ook de andere sferen van belang zijn voor de integra-
tie van niet-westerse allochtonen. 
 
Vandaag de dag is het een belangrijke vraag hoe het momenteel met de integratie in Nederland 
gesteld is. In de media wordt vaak aangehaald dat de integratie in Nederland langzaam gaat. De 
Nederlandse taal wordt langzaam aangeleerd, de resultaten in het onderwijs zijn slecht en migran-
ten hebben weinig tot geen contacten met autochtone Nederlanders. Kijkend naar het aspect ‘on-
derwijs’ is er echter sprake van een paradox van de vooruitgang en de achteruitgang. Het onder-
wijspeil van allochtonen stijgt wel, maar het onderwijspeil van autochtonen stijgt nog sneller. Toch 
zijn er steeds meer niet-westerse allochtone meisjes, met name Turkse en Marokkaanse, die havo 
of vwo doen. Ten opzichte van hun ouders, hebben zij al een enorme inhaalslag gemaakt. Daar-
naast heeft Nederland pas erg laat erkend dat het een immigratieland is. Dit maakt dat hierdoor de 
integratie ook langzaam op gang is gekomen.  
 De vraag naar de integratie van allochtonen wordt vaak bediscussieerd in termen van assimila-
tie. Voor het welslagen van de sociale integratie, zo luidt de gedachte, zou het goed zijn wanneer 
allochtonen zich aanpassen aan de waarden van de Nederlanders. Het debat over assimilatie is 
echter geen specifiek Nederlands debat. Met dien verstande dat in de Verenigde Staten heftige 
debatten gevoerd worden tussen de zogenaamde ‘assimilisten’ en ‘pluristen’ (Waters, 1990, p. 4-
6). De eersten zijn van mening dat integratie niet mogelijk is zonder volledige aanpassing aan de 
cultuur van de dominante samenleving, de tweeden veronderstellen dat een pluraliteit van culturen 
mogelijk is en dat het handhaven van een specifieke etnische identiteit geen barrière hoeft te zijn 
voor integratie. Echter, de empirische realiteit laat zien dat structurele assimilatie – ook bij de Eu-
ropese migranten – slechts ten dele heeft plaats gevonden. Het verschijnsel van ‘ethnic options’ 
wordt door Waters (1990, p. 147) verklaard uit twee tegenstrijdige tendensen in de Amerikaanse  
 
Over het algemeen geldt dat zodra migranten zich aanpassen aan de Nederlandse waarden en 
normen ze vanzelf toegang krijgen tot allerlei terreinen. Christelijke en humanistische waarden en 
normen hebben hiermee een belangrijke sociaal integratiebevorderende functie gekregen in Neder-
land. Hierbij wordt dus voorbij gegaan aan het feit dat allochtonen en autochtonen eigen zeden, 
gewoonten, normen en waarden hebben waaraan zij zich niet zo maar kunnen en willen ontdoen.  
 
In deze scriptie zal aandacht geschonken worden aan specifieke behoeften van niet-westerse al-
lochtonen ten aanzien van recreatieve voorzieningen. Hierbij zal niet worden uitgegaan van aan-
passing, maar er zal puur gekeken worden naar de wensen en behoeften die er onder de niet-
westerse allochtonen zijn. Dit met dien verstande dat het multiculturele aspect van de samenleving 
meer kans krijgt om tot uitdrukking te komen. Tevens wordt gekeken welke rol de recreatieve par-
ticipatie speelt bij het al dan niet bevorderen van de integratie. Beeldvorming is hierbij een belang-
rijk verschijnsel. Het bepaald hoe wij tegen niet-westerse allochtonen aankijken en hoe zij ons 
zien. In een multiculturele samenleving met allerlei verschillende mensen kunnen deze beelden 
immers grote gevolgen hebben in hoe wij in de Nederlandse samenleving met elkaar omgaan.  

 
4.4 Ontmoetingen in de openbare ruimte  

Zodra er gesproken wordt over de openbare ruimte, bedoelt men meestal de straten, pleinen, par-
ken en ander groen in de stad waar een ieder gebruik van kan maken. Volgens Nio (2002) is open-
bare ruimte: “De stedelijke ruimte die vrij  toegankelijk is en waar mensen ongeacht hun sociale 
achtergrond op vrijblijvende wijze met elkaar contacten kunnen leggen en onderhouden". Volgens 
Mentzel (1993) in Gadet (1999) is openbare ruimte: "de plek waar burgers elkaar  als burgers te-
gemoet kunnen treden. Als je wilt kun je iedereen aanspreken, het is ook een  plek waar je met 
allerlei verschillende burgers te maken hebt". Lyn Lofland (1998) noemt de openbare ruimte in 
haar werk ‘The Public Realm’: "those areas of  urban settlements in which individuals in copresence 
tend to be personally unknown or only  categorically known to one another".   
 Openbare ruimte wordt dan ook als een belangrijk nationaal als internationaal ruimtelijk thema 
beschouwd. Een belangrijk kenmerk van de openbare ruimte is dat allerlei verschillende bevol-
kingsgroepen – een ieder op zijn eigen manier – gebruik maakt van deze ruimte. Tevens bevat de 
openbare ruimte bepaalde gedragsregels die het contact, maar ook de confrontatie tussen al deze 
verschillende groeperingen bepaald. Deze regels worden door de mens zowel bewust als onbewust 
nageleefd, waardoor er in de openbare ruimte enige mate van orde heerst. Een belangrijke ge-
dragsregel civil inattention werd door Goffman in 1963 geïntroduceerd in zijn boek ‘Behavior in 
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Public Places’. Deze gedragsregel suggereert dat als individuen elkaar in de openbare ruimte nege-
ren, zij dat niet doen uit desinteresse maar vanuit een rituele blik die sociaal en beleefd is. Een 
voorbeeld van deze gepaste anonimiteit is de metro. De mensen staren elkaar aan, maar deze 
blikken worden niet opgevast als een uitnodiging. Hiermee in verband staand is de gedragsregel 
audience role prominence, waarbij mensen zich over het algemeen in de openbare ruimte als pu-
bliek gedragen. Tevens bestaan er bepaalde gedragsregels over het fysieke contact dat mensen 
onderling met elkaar hebben in de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is cooperative motility, 
waarbij voorbijgangers zich voortbewegen zonder dat ze tegen elkaar opbotsen en dat ze voor 
elkaar de deur openhouden om ongelukken te voorkomen. De regel van de restrained helpfulness 
betekent dat mensen elkaar met kleine dingen helpen. Hierbij kan het gaan om de weg of de tijd 
vragen. Echter, dit fysieke contact wordt niet door een ieder op prijs gesteld. De laatste gedragsre-
gel is civility toward diversity, welke uitgaat van een gepaste beleefdheid. Hierbij kan gedacht wor-
den aan het groeten van de buschauffeur bij het instappen van de bus. Deze vijf simpele voorbeel-
den maken inzichtelijk dat mensen constant – bewust of onbewust - op elkaar letten.     
 Oosterman (1993) specificeert deze gedragsregels naar plekken. Zijn regel civil attention staat 
het toe om voorbijgangers op straat klaarblijkelijk te observeren. Een voorbeeld hiervan is het ter-
ras: terraszitters observeren voorbijgangers. Anderzijds mogen deze voorbijgangers de terraszit-
ters ook vrij aan hun blikken onderwerpen. Gesteld kan worden dat deze regel ook geldt voor 
(stads)parken, waarbij mensen ongegeneerd voorbijgangers bekijken en bekritiseren. Kritiek die 
vaak geleverd wordt op de stad door anti-stedelingen is dat er een anonimiteit heerst die onper-
soonlijk en onaangenaam is. Echter, de gedragsregel van de ‘civil attention’ en de regel van de 
‘audience role prominence’ tonen het tegenovergestelde aan: stedelingen zijn erg geïnteresseerd in 
elkaar en houden ervan om ongegeneerd te gluren in de mensenmassa. Pure anonimiteit als kern-
merk van de publieke ruimte in de stad is dus ongenuanceerd, mensen zijn vaak juist erg geïnte-
resseerd in elkaar.  

4.4.1 Positieve ontmoetingen en tolerantie 

Vanuit de inrichting van bijvoorbeeld een park wordt enige mate van invloed uitgeoefend op de 
ontmoetingskansen van parkbezoekers. De plaatsing van het meubilair neemt hier dan ook een 
belangrijke plaats in. Naast fysieke ontmoetingen is het zien van allerlei verschillende mensen in de 
openbare ruimte ook van belang. Deze integratiebevorderende kwaliteit van een park moet mijn 
inziens dan ook niet onderschat worden. Integratie, het overnemen van bepaalde waarden en nor-
men vindt dan ook voor een belangrijk deel plaats door ontmoetingen en dialogen. Maar soms ge-
beurt dit ook al doordat mensen op hetzelfde moment op dezelfde locatie zijn. Gadet verwoordt 
deze functie van de openbare ruimte als volgt: 
 “Menging stimuleert interactie, veroorzaakt betrokkenheid, kweekt tolerantie en brengt symbi-
ose teweeg” (Gadet, 1999). 
 
Volgens hem maakt de aanwezigheid van allerlei soorten mensen in de openbare ruimte tolerantie 
mogelijk. Lofland heeft het in dit verband over positieve tolerantie, anderen worden volledig als 
anders herkend en in hun anders zijn gerespecteerd en soms zelfs bejegend (Lofland, 1998). 
 
4.4.2 Negatieve ontmoetingen en angst 

Naast de zogenoemde positieve ontmoetingen vinden er ook vaak negatieve ontmoetingen plaats 
in de openbare ruimte. Volgens Hubbard (2006, p. 114) vragen de talloze ontmoetingen in de 
openbare ruimte om een constant bewustzijn en toezicht op andere stedelijke gebruikers. Vrouwen 
kennen – in tegenstelling tot de mannen - een verhoogde betekenis toe aan belichaming. Dit wil 
zeggen dat vrouwen zich bescheidener opstellen, terwijl mannen naar de buitenwereld hun manne-
lijkheid tonen. Dit is iets wat vooral duidelijk wordt in de meest alledaagse aspecten van het stede-
lijk leven; bijvoorbeeld de manier waarop we lopen, praten, bewegen en hoe we onze weg door de 
straten van de stad bewandelen (Hubbard, 2006). In deze context bevat belichaming niet alleen 
het oogcontact met andere mensen, reclameborden en gebouwen, maar ook met het geluid van 
verkeer en lawaai, conversaties etc. Dit gegeven maakt inzichtelijk dat dezelfde ruimte en/of situa-
tie anders overkomt op het mannelijke en vrouwelijke lichaam.  
 Volgens Lofland (1973) hangt de maximale publieke orde af van de minimale persoonlijke be-
trokkenheid. Deze noninvolvement leidt namelijk tot de stedelijke anonimiteit die nodig is om de 
orde te handhaven. Zodra men teveel bij elkaar betrokken is (ongepaste intimiteit) treedt er chaos 
op. Het resultaat hiervan is dat bepaalde openbare ruimte op bepaalde tijden wordt gemeden. Dit 
gegeven maakt dat openbare ruimte in werkelijkheid niet altijd even openbaar is. Ten eerste kun-
nen er in de openbare ruimte regels gelden wat betreft het publiek. Dit maakt dat in Nederland de 
toegang tot parken en tuinen niet begrensd is. Echter, sommige groepen zijn niet gewenst. Door-
dat dak- en thuislozen niet over een eigen vaste woonruimte beschikken zijn ze ’s nachts aangewe-
zen op een slaapplaats in de open lucht of in een overdekte openbare ruimte zoals een portiek, een 
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fietsenstalling, een station of een winkelcentrum (Trimbos, 2008). Bovendien maken de daklozen 
vaak gebruik van passantenverblijven van de maatschappelijke opvang (ééndagsopvang) of slapen 
ze bij vrienden of kennissen. Echter, waar ze morgen slapen is niet zeker. Geschikte locaties waar 
dak- en thuislozen kunnen verblijven, hetzij om te slapen, worden door de overheid onbruikbaar 
gemaakt. Zo worden openbare parken ’s nachts afgesloten en worden banken zo ontworpen dat 
daklozen er niet op kunnen slapen. Volgens Hubbard (2006, p. 113) willen de autoriteiten door-
middel van deze handelingen het signaal afgeven om de daklozen uit de geplande ruimtes van de 
geconsumeerde stad te weren. 
 Deze negatieve ontmoetingen wekken voor een belangrijk gedeelte angst op. Een belangrijk 
gevolg van deze angstgevoelens jegens anderen is dat men zich terugtrekt in de eigen vertrouwde 
omgeving met een groep ‘vertrouwde’ mensen.  
 
Lofland (1998) onderscheidt drie domeinen (het privé- parochiale en publieke domein) van vrije 
tijd, maar brengt wel veel onderscheidingen aan binnen het publieke domein (zie tabel 4.2). Hierbij 
wordt een domein niet bepaald door een specifieke ruimte, maar door de relatievormen die het 
domineren. In die domeinen verschilt de wijze waarop (sociale) controle op het gedrag wordt uit-
geoefend en dus de vrijheid waarmee de besteding van de vrije tijd kan worden vormgegeven. 
Bovendien verschillen de toegangsregels bij de verschillende domeinen en ook leidt dit tot verschil-
len in de mate van vrijheid die men in de besteding van de vrije tijd kan ervaren. Lofland heeft het 
over private domeinen, waar de toegang beperkt is tot gezins- en familierelaties. Daarentegen 
staan de publieke domeinen, waar de toegang vrij is voor iedereen. De uitoefening van sociale 
controle in het publieke domein heeft een problematische kant die in de jaren tachtig en negentig 
steeds nadrukkelijker om aandacht is gaan vragen (Hajer & Reijndorp, 2001). Opdat een ieder 
aangenaam en veilig in het publieke domein kan vertoeven dient men zich aan een aantal spelre-
gels te houden. Tolerantie voor verschillen maakt het genieten van de diversiteit en de warmte van 
de stad mogelijk. Dit met dien verstande dat in het publieke domein men elkaar wel opmerkt, maar 
men doet alsof dat niet het geval is, ook al vindt men de ander vreemd gekleed of zich vreemd 
gedragen. Men laat elkaar met rust, staart elkaar niet aan en botst niet tegen elkaar op. Tussen 
het private en het publieke domein staat het parochiale domein, waar de toegang alleen vrij is voor 
de zogenaamde parochieleden. In dit domein hebben o.a. buurt- wijk- en dorpsgenoten vrij toe-
gang en worden vreemden gedoogd. Lofland heeft het ook over de sociaal-psychologische effecten 
van parochiale domeinvorming, namelijk negatieve tolerantie: anderen worden wel in hun anders 
zijn herkend, maar er vindt geen interactie plaats tussen de één en de ander. Hierbij mag de één 
zijn gang gaan, maar mag geen last of hinder vormen voor de ander (Lofland, 1998). Deze vorm 
van parochialisering blijkt in de hedendaagse stad toe te nemen (Gadet, 1999).      
 

Domeintype Dominerende 
relatievorm 

Toegang Typerende settings 

 
Privé 
 
 
Parochiaal 
 
 
 
Publiek: 
 
 
 
- Spel/speel 
 
 
- Virtueel 
 
- Interesse 

 
Intieme/gezins- en fami-
lierelaties 
 
Dorpsgenoten, wijk- en 
buurtgenoten 
 
 
(Fysieke)  vreemden, 
anonieme categorische 
relaties 
 
- Bepaald door spelregels 
 
 
- (Virtuele) vreemden 
 
- Aanbieder - klant 

 
Voor leden 
 
 
Vrij voor bekenden, 
vreemden worden ge-
doogd 
 
Vrij voor iedereen 
 
 
 
- Conform spelregels 
 
 
- Via computer 
 
- Via betaling 

 
Thuis, tweede huisje, 
privévervoer etc. 
 
Dorp, wijk, buurt 
 
 
 
Plein, markt, straat 
 
 
 
- Speelplaatsen, sportac-
commodaties 
 
- Internet, cyberspace 
 
- Bioscoop, dierentuin, 
attractiepark, theater 
 

 Tabel 4.2 Domeinen van vrije tijd (Lofland, 1998) 
 
 
4.5 Etnische identificatie 

Etnische identiteit is een vorm van een sociale identiteit. Dit begrip heeft meestal een vrij algeme-
ne betekenis, zoals het besef van het individu dat hij bij bepaalde groepering hoort voor zover dit 
lidmaatschap emotionele betekenis heeft (Hogg & Abrams 1988, p. 7). Volgens Jenkins (1996) 
bestaan deze identiteiten in continue processen van vestiging, bestendiging en verandering. Dit 
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procesmatige karakter krijgt uitdrukking door te spreken van sociale identificaties. De Swaan be-
schrijft sociale identificaties als volgt:  
 “Processen waarin mensen gaan ervaren dat anderen zijn zoals zijzelf en dat weer ‘anders’ 
zijn” (De Swaan, 1995; geciteerd door: Blokland Potters, 1998, p. 109). 
 
De verschillen en overeenkomsten bieden de basis voor affectieve betrokkenheid bij hen, die men-
sen als zichzelf ervaren. Op basis van deze verschillen en overeenkomsten vindt er categorisering 
plaats waarmee mensen hun sociale omgeving ordenen. Deze sociale identificaties berusten op 
voortdurende vergelijkingen van onszelf, ‘wij’, met anderen, ‘zij’ (Merton 1949, p. 232). Een etni-
sche identiteit is een vorm van een sociale identiteit met specifieke eigenschappen, zoals een eigen 
territoir, dezelfde afstamming, een gelijke taal of godsdienst of door andere culturele kenmerken 
(Van Doorn, 1985, geciteerd door Blokland Potters, 1998). Pels (1982) geeft in haar onderzoek 
naar etnische identiteiten een overzicht van studies die gedaan zijn op dit gebied. In Amerika, een 
immigratieland bij uitstek, zijn door Newman (1973) drie theorieën over de ontwikkeling van etni-
sche identiteit ontwikkeld. Bij deze theorieën speelt het aspect ‘cultuur’ een belangrijke rol.  
 

1. Assimilatietheorie: Stamt af van een ‘meerderheidsideologie’ en gaat ervan uit de verschil-
lende groeperingen in een samenleving uiteindelijk samensmelten, waarbij de minder-
heidsgroepen zich conformeren aan de dominante groep. 

2. Amalgamatietheorie: Stamt af van een ‘minderheidsideologie’, ook wel bekend als ‘melting 
pot’. Verschillende groepen komen tot een synthese en vormen een nieuwe groep. Een 
goed voorbeeld hiervan is door middel van een gemengd huwelijk. 

3. Cultureel pluralisme: Stamt ook af van een ‘minderheidsideologie’ en gaat ervan uit dat na 
een periode van aanpassing de verschillende groepen vreedzaam naast elkaar zullen leven 
en daarbij hun eigen identiteit behouden. 

 
De bovenstaande theorieën zijn volgens Newman erg extreem, want het wordt steeds duidelijker 
dat de verschillende groepen in de Verenigde Staten noch hun cultuurverschillen geheel verliezen, 
noch deze geheel behouden. Als aanvulling op de drie reeds beschreven theorieën zijn de twee 
onderstaande theorieën toegevoegd: 
 

4. Structurele inpassing: Er is geen sprake van totale inpassing, maar uiteindelijk zal elke 
groep echter tot op grote hoogte sociaal en economisch geassimileerd zijn. Dit door middel 
van participatie in de normatieve politieke instituties van de maatschappij. 

5. Culturele inpassing: Naast deze invoeging op formele terreinen vindt er ook op informele 
terreinen inpassing plaats. Dit houdt in dat bepaalde culturele waarden en normen overge-
nomen worden. 

 

Er zijn verschillende motieven te noemen voor migratie. Shadid (1979) maakt onderscheid tussen 
vrijwillige, semi-vrijwillige en gedwongen migratie. Onder vrijwillige migranten worden de migran-
ten verstaan die in principe bereid zijn zich (semi-)permanent te vestigen en te assimileren. Als er 
sprake is van migratiedwang, is deze bereidheid geringer en vertonen migranten een veel grotere 
gehechtheid aan het land van herkomst en aan elkaar. De semi-vrijwillige migrant neemt een tus-
senpositie in. De bereidheid van de migrant tot aanpassing is minder groot dan bij de vrijwillige 
migrant, omdat men blijft vasthouden aan de wens om te zijner tijd naar het land van herkomst 
terug te keren (Shadid, 1979). Welk motief voor migratie de migranten in Nederland ook hebben, 
gesteld kan worden dat allochtonen een etnische identiteit in Nederland hebben: hun afkomst, taal, 
godsdienst en andere culturele kenmerken bepalen voor een groot gedeelte hun identiteit. Echter, 
de mate waarin zij die etnische identiteit naleven verschilt van persoon tot persoon. Met name bij 
de eerste generatie immigranten was etnische identificatie een heel belangrijk fenomeen om je 
thuis te voelen in het land van aankomst. Epsteins’ theorie (1978) gaat ervan uit dat in een geïso-
leerd, homogene en relatief autonome gemeenschap het besef van etnisch toebehoren gewoonlijk 
geen probleem vormt. Echter, de zaak wordt bemoeilijk als mensen, bijvoorbeeld door migratie, in 
een etnisch en cultureel heterogene omgeving terechtkomen. De confrontatie kan leiden tot een 
sterke nadruk op de afzonderlijkheid van de eigen groep. Het lidmaatschap van een groep kan dan 
een grote stempel gaan drukken op de identiteit van het individu. Hiermee benadrukt hij de affec-
tieve dimensie van etnische identiteit, de sterke onderlinge band, het gevoel bij elkaar te wonen, 
maakt de mensen bewust van hun identiteit (Epstein, 1978). 
 Naast etnische identiteit zijn cultuurverschillen ook geen onveranderlijke vaste gegevens; ook 
zij verschillen van persoon tot persoon. Cultuurverschillen zijn verbonden met beelden die de be-
trokkenen van zichzelf en van andere hebben. Het beeld van de eigen cultuur is ten dele een erfe-
nis en ten dele een construct. Anderson (1991) spreekt in dit geval van ‘imagined community’, de 
cultuur van een gemeenschap kenmerkt zich door een geleefde en een verbeelde werkelijkheid. Dit 
wil zeggen dat er binnen een culturele gemeenschap variaties kunnen optreden naar tijd en plaats. 
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De mate van contact met andere culturen en de mate van zelfwaardering spelen hierbij een grote 
rol (Anderson, 1991: geciteerd door Engbersen & Gabriëls, 1995, p. 207). 
 Onderzoek uit 1999 onder de Amsterdamse bevolking maakt inzichtelijk hoe Surinaamse, Antil-
liaanse, Marokkaanse en Turkse jongeren (16-25 jaar) hun etnische identiteit zien. Het onderzoek 
toont dat Surinamers, Antillianen en Turken hun etnische identiteit sterker voelen dan dat zij zich 
Nederlandse of ‘beide’ voelen. Recenter onderzoek toont aan dat met name Marokkaanse en Turk-
se jongeren veel meer de behoefte hebben om te assimileren dan hun ouders. Ze beheersen vaak 
beter de Nederlandse taal, waardoor ze zich dus ook vaker zowel Nederlands als Marokkaan/Turks 
voelen. Phalet et all (2000) tonen aan dat het scala aan identiteiten breder is dan hierboven be-
licht: de regionale identiteit scoort in hun onderzoek hoog, maar de moslim identiteit speelt ook 
een hele belangrijke rol.  
 Er vindt dus wel integratie plaats in de Nederlandse samenleving, maar van assimilatie is wei-
nig sprake. Er zijn immers maar weinig allochtonen die zich totaal met de Nederlandse identiteit 
identificeren. Dit maakt duidelijk dat etnische achtergronden dus niet zo maar verlaten worden. 
Epstein (1982) is van mening dat etniciteit langer voortbestaat dan verandering in cultuur of in 
belangen zouden rechtvaardigen. Hierbij is volgens hem de onderlinge affectie - het gevoel van bij 
elkaar horen - de motor die etniciteit generatie op generatie overdraagt. Hij is aanhanger van een 
zogenaamde emotionele dimensie. Volgens hem verdwijnt bij toenemende assimilatie etnische 
identificatie niet.  
 Het geloof blijft, ook als men veel contacten heeft met de autochtone bevolking, een belangrij-
ke rol spelen. De islam heeft naast een grote betekenis in de persoonlijke sfeer ook een etnische 
betekenis. Het uitdragen van een moslimidentiteit kan gezien worden als een claim op gelijkwaar-
digheid en erkenning als reactie op de beperkte kansen en rechten. Zodra men het gevoel heeft 
niet gelijkwaardig behandeld te worden, worden cultuurverschillen juist benadrukt. Hierbij speelt 
beeldvorming een belangrijke rol. Tevens zijn ook economische aspecten van betekenis bij het 
proces van etnische identificatie. Hoe hoger je op de maatschappelijk ladder staat hoe gemakkelij-
ker je je ontrekt aan wat anderen, waaronder ook je familie, van je vinden. De druk om traditione-
le waarden in stand te houden is in deze situatie minder groot. De mate van afhankelijkheid wordt 
namelijk minder als je maatschappelijk goed presteert. Het gaat immers om de keuzes die je 
maakt op het gebied van identiteit.  
 Ten slotte bestaat er een verschil tussen vrouwen en mannen wat betreft de etnische identifi-
catie. Bij vrouwen speelt de cultuur een belangrijke rol bij identiteitsvorming. Gezegd kan worden 
dat vrouwen meer binnenshuis gericht zijn: ze kennen vanuit het geloof bepaalde beperkingen 
zoals zij zich in de openbare ruimten dienen te gedragen. Een goed voorbeeld hiervan is het dragen 
van een hoofddoek. Daarentegen bepaalt bij mannen de maatschappelijke positie veel meer hun 
identiteit. Zij worden vaak geassocieerd met onderwijsachterstanden, werkloosheid, criminaliteit 
etc. (Pels, 1982). 

 
4.6 Beeldvorming  

Een belangrijke vraag is welke invloed stereotype beeldvorming heeft op de sociale integratie van 
allochtonen. Gesteld kan worden dat beeldvorming een belangrijke rol speelt bij hoe we naar de 
ander kijken. Tevens heeft het pragmatische gevolgen, namelijk het contact wat we hebben of wat 
we maken met de ander wordt vertraagd of bemoeilijkt door deze beelden. Het kan de keuze bepa-
len van wel of niet integreren. Immers, zodra er erg negatief over de eigen groep wordt gesproken 
is de behoefte aan een etnische identiteit sterker. Daarbij worden verschillen aan beide kanten 
uitvergroot. Naast beeldvorming spelen ook verschillen in omgangsvormen, interesses, en cultuur 
een rol bij de sociale integratie tussen allochtonen en autochtonen.   
 Er is overigens wel verschil tussen de interculturele contacten met de eerste een tweede gene-
ratie allochtonen. Onderzoek van Phalet et all. (2000) maakt inzichtelijk dat de tweede generatie 
jongeren niet meer zo in gescheiden werelden leven als het geval was bij de eerste generatie. Dit 
komt het duidelijkst naar voren als de vriendenkring van de tweede generatie Marokkaanse en 
Turkse meisjes nader wordt bekeken. Zij hebben de meeste Nederlandse vriendinnen onder de 
allochtone bevolking (Phalet et all, 2000). Desalniettemin blijven de verschillende etnische groepen 
wel veel met hun eigen landgenoten optrekken. Uit diverse onderzoeken (Brassé, 1985; Gadet & 
Wiggers, 1992; Van Meel & Soeters, 1995) blijkt dat Marokkanen en Turken in hun recreatiegedrag 
toch vooral gericht zijn op contacten met mensen van dezelfde herkomst.  
 Het komt erop neer dat er in praktijk weinig gemengd wordt. Onderzoek van Duyvendak & 
Krouwel (1999) toont aan dat er met name door Turken, en in iets mindere mate door Marokka-
nen, binnen de sport niet gemengd wordt. Het zijn met name de volwassenen die doormiddel van 
sport de kans zien contacten met mensen uit de eigen groep te onderhouden. Gesteld kan worden 
dat er een verschil waarneembaar is tussen participatie en sociale integratie in de zin van interactie 
en onderlinge betrokkenheid. Er wordt in een enkel geval wel bij een Nederlandse club gesport, 
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maar contacten blijven voornamelijk binnen de eigen groep. Marokkaanse en Turkse mannen be-
houden hun eigen identiteit door voornamelijk naar eigen ontmoetingsplaatsen te gaan: de mos-
kee, het koffiehuis en de zelforganisatie. Voor vrouwen geldt hetzelfde principe; over het algemeen 
zijn zij erg op hun eigen vrouwengemeenschap gericht. Hierdoor ontmoeten zowel de mannen als 
vrouwen van allochtone afkomst weinig Nederlanders. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er 
verschillende conflicten zijn binnen Nederlandse buurthuizen en verenigingen die vinden dat de 
allochtone vrouwen best mee kunnen doen aan de diverse activiteiten waar ook autochtone man-
nen en vrouwen komen. Maar vanuit de Marokkaanse en Turkse vrouwen komt daar regelmatig 
kritiek op. Dit omdat zij vanuit de Islam opgelegd krijgen om gescheiden van de mannen activitei-
ten te ondernemen.       

 

4.7 Conclusie 

Vrije tijd onder de niet-westerse allochtonen kan zowel binnenhuis als buitenhuis plaats vinden. 
Voor een groot deel wordt vrije tijd buitenhuis in de openbare ruimte doorgebracht. Er wordt wel 
eens gezegd dat met name de grote steden gekenmerkt worden door anonimiteit, welke als onper-
soonlijk en onaangenaam worden beschouwd. De gedragsregels die in de openbare ruimte gelden, 
zoals de regel van de civil attention en de hoge waarde die men toekent aan het ongegeneerd glu-
ren in de mensenmassa’s tonen echter het tegenovergestelde aan. Gezegd kan worden dat mensen 
uitermate geïnteresseerd zijn in elkaar. De openbare ruimte is dan ook de plek waar mensen elkaar 
– buiten de eigen groep - kunnen ontmoeten. Voor niet-westerse allochtonen betekent dit dat zij in 
contact kunnen komen met Nederlandse waarden en normen en met vrijetijdsbestedingen die zij 
misschien vanuit hun eigen cultuur niet kennen. Anderzijds komen autochtonen in contact met 
etnische waarden en normen, maar ook met hun vormen van vrijetijdsbesteding. Deze ontmoetin-
gen kunnen leiden tot tolerantie en acceptatie van de andere etniciteit, waardoor de (sociale) inte-
gratie bevorderd wordt.  

Vooralsnog is niet altijd iedereen van elkaar gediend. Mensen zoeken van nature gelijkgestem-
den op – besteden de vrije tijd liever in de openbare ruimte binnen de eigen groep- , waarmee ze 
zich kunnen identificeren: ook wel ter versterking van de eigen etnische identiteit. Dit heeft tot 
gevolg dat er evenals op de woningmarkt en in de vriendenkring, ook in de openbare ruimte ho-
mogene enclaves ontstaan. Bepaalde plekken worden door specifieke groeperingen bezocht; wat te 
denken van groepjes jongeren (van etnische afkomst) in parken. Dit maakt dat de openbare ruim-
te, in dit voorbeeld het park, wordt vermeden door andere gebruikers omdat men bang is met ‘an-
deren’ in contact te komen. Tevens kunnen gevoelens van onveiligheid dit voorval versterken.  

 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.1 Conceptueel model recreatieve participatie – integratie 
 
Er wordt in bovenstaande afbeelding gekeken welke rol het recreatieve gedrag heeft in en op de 
multiculturele samenleving. Dit enerzijds door het versterken van de eigen identiteit, anderzijds 
door het bevorderen van de (sociale) integratie. Beeldvorming is hierbij een belangrijk verschijnsel. 
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Het bepaald hoe wij tegen niet-westerse allochtonen aankijken en hoe zij ons zien. In een multicul-
turele samenleving met allerlei verschillende mensen en diverse culturen kunnen deze beelden 
immers grote gevolgen hebben in hoe wij in de Nederlandse samenleving met elkaar omgaan. 
 
Met mijn scriptie hoop ik een antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre recreatieve participatie 
ruimte biedt aan (sociale) integratie tussen niet-westerse allochtone en autochtone Nederlanders.  
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5. Recreatiegedrag  

 
5.1 Inleiding 

Onderzoek uit 2003 door communicatiebureau MCA Communicatie toont aan dat onder de niet-
westerse allochtonen het land van herkomst nog steeds de meest favoriete vakantiebestemming is. 
Echter, er is een verandering waarneembaar. Ging de eerste generatie alleen voor familiebezoek, 
de tweede en derde generatie combineert dat vaak met een vakantie ter ontspanning. En een 
groeiende groep vooral jonge allochtone Nederlanders gaat op vakantie naar andere landen. Ander 
onderzoek van MCA Communicatie maakt inzichtelijk dat het recreatiegedrag van jonge allochtonen 
steeds meer gaat lijken op dat van autochtone Nederlanders. In dit hoofdstuk worden een aantal 
aspecten aangehaald met betrekking tot het recreatiegedrag. In paragraaf 5.2 wordt het algemeen 
Nederlands recreatiegedrag belicht, waarin duidelijk wordt dat Nederlanders de vrije tijd steeds 
flexibeler in kunnen richten. Paragraaf 5.3 gaat in op het recreatiegedrag van niet-westerse alloch-
tonen in het vaderland en in Nederland. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen de Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Bovendien wordt er een relatie gelegd tussen deze bevol-
kingsgroepen en de bekendheid met recreatie in Nederland. Opgemerkt dient te worden dat deze 
paragraaf gebaseerd is op bestaande literatuur. In paragraaf 5.4 wordt ingegaan op meer specifie-
ke informatie omtrent de recreatieve activiteiten die allochtonen en autochtonen in Nederland on-
dernemen. Enkele specifieke activiteiten van niet-westerse allochtonen in Nederland worden in 
paragraaf 5.5 nader toegelicht. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in natuurrecreatie, horeca-
bezoek, het bezoek aan attractieparken, musea en bioscoop en het beoefenen van sport. Deze 
aspecten bepalen voor een groot gedeelte de positie van de niet-westerse allochtonen in de Neder-
landse samenleving. Tot slot zal dit hoofdstuk worden afgesloten met een conclusie.  
 

 
5.2 Het algemeen Nederlands recreatiegedrag12 

In de maatschappelijke verdeling van vrije tijd is er sprake van een polarisatie naar leeftijd- en 
opleidingskenmerken. In de loop der tijd zijn de leeftijdsklassen beneden de vijftig jaar over min-
der vrije tijd komen te beschikken. Kijkend naar de vrije tijd voor de vijftigplussers kan gezegd 
worden dat zij momenteel over meer vrije tijd beschikken. Voor mensen met een middelbare en 
hogere opleiding geldt dat de vrije tijd is afgenomen en voor de mensen met een lagere opleiding 
is de vrije tijd toegenomen. Daarnaast beschikken vrouwen over minder vrije tijd dan mannen 
(Knulst, 2000). 
 De afgenomen vrije tijd onder jongeren en de hoger opgeleiden zegt niks over het gebruik van 
recreatieve voorzieningen. Er kan zelfs gesteld worden dat de afgelopen jaren steeds meer gecon-
sumeerd wordt. Het gebruik van allerlei stedelijke voorzieningen zoals cafés, restaurants, theaters, 
musea, winkels, parken en pleinen neemt de afgelopen jaren dan ook steeds meer toe. De 24-uurs 
economie speelt hier gretig op in, waardoor er steeds meer potentiële recreatiemomenten bijko-
men. Wat te denken van de koopzondagen en de museumnacht. Deze ontwikkeling heeft alles te 
maken met de stijgende welvaartsgroei, waardoor allerlei activiteiten en voorzieningen binnen het 
financiële handbereik voor het overgrote deel van de Nederlanders valt. De individuele oriëntatie 
heeft tegenwoordig steeds meer de overhand, waardoor de vrije tijd steeds flexibeler kan worden 
ingericht.     
 
 
5.3 Recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen in het vaderland en in Nederland: Literatuur  

5.3.1 Turkije en Marokko13 

 
Recreatiegedrag in Turkije en Marokko 

Zoals in paragraaf 3.8 is aangehaald, is tweederde van de Turkse en Marokkaanse migranten die 
naar Nederland kwam afkomstig van het platteland. Opgemerkt dient te worden dat het recreatie-
gedrag op het Turkse en Marokkaanse  platteland en in de dorpen anders is als het recreatiegedrag 
in de Turkse en Marokkaanse steden. Vrije tijd op het platteland en in de dorpen is nauw verweven 

                                                 
12 Paragraaf 5.2 is gebaseerd op Liempt, van I. (2001). Ontmoetingen in de openbare ruimte – Een onderzoek 
naar het recreatiegedrag van Marokkaanse en Turkse vrouwen in een park in Amsterdam-Noord, p. 39-40. 
 
13 Vrijetijdsbesteding van Turken in Nederland gebaseerd op literatuur: Rapport ‘Op weg naar kleurrijke recrea-
tie’ (VAROR, 1993) – ‘Turken en Marokkanen en hun vrije tijd’ (Gadet en Wiggers, 1992) – ‘Jonge migranten en 
hun vrije tijd (Brassé, 1985). 



 

 
Masterthesis ‘Integratie door participatie?!’ 34 

met de normale dagbesteding (Pels, 1982). Werken en recreëren zijn geïntegreerd en spelen voor-
namelijk af in de directe woonomgeving. Een medewerker van Forum zegt hierover het volgende:  
 “Recreëren is voor de eerste generatie in Nederland niet nuttig en onbelangrijk. Het is iets wat 
je gewoon doet als het gelegen komt, niet iets wat je gepland doet. Het hoort niet bij de ontwikke-
ling. Spelen is tijdverlies, behalve voor kinderen” (Schmeink & ten Wolde, 1998). 

 
De scheiding der geslachten en de rolverdeling tussen man en vrouw zijn factoren, die de vrije-
tijdsbesteding voor een belangrijk deel bepalen (Pels, 1982). Tevens speelt de sterke familiebin-
ding een rol. Op het platteland zijn er, afgezien van koffie- en theehuizen, geen speciale voorzie-
ningen waar mensen vrijetijdsactiviteiten kunnen doen. Is er geen theehuis, zoals in de meer afge-
legen dorpjes in het oosten, dan verzamelt men zich op het dorpsplein of komt men bijeen bij de 
dorpsoudste, buren of familie. Plattelandsvrouwen vinden hun gezelligheid hoofdzakelijk binnens-
huis. Met name in de winter, wanneer er op het land niet gewerkt kan worden, wordt de vrije tijd 
met handenarbeid doorgebracht. Tevens wordt het prettig gevonden om bij elkaar te zitten om te 
praten. Ook buitenshuis hebben de vrouwen trefpunten. Wat te denken van de waterbron, de 
dorpsoven en de beek. Feesten en partijen vormen zowel voor mannen als vrouwen hoogtepunten. 
Aanleidingen zijn er altijd genoeg, zoals een bruiloft, besnijdenis, overkomst van een in het buiten-
land werkend familielid etc. Mensen op het platteland zijn dan ook niet gewend om veel geld uit te 
geven aan recreatie. In de steden zijn werk en privé vaker gescheiden en ontwikkelt zich meer aan 
Westerse maatstaven. Een bioscoop, discotheek en sportvelden zijn onder andere vrijetijdsmoge-
lijkheden in de steden. Tevens heeft vrijwel elke grote stad een permanente kermis. Deze kermis is 
vrij toegankelijk en wordt dan ook druk bezocht. De traditionele familiepicknick in de hiervoor spe-
ciale ontwikkelde stadsparken en het familiebezoek blijven echter een belangrijke vorm van recrea-
tie.   
 Het verschil tussen oost en west en platteland en stad uit zich evenzeer op het terrein van de 
vrije tijd als op andere terreinen (Pels, 1982). In de meer geïndustrialiseerde, op het westen geori-
enteerde stadsgebieden groeit het aantal ‘westerse’ vrijetijdsmogelijkheden (bioscoop, danslokalen 
etc.) en verwestersen ook de normen waaraan het vrijetijdsgedrag gebonden is (Pels, 1982).  
 
Recreatiegedrag in Nederland 

Het recreatiegedrag in Turkije en Marokko is vanuit de islamitische cultuur sterk sekse gebonden. 
Vrouwen brengen, in tegenstelling tot mannen en jongens, in Nederland hun vrije tijd binnenhuis of 
op een gesloten binnenplaats door met specifiek vrouwelijke activiteiten. Het gedrag van vrouwen 
en meisjes is een gevolg van de beperkingen die hen door cultuurgebonden tradities en gebruiken 
worden opgelegd. De belangrijkste taak van vrouwen blijft immers het huishouden en de opvoe-
ding van de kinderen. De vrijetijdsbesteding van vrouwen bestaat vooral uit activiteiten thuis 
(handwerken, tv kijken etc.), het bezoeken van andere vrouwen, met de (klein)kinderen naar het 
park, naar de speelplaats of de kinderboerderij en in geringe mate recreatief winkelen in de stad of 
op de markt. De markt dient tevens als ontmoetingsplek en heeft dus een functioneel en sociaal-
recreatief karakter. Overigens is er een verschil waarneembaar in recreatiegedrag tussen alleen-
gaande getrouwde vrouwen en groepen getrouwde vrouwen. De alleengaande getrouwde vrouw 
mag alleen naar buiten voor functionele bezigheden zoals het doen van boodschappen en het bren-
gen en halen van de kinderen. Groepen getrouwde vrouwen mogen meer dan vrouwen alleen. Zij 
treffen elkaar vaak in openbare ruimte, op speelplaatsjes etc. Daar laten zij de kinderen spelen, 
wordt er gekletst, gehandwerkt en genoten van het ‘buiten-zijn’.    
 Het zijn de mannen die de beslissingen nemen en naar buiten treden. In tegenstelling tot de 
vrouwen zijn Turkse en Marokkaanse mannen vrijer dan hun echtgenotes en brengen zij hun vrije 
tijd dan ook vooral buitenshuis door. Zij brengen frequent bezoek aan de moskee, aan Turkse en 
Marokkaanse cafés en aan de zelforganisaties, waar ze hun tijd doorbrengen met mannen van de 
eigen cultuur. Wanneer zij thuis zijn, kijken ze veel tv en lezen af en toe een krant. In de literatuur 
wordt weinig gezegd over de specifieke vrijetijdsbesteding van getrouwde mannen, zodoende dat 
ik daarover geen uitspraken kan doen. 
 In 1985 heeft Brassé een groot onderzoek gehouden naar de vrijetijdsbesteding van Turkse en 
Marokkaanse jongeren (15 – 29 jaar) in Eindhoven en Dordrecht. Het vrijetijdsgedrag van jongeren 
vindt zowel binnenshuis als buitenshuis plaats. Binnenshuis wordt voornamelijk tv gekeken. Jonge 
Turkse vrouwen hebben als grootste hobby het handwerken en, in veel geringere mate gezel-
schapsspelen. In de jaren tachtig werd lezen door zowel de man als vrouw niet populair gevonden. 
Eigenlijk werden alleen kranten en tijdschriften gelezen, met als doel om op de hoogte te blijven. 
Vandaag de dag behoort het lezen van een boek voor de niet-westerse bevolkingsgroepen, met 
name voor de vrouwen, tot één van de favoriete bezigheden. Voor veel mannen is sport één van de 
belangrijkste vorm van vrijetijdsbesteding buitenshuis. Het zijn met name voetbal en kracht- en 
vechtsporten die in de sportclubs (via de zelforganisatie) beoefend worden. Voor de vrouwen daar-
entegen is sport een ‘marginale en negatief gewaardeerde bezigheid’ (Brassé, 1985). Vrouwen 
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horen thuis, waar ze zich met het huishouden en de verzorging van de kinderen bezig houden. 
Uitgaan is voor beide sekse geoorloofd, al bestaat er een groot verschil tussen mannen en vrou-
wen, zowel naar frequentie als naar de soort gelegenheid. Het is zo dat waar mannen vaak komen, 
de vrouwen niet zijn toegestaan en omgekeerd. Dit met dien verstande dat er vaak locaties be-
zocht worden die neutraal van aard zijn; deze gelegenheden hebben noch sociale, noch culturele 
belemmeringen. Het uitgaansleven wordt door het huwelijk drastisch veranderd; het bezoek aan 
openbare gelegenheden neemt af en men neemt vaker deel aan familieaangelegenheden. 
 Turkse kinderen, zowel de jongens als de meisjes, spelen al op jonge leeftijd zonder begelei-
ding buiten. Voor een deel is dit te wijten aan de veelal kleine woningen die hen beletten binnen te 
spelen, maar ook de binding met de natuur die door het vaderland is meegegeven, speelt een rol. 
De kinderen spelen vaak in de eigen straat, op een pleintje in de buurt of in een klein park dicht bij 
de woning. Zodra de meisjes vruchtbaar worden, worden ze veel binnen gehouden. Hierdoor ko-
men er grenzen aan hun bewegingsvrijheid. Ze krijgen meer taken in de huishouding en zoeken 
(noodgedwongen) hun vrijetijdsactiviteiten binnenshuis.           
 Familiebezoek en de traditionele parkpicknicks zijn de voornamelijkste gezamenlijke activitei-
ten (Tempelman, 1984). Escher scheef hierover het volgende:   
 “Wie verzekerd wil zijn van een topplek, een mooi plaatsje aan een echte picknicktafel, komt al 
’s morgens vroeg. De familie Hasan van het Afrikanenplein bijvoorbeeld. Ze zitten eerste rang, aan 
een prachtige tafel bij het water, de jongetjes in voetbaltenue – de hele familie is gek van voetbal. 
Om tien uur ’s morgens waren ze er al, ver voor de file, die zich na Halfweg rond drie uur begint te 
vormen. Grote auto’s en busjes vol families met picknickspullen kruipen bumper aan bumper voor-
uit. Dat gaat zo een kilometer door, tot Klein Istanbul: zes, zeven grote open velden, waar je je 
bijna in Turkije waant. Er is werkelijk geen één autochtoon te zien, behalve wij. Naast elk gezin 
staat een auto in het gras. Parkeren op het veld mag. Daarom is Houtrak zo populair. Geen par-
keergeld, of vervelende paaltjes. Ideaal als je veel spullen bij je hebt. En ze hebben wel meer bij 
zich dan een rieten picknickmandje. Neem de familie Gök uit Bos en Lommer. Vader, moeder en 
twee dochters. Ze zitten op een loodzwaar Perzisch tapijt, en de verdere uitrusting is ook niet mis. 
Er is de barbecue, het belangrijkste attribuut, er zijn meloenen, tomaten en uien, koelboxen vol 
vlees, borden, glazen, thermoskannen met koffie, water. De familie heeft een mooi schaduwrijk 
plekje onder een boom. De twee dochters, 15 en 21 jaar oud, dragen hoofddoekjes met een subtiel 
kanten randje, zitten op het tapijt naast hun ouders en eten börek, dunne pannenkoekjes met spi-
nazie, gehakt en kaas” (Escher, 2000). 
 
Bij mooi weer trekken hele Turkse families erop uit om naar het park te gaan. Op werkdagen wordt 
vaak een wijkpark bezocht en in het weekend gaan ze ook nog wel eens naar een groter park bui-
ten de stad. In het park wordt dan gegeten, gespeeld, de vrouwen handwerken en er wordt gezel-
lig met elkaar gepraat. Ze gaan vrijwel altijd met de auto naar een recreatiegebied. De prijs van 
het openbaar vervoer in relatie tot de grootte van het gezin en de hoeveelheid bagage die meege-
nomen wordt, zullen hier hoogst waarschijnlijk redenen voor zijn. Familie wordt in de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschap zeer belangrijk gevonden. Het is dan ook niet voor niets dat stads- 
maar ook landgrenzen regelmatig worden overschreden om familie te bezoeken. Men gaat regel-
matig naar het vaderland op vakantie. Enerzijds om familie te bezoeken, anderzijds om toeristische 
streken te bezoeken. Dit met als doel om met hun kinderen door het land te trekken en hen het 
land van hun ouders te laten zien.  

5.3.2 Suriname en Antillen14 

Een belangrijk kenmerk van Suriname is de etnische verscheidenheid, welke ook reflecteert op de 
vrijetijdsbesteding. Zo staat in de vrije tijd van Surinamers de familie centraal: het samen koken, 
samen eten en samen feesten is een geliefde bezigheid. Met dien verstande dat Surinamers hun 
vrije tijd voornamelijk in en om het huis besteden. Een belangrijke factor hierbij is dat het aanbod 
van vrijetijdsvoorzieningen in Paramaribo – waar de meerderheid van de Surinaamse bevolking 
woont – beperkt is. Voor de jongeren is het aanbod eveneens niet groot. Zo wordt een tochtje naar 
het binnenland, zwemmen in een kreek of soortgelijke recreatie in de buitenlucht niet als vanzelf-
sprekend beschouwd. Tevens zijn er op de Antillen ook beperkingen in de vrijetijdsbestedingen; 
door de omvang van de eilanden is het aanbod beperkt. Op de Antillen staat waterrecreatie zoals 
zwemmen, snorkelen, surfen en dergelijke zeker niet centraal bij de vrijetijdsbesteding. Daarente-
gen recreëert men wel veel aan het water en is men over het algemeen veel buiten. Als typische 

                                                 
14 Subparagraaf 5.3.2 t/m 5.3.4 en paragrafen 5.4 en 5.5 (met uitzondering van 4.5.6) zijn gebaseerd op Gel-
derman, C. (2008). Vakantie, recreatie en niet-westerse allochtonen – Onderzoeksrapport over het vakantie- 
en recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen, p. 22-26. 
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Antilliaanse activiteiten die door de jongeren worden ondernomen, zijn het bij elkaar komen, het 
‘showen’ van kleding en auto’s en het beluisteren van muziek15.    

5.3.3 Bekendheid met recreatie in Nederland 

Veel allochtonen zijn bekend met recreatie en het recreatieve aanbod in Nederland. Sommigen zijn 
hier ‘erg goed bekend’ mee, anderen zijn ‘redelijke bekent’, kennen het aanbod ‘in grote lijnen’ of 
zijn een ‘een beetje bekend’ met de Nederlandse recreatie. De allochtonen die nauwelijks recreëren 
vinden doorgaans de vrijetijdsbesteding in en rondom het huis belangrijker.  
 Opvallend is de rol van de eerste generatie met de bekendheid met recreatie in Nederland. 
Deze generatie is te druk om te recreëren en spaart liever voor de vakantieperiode. Dit naar alle 
waarschijnlijkheid omdat zij heimwee heeft naar het vaderland, het aanbod in Nederland niet kent 
of kampt met een taalbarrière. Volgens experts leidt de onbekendheid bij de eerste generatie er 
toe dat de tweede generatie weinig heeft meegekregen van recreatie. Volgens hen werkt dit ook 
nog wel door tot de derde generatie, al is er wel een omslag waarneembaar. De derde generatie is 
doormiddel van schoolreisjes van de kinderen enigszins bekend met recreatie. Het wil nog wel eens 
voorkomen dat jonge kinderen thuis vertellen wat zij gaan doen met een schoolreisje, maar dat 
hun ouders door de onbekendheid niet begrijpen wat het uitstapje precies inhoudt. Tevens is het 
nut van het uitstapje niet voor allen even begrijpelijk.  
 Uit bronnenonderzoek blijkt dat onder niet-westerse allochtonen een praatcultuur heerst. Aan 
ervaringen van familie, vrienden of eigen kinderen wordt dan ook veel waarde gehecht. Informatie 
over wat er in Nederland te doen is wat betreft uitstapjes, verkrijgt deze groep voornamelijk via 
het informele circuit. 
 

5.4 Recreatieve activiteiten 

Het bezoeken van attractieparken, stadsparken en natuurgebieden, zwemmen, winkelen, picknic-
ken en barbecueën zijn recreatieve activiteiten die allochtonen ondernemen in hun vrije tijd. Ande-
re bekende activiteiten, maar die minder vaak ondernomen worden zijn het bezoek aan een dieren-
tuin en recreatiegebieden. De zee en het strand worden over het algemeen wel aantrekkelijk ge-
vonden, maar is voor velen niet binnen reisbare afstand voor een dagje uit. Bovendien zijn bios-
coopfilms afkomstig uit het vaderland erg populair. Echter, het aanbod hiervan is niet groot en de 
locaties waar bioscopen dit aanbieden is beperkt tot enkele grote steden. Tevens zijn er groeperin-
gen die een duidelijke voorkeur hebben voor recreatie in de sfeer en cultuur van het vaderland. 
Een mogelijke verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het aanbod. Daarbij geldt als er geen aanbod 
is, zal de vraag ernaar ook niet aangewakkerd worden. Het zou ook kunnen dat de andere groepen 
niet naar herkenning van de eigen cultuur zoeken als zij recreëren, of dat zij de herkenning al vin-
den in de activiteiten die zij ondernemen.  
 Meer specifieke informatie over welke recreatieve activiteiten allochtonen en autochtonen on-
dernemen is af te lezen uit tabel 5.1. Deze tabel maakt inzichtelijk dat Turken, Marokkanen en 
Surinamers ten opzichte van andere recreatievormen veel gebruik maken van stadsparken. Voor-
zieningen in de openlucht die verder van huis liggen worden over het algemeen minder vaak door 
allochtonen dan autochtonen bezocht. Opvallend aan de tabel is dat het bezoeken van een stads-
park, wat één van de voornaamste recreatieve uitingen van de niet-westerse allochtonen is, niet zo 
heel veel verschilt ten opzichte van de autochtonen. Hierbij dient opgemerkt dat de betekenis van 
een zogenoemd stadspark wel verschilt tussen de diverse bevolkingsgroepen (zie subparagraaf 
5.5.1). Winkelen komt voor zowel Turken, Marokkanen als Surinamers als recreatie op de tweede 
plaats. In tegenstelling tot de autochtonen scoort ‘rondhangen’ onder de niet-westerse allochtonen 
vrij hoog. Daarentegen brengen autochtonen in tegenstelling tot de niet-westerse allochtonen va-
ker een bezoekje aan een recreatiegebied en het strand. 
 
 
Recreatieve activiteiten 
 

  
Turken (%) 

 

 
Marokkanen (%) 

 
Surinamers (%) 

 
Autochtonen (%) 

 

Speeltuin / -veld 

Kinderboerderij 

Stadspark 

1e 

50 

30 

85 

2e 

39 

15 

85 

1e 

47 

31 

70 

2e 

47 

18 

81 

1e 

37 

29 

84 

2e 

44 

18 

85 

 

18 

23 

87 

                                                 
15 Vakantiegedrag van niet-westerse allochtonen (NBTC, 2004). 
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Recreatiegebied 

Strand / duin / zee 

Overige landschappen 

Winkelen 

Rondwandelen 

Bezoek aan terras 

Uit eten gaan 

Uitgaan 

33 

34 

22 

73 

62 

20 

22 

30 

30 

47 

32 

77 

70 

32 

38 

37 

20 

38 

30 

75 

59 

30 

27 

34 

30 

63 

42 

89 

69 

45 

50 

55 

27 

51 

32 

70 

54 

18 

23 

40 

39 

81 

43 

87 

69 

41 

35 

56 

58 

81 

69 

78 

47 

47 

37 

46 

     Tabel 5.1 Deelname aan elf vormen van recreatie (Bink, 2005) 
 
Cijfers over hoe vaak niet-westerse allochtonen gaan zwemmen zijn niet voorhanden. Feit is dat 
niet-westerse allochtonen minder vaak zwemmen dan autochtonen. Mochten vrouwen willen 
zwemmen doen zij dit alleen op ‘speciale’ tijdstippen waarop alleen vrouwen in het zwembad aan-
wezig zijn. Bovendien doen zij dit doorgaans gekleed. Tot slot kan gezegd worden dat allochtonen 
veel gebruik maken van zogenaamde ‘rode’ stedelijke ruimten als straten en pleinen. De kinderen 
spelen veel op straat en op speelpleinen waarbij de moeders vaak vanaf de zijlijn hun kroos in de 
gaten houden. Dit vaak vergezeld door andere allochtone vrouwen waarmee zij een conversatie 
aangaan of samen handwerken.  

 

5.5 Enkele recreatieve activiteiten nader toegelicht 

In deze paragraaf wordt een globale beschrijving gegeven van het recreatiegedrag van niet-
westerse allochtonen. Er worden – op basis van bestaande literatuur - enkele recreatieve activitei-
ten nader toegelicht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de activiteiten niet perse aantrekkelij-
ker zijn voor allochtonen. Echter, naar andere activiteiten is nog weinig tot geen onderzoek ge-
daan. 

5.5.1 Natuurrecreatie 

Het onderzoek ‘Hoe vreemd is natuur in Nederland’ (Somers e.a., 2004) en het rapport ‘Kansen 
voor interculturalisatie’ (Van der Waal, 2003) maken inzichtelijk dat voor allochtonen de natuur 
niet op de eerste plaats komt. Op de eerste plaats komt het thuis raken in Nederland. Hun kijk op 
de natuur zegt natuurlijk iets over wat de natuur voor hen betekent. Zo zijn zij zich vaak meer 
bewust geworden van de rijkere natuurlijke omgeving in het land van herkomst. Dit maakt dat het 
vaak kunstmatige karakter van het groen in hun Nederlandse omgeving daardoor sterker opvalt.  
 Voor de autochtonen geldt dat zij liever naar de natuur kijken dan dat ze het gebruiken; zij zijn 
gewend aan de regels die voor het gebruik van de natuur gelden. De allochtonen daarentegen vin-
den de natuur juist vanwege deze regels geen natuur. Zo mag er bijvoorbeeld op veel plaatsen niet 
gebarbecued worden. Dit terwijl barbecueën door allochtonen, met name door de Turken, aantrek-
kelijk wordt gevonden. Voor de niet-westerse allochtonen is de natuur geen ruimte die als aantrek-
kelijk wordt ervaren. Volgens hen is de natuur gecultiveerd en anders dan in het land van her-
komst. Wel biedt de natuur deze groepering rust en ontspanning en is het vooral voor picknicken, 
barbecueën en het samenkomen met familie een veel gekozen omgeving. Het is een zeer toegan-
kelijke plaats, waarvoor geen entreeprijs betaald hoeft te worden. Voor de hele familie is er voor 
ieder wat wils; de volwassenen praten, handwerken met elkaar terwijl de kinderen zich prima ver-
maken met elkaar, op de speelplekken.  
 Literatuurstudie maakt inzichtelijk dat allochtonen natuur anders beleven dan autochtonen. Dit 
als mogelijk gevolg van de volgende factoren: integratie, levensfase of in welke omgeving een 
persoon is opgegroeid. Kijkend naar de Turken en Marokkanen is het een feit dat zij oorspronkelijk 
uit een vaak veel landelijker (rurale) omgeving komen. Wellicht dat dit het verschil in natuurbele-
ving kan verklaren.  
 
Stadsparken 

Tabel 5.1 maakt inzichtelijk dat het gebruik van stadsparken voor niet-westerse allochtonen en 
autochtonen niet veel verschil maakt. Echter de betekenis van het stadspark voor beide groeperin-
gen verschilt. Uit literatuurstudie komt naar voren dat met name Marokkanen en Turken een park 
zeer geschikt vinden voor een bezoek met familie. Het wordt gezellig gevonden met de hele familie 
in het park te picknicken en te barbecueën. Opgemerkt dient te worden dat dit geen gepland uit-
stapje is. Het is een gewoonte om met mooi weer naar het park te gaan. Dit kan een park zijn in 
de directe woonomgeving, maar ook een groter park buiten de eigen woonplaats. Dit omdat de 
parken in de directe woonomgeving vaak niet aan de gewenste voorzieningen voldoet. Meer voor-
zieningen zouden ertoe kunnen leiden dat families langer in het park verblijven.    
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Bos 

Het bos wordt door niet-westerse allochtonen gewaardeerd door de ongereptheid en de rustge-
vendheid. Ze vinden echter wel dat er weinig te doen is. Dit met dien verstande dat allochtonen de 
natuur beleven door het te gebruiken. Het stoort hen dan ook dat de Nederlandse natuur voor een 
belangrijk deel is afgeschermd tegen het vrije plukken, rapen en betreden (Boer, 2007).  
 
Recreatiegebieden 

Een bezoek door Turkse en Marokkaanse gezinnen en/of families aan het recreatiegebied vindt 
voornamelijk in het weekend plaats. Aldaar ondermen mannen sportieve activiteiten zoals voetbal-
len en volleyballen. Dit al dan niet vergezeld door de kinderen. De vrouwen lezen, handwerken, 
zorgen voor het eten en letten op de kinderen. Hoewel deze gegevens anders doen vermoeden, 
brengen Turken, Marokkanen en Surinamers nog altijd minder vaak een bezoek aan recreatiege-
bieden dan de autochtonen, zie hiervoor figuur 5.1.   
 
Strand en duinen 

In tegenstelling tot de autochtonen, brengen Turken, Marokkanen en Surinamers minder vaak een 
bezoek aan het strand en de duinen. De oorzaak voor de geringere participatie is niet zeker, maar 
een mogelijke reden zou kunnen dat strand en duinen (deels) natuurgebieden zijn. Een bezwaar 
van de Turken is gelegen in het feit dat ze in Nederland niet zo vrij mogen omgaan met de natuur 
als in Turkije. De tabel maakt overigens inzichtelijk dat de tweede generatie vaker een bezoek 
brengt aan het strand dan de eerste generatie. Opvallend is de tweede generatie Surinamers, 
waarvan het percentage gelijk is aan het percentage autochtonen dat het strand bezoekt.  
 

5.5.2 Horecabezoek 

In het leven van de Turken en Marokkanen in het vaderland nemen koffie- en theehuizen een be-
langrijke plaats in. Het bezoek aan dit type horeca ligt bij de Turkse mannen, wonend in Neder-
land, vele malen hoger dan bij autochtone mannen. Onderzoek door Jókövi (2000) maakt inzichte-
lijk dat autochtone vrouwen in vergelijking met Turkse en Marokkaanse vrouwen vaker een bezoek 
brengen aan een koffie- of theehuis. Dit verschil geldt overigens voor bezoeken aan alle door Jókö-
vi (2000) onderzochte horecagelegenheden: koffie- en theehuizen, cafés, restaurants, cafetaria’s, 
shoarmazaken en discotheken. Er is volgens het onderzoek geen significant verschil tussen Suri-
namers en autochtonen wat betreft een bezoek aan koffie- en theehuizen en discotheken. Gezegd 
kan worden dat over het algemeen de Surinamers in vergelijking met autochtonen minder vaak 
een bezoek brengen aan cafetaria’s, shoarmazaken, cafés en restaurants. 

5.5.3 Attractieparken 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van hoe vaak Turken, Marokkanen en Surinamers een bezoek brengen 
aan attractieparken in Nederland. Deze tabel maakt inzichtelijk dat ongeveer één derde van de niet-
westerse allochtonen minimaal één keer per jaar een bezoek brengt aan een attractiepark in Neder-
land (NBTC, 2004). Aangezien geen informatie voor handen is over Antillianen en hun bezoek aan 
attractieparen, zijn zij bij deze vorm van recreëren buiten beschouwing gelaten. Kijkend naar de 
gegevens waarbij Turken, Marokkanen en Surinamers minimaal één keer per jaar een bezoek bren-
gen aan een attractiepark zijn nagenoeg gelijk. Echter, het aantal Marokkanen dat nooit een bezoek 
brengt aan een attractiepark schiet met 44% boven de andere twee groeperingen uit; respectieve-
lijk 25% en 24% voor Turken en Surinamers. Bovendien is het percentage Marokkanen dat minder 
dan eens in de drie jaar een bezoek brengt aan een attractiepark relatief hoog. Tot slot kan gezegd 
worden dat Turken en Surinamers minimaal één keer per jaar en Marokkanen minder dan eens in de 
drie jaar tot nooit een bezoek brengen aan een attractiepark (MCA, 2003).  
 
 
Attractieparken 
 

  
Turken (%) 
 

 
Marokkanen (%) 

 
Surinamers (%) 

Minimaal 1x per jaar 

Eens in de 2 jaar 

Eens in de 3 jaar 

Minder dan eens in de 3 jaar 

Nooit 

Weet niet / Geen antwoord 

38 

12 

10 

11 

25 

3 

30 

12 

3 

37 

44 

3 

36 

20 

7 

12 

24 

- 

  Tabel 5.2 Frequentie van bezoek aan attractieparken in Nederland (MCA Communicatie, 2003) 
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5.5.4 Musea 

Een bezoek aan musea wordt van de verschillende recreatieve activiteiten door niet-westerse al-
lochtonen het minst aantrekkelijk gevonden. Zowel de jongere als de oudere generatie brengen 
dan ook niet vaak een bezoek aan een museum. De kans op niet-westerse allochtone bezoekers zal 
mijn inziens wel groeien als er tentoonstellingen zijn die over de eigen cultuur gaan. Allochtonen 
die nog op school zitten of een opleiding volgen bezoeken soms in het kader van een lesprogram-
ma een museum. Echter, niet-westerse allochtonen vinden musea in Nederland bij uitstek een plek 
voor toeristen, ouderen en hoogopgeleiden (NBTC, 2004). Wel stijgt het aantal museumbezoeken 
van de eerste op tweede generatie: de tweede generatie allochtonen brengen vaker dan hun ou-
ders een bezoek aan zowel kunst- als historische musea. Opgemerkt dient te worden dat deze 
groei onder de autochtonen niet waarneembaar is (Broek, 2007).  

5.5.5 Bioscoopbezoek 

Uit het onderzoek van Jókövi (2000) blijkt dat het bezoek aan een bioscoop bij niet-westerse al-
lochtonen beduidend lager is dan bij autochtonen. Echter onderzoek uit 2007 maakt inzichtelijk dat 
de tweede generatie vaker naar de bioscoop gaat dan hun ouders. Surinamers en Antillianen bren-
gen over het algemeen wat vaker een bezoek aan een bioscoop dan Turken en Marokkanen. Verge-
leken met autochtonen gaan Surinamers en Antillianen bijna net zo vaak. Het feit dat de tweede 
generatie vaker dan de eerste generatie een bezoek brengt aan de bioscoop kan te maken hebben 
met de lagere leeftijd van deze generatie. Een ander gegeven is dat de tweede generatie ook vaker 
een bezoek brengt aan popconcerten en danceparty’s (Broek, 2007). 

5.5.6 Sporten 

Onderzoek onder de (Rotterdamse) bevolking naar de combinatie sport - menging, maakt inzichte-
lijk dat de overgrote meerderheid de voorkeur geeft aan ongemengd sporten, wanneer daartoe een 
fysieke aanleiding voor is; wanneer sprake is van ongelijke fysieke mogelijkheden (leeftijd, sekse, 
handicap etc.). De meeste Rotterdammers vinden het hard nodig dat de minderheden opgaan in 
een gemengd verband. Toch is die opvatting opvallend selectief aangezien een andere onderschei-
den, zoals naar man of vrouw, of naar klasse (de arbeidsvereniging versus de eliteclub) nauwelijks 
wordt getild. Echter de hoofdschuddende reacties zijn gereserveerd voor minderheden. Zij zijn 
vaker geïndividualiseerd en zouden geen behoefte hebben aan sterke onderlinge banden. Empirisch 
onderzoek wijst echter uit dat bijna iedereen graag omgaat met mensen die sterk op henzelf lijken. 
In het rapport ‘God in Nederland’ valt het volgende te lezen: 
 “Het blijkt dat Nederlanders zich over het algemeen sterk verbonden voelen met mensen met 
dezelfde opleiding en hetzelfde soort werk enerzijds en mensen met dezelfde interesses in sport of 
vrijetijdsbesteding anderzijds. Deze terreinen en aspecten van het leven, die in de samenleving 
een grote plaats innemen, zijn zowel in het persoonlijk leven van mensen als voor de integratie in 
de samenleving van belang” (Dekker et all, 1997). 
 
Op basis van verschillende onderzoeken naar de besteding van vrij tijd in de gemeente Rotterdam  
zou kunnen worden geconcludeerd dat er inderdaad een participatiedeficit bestaat bij allochtone 
Nederlanders: allochtonen nemen in het algemeen minder deel aan georganiseerde vrijetijdsactivi-
teiten dan autochtonen (Visser, 1997 & Jókövi, 1999). Ruim twintig jaar geleden constateerde 
Hoolt (1987) dat vooral het geslacht en leeftijd van invloed zijn op de mate van sportbeoefening 
van allochtonen. Voor allochtone meisjes loopt het belangrijkste contact met sport meestal via 
school en vakantieactiviteiten, terwijl allochtone vrouwen voornamelijk aan bewegingsrecreatie 
doen. Echter, een overgroot deel van de allochtone vrouwen doet nauwelijks tot nooit aan sport. 
Volgens Hettema (1995), Beaujon (1986) en Hoolt (1987) kan het achterblijven van sportdeelname 
van allochtone meisjes en vrouwen gedeeltelijk worden verklaard uit de culturele en religieuze ach-
tergrond van deze groep. Zij menen dat het sportgedrag in het land van herkomst een belangrijke 
rol speelt. Hoolt (1987) veronderstelt dat allochtonen de behoefte hebben om de eigen traditionele 
sportcultuur voort te zetten. 
 Verschillen in sportbeoefening tussen groepen kunnen worden teruggevoerd op zowel het ‘his-
torisch kapitaal’ van tradities en sportinstituties als ook op algemene religieuze of culturele facto-
ren (Putnam, 1995b). Met dien verstande dat binnen een deel van de allochtone populatie de zorg 
voor het gezin wordt gezien als de belangrijkste taak voor vrouwen en blijft er nauwelijks vrije tijd 
over om aan sport te doen. Tevens zou sporten een gevaar opleveren voor de ‘maagdelijkheid’, 
waardoor veel allochtone meisjes vanaf de puberteit niet meer sporten. Ten slotte wordt het veel 
islamitische vrouwen niet toegestaan te sporten in aanwezigheid van mannen. Dit maakt dat de 
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belemmering voor sociaal-culturele participatie en de opbouw van ‘sociaal kapitaal’16 door zowel 
culturele als structurele factoren kan worden verklaard.    
 Vrijwel al het sociaalwetenschappelijk onderzoek komt tot de conclusie dat ongelijke sociaal-
culturele participatie voor een groot deel kan worden verklaard door structurele factoren als oplei-
ding en inkomen. Gesteld kan worden dat individuen met een hogere opleiding en een hoger inko-
men vaker deelnemen aan sociale en bestuurlijke activiteiten (Lipset, 1981; Barnes & Kaase, 1979; 
Jennings & van Deth, 1989). Tevens neemt het mediagebruik (krant), maar ook een bezoek aan 
podiumkunsten en horecavoorzieningen toe naarmate men een hoger inkomen heeft. Ook beoefe-
nen leden uit hogere inkomensgroepen vaker een sport. Echter, niet overal geldt dat een hoger 
inkomen leidt tot meer sociaal-culturele participatie: het gebruik van buurtvoorzieningen en het 
bezoek aan evenementen en festivals is vaker onderdeel van het leefpatroon van de lagere inko-
mensgroepen. Uit onderzoek van Brassé (1985) blijkt dat er zowel een directe relatie tussen inko-
men en (sport)participatie bestaat als een indirecte relatie. Van directe invloed zijn bijvoorbeeld de 
kosten van deelname. Voor veel mensen met een laag inkomen is bijvoorbeeld lidmaatschap van 
een sportclub te hoog. Deze financiële barrière beperkt hun tot deelname aan georganiseerde 
sportactiviteiten. Allochtonen behoren vaker tot de lagere sociaal-economische groep, wat voor een 
belangrijk deel de geringe mate waarin zij in sport participeren beïnvloedt. Van een indirect ver-
band is sprake omdat de verschillen in inkomen zijn gerelateerd aan het opleidingsniveau. Het zijn 
dan ook met name de oudere generaties allochtonen die veelal uitsluitend een lager opleiding heb-
ben genoten (Tesser, 1999). 
 Uit onderzoek17 blijkt dat menging van etnische groepen in de sport sterk leeftijdsgebonden is. 
Op jonge leeftijd is er deels sprake van samen optrekken, maar met name na de pubertijd verlaten 
veel allochtonen sporters de gemengde vereniging. Op volwassen leeftijd vinden hun sportactivitei-
ten vooral plaats op straat en in de parken of in een (zelf)organisatie van de eigen culturele of 
etnische achtergrond. Er kan dan ook gezegd worden dat onder veel allochtonen een duidelijke 
voorkeur bestaat om ‘onder elkaar’ te sporten na de jaren des onderscheids (Duyvendak & Veld-
boer, 2001). Tevens is deze ontwikkeling zichtbaar in het ledenbestand van allochtone verenigin-
gen. Deze bestaan namelijk vaak in meerderheid uit mannen van één etnische groep, met slechts 
een klein aantal leden uit een andere allochtone groep. Dit maakt volledige homogeniteit evenwel 
zeldzaam.  
 Janssens en Bottenburg benadrukken vooral de (voorzichtige) mengpatronen. Zij menen ook 
dat het gesepareerd sporten de afgelopen jaren is afgenomen. Volgens hen zijn er naast verkleurde 
autochtone sportclubs ook verblekende en verkleurende allochtone sportclubs (Janssens en Bot-
tenburg, 1999, p. 108). Dit zou impliceren dat er in de clubs een duidelijke kans bestaat op bete-
kenisvolle interetnische omgang. Echter andere onderzoeken maken inzichtelijk dat het in deze 
gemengde verenigingen vaak louter blijft bij participeren in hetzelfde verband, en dat er geen 
sprake is van een grote onderlinge uitwisseling. Dit maakt dat de verenigingen weliswaar vaak 
gemengd zijn, maar daarbinnen ook vaak separate verbanden zijn aan te treffen: er zijn steeds 
meerderheden en minderheden te zien, maar deze trekken nauwelijks met elkaar op. 
 Onderzoek van Duyvendak en Krouwel (1999) maakt inzichtelijk dat er een kloof waarneem-
baar is tussen de feitelijke ontwikkelingen van gesepareerde sportbeoefening en de wens tot men-
ging. Geïnterviewden laten weten dat verschillende etnische groepen goed en noodzakelijk is, maar 
daarentegen kiezen velen in de praktijk voor een sportclub van gelijkgestemden, gelijkgezinden of 
gelijkgekleurden (Duyvendak e.a., 1998a; 1998b).  
 Recent onderzoek wijst uit dat sportbeleving van het grootste belang is geworden voor sociale 
contacten van mensen: hier ontmoeten mensen hun vrienden. Sport verschaft en versterkt de 
identiteit – en juist daarom zoekt men dat gezelschap waar men mee bevriend is of hoopt te kun-
nen raken (Dekker, De Hart en Peters, 1997, p. 29; Bottenburg en Schuyt, 1996). Autochtone Ne-
derlanders, Surinamers en Antillianen zoeken in de sport ontmoeting en gezelligheid, terwijl de 
Turkse en Marokkaanse sporters de motivatie meer gericht is op de beleving van de eigen identi-
teit. Zij zoeken in de sport een bevestiging van het eigen sportieve kunnen en de eigen identiteit. 
Volgens Elling en De Knop (1999, p. 175) is er onder grote groepen allochtonen behoefte aan cate-
gorale sportverenigingen, ‘omdat deze sportverenigingen bestaan vanuit de behoefte van een spe-
cifieke groep mensen naar een bepaalde institutionalisering van authentieke normen en waardepa-
tronen, waarbij sportbeoefening niet alleen doel is, maar tevens middel om een zekere culturele 

                                                 
16 Het begrip ‘Sociaal kapitaal’ wordt in toenemende mate gebruikt om te beschrijven hoe groepen zijn ingebed 
in de samenleving en op welke wijze dat proces van inbedding verloopt (Putnam, 2000).  
 
17 In opdracht van gemeente Rotterdam zijn enkele tientallen face-to-face interviews afgenomen onder sleutel-
figuren in de Rotterdamse sportwereld. Met hulp van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) is een 
representatieve enquête onder 1300 Rotterdammers gehouden over de motieven van sportbeoefening en het 
‘rekruteringstraject’ dat sporters hebben doorlopen (zie Duyvendak, Krouwel, Boonstra en Kraaijkamp, 1999). 
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eigenheid te bewaren’.18 Deze situatie geldt dus vooral voor Marokkanen en, nog sterker, voor 
Turken. Zij willen onder elkaar verkeren en staan minder open voor menging. De autochtone Ne-
derlanders en migranten uit voormalige koloniën van Nederland stellen zich opener op. Zij ontmoe-
ten graag mensen, waarbij het niet per definitie om mensen uit de eigen groep gaat. Deze houding 
suggereert een bepaalde mate van ontvankelijkheid.  
 Zoals eerder aangegeven, verlaten veel allochtone sporters in de puberleeftijd de algemene 
sportverenigingen. Deze uittocht heeft te maken met identiteit en clubcultuur: juist op het moment 
dat jongeren zeer actief bezig gaan met hun (etnische) identiteit wordt van hen verwacht dat zij 
zich ‘aanpassen’ aan de aanwezige (over het algemeen traditioneel blanke) subcultuur. Hierdoor 
ontstaan problemen. Allochtone respondenten geven te kennen dat de hele sfeer bij de club, van 
het verwachtingspatroon van de leidinggevenden tot en met de aankleding van veel verenigings-
kantines, nog geheel ‘Hollands’ is. Met dien verstande dat er bij de organisatie van de vereniging, 
de muziek, hapjes en drankjes, maar ook bij sportdagen en feesten weinig rekening wordt gehou-
den met de religieuze en culturele achtergrond van leden uit andere etnische groepen. Volgens 
Elling en de Knop (1999, p. 155) verstaan de meeste sportverenigingen onder sociale integratie 
eigenlijk assimilatie. Dat terwijl het begrip ‘sociale integratie’ verwijst naar wederzijdsheid. Dit 
maakt dat verenigingen dus niet altijd in staat zijn of bereid zijn op de wensen van allochtone le-
den in te gaan.     

 

5.6 Conclusie 

Het recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen in Nederland is in dit hoofdstuk beschreven aan 
de hand van eerder gedaan onderzoek. Een opvallend verschil tussen de Nederlandse manier van 
recreëren en de manier van recreëren door niet-westerse allochtonen is in eerste instantie het feit 
dat beide groepen een hele andere betekenis toekennen aan het begrip vrije tijd. Daar waar de 
Nederlander vrije tijd ziet als de tijd waarover zij geen verantwoording hoeft af te leggen is vrije 
tijd in de ogen van niet-westerse allochtonen meer verweven met de normale dagbesteding. Een 
ander belangrijk verschil is dat er onder niet-westerse allochtonen meer in groepsverband wordt 
ondernomen en de activiteiten die ze ondernemen vaak seksegebonden zijn. Met name de Turkse 
en Marokkaanse vrouwen hebben in vergelijking met Nederlandse vrouwen minder bewegingsvrij-
heid: er gelden voor hen speciale gedragsregels in de openbare ruimte. Zo zullen zij niet vaak al-
leen en ongesluierd op pad gaan. Bovendien zijn de activiteiten die zij ondernemen in het alge-
meen gebonden aan huis, aan de vrouwengemeenschap, aan de kinderen en aan de toestemming 
van de man. Over de taakverdeling lijken man en vrouw het eens te zijn: de vrouwen zorgen voor 
de kinderen, het eten en het huishouden terwijl de mannen zich vooral bezig houden met hun werk 
en andere bezigheden buitenshuis. Bovendien zijn de activiteiten van de niet-westerse allochtonen, 
met name van de Turken en Marokkanen, minder sterk gericht op de natuur maar op gezelschap. 
Deze gezelschap uit zich bij de Turken door het ondernemen van gezins- en familieactiviteiten, met 
name in de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan de populaire familiepicknicks. De Surina-
mers daarentegen geven meer de voorkeur aan het bij elkaar op bezoek gaan. Bovendien is een 
belangrijk kenmerk van Suriname de etnische verscheidenheid, welke ook reflecteert op de vrije-
tijdsbesteding. Zo staat in de vrije tijd van Surinamers de familie centraal: het samen koken, sa-
men eten en samen feesten zijn geliefde bezigheden. Met dien verstande dat de Surinamers hun 
vrije tijd voornamelijk in en om het huis besteden. 
 Daar waar jaren geleden een drastisch verschil in recreatiegedrag tussen de niet-westerse al-
lochtonen en Nederlanders was waar te nemen. Vindt er bij de tweede en de derde generatie wel 
een verschuiving plaats. Beetje bij beetje begint het recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen 
steeds meer op de Nederlandse manier van recreëren te lijken. Echter, feit blijft dat structurele 
kenmerken zoals inkomen en opleiding een belangrijke rol speelt wat betreft de (maatschappelijke) 
participatie. Gesteld kan worden dat hoe hoger het inkomen en met name de opleiding, hoe actie-
ver men is in verschillende organisaties. Het verband tussen sociaal-economische (inkomens)-
positie en de mate van maatschappelijke participatie verklaart de soms hardnekkige verschillen in 
participatiegraad. Dit maakt dat voor lagere economische strata er simpelweg financiële barrières 
voor deelname zijn. Bovendien zal het sportverband waarvoor ze zullen kiezen zal vrijwel niet het-
zelfde zijn.  
 Er is een kloof waarneembaar tussen de wens van menging en de feitelijke ontwikkelingen bij 
recreatieve participatie. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen omtrent sportbeoefe-
ning. Met name de volwassen Turkse sporters en in mindere mate volwassen Marokkaanse, Antilli-

                                                 
18 Hierbij is onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen om te voorkomen dat sekseverschillen worden 
verward met etnische afkomst. Er blijkt echter tussen mannen en vrouwen bijna geen verschil in het patroon 
van intrinsieke motivaties. Dit is betekenisvol omdat het duidt op een duidelijke link tussen culturele achter-
grond en intrinsieke motivaties.  
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aanse en Surinaamse sporters hechten grote waarde aan het sporten binnen de eigen groep. Men 
wil in de vrije tijd onder elkaar verkeren om de eigen identiteit te versterken.  
 Gesteld kan worden dat de verschillen tussen autochtonen en allochtonen op andere vrijetijds-
terreinen dan sport minder groot zijn. Dit maakt dat er geen sprake is van een uniform beeld over 
alle linies. Zo is bijvoorbeeld het bezoek aan evenementen en festivals vaker onderdeel van het 
leefpatroon van de lagere sociaal-economische strata en van allochtone groepen. 
 De beleidsmakers moeten zich echter niet blindstaren op menging. Onderzoek naar de beste-
ding van vrije tijd in de gemeente Rotterdam (Visser, 1997; Jókövi, 1999) toont aan dat het ‘tegen 
de stroom in roeien’ van de overheid een averechts effect zal hebben. Het onderzoek maakt even-
eens inzichtelijk dat het weinig zin heeft om allochtone burgers zonder aandacht voor hun specifie-
ke traject van identiteitsontwikkeling aansluiting proberen te laten vinden bij de traditionele ‘Hol-
landse’ clubcultuur. Meer wenselijk is het om tegemoet te komen aan de behoefte om in de vrije 
tijd onder elkaar te zijn.  
 Gesteld kan worden dat het soort activiteit er niet toe doet. Theater, muziekvoorstellingen, 
mediagebruik en ook sport lijken zeer cultureel specifiek te zijn, terwijl festivals, buurthuizen, bibli-
otheken en horecagelegenheden de rol van ontmoetingsplaats kunnen vervullen. Er dient hierbij 
echter wel rekening gehouden te worden met het zogenoemde ‘participatieprofiel’ van niet-
westerse allochtonen als het gaat om vrijetijdsbesteding. Aan de ene kant lijken allochtonen op 
laag opgeleide autochtonen (Duyvendak & Veldboer, 2001). Als zij minder in aanraking zijn ge-
weest met het Nederlandse onderwijssysteem kunnen zij door deelname aan sociale verbanden 
alsnog sociaal kapitaal opbouwen. Aan de andere kant lijken allochtone burgers op autochtone 
burgers uit de hogere sociale strata: ook zij zijn weinig geneigd om hun culturele bagage terzijde 
te schuiven als zij zich verenigen (Duyvendak & Veldboer, 2001). Doorgaans houden zij vast aan 
de eigen standaard, waardoor gedragsveranderingen en menging minder waarschijnlijk is. Dit ge-
geven maakt dat betekenisvolle interactie tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen op het 
vrijetijdsterrein moeilijk af te dwingen zijn (Duyvendak & Veldboer, 2001). Wel ben ik van mening 
dat gekeken dient te worden naar wat beide groepen bindt, waardoor de participatie beter op gang 
gebracht kan worden.  
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6. Veldhuizen A te Ede 

 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de specifieke kenmerken van Veldhuizen A te Ede belicht. Er zal doormid-
del van verschillende onderzoeksrapporten en statistieken van de gemeente Ede getracht worden 
een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de desbetreffende wijk. Ten eerste zal in paragraaf 6.2 
de ruimtelijke karakteristieken van Veldhuizen A geschetst worden. Hierbij wordt de stedenbouw-
kundige structuur, de bebouwingstypologie en het groen en water besproken. Vervolgens komt de 
typering van de wijk aan de orde in paragraaf 6.3. De leefbaarheid van de wijk wordt in paragraaf 
6.4 besproken. In paragraaf 6.5 wordt de theorie van Pacione toegepast op Veldhuizen A te Ede. 
Tot slot zal dit hoofdstuk worden afgesloten met een conclusie.  

 
6.2 Ruimtelijke karakteristieken Veldhuizen A 

6.2.1 Stedenbouwkundige structuur  
Veldhuizen is gelegen in het noordwesten van Ede en kent een oppervlakte van 350 ha. De wijk 
kan worden opgedeeld in twee delen, namelijk Veldhuizen A (zie figuur 6.1) en Veldhuizen B (ten 
westen van Veldhuizen A). Veldhuizen A is eind jaren zestig gebouwd en door de grootstedelijke 
naoorlogse opzet van de wijk staat het in schril contrast met het dorpse karakter van het centrum 
(KEI, 2009). Voor Edese begrippen is de wijk, met ruim 6.000 woningen, ongekend groot. Dit om-
dat Ede namelijk lange tijd vooral bestond uit een kleine agrarische gemeenschap (Gemeente Ede, 
200819). 
  

 Fig. 6.1 Ligging van Veldhuizen A in Ede (Gemeente Ede, 2009) 

 
Veldhuizen A bestaat uit twee buurten, de Horstenbuurt en de Burgenbuurt (figuur 6.2) en heeft 
een oppervlakte van circa 51 hectare20. De noordelijke, oostelijke en zuidelijke grenzen van het 

                                                 
19 Kerncijfers Gemeente Ede 2008  
 
20 Bron: http://www.veldhuizena.nl/veldhuizena_feitencijfers.html 
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plangebied worden gevormd door de harten van de volgende wegen: N224, Proosdijerveldweg en 
de Slotlaan. De westelijke begrenzing wordt gevormd door een watergang omgeven door groen. 
Deze zone is geheel meegenomen als grens om ook in eventuele aanpassingen mee te kunnen 
delen. De belangrijkste kenmerken in Veldhuizen A zijn de scheiding van functies (wonen, werken, 
recreatie en voorzieningen) en structurerende werking van wegen. Ook het concentreren van de 
voorzieningen en het vele openbare groen langs de wegen zijn kenmerkend.  
 

 Fig. 6.2 Veldhuizen A opgedeeld in de Horstenbuurt en de Burgenbuurt (Gemeente Ede, 2009) 
 
Veldhuizen A kan omschreven worden als een buiten-centrum stedelijk woonmilieu (VROM, 2000). 
Gesteld kan worden dat de wijk compact is en hoge dichtheden kent. De wijk Veldhuizen (A en B) 
telde in 2008 16.151 inwoners, waarvan er 2.563 zijn toe te kennen aan de Horsten en 2.021 aan 
de Burgen (Gemeente Ede, 2009).  
 Ondanks een aantal veranderingen in de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren is de oor-
spronkelijke structuur altijd duidelijk zichtbaar en functioneel gebleven (KEI, 2009). Het is een 
typisch product van de naoorlogse woningbouw: hoogbouw aan de randen, stempelstructuur, open 
strokenbebouwing, functiescheiding, in zichzelf gekeerde buurten, rijtjeswoningen met plat dak en 
een sobere architectuur. Echter, de stempelstructuur wordt als sterke kant van de wijk ervaren. 
Door de afgeleide wegenstructuur zorgt het voor overzichtelijkheid en rustige woonstraten. Daar-
entegen worden de grote galerijflats als een nadeel ervaren omdat ze Veldhuizen A afschermen 
van de rest van Ede. De twee buurten (zie figuur 6.2) - de Horsten (links) en de Burgen (rechts) - 
worden van elkaar gescheiden door en groenzone. De wijk wordt gekenmerkt door een grote hoe-
veelheid groen, welke als een sterk pluspunt wordt ervaren. Echter, de kwaliteit is matig te noe-
men door achterstallig onderhoud.  

6.2.2 Bebouwingstypologie 

Veldhuizen A dateert uit de zestiger jaren van de twintigste eeuw en heeft alle kenmerken van een 
naoorlogse woonwijk: een weinig gevarieerd woningaanbod, een eenzijdige samenstelling van de 
bevolking qua leeftijd, inkomen en etnische achtergrond, een relatief lage opleidingsgraad en rela-
tief hoge werkloosheid (zie paragraaf 2.2 ‘Armoede en achterstelling’; Pacione, 2005). In de afge-
lopen jaren zijn achterstanden ontstaan, die de leefbaarheid in de wijk onder druk hebben gezet.  
 De wijk is opgebouwd uit een reeks ‘stempels’: duidelijk herkenbare clusters van woningen. 
Daarbij zijn de herhalingen van rationele verkavelingprincipes en de open bouwwijze (strokenver-
kaveling) typerend. De randen van de wijk worden gemarkeerd door hoogbouw, waardoor de ach-
terliggende buurten nogal in zichzelf gekeerd zijn. De hoogbouwflats zijn duidelijk herkenbare 
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‘land-marks’, die bij de naoorlogse periode horen. Daarbij kan de architectuur in Veldhuizen A als 
vrij sober worden betitelt.  

6.2.3 Groen en water 

Veldhuizen A is de groenste wijk van Ede. Net als de wegenstructuur spelen ook de groen- en wa-
terstructuur een grote rol binnen de wijk (Gemeente Ede, 2006). De hoog- en middelhoogbouw-
blokken worden afgewisseld met grote stukken openbaar groen.  

Het grote aandeel groen in de wijk is vooral te danken aan de brede bermen langs de wegen. 
Echter de gebruikswaarde van dit groen is laag en vormt geen structurele openbare ruimte binnen 
de wijk. Daarentegen komt verspreid over de wijk een groot aantal speelplekken voor. Aan de 
noordrand van de wijk ligt een langgerekte openbare groenzone van circa 5,5 hectare. De twee 
buurten van Veldhuizen A worden gescheiden door een watergang met groenzone. Ook hier wor-
den met de huidige inrichting en beheer van de openbare ruime de aanwezige potenties onvol-
doende benut.  

Fig. 6.3 Groenstructuur in Veldhuizen A (Gemeente Ede, 2009) 

 

6.3 Typering van de wijk Veldhuizen A 

6.3.1 Woningvoorraad  
Veldhuizen A heeft voornamelijk een woonfunctie en bestaat uit verschillende soorten woningen: 
drive-inwoningen (koop en particuliere huur), eengezinswoningen (koop), hoogbouw, middelhoog-
bouw en daartussen een deel laagbouw (sociale huur en koop). Ondanks deze mix van koop en 
huur is er sprake van een eenzijdig woningaanbod: 66% van de woningen behoort tot de categorie 
bereikbare huur of koop, terwijl de overige 34% wordt gerekend tot middeldure huur of koop (KEI, 
2009). Delen van het vastgoed in Veldhuizen A zijn aan het verouderen en voldoen op een aantal 
aspecten niet meer aan de eisen van deze tijd. Door het eenzijdige aanbod zijn er voor de zittende 
en nieuwe bewoners nauwelijks mogelijkheden tot het maken van een wooncarrière binnen de 
wijk. Aanpassing of sloop van delen van de bestaande bebouwing is dan ook onvermijdelijk. 
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 Fig. 6.4 Veldhuizen A te Ede vanuit de lucht gezien (Woonstede, 2007 - 2009) 

6.3.2 Bevolking 

Tabel 6.1 geeft een overzicht van enkele demografische cijfers van de gemeente Ede, de wijk Veld-
huizen en de Horsten- en Burgenbuurt. Uit de tabel valt af te lezen dat het aandeel kinderen (0 – 
14 jaar) en jongvolwassenen (15 – 29 jaar) in Veldhuizen A ten opzichte van Ede, groot te noemen 
is. Dit is typerend voor deze buurt omdat er veel grote gezinnen wonen. Het percentage kinderen 
in de leeftijd van 0-14 jaar in de Horstenbuurt komt aardig overeen met het gemiddelde voor heel 
Ede (20%) (Gemeente Ede, 2009). Het percentage 15 – 29 jarigen ligt in beide buurten boven het 
gemiddelde, respectievelijk 31,3% voor de Horsten en 28,0% voor de Burgen, tegenover 19,6% 
voor de gemeente Ede. Dit valt te verklaren uit het feit dat in de wijk relatief veel studenten wo-
nen. Het aandeel personen in de leeftijdcategorie 30 – 44 jaar is eveneens hoog in Veldhuizen A. 
Het percentage bedraagt 23,3% tegenover 20,6% voor gemeente Ede. Het aandeel personen in de 
leeftijd vanaf 45 jaar ligt daarentegen vooral in de Burgenbuurt ver onder het gemiddelde, 22% 
tegenover 39,7% voor de gemeente Ede.  
 
  

 

 

Ede 

 

Ede Veldhuizen 

 

Veldhuizen A 

 

 

 Veldhuizen A Veldhuizen B De Horsten De Burgen 

0 – 14jaar 

15 – 29 jaar 

30 – 44 jaar 

45 – 59 jaar 

60 jaar en ouder 

------------------- 

Totaal 

20,1% 

19,6% 

20,6% 

20,0% 

19,7% 

------------------ 

100% 

23,2% 

29,9% 

23,3% 

13,1% 

10,5% 

-------------------- 

100% 

18,1% 

19,5% 

19,2% 

23,2% 

20,0% 

------------------ 

100% 

21,0% 

31,3% 

22,9% 

13,4% 

11,4% 

------------------ 

100% 

26,1% 

28,0% 

23,9% 

12,6% 

9,4% 

-------------- 

100% 

 Tabel 6.1 Verdeling leeftijdsklassen in procenten, periode 2008 (Gemeente Ede, 2009) 
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Zoals tabel 6.1 laat zien valt Ede Veldhuizen A te typeren als een wijk waar relatief veel kinderen 
en jongeren woonachtig zijn. Dit is deels te verklaren door de woningvoorraad in de wijk. Dit ken-
merkt zich voornamelijk door een grote hoeveelheid meergezinswoningen (gestapelde bouw) en 
bevat circa vier à vijf kamers. Tevens wordt de wijk gekenmerkt door een relatief groot aandeel 
bewoners van niet-westerse afkomst. Tabel 6.2 geeft een overzicht van de percentages autochto-
nen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen voor zowel Ede, Ede Veldhuizen (A & B) en 
de buurten de Horsten en de Burgen.   
 

  

 

Ede 

 

Ede Veldhuizen 

 

Veldhuizen A 

 

 

 Veldhuizen A Veldhuizen B De Horsten De Burgen 

Autochtonen 

Westerse allochtonen 

Niet-westerse allochtonen 

 - Turkije 

 - Marokko 

 - Suriname 

 - Ned. Antillen & Aruba 

 - Overig 

----------------------------- 

Totaal 

86,0% 

6,9% 

7,1% 

1,9% 

2,2% 

0,6% 

0,2% 

2,2% 

----------- 

100% 

55,2% 

9,3% 

35,5% 

9,2% 

16,6% 

1,2% 

0,9% 

7,6% 

---------------- 

100% 

81,1% 

9,8% 

9,1% 

1,8% 

3,1% 

0,6% 

0,4% 

3,2% 

------------------- 

100% 

64,1% 

11,3% 

24,6% 

3,8% 

10,7% 

1,3% 

1,2% 

7,6% 

-------------- 

100% 

44,0% 

6,8% 

49,2% 

15,7% 

24,2% 

1,2% 

0,4% 

7,7% 

-------------- 

100% 

 Tabel 6.2 Niet-westerse allochtonen naar land van herkomst in procenten, periode 2008 (Gemeente Ede, 2009) 
 
Uit tabel 6.2 valt af te lezen dat Veldhuizen A maar liefst 35,5% niet-westerse allochtonen telt, 
tegenover 55,2% autochtone Nederlanders. In de Burgen valt 49,2% toe te kennen aan de niet-
westerse allochtonen en in de Horsten 24,6%. Dat terwijl het percentage niet-westerse allochtonen 
voor Ede 7,1% bedraagt (Gemeente Ede, 2009). Opvallend is het relatief grote aandeel bewoners 
van Turkse en Marokkaanse afkomst. De Burgenbuurt bestaat voor bijna 40% uit Turkse en Ma-
rokkaanse Nederlanders. In de wijk zijn dan ook verschillende specifieke voorzieningen die met 
name gericht zijn op deze groepen. Zo bevat de wijk een Turkse groenteboer, een Islamitische 
stichting in een voormalig schoolgebouw en de ruimte die door een sociaal-culturele stichting, 
Stichting Irshad, gebruikt wordt.  

6.3.3 Economische factoren 

Op economisch gebied zijn inkomens- en werkloosheidsgegevens van belang. Tabel 6.3 geeft de 
belangrijkste gegevens op het gebied werk en inkomen weer. Het gemiddelde huishoudeninkomen 
ligt vooral in de Burgenbuurt relatief laag. Dit kan verklaard worden aan de hand van het relatief 
hoge aandeel lage inkomens (42%) en het relatief lage aandeel hoge inkomens (11%) (Gemeente 
Ede, 2009). Tevens is het aandeel niet-actieven in de Burgenbuurt opmerkelijk hoog, namelijk 
24%. De Horstenbuurt kent in vergelijking met de hele wijk Veldhuizen en de gemeente Ede een 
kleiner aandeel lage inkomens, maar een groter aandeel niet-actieven. Uit onderzoek van de ge-
meente Ede is bekend dat op 1 januari 1999 in Veldhuizen A 11,9% van de potentiële beroepsbe-
volking werkloos was (Gemeente Ede, 2000). Tabel 6.3 maakt inzichtelijk dat in 5 jaar tijd de 
werkloosheid gestegen is tot meer dan 20%. De Burgenbuurt kende op 1 januari 1999 en werk-
loosheidspercentage van 15%, wat op dat moment het hoogste percentage in de gemeente Ede 
was. Het rapport ‘Wonen en leven’ stelt dat de werkloosheid zich voor een belangrijk deel in Veld-
huizen A concentreert (Gemeente Ede, 2000). 
 Onderzoek van de gemeente Ede uit 1999 laat zien dat de Marokkaanse bewoners uit Veldhui-
zen A het minst te besteden hebben. De helft van de Marokkaanse respondenten gaf aan in 1999 
€816,- te besteden te hebben. Zij behoren daarmee tot de laagste inkomenscategorie, terwijl de 
gezinnen vaak relatief groot te noemen zijn (Gemeente Ede, 2000a). Veel Turkse huishoudens 
hebben een relatief laag inkomen. Tevens maakt het onderzoek inzichtelijk dat een groot percenta-
ge Marokkaanse en Turkse respondenten laag zijn opgeleid (Gemeente Ede, 2000a). Een probleem 
bij het gebruik van deze gegevens is dat ze bijna tien jaar oud zijn. Echter diverse bronnen stellen 
dat de situatie momenteel niet erg verbeterd is ten opzichte van 1999. De heer Noordegraaf, pro-
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jectmanager van Woonstede, stelt dat veel mensen door hun inkomenssituatie veroordeelt zijn tot 
Veldhuizen.  
 

  

 

Ede 

 

Veldhuizen 

 

Veldhuizen A 

 

 

 Veldhuizen 

 

De Horsten De Burgen 

Gemiddeld huishoudeninkomen21 

Gemiddeld inkomen per inwoner22 

Aandeel lage inkomens23 

Aandeel hoge inkomens24 

Aandeel niet-actieven (uitkeringsgerechtigden) 

30.700 

11.800 

37%  

23% 

15% 

28.100 

11.300 

36% 

22% 

17% 

25.900 

9.500 

33% 

21% 

20% 

23.100 

8.500 

42% 

11% 

24% 

 Tabel 6.3 Werk en inkomen, periode 2000 en 2004 (Gemeente Ede, 2009) 

6.3.4 Voorzieningenaanbod 

Het voorzieningenniveau in de wijk is beperkt. De winkelvoorzieningen die er zijn, zijn met name 
geconcentreerd in buurtwinkelcentrum De Lindenhorst. In dit verouderde winkelcentrum doen veel 
bewoners hun dagelijkse boodschappen. Het winkelcentrum is door een hoge mutatiegraad en 
leegstand echter aan vervanging toe (Gemeente Ede, 2006). Aangrenzend ligt het eveneens ver-
ouderde Buurtcentrum Veldhuizen dat ook plaats biedt aan een peuterspeelzaal. Verder staan er 
verspreid in de wijk drie basisscholen (een gereformeerde, een islamitische en een christelijke ba-
sisschool), twee peuterspeelzalen, twee sportzalen en het verenigingsgebouw ‘de Essenburg’ (Ge-
meente Ede, 2006). Het verenigingsgebouw en de aangrenzende sportzaal zijn onlangs in het ka-
der van de herstructurering opgeknapt en vervullen nu een spilfunctie als service- en informatie-
punt voor de wijk (Gemeente Ede, 2006). Ook de basisscholen ‘De Dillenburg’ en ‘De Triangel’ zijn 
onlangs opgeknapt en uitgebreid. Het gebouw van de islamitische basisschool ‘El Inkade’ is verou-
derd en behoeft groot onderhoud. Voor zorgvoorzieningen zijn de bewoners van Veldhuizen A aan-
gewezen op het gezondheidscentrum in het nabijgelegen winkelcentrum Bellestein (Gemeente Ede, 
2006).  

 

6.4 Leefbaarheid25 

De wijk kent geen bijzondere problematiek. De problemen die zich in Veldhuizen A voordoen, wij-
ken namelijk niet af van die in veel andere naoorlogse wijken in Nederland. Dit neemt niet weg dat 
de wijk te kampen heeft met een eenzijdig woningaanbod en leefbaarheidsproblemen.  
 De dienst Onderzoek, Ontwikkeling en Statistiek (OO&S) van de gemeente Ede heeft in 2000 
onderzoek gedaan naar het wonen en leven in Veldhuizen A (Gemeente Ede, 2000a). Het onder-
zoek toont aan dat bewoners van de wijk Veldhuizen A te Ede hun wijk met een gemiddeld rap-
portcijfer van 5,9 geven, terwijl het Edese gemiddelde op 7,4 ligt. Uit het onderzoek (uitgevoerd 
met behulp van enquêtes) blijkt dat van de ondervraagden 36% graag in Ede Veldhuizen A blijft 
wonen en 22% vindt dat men het getroffen heeft als men in deze wijk woont. Er is echter wel een 
duidelijk verschil waarneembaar tussen bewoners van de laag- en hoogbouw in de wijk. Van de 
ondervraagden zijn de bewoners van de hoogbouw het meest negatief en geven de woonomgeving 
een 4,9. Daarbij dient opgemerkt te worden dat slechts 20% van de hoogbouwbewoners graag in 
de wijk wil blijven wonen. Opvallend is dat 47% van de Marokkaanse en 35% van de Turkse on-
dervraagden graag in de wijk wil blijven wonen, terwijl 10% van de Turken en 23% van de Marok-
kaanse ondervraagden het vervelend vindt in de buurt te wonen (Gemeente Ede, 2000a).  
 Uit onderzoek van bureau Intomart, wat gehouden is in 1999, blijkt dat de leefbaarheid in de 
wijk Veldhuizen A verbeterd kan worden door te investeren in de verbetering van de sociale kwali-
teit, gehechtheid aan de buurt, de woningen en vermindering van overlast en dreiging. Volgens 

                                                 
21 Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (€/2004) 
22 Gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner (€/2004) 
23 Tot €13.000,- (€/2000)  
24 Vanaf €22.500,- (€/2000) 
 
25 Paragraaf 6.4 is gebaseerd op Sleeuwenhoek, A. (2005). Herstructurering Veldhuizen A: Keuzevrijheid door 
variëteit? – Een onderzoek naar de redenen, doelstellingen en gevolgen van herstructurering in een naoorlogse 
wijk in Ede, p. 43. 
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hen is daardoor verloedering en vandalisme te voorkomen. Buurtbeheer is volgens het onderzoek 
een belangrijk middel om de leefbaarheid te verbeteren (Gemeente Ede, 2000a). De wijkpost met 
daarin buurtbeheer en wijkpolitie is een belangrijk punt waar het gaat om leefbaarheid en veilig-
heid. In het verleden, maar ook vandaag de dag nog, waren/zijn verschillende sociaal-
maatschappelijke projecten van belang (geweest). Projecten in Veldhuizen zijn veelal gericht op 
Marokkanen, voornamelijk op jongeren, waarbij samenwerking tussen allerlei instanties plaats-
vindt. Te denken valt aan samenwerkingsverbanden tussen politie, justitie en diverse maatschap-
pelijke instanties. Ook het Justitie in de Buurtproject (JIB) is een voorbeeld van samenwerking in 
Ede Veldhuizen tussen verschillende instanties.  
 Volgens het onderzoek ‘Wonen en leven in Veldhuizen A’ (Gemeente Ede, 2000a) gaf bijna 
40% van de ondervraagden aan ontevreden te zijn over de overlast van (groepen) jongeren. Ook 
in het plan van aanpak ‘Kansen voor Veldhuizen’ (Gemeente Ede, 1999a, p. 22) wordt gesteld dat 
er overlast van (Marokkaanse) jongeren is in de wijk. Een sterk punt volgens de sterkte- en zwak-
teanalyse van het plan van aanpak is, de samenhang tussen politie, gemeente, kinderbescherming 
en begeleiding van Marokkaanse probleem jongeren (Gemeente Ede, 1999a,  p. 22). Volgens het 
plan van aanpak ‘Kansen voor Veldhuizen’ (Gemeente Ede, 1999a) zijn er op het gebied van veilig-
heid verschillende problemen. Vooral de Horstenbuurt en in mindere mate de Burgenbuurt hebben 
te maken met criminaliteit, in de vorm van inbraken. Het aanstellen van een politiewijkpost heeft 
de inbraakcijfers doen afnemen. De overlast in de wijk concentreert zich met name op een aantal 
hangplekken. Deze zijn gelegen in en nabij het buurtwinkelcentrum De Lindenhorst en in de omge-
ving van de hoogbouwflats. Een deel van de hangjongeren is volgens het plan van aanpak (Ge-
meente Ede, 1999a) betrokken bij criminele activiteiten. Bij de aanpak hiervan is ook de eerder 
genoemde samenwerking tussen politie, reclassering en welzijnsorganisaties van toepassing. Te-
vens geeft de zojuist genoemde hangplek - in de omgeving van de hoogbouwflats - veel bewoners 
een onveilig gevoel. Tevens wordt het in ruime mate aanwezige groen niet voldoende benut.  
 
 
6.5 Toepassing theorie betreffende wijkverbetering in Veldhuizen A 
 
Gebruikmakend van de theorie van Pacione leveren alle aspecten gerelateerd aan Veldhuizen on-
derstaand figuur op. Dit figuur maakt inzichtelijk welke aspecten van meervoudige achterstelling 
van toepassing zijn in de wijk.    
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fig. 6.5 Conceptueel model – Anatomie van meervoudige achterstelling in Veldhuizen A (Pacione, 2005) 
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6.6 Conclusie 

Veldhuizen A dateert uit de zestiger jaren van de twintigste eeuwen heeft alle kenmerken van een 
naoorlogse woonwijk: een weinig gevarieerd woningaanbod, een eenzijdige samenstelling van de  
bevolking qua leeftijd, inkomen en etnische achtergrond, een relatief lage opleidingsgraad en rela-
tief hoge werkloosheid (zie ook paragraaf 2.2 ‘Armoede en achterstelling’; Pacione, 2005). In de 
afgelopen jaren zijn achterstanden ontstaan, die de leefbaarheid in de wijk onder druk hebben 
gezet. 
 De wijk kent geen bijzondere problematiek. De problemen die zich in Veldhuizen A voordoen 
wijken namelijk niet ver af van die in veel andere naoorlogse wijken in Nederland. Aspecten van 
meervoudige achterstelling die van toepassing zijn op de wijk Veldhuizen A zijn als volgt: lage lo-
nen, segregatie, werkloosheid, machteloosheid, criminaliteit, slechte gezondheid, armoede en 
mankementen wat betreft het onderwijs aangezien met name de kinderen van niet-westerse al-
lochtone afkomst kampen met spellingsproblemen (gebaseerd op Pacione, 2005). Deze (sociale) 
onevenwichtige positie die generatie op generatie wordt doorgegeven wordt ook wel ‘cyclus van 
armoede’ genoemd (Pacione, 2005). 

  
Doordat het onderzoeksgebied voornamelijk gekenmerkt wordt door sociale huurwoningen en een 
eenzijdige woningvoorraad, brengt dit met zich mee dat er relatief veel sociaal-economische zwak-
ke huishoudens wonen. Dit gegeven maakt dat een wooncarrière binnen de wijk nauwelijks moge-
lijk is. De herstructurering die voor de komende jaren gepland staat zal daar mogelijke oplossingen 
voor moeten bieden. Bovendien zullen de problemen op het gebied van leefbaarheid doormiddel 
van herstructurering aangepakt worden. 
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7. Onderzoeksmethode en resultaten 

 

7.1 Inleiding 

Dit onderzoek bestaat naast een algemene analyse van literatuur over recreatiegedrag van niet-
westerse allochtonen (hoofdstuk vijf) uit een onderzoeksfase met interviews. Deze onderzoeksme-
thode heeft als doel, los van de theoretische vooronderstellingen, inzicht te geven in de leefsituatie 
en het recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen in Veldhuizen A. Hierbij is gebruik gemaakt 
van drietal specifieke studieobjecten, namelijk buurtcentrum Veldhuizen, het nabij gelegen park en 
de sporthal/sportschool. De vraag die bij het bestuderen van deze voorzieningen centraal staat is:  
 
 “Welke betekenis hebben deze voorzieningen voor de niet-westerse bevolkingsgroepen in Veld-
huizen A te Ede en in hoeverre verschilt deze betekenis met die van de autochtone bevolkings-
groep? Hebben de huidige voorzieningen een integratiebevorderende dan wel een etnische identi-
teitsversterkende functie? En welke stappen dienen ondernomen te worden om de integratie in de 
wijk beter te laten slagen?”  

 
De betekenis van deze drie gelegenheden zal onderzocht worden door vragen te stellen over o.a. 
de frequentie van bezoek, het gezelschap, de activiteiten die ondernomen worden en eventuele 
behoeftes met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Nadruk zal liggen op het proces van ontmoeten in 
deze gelegenheden.  
 
In paragraaf 7.2 valt te lezen wat de voordelen zijn van kwalitatief onderzoek en waarom dit soort 
onderzoek beter geschikt is voor mijn scriptie in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek. De geko-
zen doelgroep en de uiteindelijke respondenten worden beschreven in paragraaf 7.3. In paragraaf 
7.4 worden naar aanleiding van de gelezen literatuur en de gehouden interviews de onderzoeksre-
sultaten weergegeven. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen: man/vrouw verhouding, 
voorzieningen in de buurt, integratie, vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse gezinnen, 
vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse mannen, vrijetijdsbesteding van Turkse en Marok-
kaanse vrouwen en vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse kinderen. In paragraaf 7.5 
wordt het activiteitenaanbod van de diverse organisaties in Veldhuizen A toegelicht. Hierbij is de 
volgende onderverdeling gemaakt, namelijk: deelname door Turkse en Marokkaanse mannen, 
deelname door Turkse en Marokkaanse vrouwen en deelname door Turkse en Marokkaanse kinde-
ren. Paragraaf 7.6 gaat in op de theorie van Engbersen en Gabriëls, waarbij wordt gekeken of de 
diverse buurt- en sportcentra in Veldhuizen A integratiebevorderend of identiteitsversterkend te 
noemen is. Tot slot zal dit hoofdstuk worden afgesloten met een conclusie. 
 

7.2 Kwalitatief onderzoek 

Er is de afgelopen jaren weinig geschreven over het recreatiegedrag van (niet-westerse) allochto-
nen. Dit verkennende onderzoek kan ertoe bijdragen dat er meer duidelijkheid komt omtrent het 
gebruik van diverse buurt- en sportverenigingen door de diverse bevolkingsgroepen. Van welke 
voorzieningen – aangeboden door de diverse buurt- en sportverenigingen - maken niet-westerse 
bevolkingsgroepen gebruik en wie vergezeld hen daarbij?  
 Voor dit onderzoek is gekozen voor kwalitatieve onderzoeksmethoden, omdat deze manier van 
onderzoek doen meer inzicht verschaft in het waarom, de motivaties en de achtergronden die van 
belang zijn. Gadet (1999) zegt over kwalitatieve methoden het volgende:  
 “De geïnterviewde respondenten moeten gezien worden als verslaggevers van zichzelf in de 
publieke ruimten. Hun verhaal is een persoonlijke reconstructie van hun gedrag aldaar, de beteke-
nis die zij daaraan hechten, en hun binding ermee. Hierbij kan geen inzicht verkregen worden in 
wat ze niet zien. Het blijft dus ongewis of dat wat ze niet zien gevolg is van het niet tegenkomen of 
er geen aandacht voor hebben. Maar dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. Immers, het 
geheugen bewaart iets voor zover het iets betekent:”…not what happened, but what remembered 
is significant” (Gadet, 1999, p. 40).  
 
In tegenstelling tot de kwalitatieve methoden zijn kwantitatieve methoden voor dit onderzoek min-
der relevant, omdat deze veelal subjectief van aard zijn waardoor ze moeilijk te vatten zijn in ob-
jectieve waarden. Bij kwantitatief onderzoek zoeken onderzoekers niet uitvoerig naar deze per-
soonlijke opvattingen, maar veel meer naar de slotsom: men is ergens voor, ergens tegen of men 
heeft geen mening (Schuyt 1986, geciteerd door: Blokland Potters, 1998).  
 Een andere motivatie om voor kwalitatief onderzoek te kiezen is het feit dat je bij onderzoek 
naar (niet-westerse) allochtonen bevolkingsgroepen te maken krijgt met cultuurverschillen. Deze 
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cultuurverschillen kunnen onder andere tot uiting komen in de manier van spreken; zo praten met 
name de Marokkanen en Turken meer met hun handen. In tegenstelling tot de Marokkanen en 
Turken maken de Nederlanders veel minder gebruik van lichaamstaal. Deze verschillen kunnen 
soms tot verkeerde interpretaties van antwoorden leiden. Naast de taal kunnen ook denkbeelden 
verschillen. Zodra men onvoldoende over achtergrondkennis beschikt kan het belang van zaken 
verkeerd worden ingeschat. Een voorbeeld: het kan leiden tot vervelende situaties als je niet weet 
dat voor sommige islamitische vrouwen het vervelend kan zijn als er zomaar een man in een ruim-
te komt waar zij als vrouwen onder elkaar zitten. Deze culturele verschillen blijven echter wel on-
derzoeksmoeilijkheden bij onderzoek naar (niet-westerse) allochtone bevolkingsgroepen. Mijn in-
ziens worden deze moeilijkheden bij kwalitatief onderzoek beter ondervangen dan dat bij kwantita-
tief onderzoek het geval is. De onderzoeker in kwestie neemt namelijk meer tijd om de leefwereld 
van zijn of haar respondenten beter te begrijpen. 
 Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van individuele en groepsinterviews. Een groot voordeel 
van diepte interviews is dat persoonlijke ervaringen aan het licht komen en er diep op onderwerpen 
ingegaan kan worden. Elke respondent heeft genoeg tijd om zijn of haar verhaal uitvoerig te ver-
tellen. Het verkennende karakter van het onderzoek kan hiermee goed vorm worden gegeven. 

 
7.3 De doelgroep en de uiteindelijke respondenten 

7.3.1 De doelgroep 

De doelgroep van mijn onderzoek zijn niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen. Hieronder val-
len allochtonen met als herkomstgroepering één van de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-
Amerika en Azië (excl. Indonesië en Japan) of Turkije (CBS, 2009). Er is gekozen om deze bevol-
kingsgroepen te benaderen via het Buurtcentrum Veldhuizen, Sportservice Ede, Welzijnsgroep Wel-
stede en Stichting Irshad. Voor de niet-westerse bevolkingsgroep zijn deze organisaties namelijk 
belangrijke ontmoetingsplaatsen.  

7.3.2 De uiteindelijke respondenten 

Het in contact komen met niet-westerse bevolkingsgroepen via deze organisaties verliep echter 
niet geheel soepel. Mensen willen je graag helpen, maar wat mij opviel is dat velen de Nederlandse 
taal nog niet voldoende machtig zijn. Hierdoor durfden velen het niet aan om een gesprek met me 
aan te gaan. Om toch ook van deze bevolkingsgroepen een beeld te krijgen heb ik een aantal men-
sen mijn vragenlijst meegegeven, opdat ze dat thuis met de man/vrouw - die de Nederlandse taal 
beter beheerst - konden bespreken. Zij hebben mijn vragenlijst ingevuld en met hen heb ik nog via 
de email contact gehad over mogelijke specificaties. Deze manier van informatie verkrijgen heeft – 
ondanks dat ze wellicht meer kwantitatief van aard zijn - toch zeker zeer bruikbare gegevens opge-
leverd. Daarnaast heb ik met circa vijftien personen middels een interview persoonlijk gesprokken. 
 Uiteindelijk heb ik alleen met respondenten contact gehad die werkzaam zijn bij Welzijnsgroep 
Welstede, (actief) deelnemen aan stichting Irshad en met mensen die regelmatig een bezoek bren-
gen aan het buurtcentrum. Buurtcentrum Veldhuizen is een ontmoetingsplaats voor bewoners uit 
de buurt, waar mogelijkheden zijn om deel te nemen aan diverse cursussen en activiteiten. Op de 
tijden dat ik in het buurtcentrum aanwezig ben geweest waren er voornamelijk Turkse en Marok-
kaanse vrouwen aanwezig. Of dit wat zegt over het feit dat met name deze bevolkingsgroepen 
gebruik maken van het buurtcentrum kan ik hieruit niet concluderen. Maar het was voor mij wel 
een opvallend verschijnsel. Dit maakt alleen dat ik vrijwel alleen met de Turkse en Marokkaanse 
bevolkingsgroepen gesproken heb. Ik kan in mijn onderzoek dan ook alleen uitspraken doen over 
deze twee bevolkingsgroepen.  

 
7.4 Onderzoeksresultaten 

7.4.1. Man/Vrouw verhouding 

Ten eerste dient opgemerkt te worden dat er een tweedeling heerst onder de hoog- en laagopge-
leide niet-westerse allochtonen. Over het algemeen zijn het de hoogopgeleide mannen en vrouwen 
die een betaalde baan hebben, daarnaast aan vrijwilligerswerk doen en/of een studie volgen. Zoals 
eerder vermeld kent Veldhuizen A te Ede over het algemeen laagopgeleide gezinnen (van niet-
westerse afkomst). Het merendeel van de mensen die ik gesproken heb behoren tot deze laagop-
geleide niet-westerse bevolkingsgroepen. Een aantal vrouwen liet me weten een paar uurtjes be-
taald werkzaam te zijn bij een bedrijf, maar over het algemeen zorgen zij voor de kinderen en het 
huishouden, terwijl de mannen zich vooral bezig houden met hun werk en andere bezigheden bui-
tenshuis. Onder bepaalde omstandigheden helpt de man ook mee in het huishouden. Dit is voor-
namelijk als de vrouw niet in staat is het huishouden te doen, in geval van ziekte of afwezigheid. 
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Een ander gegeven is dat het af hangt van zijn opvoeding. Als de man op jonge leeftijd niet in het 
huishouden heeft meegeholpen, zal hij dat nu ook niet doen. Aangezien de man altijd het laatste 
woord heeft zal er over eventuele zaken die binnen een gezin wel of niet kunnen niet gepraat wor-
den. Doordat de meeste vrouwen overdag erg druk zijn met huishoudelijke taken hebben zij geen 
tijd voor een baan overdag. Ze zouden echter, als de kinderen naar school zijn, wel graag een baan 
willen of andere activiteiten buitenshuis willen ondernemen. Dit met als voornaamste reden om 
nieuwe mensen te ontmoeten. Ze willen niet hun hele leven aan het huis gebonden blijven. Door-
dat de verzorging van het gezin een belangrijke positie inneemt, is de vrouw veel aan huis gebon-
den. Haar huidige dagindeling wordt voor een groot gedeelte bepaald door het leven van haar kin-
deren. Ze moeten ontbijten, komen thuis om te lunchen en willen avondeten. Een paar Turkse 
vrouwen lieten me tijdens een gesprek weten dat ze veel waarde hechten aan de Turkse theeoch-
tend, welke op vrijdagochtend van 09.00 – 10.30 uur plaats vindt in Buurtcentrum Veldhuizen. 
Velen zien dit als een ontsnapping aan de dagelijkse bezigheden. Zodra ze de kinderen naar school 
gebracht hebben komen deze vrouwen samen om over alledaagse dingen te praten. Dit onder het 
genot van een kopje thee en wat lekkers. De nog niet naar schoolgaande kinderen gaan gewoon 
mee naar deze bijeenkomst en spelen aldaar met elkaar. Na deze bijeenkomst doen ze vaak bood-
schappen, waarna de schoolgaande kinderen thuis komen voor de lunch. Daaropvolgend wordt de 
dag voornamelijk opgevuld door huishoudelijke taken, waarna ze pas wat voor zichzelf gaan doen. 
Bij de daginvulling van de vrouw kijken zij eerst of het niet ten koste gaat van de overige gezinsle-
den. Zodra man of kinderen worden gehinderd in hun bezigheden zal de vrouw haar daginvulling 
moeten aanpassen.  

7.4.2 Voorzieningen in de buurt 

De wijk wordt gekenmerkt door een gebrekkige hoeveelheid speelvoorzieningen voor kinderen. In 
de buurt is wel een grasveldje en pleintje aanwezig met enkele speeltoestellen erop. Echter het 
aantal en de kwaliteit van deze voorzieningen laat te wensen over. Tevens zijn de voorzieningen 
niet geschikt voor alle leeftijden. De oudere kinderen vermaken zich prima op een grasveldje of 
pleintje, maar de jongere kinderen hebben bijna geen voorzieningen waar ze kunnen spelen. Bo-
vendien vinden de moeders het prettig om tijdens het spelen hun kinderen in de gaten te houden. 
Ze willen er graag bij zitten, hetzij op de grond of op een bankje. 
 Momenteel beschikt Veldhuizen echter niet over een park, wat onder de niet-westerse bevol-
kingsgroepen als een gemis wordt gezien. Om een park te kunnen bezoeken moet men nu een 
eindje rijden, wat voor velen enigszins als onplezierig wordt ervaren. Het wordt door de diverse 
bevolkingsgroepen prettig gevonden om op een zonnige dag, al dan niet samen met andere gezin-
nen, een bezoek te brengen aan een nabijgelegen park. Het grootste probleem van het nabijgele-
gen park, welke buiten de wijk Veldhuizen ligt, is het vinden van een ‘poep-vrij’ plekje. Bovendien 
mist men een bos waar men met de hele familie naar toe kan trekken om gezellig met z’n allen te 
picknicken en te barbecueën.  
 In de vrije tijd wordt ook een bezoek gebracht aan één van de buurt- en sportcentra. Deze 
organisaties organiseren diverse activiteiten voor zowel kinderen, jongeren, volwassenen en senio-
ren. Echter, de interviews - welke ik afgenomen heb onder de niet-westerse bevolkingsgroepen in 
Veldhuizen A - maken inzichtelijk dat het aanbod slechts ten dele aansluit op de behoeften van de 
diverse bevolkingsgroepen. Dit zal ik nader toelichten in paragraaf 7.5 ‘activiteitenaanbod diverse 
organisaties in Veldhuizen A’.  
 Over het algemeen doen de vrouwen de boodschappen. Dit doen ze meestal in de wijk zelf, in 
buurtwinkelcentrum de Lindenhorst. Doordat de winkels dichtbij zijn kunnen ze gemakkelijk te voet 
gaan. Dit is gunstig want sommige vrouwen kunnen niet fietsen en/of beschikken niet over een 
auto. Tevens wordt er wel eens een bezoek gebracht aan het centrum van Ede. Dit vaak vergezeld 
door de man en eventueel de kinderen.  

7.4.3 Integratie 

De mensen van niet-westerse bevolkingsgroepen die ik gesproken heb zouden graag meer met de 
autochtone Nederlanders in contact willen komen. Echter de taal vormt vaak een barrière om met 
de Nederlanders in contact te komen. Het zijn met name de ouderen die de taal wel willen leren, 
maar zeggen het niet meer te kunnen. Dit omdat ze zichzelf te oud vinden en menen daardoor niet 
snel meer te kunnen leren en alles weer snel zullen vergeten. Over het algemeen zijn het de man-
nen die beter de Nederlandse taal beheersen, omdat het in veel niet-westerse gezinnen vaak de 
gewoonte is dat de man de leiding heeft en zich vaker buitenshuis begeeft. Wel vindt er oppervlak-
kig contact op straat plaats, tussen de niet-westerse bevolkingsgroepen en de autochtone Neder-
landers. Hierbij kan gedacht worden aan een praatje of men helpt elkaar met één of ander klusje. 
Maar bij elkaar op de koffie gaan komt echter weinig voor. Door de meeste Turkse families worden 
diverse pogingen ondernomen om beter contact te krijgen met de Nederlanders uit de buurt. Ech-
ter zonder al te veel resultaat. Als belangrijkste reden hiervoor wordt het cultuurverschil genoemd. 
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Volgens de Turken die ik gesproken heb zijn de Nederlanders niet gewend om regelmatig bij elkaar 
over de vloer te komen en zijn ze individualistischer ingesteld dan de Turken. Voor de Turken is het 
dan ook onbegrijpelijk dat Nederlanders naast elkaar kunnen wonen zonder elkaar echt te kennen. 
Bovendien worden de mensen in Turkije vriendelijker gevonden dan de Nederlanders. Een Turkse 
vrouw zegt hierover het volgende:  
 “In Turkije mensen vriendelijker dan Nederlanders. Nederlandse mensen zonder afspraak niet 
op bezoek gaan. Ik vind jammer”.   
 
Er kan gezegd worden dat de integratieproblematiek veroorzaakt wordt door zowel de allochtonen 
als de autochtonen. Om een integratieproces vanaf het begin soepel te laten verlopen moeten 
mensen zich bewust zijn van de multiculturele samenleving. Dat is op het moment niet het geval 
doordat men zich niet zo snel aanpast aan normen en waarden die men in de eigen cultuur niet 
kent. In Veldhuizen A geldt dit voor bijna iedereen. Men is echter bang voor alles wat ‘vreemd’ is. 
Een mogelijk probleem van de integratieproblematiek is de concentratie van allochtonen in één 
wijk (Pacione, 2005). Vanuit de niet-westerse allochtonen is een scheiding tussen de verschillende 
nationaliteiten niet gewenst. Men zou het liefst tussen de autochtone Nederlanders willen wonen en 
niet het idee willen hebben dat ze een aparte bevolkingsgroep zijn. Diverse gesprekken maken 
inzichtelijk dat een lagere school een mooie plek zou kunnen zijn waar iedereen vroeg leert naast 
en met elkaar te spelen, te leren, te praten etc. Dit besef is helaas niet bij iedereen aanwezig. Veel 
Nederlandse ouders besluiten hun kinderen naar een school buiten de eigen wijk te sturen, waar 
minder allochtone leerlingen zijn. Deze ontwikkeling werkt het verschijnsel van ‘zwarte scholen’ in 
de hand. Veel ouders van niet-westerse kinderen sturen hun kroos liever naar een school met meer 
Nederlandse kinderen. Ze hopen dat hiermee het prestatieniveau van hun kinderen positief wordt 
beïnvloed.   

7.4.4 Vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse gezinnen 

Doordat de gezamenlijke uitstapjes afhankelijk zijn van de werktijden van de man, vinden de ge-
zamenlijke leuke dingen vaak in het weekend plaats. Een Turkse of Marokkaanse vrouw zal niet 
snel met haar kinderen op stap gaan zonder haar man. Daarbij is een Turks of Marokkaans gezin 
afhankelijk van de auto bij het gezamenlijk op stap gaan. Aangezien de man door de weeks de 
auto vaak mee heeft zit een uitstapje er dan niet in. Zowel de man als de vrouw maken ook weinig 
gebruik van de fiets. Veel vrouwen kunnen niet fietsen en/of houden er niet van. Gesteld kan wor-
den dat wanneer een gezin geen auto heeft, de mobiliteit dus heel beperkt is. 
 Voor de Turken en Marokkanen zijn familiebanden uiterst belangrijk. Dit is in de vrijetijdsbe-
steding sterk terug te vinden. Een favoriete bezigheid is het bezoeken van familie en kennissen in 
zowel binnen als buitenland. De meeste gezinnen ondernemen vaak gezamenlijke activiteiten, zo-
wel doordeweeks als in het weekend. Tijdens deze uitstapjes heerst er vaak een ontspannen sfeer. 
Er wordt veel gepraat, gegeten, gedronken en dingen ondernomen. Op bezoek gaan, maar ook 
bezoek ontvangen is een activiteit die zowel de Turkse als Marokkaanse gezinnen een groot deel 
van de vrije tijd in beslag neemt. De vakantie is bij uitstek geschikt om familie in het vaderland op 
te zoeken. Een gezin gaat gemiddeld eens in de twee jaar met de auto, voor en aantal weken naar 
het vaderland om voornamelijk de familie te bezoeken. Er wordt gekozen voor de auto omdat veel 
Turkse en Marokkaanse gezinnen groter zijn in vergelijking met Nederlandse gezinnen en een ritje 
met het vliegtuig daardoor erg kostbaar wordt gevonden. Men rijdt er weliswaar een aantal dagen 
over om op de plaats van bestemming te komen, maar dat heeft men er graag voor over. Tijdens 
het verblijf in Turkije verblijft men in een eigen huis, bij familie of in een pension. Opvallend is dat 
het bezoeken van familie in het buitenland niet als vakantie beschouwd wordt, maar eerder als een 
verplichting of vanzelfsprekendheid.  
 Wanneer de Turken en Marokkanen in de zomer niet op vakantie gaan naar het vaderland, 
gaan ze in Nederland wat meer dagjes uit. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een bezoek aan een 
(stads)park. Ze trekken er dan met het hele gezin op uit, om een dagje te kunnen ontspannen. Er 
wordt een plaatsje gezocht waar iedereen kan zitten en waar de spulletjes kunnen worden uitge-
stald. De kinderen gaan wat spelen en voetballen, de vrouwen zitten voornamelijk te handwerken, 
praten of zonnebaden en de mannen luieren of spelen met de kinderen. Het verblijf in het park is 
eigenlijk een soort grote picknick. Er wordt eten meegenomen en als het park de gelegenheid biedt 
om te barbecueën, dan maakt de familie daar graag gebruik van. Barbecueën is met name een 
geliefde bezigheid van Turkse gezinnen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het Nederlandse 
landschap door niet-westerse bevolkingsgroepen zeer veelzijdig wordt gevonden maar het bij uit-
stek niet geschikt is om een hele dag te verblijven. Ten eerste beschikken veel parken en/of bos-
sen niet over toilet- en watervoorzieningen. Daarnaast kent het (stads)park en/of bos in eigen land 
veel meer faciliteiten. Zo zijn de parken in Turkije meer sportparken en/of bewegingsparken. De 
parken daar worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid water, bewegingsapparaten, banken, 
speeltoestellen en toiletvoorzieningen. Dit maakt dat de parken in Turkije geschikt zijn om een hele 
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dag te verblijven. Dit is iets wat in Nederland niet echt het geval is. Natuurlijk kan men in Neder-
land een hele dag in het bos of park bivakkeren. Maar feit blijft dat het vaak niet beschikt over 
toiletten, waardoor het verblijf toch enigszins beperkt wordt.     
 Wat voor de Nederlandse gezinnen als een normaal uitje met het gezin beschouwd wordt, komt 
in Turkse en Marokkaanse gezinnen niet vaak voor. Een Turks of Marokkaans gezin zal niet snel 
een bezoek brengen aan een bioscoop of restaurant. Door hen wordt het gezellig samen thuis zijn 
hoog gewaardeerd. Er wordt eerder een dvd gehaald en men eet veel liever uitgebreid thuis. Dit 
laatste heeft er enerzijds mee te maken dat de Turken en Marokkanen het eten in een restaurant 
niet geheel vertrouwen. Anderzijds vinden zij het eten in een restaurant een kostbare aangelegen-
heid. Voor een islamitisch gezin is het heel belangrijk dat het eten goed wordt klaargemaakt en dat 
men er zeker van is dat niets in varkensvet is bereid. Opvallend is dat Turkse en Marokkaanse ge-
zinnen in het vaderland wel veel uit eten gaan. Er is bekendheid met het eten en met de bereiding. 
Tevens is het eten in Turkije en Marokko relatief goedkoop.     

7.4.5 Vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse mannen 

Veel Turkse en Marokkaanse mannen zijn niet actief in het buurtcentrum Veldhuizen. Zij geven 
meer de voorkeur aan een Turkse of Marokkaans vereniging (zelforganisatie), welke zich eveneens 
in Ede bevinden. De zelforganisaties hechten een groot belang aan de integratie van de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Hierbij is de acceptatie en tolerantie zowel vanuit de kant 
van de Nederlandse samenleving als van de kant van de minderheden van belang. Voor de integra-
tie van de Turkse en Marokkaanse migranten is het van belang dat de accommodaties van migran-
tenorganisaties (waaronder de zelforganisaties vallen) toegankelijker worden voor de autochtone 
Nederlanders. Om wederzijds begrip, de tolerantie te vergroten en uiteindelijk de integratie van de 
Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland te verbeteren is sinds de oprichting van de 
zelforganisaties in dit kader veel goede activiteiten ondernomen. De zelforganisaties organiseren 
voor zowel de allochtone als autochtone buurtbewoners diverse culturele feestelijke bijeenkomsten 
op plaatselijk- en buurtniveau. Hierbij kan gedacht worden aan voorlichtings- en discussiebijeen-
komsten waarin de onderdelen van Islamitische gewoonten en Turkse of Marokkaanse cultuur 
openlijk wordt besproken, het proeven van de Turkse/Marokkaanse en Nederlandse keuken en het 
openstellen van moskeeën voor rondleidingen van groepen. Dit met als doel om de voorlichting te 
verbeteren over de Moskee en de Islam en de vooroordelen weg te vegen. Naast integratie en par-
ticipatie schenken de zelforganisaties aandacht aan aspecten als onderwijs, de arbeidsmarkt, voor-
lichting, onderzoek, emancipatie, discriminatie, kadervorming, netwerkvorming en jeugdcriminali-
teit. Bovendien beschikken zij over diverse sportmogelijkheden, waardoor het mogelijk is om in 
eigen en met andere culturen te sporten. Opvallend is dat de Turkse en Marokkaanse mannen 
waarmee ik gesproken heb de voorkeur geven aan het sporten met de eigen cultuur. Dit in tegen-
stelling tot de jong volwassen Turken en Marokkanen, die een voorkeur hebben voor gemengd 
sporten.  

7.4.6 Vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse vrouwen 

De vrouw is in tegenstelling tot de man meer gebonden aan het huis en de kinderen. De situatie 
van de vrouw wordt grotendeels bepaald door haar man, door haar familie en door de heersende 
waarden en normen van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap waartoe haar gezin behoort. 
Vaak hebben de vrouwen geen betaalde baan, zijn zij geheel verantwoordelijk voor het huishou-
den, de verzorging van de kinderen en de bereiding van het eten. Voor hen is het moeilijk om vrije 
tijd te scheiden van de tijd die wordt besteed aan huishoudelijke taken. Veel vrouwen hebben pas 
echt vrije tijd als de kinderen naar bed zijn. Wanneer de vrouwen wel tijd hebben om iets voor 
zichzelf te doen is tv kijken, lezen en handwerken een favoriete bezigheid. Het beoefenen van een 
sport is voor Turkse en Marokkaanse vrouwen niet zo vanzelfsprekend als voor Nederlandse vrou-
wen. Dit geldt met name voor de traditionele gezinnen. De meer moderne gezinnen beoefenen zo 
af en toe een sport. Hierbij kan gedacht worden aan fitness, zwemmen, of andere sporten die ge-
organiseerd worden door de diverse organisaties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vrou-
wen alleen met andere vrouwen sporten. Dit kunnen dan zowel allochtone als autochtone vrouwen 
zijn.  
 Een enkele vrouw, meer modern dan traditioneel, zijn wel actiever in het maatschappelijk le-
ven. Zo zitten ze in een oudercommissie op school of zijn ze vrijwilliger in één van de buurthuizen. 
Het vele thuiszitten ervaart niet iedereen als even prettig. Om de vrouwen wat afleiding te bezor-
gen worden er zogeheten ‘theeochtenden’ georganiseerd. De vrouwen komen in een grote groep 
samen om elkaar te ontmoeten. Er wordt thee gedronken, gekletst en wat lekkers genuttigd. Naast 
het buurthuisbezoek besteden Turkse en Marokkaanse vrouwen veel vrije tijd aan het bezoeken 
van andere vrouwen en aan het ontvangen van bezoek. De vrouwen uit de buurt lopen gemakkelijk 
bij elkaar naar binnen voor een praatje en een kopje koffie. Met mooi weer treffen de vrouwen 
elkaar buiten en wordt er gepicknickt en/of gewandeld in het park, op een veldje of op een plein in 
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de buurt. De kleinere kinderen mogen ook vaak mee, opdat zij onder het wakende oog van de 
moeders met elkaar kunnen spelen. Met name de vrouwen uit een modern gezin ondernemen ook 
wel eens iets met een paar vriendinnen of familieleden. Deze activiteiten verschillen van winkelen 
in het centrum van Ede, naar de markt tot koffie drinken in de stad. Vrouwen die behoren tot een 
traditioneel gezin gaan niet snel weg zonder de man. Opgemerkt dient te worden dat de vrouwen 
die wel eens weggaan zonder de man, nooit heel ver weg gaan. Het wordt namelijk ongewoon ge-
vonden om met een kleine groep vrouwen verre uitstapjes te maken.  

7.4.7 Vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse kinderen 

De vrijetijdsbesteding van Turkse kinderen is mede afhankelijk van leeftijd, geslacht, traditioneel 
versus modern gezin.  

 Met name de jongere kinderen, zowel de jongens als de meisjes, spelen zonder begeleiding 
buiten. Voor een deel is dit te wijten aan de veelal kleine woningen die hen beletten binnen te spe-
len, maar ook de binding met de natuur die door het vaderland is meegegeven, speelt een rol. De 
kinderen spelen vaak in de eigen straat, op een pleintje in de buurt of in een klein park dicht bij de 
woning. Zodra de meisjes vruchtbaar worden, worden ze veel binnen gehouden. Hierdoor komen er 
grenzen aan hun bewegingsvrijheid. Ze krijgen meer taken in de huishouding en zoeken (noodge-
dwongen) hun vrijetijdsactiviteiten binnenshuis. 
 Ondanks de verschillen in moderniteit is buitenspelen voor de meeste Turkse en Marokkaanse 
kinderen een geliefde bezigheid. In het bijzonder wordt er veel gevoetbald, maar af en toe wordt er 
ook geknikkerd, gebasketbald of wordt er een partijtje slagbal bespeeld. Echter, voetbal is veruit 
het meest favoriet. Daarbij hebben ze ook nog andere bezigheden zoals tv kijken, lezen, schrijven, 
kleuren, spelen en zwemmen.  
 

7.5 Activiteitenaanbod diverse organisaties in Veldhuizen A 

7.5.1 Deelname door Turkse en Marokkaanse mannen 

De Turkse en Marokkaanse mannen waar ik mee gesproken heb maken nauwelijks gebruik van de 
voorzieningen die aangeboden worden door de diverse buurt- en sportcentra. Zij geven de voor-
keur aan activiteiten die door de Turkse en Marokkaanse zelforganisatie in Ede georganiseerd wor-
den. Onder deze activiteiten wordt ook de sport verstaan.  

Een aantal van deze mannen is actief betrokken bij vrijwel alle minderhedenorganisaties in 
Ede, velen hebben (daarnaast) een betaalde baan en/of verrichten (tevens) vrijwilligerswerk. Dit 
maakt dat velen van hen weinig tijd overhouden om vandaag de dag een sport te beoefenen.  

Volgens de geïnterviewde Turkse en Marokkaanse mannen zijn het met name de makkelijk 
toegankelijke en betaalbare voorzieningen van de diverse buurtcentra waar met name de sociaal-
economisch zwakkere (allochtone) bevolkingsgroepen gebruik van maken. Het huidige activiteiten-
aanbod is volgens de geïnterviewden met name gericht op de eerste generatie allochtonen, waarbij 
het meer gaat om ‘overleven’ in plaats van ‘ontwikkelen’. Hiermee bedoelen zij dat het huidige 
aanbod activiteiten zoals taallessen, computercursussen, naailessen etc. gericht zijn op allochtone 
bevolkingsgroepen die net in Nederland zijn komen wonen, waarvoor het ‘overleven’ in het nieuwe 
en vreemde land van toepassing is. Volgens de geïnterviewden wonen de niet-westerse allochtone 
bevolkingsgroepen in Veldhuizen A gemiddeld genomen alweer bijna twintig jaar in Nederland. 
Deze aanname wordt door mijn gehouden interviews bevestigd.  

Volgens de geïnterviewden zal het aanbod van de diverse buurtcentra beter aan moeten sluiten 
bij de Turkse en Marokkaanse culturele identiteit. Dit is iets wat volgens hen op het moment echter 
ontbreekt. Volgens hen zal het aanbod meer gericht moeten zijn op ‘ontwikkelen’. Hierbij kan in 
maatschappelijk opzicht kan gedacht worden aan het beter stimuleren van onderwijs waardoor een 
betere positie verkregen wordt. In cultureel opzicht kan men denken aan het aanbieden van aqua-
rel cursussen, een typisch Turkse activiteit in Turkije. Het is in ieder geval van belang dat de diver-
se bevolkingsgroepen meer affiniteit met de activiteit hebben. Het is immers zo dat zodra men zich 
meer kan identificeren met de activiteiten er meer gebruik zal worden gemaakt van het aanbod. 
Hierbij kan identiteit als een belangrijke motivatie gezien worden om zich met het aanbod verbon-
den te voelen. Volgens hen is het tevens van belang dat het aanbod meegaat met de ontwikkeling. 
Immers, de behoefte van de mens verandert in de loop der tijd.  
 Zoals gezegd maken de Turkse en Marokkaanse mannen meer gebruik van de activiteiten die 
door de Turkse en Marokkaanse zelforganisatie in Ede georganiseerd worden. Zo geeft men aan 
dat toen men jonger was gesport werd in een gemengd team, maar naarmate men ouder wordt er 
meer behoefte ontstaat om te sporten met mensen van de eigen cultuur. Dit gezamenlijk sporten 
met dezelfde cultuur doet men via de Turkse en Marokkaanse zelforganisatie. Volgens de geïnter-
viewden wordt er door de autochtone Nederlanders echter negatief gekeken naar zelforganisaties. 
Dit omdat het volgens ons Nederlanders segregatie in de hand werkt. De Turkse en Marokkaanse 
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Nederlanders daarentegen zien de zelforganisatie eerder als een verrijking, waarbij de integratie 
van de Turken en Marokkanen in de Nederlandse samenleving niet in het geding komt. Zij zijn im-
mers van mening dat de mens zelf kleur geeft aan de samenleving. Volgens hen moet de overheid 
meer aandacht schenken aan participatie in plaats van aan integratie, waarbij de Nederlandse sa-
menleving zich verhoudt als één groep. Het is volgens hen van belang de minderheden in de Ne-
derlandse samenleving goed te organiseren. Zodra dit niet het geval is, kan de participatie niet 
goed op gang komen. Volgens de Turkse en Marokkaanse geïnterviewde mannen verdienen de 
diverse migrantenorganisaties ter ondersteuning van zelforganisaties dan ook meer (financiële) 
aandacht. 

7.5.2 Deelname door Turkse en Marokkaanse vrouwen 

Het zijn met name de niet-westerse vrouwen die gebruik maken van de activiteiten die aangebo-
den worden door de diverse buurt- en sportcentra.  
 Veel Turkse en Marokkaanse vrouwen geven aan dat de activiteiten zoals ze nu aangeboden 
worden door de diverse organisaties weinig rekening houdt met de scheiding man/vrouw, welke 
vanuit het Islamitische geloof opgelegd wordt. Dit maakt dat veel vrouwen bepaalde activiteiten 
mijden. Momenteel is er een proeftijd van kracht met betrekking tot het zwemmen met alleen 
maar vrouwen. Dit wordt door diverse ondervraagden plezierig gevonden, omdat men met vrou-
wen onder elkaar is. Hierbij maakt het echter niet uit of dit vrouwen van dezelfde cultuur of Neder-
landse vrouwen betreft, zolang het maar vrouwen zijn. Er zit echter een grote kans in dat het al-
leen bij deze proefperiode blijft, waarna het zwemmen met alleen maar vrouwen niet meer tot de 
mogelijkheden behoort. Dit wordt door de diverse geïnterviewden zeer jammer gevonden. Boven-
dien wordt er momenteel buiten Veldhuizen de mogelijkheid geboden om met vrouwen onder el-
kaar te fitnissen, het zogenoemde ‘vrouwenfitness’. Er zijn echter geluiden dat ook deze activiteit 
niet voortgezet zal worden. Dit tot grote verbazing van de niet-westerse vrouwen, aangezien er 
vanuit hen zeker vraag naar is. Het sporten/ondernemen van activiteiten met alleen maar vrouwen 
wordt als een zeer aangename bezigheid beschouwd. Bovendien is het ook goed voor de gezond-
heid. 
 Uit het groepsinterview met een tiental Turkse vrouwen komt naar voren dat zij de diverse 
activiteiten duur vinden. Hierbij geven zij aan dat het in Turkije voor huisvrouwen mogelijk is om 
gratis aan activiteiten deel te nemen. Bovendien is het in hun vaderland mogelijk om certificaten te 
behalen voor bijvoorbeeld handwerken. Dit maakt het mogelijk voor Turkse vrouwen om in Turkije 
een vak te leren, waarmee zij geld kunnen verdienen. Dit met de achterliggende gedachte dat 
mocht de man komen te overlijden zij zichzelf kunnen redden en voor de kinderen kunnen zorgen. 
Veel Turkse vrouwen lieten me in het groepsinterview weten deze vorm van zelfvoorziening in Ne-
derland graag terug te willen zien. Dit omdat het hen mogelijkheden biedt om, middels een erkend 
certificaat, zichzelf te ontplooien en een extra zakcentje bij te verdienen. De vrouwen met wie ik 
gesproken heb lieten me tevens weten dat ze voor hun kinderen (en man) graag betaalbare mu-
zieklessen in het buurtcentrum zouden willen. Dit omdat de huidige muziekverenigingen voor hen 
onbetaalbaar zijn. Dit terwijl ze muziek van onschatbare waarde vinden bij de opvoeding van hun 
kinderen.  
 Tijdens het groepsinterview komt tevens naar voren dat zodra de zomervakantie begint het 
afgelopen is met de activiteiten in het buurtcentrum. De Turkse vrouwen zouden graag zien dat 
tijdens schoolvakanties de activiteiten door kunnen gaan. Het elkaar ontmoeten in de vakanties 
gebeurt overigens wel, maar wordt op een andere locatie minder aantrekkelijk gevonden.     
 De Turkse en Marokkaanse vrouwen waarmee ik gesproken heb maken gebruik van de volgen-
de activiteiten: de Nederlandse les, welke verzorgd wordt door het ROC A12; de Inburgering, 
waardoor men beter mee kan draaien in de Nederlandse samenleving en de Turkse theeochtend, 
waar onder het genot van een kopje thee en wat lekkers gepraat kan worden over alledaagse din-
gen. De activiteiten die ondernomen worden zijn met name de betaalbare activiteiten. De Turkse 
en Marokkaanse vrouwen laten mij weten dat ze per maand maar een beperkt bedrag hebben om 
van rond te komen. Dit maakt dat ze weinig geld uitgeven aan vrijetijdsbesteding en het liever 
gebruiken voor functionele dingen. Dit maakt dat veel typisch Nederlandse activiteiten voor velen 
niet tot de mogelijkheden behoort. Zo zouden met name de niet-westerse kinderen graag willen 
tennissen, maar daar is simpelweg geen geld voor. Er rijst dan ook de vraag of er vanuit de over-
heid mogelijkheden zijn om meer subsidies te vertrekken aan de diverse organisaties – waaronder 
ook de zelforganisaties -, opdat het ook voor de (niet-westerse) bevolkingsgroepen met een laag 
inkomen mogelijk is om deel te nemen aan de diverse (typisch Nederlandse) activiteiten. Dit naast 
zelfontwikkeling tevens ter bevordering van de participatie tussen de diverse bevolkingsgroepen.    
 Er is vanuit de Turkse en Marokkaanse vrouwen – evenals vanuit de Turkse en Marokkaanse 
mannen - vraag naar activiteiten die meer aansluiting vinden bij de culturele identiteit. Met andere 
woorden: men ziet graag typisch niet-westerse activiteiten uit het vaderland terug in Nederland. 
Hierbij kan gedacht worden aan aquarellen, sierraden maken, handwerken en andere kunstzinnige 
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activiteiten. Middels deze activiteiten is een culturele ontwikkeling mogelijk, waarbij de eigen iden-
titeit versterkt wordt. Deze ontwikkeling is weliswaar vernieuwend als innovatief te noemen. Bo-
vendien biedt het mogelijkheden om diverse bevolkingsgroepen in contact met elkaar te brengen, 
door kennis te laten maken met de andere cultuur.  
 Voorlichting over diverse maatschappelijke vraagstukken (o.a. gezondheid) onder niet-
westerse allochtone vrouwen in het buurtcentrum is gewenst. Het aspect voorlichting nader beke-
ken maakt tevens inzichtelijk dat via maatschappelijke instanties (o.a. huisarts, gezondheidscen-
tra, basisscholen) wellicht de activiteiten die georganiseerd worden door de diverse organisaties 
middels deze weg benadrukt kunnen worden. Het bewust maken van het aanbod kan plaats vinden 
via folders of doormiddel van face-to-face contact. Hierbij denkend aan een huisarts die in het ka-
der van overgewicht een vrouwelijke patiënt attent maakt op vrouwenfitness. Dit enerzijds ter be-
vordering van de gezondheid, anderzijds ter bevordering van de participatie. 

7.5.3 Deelname door Turkse en Marokkaanse kinderen 

Aangezien ik zelf geen niet-westerse kinderen en/of jongeren geïnterviewd heb, belicht ik hier kort 
enkele uitspraken van ouders.  
 De ouders maken gebruik van peuterspeelzaal de Blokkendoos, welke een belangrijk onderdeel 
is van Buurtcentrum Veldhuizen. De peuterspeelzaal werkt onder de verantwoordelijkheid van Wel-
stede Welzijnsgroep te Ede. Welstede voert in het kader van voor- en vroegschoolse educatie het 
project ‘Piramide’ uit. Het project ‘Piramide’ is een ontwikkelingsmethode die gericht is op kinderen 
in de leeftijd van drie tot zes jaar. Deze methode heeft een sterke pedagogische basis, een krachti-
ge leeromgeving en stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Dit maakt dat de Blokkendoos een 
afwisseling is van vrije en gerichte activiteiten aan de hand van diverse thema’s. De ouderbijdrage 
voor deze peuterspeelzaal is inkomensafhankelijk. Dit project wordt door de moeders als zeer pret-
tig ervaren, omdat deze methode volgens hen een goede uitwerking heeft op hun kinderen. 
 De niet-westerse kinderen maken regelmatig gebruik van de activiteiten die door de buurtcen-
tra aangeboden worden. De twee meest geliefde activiteiten zijn de kinderkookclub en de knutsel-
club, waar het voor kinderen boven de 6 jaar mogelijk is om gezellig onder leiding van twee stagi-
aires een knutselwerkje te maken. Sportactiviteiten via de vereniging behoort vaak niet tot de mo-
gelijkheden aangezien zij vrij prijzig gevonden worden. Dit resulteert in het feit dat niet-westerse 
kinderen meer gebruik maken van de diverse sport- en spelmiddagen. Deze sport- en spelmidda-
gen worden door de ouders, met name door de moeders, erg prettig gevonden. Enerzijds omdat 
het een gezonde activiteit betreft en anderzijds omdat de moeders ongestoord met het huishouden 
bezig kunnen zijn. Overige sportactiviteiten - te denken valt aan voetbal, volleybal, basketbal etc. 
in de openbare ruimte - ondernemen de kinderen gezamenlijk met allochtone en autochtone kinde-
ren uit de buurt.   
  
De onderstaande alinea heeft geen betrekking op de deelname van Turkse en Marokkaanse kinde-
ren aan de buurt- en sportcentra, maar op de algemene voorzieningen in de wijk Veldhuizen.  
 Aangezien op de basisscholen veel niet-westerse kinderen moeite hebben met spelling verdient 
de Nederlandse taal onder deze bevolkingsgroep meer aandacht. Dit met achterliggende gedachte 
dat deze kinderen normaal mee kunnen draaien met de autochtone kinderen. Aangezien dat op dit 
moment niet het geval is hebben veel autochtone ouders de neiging hun kinderen van de zoge-
noemde ‘zwarte’ scholen te halen. Dit omdat de desbetreffende school volgens hen slecht onder-
wijs levert. Dit is volgens veel allochtone Nederlanders echter niet het geval. Wel zijn zij van me-
ning dat extra aandacht voor spelling gewenst is. Deze zojuist geschetste situatie maakt het ook 
dat veel niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen hun kinderen deel laten nemen aan de activi-
teit ‘studiebegeleiding’. Deze activiteit maakt het mogelijk de kinderen – daar waar nodig - te hel-
pen. Dit met de achterliggende gedachte dat veel allochtone ouders de Nederlandse taal zelfs min-
der goed beheersen dan hun kinderen. Het is immers moeilijk je kind te helpen, als je zelf nog 
zoekende bent in de Nederlandse taal. Hulp van buitenaf is dan ook gewenst.   
  

7.6 Diverse buurt- en sportcentra: integratiebevorderend of identiteitsversterkend? 

Engbersen en Gabriëls (1995) hanteren de volgende definitie van integratie:                                                                                                                             
 “Wanneer van diverse sociale eenheden één eenheid is of wordt gesmeed, en wel zo dat indivi-
duen op een volwaardige wijze deel kunnen uitmaken van deze eenheden” (Engbersen & Gabriëls, 
1995, p. 23). 
 
Zij spreken in dit verband over een pluraliteit naar sferen van integratie. Engbersen en Gabriëls 
onderscheiden verschillende dimensies van integratie, de functionele, de morele en de expressieve 
dimensie. De morele en de expressieve dimensie krijgen in dit onderzoek vooral de aandacht. Inte-
gratie gaat namelijk naast participatie vooral om sociale acceptatie. Deze acceptatie kan zich aan 
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de formele kant van de samenleving voltrekken, maar speelt zich eerder aan de informele kant – in 
het dagelijkse leven - af. De openbare ruimte, waar de diverse buurt- en sportcentra een onderdeel 
van zijn, is een publieke plek waar interactie plaats vindt tussen allerlei verschillende bevolkings-
groepen. Een plek bij uitstek voor acceptatie! 
 
De huidige buurt- en sportcentra worden momenteel door de diverse bevolkingsgroepen niet opti-
maal gebruikt. Er kan dan ook gezegd worden dat de integratiebevorderende functie van de buurt- 
en sportcentra (nog) niet erg groot is. Desondanks hebben de diverse organisaties een belangrijke 
ontmoetingsfunctie. Dit maakt dat de buurt- en sportcentra een plek is waar nieuwe ontmoetingen 
plaats kunnen vinden. Bij het ‘vrouwenfitness’, waar alleen vrouwen zijn toegestaan, vinden ont-
moetingen plaats tussen zowel Turkse, Marokkaanse, Afrikaanse en Nederlandse vrouwen. Aange-
zien veel (niet-westerse) allochtone vrouwen onvoldoende de Nederlandse taal beheersen trekken 
ze voornamelijk op met de eigen cultuur. Echter, zouden ze de taal beter beheersen is de sport-
school een plek waar de vrouwen onderling ook contacten kunnen uitwisselen. Deze ontmoeting 
vind plaats op basis van twee processen; enerzijds positieve tolerantie en anderzijds parochialise-
ring. Bij positieve tolerantie worden ‘anderen’ in hun ‘anders’ zijn herkend, gerespecteerd en soms 
zelfs bejegend. Bovendien is het een plek waar de toegang alleen vrij is voor de zogenaamde paro-
chieleden. In dit domein hebben o.a. buurt- wijk- en dorpsgenoten vrij toegang en worden vreem-
den gedoogd.  
 Aan de andere kant is het een feit dat gelijksoortige mensen elkaar opzoeken. Voor de Turkse 
vrouwen fungeert de ‘Turkse theeochtend’ in buurtcentrum Veldhuizen voornamelijk als ontmoe-
tingsmoment. Veel Turkse vrouwen zien dit moment als een ontsnapping aan de dagelijkse bezig-
heden. Het is een mogelijkheid om met vrouwen met dezelfde (culturele) achtergrond onder het 
genot van een kopje thee en wat lekkers, over alledaagse dingen te praten. Naast de persoonlijke 
motivatie om samen te clusteren is er overigens ook een maatschappelijke motivatie; in Nederland 
wordt steeds meer de assimilatiegedachte aangehangen. Vooral op het gebied van waarden en 
normen is de Nederlandse cultuur dominant. Het denken vanuit een dominante cultuur bepaald de 
beeldvorming en heeft vaak tot gevolg dat de behoefte vanuit de niet- dominante cultuur aan het 
vorm geven van een etnische identiteit groter wordt. Laten zien wie je bent en waar je vandaan 
komt wordt namelijk belangrijker als er weinig sprake is van acceptatie. Een groot voordeel van de 
openbare ruimte in het algemeen en dat van de buurt- en sportcentra in het bijzonder is dat deze 
zogenaamde parochiale domeinen niet afgesloten en veranderlijk zijn. Er kan door de domeingren-
zen heen gekeken en gebroken worden opdat positieve tolerantie een kans krijgt. 

 
7.7 Conclusie 

De literatuur en de interviews maken inzichtelijk dat er een opvallend verschil waarneembaar is 
tussen de Nederlandse manier van recreëren en de manier van recreëren door niet-westerse al-
lochtonen. Dit omdat beide groepen aan de definitie ‘vrije tijd’ een hele andere betekenis toeken-
nen. Daar waar de Nederlander vrije tijd ziet als de tijd waarover zij geen verantwoording hoeft af 
te leggen is vrije tijd in de ogen van niet-westerse allochtonen meer verweven met de normale 
dagbesteding. Een ander belangrijk verschil is dat er onder niet-westerse allochtonen meer in 
groepsverband wordt ondernomen en de activiteiten die ze ondernemen vaak seksegebonden zijn. 
 Het merendeel Turkse en Marokkaanse mannen maakt nauwelijks gebruik van de voorzienin-
gen die aangeboden worden door de diverse buurt- en sportcentra. Zij geven de voorkeur aan acti-
viteiten die door de Turkse en Marokkaanse zelforganisatie in Ede georganiseerd worden.  
 In tegenstelling tot de Turkse en Marokkaanse mannen is de vrouw meer gebonden aan het 
huis en aan de kinderen. Vaak hebben de vrouwen geen betaalde baan, zijn zij geheel verantwoor-
delijk voor het huishouden, de verzorging van de kinderen en de bereiding van het eten. Voor hen 
is het moeilijk om vrije tijd te scheiden van de tijd die wordt besteed aan huishoudelijke taken. 
Wanneer de vrouwen wel tijd hebben om iets voor zichzelf te doen is tv kijken, lezen, handwerken 
en het ontmoeten van andere vrouwen van de eigen cultuur een favoriete bezigheid. Dit ontmoeten 
vindt onder andere thuis plaats, in een park, bij een speeltuin of in het buurtcentrum. Bij de dagin-
vulling van de vrouw kijken zij eerst of het niet ten koste gaat van de overige gezinsleden. Zodra 
man of kinderen worden gehinderd in hun bezigheden zal de vrouw haar daginvulling moeten aan-
passen.  
 De activiteiten die ondernomen worden door de niet-westerse bevolkingsgroepen – in de buurt- 
en sportcentra - zijn met name de betaalbare activiteiten. De niet-westerse bevolkingsgroepen 
hebben per maand maar een beperkt bedrag om van rond te komen. Dit maakt dat ze weinig geld 
uitgeven aan vrijetijdsbesteding en het liever gebruiken voor functionele dingen. Dit maakt dat veel  
typisch Nederlandse activiteiten voor velen niet tot de mogelijkheden behoort, omdat ze vrij prijzig 
gevonden worden.  
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 De huidige voorzieningen hebben momenteel, doordat veel activiteiten voor de niet-westerse 
bevolkingsgroepen niet betaalbaar zijn, een etnische identiteitsverstekende functie. Dit omdat de 
activiteiten waarvoor een grote vergoeding/tegemoetkoming gevraagd wordt – te denken valt aan 
een stadsbezoek – met name door de autochtone Nederlanders ondernomen wordt. De meer be-
taalbare activiteiten – te denken valt aan pottenbakken, naailessen etc. – worden ondernomen 
door de niet-westerse bevolkingsgroepen. Er is echter vanuit de niet-westerse bevolkingsgroep 
behoefte aan meer betaalbare voorzieningen. Hierbij is het van belang dat deze voorzieningen te-
vens meer aansluiting vinden bij de culturele identiteit. Met andere woorden: men ziet graag ty-
pisch niet-westerse activiteiten uit het vaderland terug in Nederland. Middels deze activiteiten is 
een culturele ontwikkeling mogelijk, waarbij de eigen identiteit versterkt wordt. Deze ontwikkeling 
is weliswaar vernieuwend als innovatief te noemen. Bovendien zouden de niet-westerse bevol-
kingsgroepen meer voorzieningen gezamenlijk met autochtone Nederlanders willen ondernemen. 
Wellicht dat activiteiten waarbij de culturele identiteit versterkt wordt mogelijkheden biedt om de 
diverse bevolkingsgroepen in contact met elkaar te brengen, door kennis te laten maken met de 
andere cultuur. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat er rekening gehouden dient te wor-
den met de scheiding man/vrouw, die vanuit het Islamitische geloof wordt opgelegd. 
 Om de participatie – daarmee ook de integratie – onder de bewoners van Veldhuizen A te Ede 
te bevorderen, rijst vanuit de niet-westerse bevolkingsgroepen de vraag of er vanuit de overheid 
mogelijkheden zijn om meer subsidies te vertrekken aan de diverse organisaties – waaronder ook 
de zelforganisaties -, opdat het ook voor de (niet-westerse) bevolkingsgroepen met een laag inko-
men mogelijk is om deel te nemen aan de diverse (typische Nederlandse) activiteiten. Dit naast 
participatie tussen de diverse bevolkingsgroepen tevens ter bevordering van de zelfontwikkeling.    
 Welke specifieke stappen ondernomen dienen te worden om de integratie in de wijk beter te 
laten slagen zal uitgewerkt worden in hoofdstuk 8 ‘Algemene conclusie en aanbevelingen’. 
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8. Algemene conclusie en aanbevelingen 

 
8.1 Conclusie 

De integratie op economisch, sociaal, cultureel en politiek gebied is in volle gang, maar nog niet 
volledig in Nederland. Zo ook niet in Veldhuizen A te Ede. De gemeente Ede wil in deze wijk moge-
lijke problemen rond wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid voorthelpen, 
opdat mensen in deze wijken weer kansen hebben en graag in hun wijk wonen.  
 Aangezien de integratie in Veldhuizen A te Ede niet optimaal verloopt worden door de buurt- en 
sportcentra diverse activiteiten georganiseerd. Deze zogenaamde integratiebevorderende activitei-
ten kan voor zowel niet-westerse mannen en vrouwen als een vorm van vrijtijdsbesteding worden 
gezien. Het probleem doet zich echter voor dat het aanbod niet geheel is afgestemd op de bevol-
kingsgroepen, waardoor allochtonen en autochtonen nog niet met elkaar in contact komen.  
 Zoals gezegd is er in deze wijk sprake van integratieproblematiek. Hierbij is het interessant te 
kijken naar integratie doormiddel van recreatieve participatie. Het belangrijkste doel in dit onder-
zoek is te achterhalen of recreatieve participatie bij kan dragen aan een betere integratie tussen 
niet-westerse allochtonen en autochtonen in Veldhuizen A te Ede. Dit doormiddel van het in kaart 
brengen op welke manier de buurt- en sportcentra meer aansluiting kunnen vinden bij de niet-
westerse allochtone bevolkingsgroepen als het gaat om het aanbieden van (recreatieve) activitei-
ten. Bij dit onderzoek is het van belang te weten welke (recreatieve) activiteiten de instellingen op 
dit moment aanbieden. Tevens dient een beter inzicht verkregen te worden over de vrijetijdsbeste-
ding van deze specifieke doelgroep. Dit kan bereikt worden door het huidige en gewenste aanbod 
tegen elkaar af te zetten, met dien verstande dat er mogelijke aanbevelingen kunnen worden ge-
daan waardoor de instellingen de doelgroep beter kunnen betrekken bij hun activiteiten. Met dit 
gegeven kan in de toekomst bij het aanbieden van (recreatieve) activiteiten beter rekening gehou-
den worden met specifieke ‘etnische’ wensen.  
 Dit heeft geleid tot de volgende centrale vraag: “In hoeverre kan recreatieve participatie ruimte 
geven aan de integratie tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen?” Deze centrale vraag is 
onderzocht aan de hand van de volgende deelvragen, namelijk: Wat betekent de definitie ‘multicul-
turele samenleving’?; Hoe functioneert de multiculturele samenleving in Nederland?; Wat zijn de 
kenmerken van migranten in Nederland? (Historische, religieuze, culturele en sociaal-economische 
achtergrond); Wat is vrijetijdsbesteding?; Wat is onze definitie van de begrippen ‘recreatie’ en 
‘vrije tijd’?; Welke perceptie hebben niet-westerse allochtonen van ‘recreatie’ en ‘vrije tijd’?; Hoe 
recreëren niet-westerse allochtonen buiten Nederland?; Hoe is het recreatiegedrag van niet-
westerse allochtonen in Nederland?; Welke (recreatieve) activiteiten bieden de instellingen in Veld-
huizen A momenteel?; Wat ondernemen de instellingen in Veldhuizen A om de allochtone bevol-
kingsgroepen te bereiken?; Welke (recreatieve) activiteiten worden door de allochtone doelgroep in 
Veldhuizen A ondernomen?; en Welke relatie kan gelegd worden tussen recreatieve participatie en 
integratie? 
 Een geheel overzicht is moeilijk te maken, zodoende dat het onderzoek beperkt is tot de recre-
atieve activiteiten in de wijk Veldhuizen A te Ede. 
 
Zowel de niet-westerse allochtonen in Nederland als de Nederlanders doen aan vrijetijdsbesteding. 
Echter de manier waarop beide groepen hun vrije tijd besteden verschilt nogal.  
 Onder de Nederlanders – jong en oud, man en vrouw - wordt er de afgelopen jaren steeds 
meer geconsumeerd. Het gebruik van allerlei stedelijke voorzieningen zoals cafés, restaurants, 
theaters, musea, winkels, parken en pleinen neemt de afgelopen jaren dan ook steeds meer toe. 
De 24-uurs economie speelt hier gretig op in, waardoor er steeds meer potentiële recreatiemomen-
ten bijkomen. De individuele oriëntatie heeft tegenwoordig steeds meer de overhand, waardoor de 
vrije tijd steeds flexibeler kan worden ingericht.  
 De vrijetijdsbesteding van de niet-westerse allochtonen in Nederland is, in tegenstelling tot de 
autochtone Nederlanders, in het algemeen gericht op onderling contact. Dit wil zeggen dat niet-
westerse allochtonen in hun vrije tijd veel bij elkaar zijn: binnen de huiselijke sfeer, in het Turk-
se/Marokkaanse café of buiten in de openbare parken en op pleintjes.  
 Met mooi weer zitten hele Turkse en Marokkaanse families gezamenlijk op een grasveldje of in 
een park in de buurt. In Turkije en Marokko is dit een hele normale aangelegenheid en gezegd kan 
worden dat dit een manier is om de eigen culturele identiteit te behouden. Doordat  Nederlanders 
deze manier van vrijetijdsbesteding niet gewend zijn, zullen zij zich ook niet zo gauw bij de groep 
niet-westerse bevolkingsgroepen voegen. 
 Het zijn met name de niet-westerse mannen die in hun vrije tijd sterk gericht zijn op de eigen 
groep. Doordat Nederlandse mannen nagenoeg nooit een bezoek brengen aan bijvoorbeeld een 
Turks café en de Turkse mannen vrijwel nooit een bezoek brengen aan een Nederlands café komen 
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ze elkaar in de vrije tijd niet snel tegen. Daarnaast zijn veel Turkse en Marokkaanse mannen niet 
actief in Buurtcentrum Veldhuizen. Van Turkse en Marokkaanse mannen kan gezegd worden dat ze 
in hun vrije tijd hun culturele identiteit behouden door voornamelijk ‘eigen’ ontmoetingsplaatsen te 
bezoeken. Eén van deze ontmoetingsplaatsen is de zelforganisatie. Zij geven meer de voorkeur aan 
een Turkse of Marokkaanse vereniging (zelforganisatie), welke zich eveneens in Ede bevinden.  
 Tevens zijn de niet-westerse vrouwen sterk gericht op de eigen groep. De vrouw is in tegen-
stelling tot de man meer gebonden aan het huis en de kinderen. De situatie van de vrouw wordt 
grotendeels bepaald door haar man, door haar familie en door de heersende waarden en normen 
van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap waartoe haar gezin behoort. Vaak hebben de vrou-
wen geen betaalde baan, zijn zij geheel verantwoordelijk voor het huishouden, de verzorging van 
de kinderen en de bereiding van het eten. Voor hen is het moeilijk om vrije tijd te scheiden van de 
tijd die wordt besteed aan huishoudelijke taken. Wanneer de vrouwen wel tijd hebben om iets voor 
zichzelf te doen is tv kijken, lezen en handwerken een favoriete bezigheid. Bovendien ontmoeten 
zij graag andere Turkse/Marokkaanse vrouwen in het park, in de speeltuin of in het buurtcentrum.  
Het beoefenen van een sport is in niet-westerse gezinnen niet zo vanzelfsprekend als in Nederland-
se gezinnen, zeker niet voor de vrouwen. Dit geldt met name voor de traditionele gezinnen.  
 
Het element ‘armoede’ is een kenmerkend begrip in Veldhuizen A te Ede. Veel bewoners moeten 
leven van een benedenmodaal inkomen. Dit heeft tot gevolg dat deelname aan allerlei (typisch 
Nederlandse) activiteiten vanuit financieel oogpunt vaak onmogelijk is.  
 De achterstelling in Veldhuizen A te Ede is multi-dimensionaal van aard en kent een differentië-
le sociale weerslag op verschillende bevolkingsgroepen. De oorzaken van achterstelling in deze wijk 
kunnen verklaard worden door enerzijds het concept cultuur van armoede welke stedelijke achter-
stelling als een gevolg ziet van de interne tekortkomingen van de armen – aan hen die achterstel-
ling als een product van klassenconflict binnen de heersende sociale vorming interpreteert (Pacio-
ne, 2005). Hiermee samenhangend het proces waarbij de sociale onevenwichtige positie van de 
ene op de andere generatie wordt doorgegeven, ook wel cyclus van armoede genoemd (Pacione, 
2005). Armoede is dan ook een centraal element in het multi-dimensionale probleem van achter-
stelling, waarin individuele problemen die elkaar versterken leidt tot een situatie van samengesteld 
nadeel voor de getroffenen (Pacione, 2005). Zoals in paragraaf 2.2 beschreven staat hebben men-
sen uit etnische minderheden meer kans om in armoede te leven dan autochtone wijkbewoners 
(Pacione, 2005). De concentratie van het hoge armoedeniveau en zwarte etnische status in de 
zogenoemde aandachtswijken – waartoe ook Veldhuizen A behoort - weerspiegelen een omgeving 
van sociale en economische achterstand (Jargowsky, 1996). Er wordt door Pacione verondersteld 
dat waar in stedelijke gebieden armoede en meervoudige achterstelling ruimtelijke zijn geconcen-
treerd, een vruchtbare voedingsbodem voor anti-sociaal gedrag en een invloedrijke criminele sub-
cultuur kan ontwikkelen (Pacione, 2005). Echter in Veldhuizen A zijn de mensen niet anti-sociaal te 
noemen, er is immers vanuit de diverse bevolkingsgroepen vraag naar meer sociale cohesie tussen 
de wijkbewoners. Echter, vanwege de heersende armoede, met name onder de niet-westerse be-
volkingsgroepen, is deelname aan diverse (typisch Nederlandse recreatieve) activiteiten niet moge-
lijk waardoor de etnische identiteit versterkt wordt en de sociale integratie in het geding komt.   
 
Om de integratie in Veldhuizen A tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen middels recrea-
tieve participatie te doen slagen zal meer aandacht besteed moeten worden aan onderstaande 
punten.  
  Ten eerste, wordt de wijk gekenmerkt door een gebrekkige hoeveelheid speelvoorzieningen 
voor kinderen. In de buurt is wel een grasveldje en pleintje aanwezig met enkele speeltoestellen 
erop. Echter het aantal en de kwaliteit van deze voorzieningen laat te wensen over. Meer sportpar-
ticipatie en ontmoetingsgelegenheden zijn gewenst. Hierbij kan gedacht worden aan een multifunc-
tioneel sportplein; bestaande uit o.a. een skatebaan en een pannakooi, welke in relatie kan staan 
met een Cruijff-court. Dit plein biedt meerdere takken van sport aan diverse leeftijdscategorieën. 
Doormiddel van meer sportparticipatie en ontmoetingsgelegenheden worden kinderen van jongs af 
aan groot gebracht met de kenmerken van de multiculturele samenleving. Dit maakt het ontmoe-
tingsplein tot een ideale plek waar kinderen vroegtijdig leren om naast en met elkaar te spelen en 
te praten.   

Ten tweede, beschikt Veldhuizen momenteel niet over een park. Het nabijgelegen park ligt ver 
buiten de wijk en wordt gekenmerkt door hondenpoep, waardoor een ‘poepvrij’ plekje vinden moei-
lijk is. Het ontbreken van een park in de nabijheid wordt onder de niet-westerse bevolkingsgroepen 
als een gemis beschouwd. Dit omdat het voor Turken en Marokkanen traditie is om op een zonnige 
dag, al dan niet samen met andere gezinnen, een bezoek te brengen aan een nabijgelegen park. 
Echter, de parken zoals wij deze in Nederland kennen kunnen niet tippen aan de stadsparken in 
Turkije en Marokko. De realisering van een multifunctioneel park, voorzien van o.a. waterpartijen, 
sport- en spelfaciliteiten, bankjes, een terras en toiletten, is dan ook een must. Bovendien zou in 
de parken mogelijkheden geboden moeten worden om te kunnen picknicken en/of te barbecueën. 
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Een park is een plek bij uitstek voor ontspanning, wandelen, picknicken, sport/spel en het ontmoe-
ten van nieuwe mensen. 

Ten derde, moeten buurt- en sportcentra actief blijven in het organiseren van betaalbare activi-
teiten waar mensen met verschillende nationaliteiten aan mee kunnen doen. Momenteel worden 
veel activiteiten door niet-westerse allochtonen duur gevonden, wat tot gevolg heeft dat deze be-
volkingsgroepen niet deelnemen aan bepaalde activiteiten en/of cursussen. Het zijn met name 
niet-westerse allochtonen die activiteiten volgen die gratis zijn of waarvoor een kleine bijdrage 
gevraagd wordt. Een gezamenlijk uitstapje naar bijvoorbeeld een dierentuin is vaak alleen wegge-
legd voor meer welvarende bevolkingsgroepen, omdat hiervoor een grotere bijdrage gevraagd 
wordt. Er rijst vanuit de niet-westerse bevolkingsgroepen de vraag of er wellicht mogelijkheden 
zijn om vanuit de overheid meer subsidies te verstrekken aan diverse organisaties – waaronder 
ook de zelforganisaties -, opdat het ook voor de (niet-westerse) bevolkingsgroepen met een laag 
inkomen mogelijk is om deel te nemen aan de diverse (typisch Nederlandse) activiteiten. Dit naast 
zelfontwikkeling tevens ter bevordering van de participatie tussen de diverse bevolkingsgroepen.   

Ten vierde, is volgens een aantal niet-westerse mannen het huidige activiteitenaanbod met 
name gericht op de eerste generatie allochtonen, waarbij het meer gaat om ‘overleven’ in plaats 
van ‘ontwikkelen’. Hiermee bedoelen zij dat het huidige aanbod activiteiten zoals taallessen, com-
putercursussen, naailessen etc. gericht zijn op allochtone bevolkingsgroepen die net in Nederland 
zijn komen wonen, waarvoor het ‘overleven’ in het nieuwe en vreemde land van toepassing is. Mijn 
inziens zijn deze ‘overlevingsactiviteiten’ onmisbaar in het buurtcentrum, aangezien er vanuit de 
niet-westerse bevolkingsgroepen uit de wijk veel vraag is naar deze activiteiten. Echter, ben ik van 
mening dat de focus verplaatst kan worden naar meer ‘ontwikkelingsactiviteiten’ aangezien het 
merendeel van de niet-westerse allochtonen bijna twintig jaar in Nederland woont. Hierbij kan te-
vens gehoor worden gegeven aan de wens meer activiteiten te organiseren welke aansluiten bij de 
eigen culturele identiteit. Het is van belang dat de diverse bevolkingsgroepen meer affiniteit met 
de activiteit hebben, waardoor meer verbondenheid met de activiteit ontstaat. Deze ontwikkeling 
biedt bovendien mogelijkheden om diverse bevolkingsgroepen in contact met elkaar te brengen en 
kennis te laten maken met de andere cultuur. 
 Ten vijfde, dient er meer aandacht te komen voor de scheiding man/vrouw, welke vanuit het 
Islamitische geloof opgelegd wordt. Momenteel is er geen strikte scheiding, waardoor veel niet-
westerse vrouwen bepaalde activiteiten mijden. Activiteiten die wel een strikte scheiding tussen 
man/vrouw kennen zullen naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie ophouden te bestaan. 
Dit tot groot ongenoegen van de niet-westerse vrouwen waarmee ik gesproken heb. Juist het sa-
men ondernemen met vrouwen – zowel van de eigen cultuur als autochtone vrouwen -  wordt door 
de niet-westerse vrouwen als zeer plezierig ervaren. Zodra er een striktere scheiding is in mannen 
en vrouwen activiteiten zullen de niet-westerse vrouwen hier vaker aan deelnemen. Geliefde en 
daardoor gewenste activiteiten zijn het vrouwenfitness, het zogenoemde ‘vrouwenzwemmen’, maar 
ook maatschappelijke activiteiten zoals computercursussen, pottenbakken en bloemschikken. 
 Ten zesde, dient er een betere afstemming te komen tussen de diverse bevolkingsgroepen en 
de diverse activiteiten. Dit opdat allochtonen en autochtonen elkaar kunnen ontmoeten en beter 
met elkaar in contact kunnen komen. Deze integratiebevorderende activiteiten moeten in de toe-
komst dan ook beter gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Gestreefd dient te worden naar de ver-
sterking van sociale contacten, door gerichte straatacties en/of straatactiviteiten. Maar ook activi-
teiten organiseren die gericht zijn op ontmoeting, kennisuitwisseling en/of samenwerking tussen de 
bewoners van verschillende generaties en uit verschillende culturen. Hierbij dient gestreefd te wor-
den naar contacten die duurzaam van aard zijn rond thema’s die voortkomen uit gedeelde interes-
ses en belangen. Hierbij kan gedacht worden aan samen koken en het samen eten. 
 Ten zevende, verdient de Nederlandse taal op basisscholen onder de niet-westerse kinderen 
meer aandacht, doordat zij moeite hebben met spelling. Momenteel ervaren autochtone ouders de 
zogenoemde ‘zwarte’ scholen als problematisch, doordat deze ontwikkeling volgens hen de leermo-
gelijkheden van hun kind(eren) in gevaar brengt. Dit heeft tot gevolg dat veel autochtone ouders 
de neiging hebben hun kinderen van deze ‘zwarte’ scholen te halen. Dit is mijn inziens een gemiste 
kans, doordat het de niet-westerse kinderen ontnomen wordt zich zelf te bewijzen. Er dient dan 
ook meer aandacht geschonken te worden aan de begeleiding van allochtone kinderen bij taalpro-
blemen. Meer aandacht aan spelling op basisscholen kan er toe bijdragen dat de (taal)kloof tussen 
allochtone en autochtone kinderen verminderd, opdat het niveau in de klas vrijwel gelijk is waar-
door ieder kind normaal mee kan draaien. Bovendien is de lagere school een ideale plek waar kin-
deren vroegtijdig leren om naast elkaar te spelen, te leren, te praten etc.  
 Ten achtste, wordt er volgens de geïnterviewden momenteel negatief gekeken naar zelforgani-
saties. Dit omdat het volgens ons Nederlanders segregatie in de hand werkt. De Turkse en Marok-
kaanse Nederlanders daarentegen zien de zelforganisatie eerder als een verrijking (van de culture-
le identiteit), waarbij de integratie van de Turken en Marokkanen in de Nederlandse samenleving 
niet in het geding komt. Het is van belang de minderheden in de Nederlandse samenleving goed te 
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organiseren en faciliteren. Zodra dit niet het geval is, kan de participatie niet goed op gang komen. 
Dit maakt dat het positief benaderen en beter faciliteren van zelforganisaties gewenst is.  
 
Momenteel zijn de buurt- en sportcentra in Veldhuizen A eerder identiteitsversterkend te noemen, 
dan de beoogde integratiebevorderende werking van deze organisaties. Dat terwijl de niet-
westerse allochtonen in Veldhuizen A te Ede het gebrek aan contacten en participatie autochtone 
mensen betreuren. Hiervoor zijn volgens hen een aantal oorzaken aan te wijzen, namelijk: het 
vaak slecht beheersen van de Nederlandse taal, de lagere sociaal-economische situatie - waardoor 
veel etnische minderheden zijn aangewezen op woningen gesitueerd in complexen/woonwijken met 
(sociale) problemen – en verschillen in cultuur. Over het algemeen wonen de niet-westerse alloch-
tonen liever in een gemengde wijk, omdat dit tevens de ontwikkeling van hun kind ten goede 
komt. Echter, het zijn met name de hoger opgeleide allochtonen die zich een huis in deze ‘witte’ 
wijken kunnen bemachtigen.  
 Volgens de geïnterviewden is het bij integratie (door middel van participatie) van belang te 
kijken naar wat de diverse bevolkingsgroepen bindt. Door het aanbieden van ‘betaalbare’ activitei-
ten waarbij men rekening houdt met de culturele identiteit, kan getracht worden de andere bevol-
kingsgroepen te interesseren voor de andere cultuur. Bij deze activiteiten dient echter wel rekening 
gehouden te worden met de scheiding man/vrouw, welke vanuit het Islamitische geloof wordt op-
gelegd.  
 Zodra de mensen meer gemeen hebben op het gebied van recreatieve participatie, pas dan 
kunnen zij volledig meedraaien in de Nederlandse samenleving. Echter, feit is dat een ieder zelf 
kleur geeft aan de Nederlandse samenleving. Hiermee wil ik aangeven dat je als organisatie veel 
kunt willen, maar dat je om de ‘integratie’ te kunnen laten slagen je wel de diverse bevolkings-
groepen erin mee moet krijgen. Immers, het moet vanuit de mensen zelf komen om de integratie 
door middel van (recreatieve) participatie te doen laten slagen. Het rest de organisaties hierin het 
voortouw te nemen door activiteiten aan te bieden waarmee de mensen zich kunnen identificeren. 
Dit maakt dat integratie tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen doormiddel van (recrea-
tieve) participatie mogelijk is, mits het goed gefaciliteerd en gestimuleerd wordt.  
 Kortom: integratie door middel van (recreatieve) participatie kan bereikt worden mits enerzijds 
ingespeeld wordt op de heersende armoede, anderzijds dat het activiteitenaanbod meegaat met de 
ontwikkeling; behoeftes veranderen immers in de loop der tijd!  

 
8.2 Aanbevelingen 

Ik ben van mening dat niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen pas volledig mee kunnen draai-
en in de Nederlandse samenleving, zodra de mensen van diverse bevolkingsgroepen meer gemeen 
hebben op het gebied van recreatieve participatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen hieron-
der een aantal aanbevelingen worden gedaan. Deze aanbevelingen vloeien voort uit het onderzoek 
en de gehouden interviews en is in te delen in vier categorieën: aanbevelingen voor voorzieningen 
met betrekking tot de vrijetijdsbesteding, aanbevelingen voor voorzieningen die aangeboden wor-
den door de diverse buurt – en sportcentra, aanbevelingen ten aanzien van de integratie en aan-
bevelingen ten aanzien van de vrijetijdsbesteding �� integratie. 
  
Aanbevelingen voor voorzieningen met betrekking tot de vrijetijdsbesteding 

� Meer speelvoorzieningen voor kinderen in de buurt zijn gewenst. Deze voorzieningen zou-
den meer verspreid door de wijk gesitueerd kunnen worden, opdat ze voor een ieder mak-
kelijk bereikbaar zijn. Tevens zijn bij deze speelvoorzieningen voldoende zitgelegenheden 
gewenst, opdat de moeders rustig kunnen zitten terwijl ze hun kroos in de gaten houden. 
Op deze manier ontstaan plekken in de buurt die als een gezellige ontmoetingsplaats kun-
nen gaan fungeren. 

� De vele groene ruimtes moeten weer aantrekkelijk worden voor de bewoners. Tevens zou 
er meer gebruiksgroen aangelegd moeten worden waar kinderen kunnen spelen. Te denken 
valt aan een soort parkje waar kinderen in bomen mogen klimmen en hutten kunnen bou-
wen. Een soort plek waar weinig ‘regels’ gelden en de kinderen vol op hun gang kunnen 
gaan26.  

� De openbare groene ruimtes en de openbare voorzieningen zouden beter moeten worden 
onderhouden door de gemeente of door de mensen zelf. Om dit te bewerkstelligen dient de 
zelfwerkzaamheid van de buurtbewoners gestimuleerd worden. Tevens moet meer aan-
dacht worden besteed aan plaatsen waar honden kunnen worden uitgelaten. Met dien ver-
stande dat parkjes, veldjes en pleinen ‘poep-vrij’ blijven, opdat er volop gerecreëerd kan 
worden.  

                                                 
26 Dit in tegenstelling tot wat in subparagraaf 5.5.1 ‘natuurrecreatie’ staat beschreven. 
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� Meer voorzieningen in parken en bossen is een must. De huidige parken en bossen voldoen 
vandaag de dag niet aan de wensen van de allochtone medemens. Een park wat meer op 
een Turks ‘gezinspark’ lijkt is gewenst. Dit zijn mooie groene parken – afgelegen van de 
bewoonde wereld – welke voorzien zijn van o.a. water, diverse sport- en spelfaciliteiten, 
bankjes en toiletten. Bovendien dient het een park te zijn waar voor een ieder voldoende te 
beleven valt. Zo zou er voor de jonge kinderen genoeg speelvoorzieningen moeten zijn, 
terwijl de oudere kinderen een plekje moeten krijgen waar ze onder elkaar kunnen zijn. 
Ook moeten er mogelijkheden zijn om een hapje en/of een drankje te nuttigen. Een terras 
zou een prima oplossing zijn; een plek waar wat genuttigd kan worden. Bovendien zou in 
de parken mogelijkheden geboden moeten worden om te kunnen picknicken en/of te bar-
becueën. Het wordt in de Turkse cultuur belangrijk gevonden dat men bij het bezoek in een 
park of bos de hele dag kan blijven, vandaar de vraag naar toiletten. 

� Diverse migrantenorganisaties ter ondersteuning van zelforganisaties verdienen meer (fi-
nanciële) aandacht. Het is van belang de minderheden in de Nederlandse samenleving 
goed te organiseren, waardoor participatie op gang kan komen. Het positief benaderen en 
beter faciliteren van zelforganisaties is dan ook zeer gewenst. 

 
Aanbevelingen voor voorzieningen die aangeboden worden door de diverse buurt – en sportcentra 

� De huidige activiteiten zijn te weinig gericht op de scheiding man/vrouw, welke vanuit het 
Islamitische geloof opgelegd wordt. Zodra er een striktere scheiding is in mannen en vrou-
wen activiteiten zullen de niet-westerse vrouwen hier vaker aan deelnemen. Geliefde en 
daardoor gewenste activiteiten zijn het vrouwenfitness, het zogenoemde vrouwenzwem-
men, maar ook maatschappelijke activiteiten zoals computercursussen, pottenbakken en 
bloemschikken.  

� Het aanbod van de buurtcentra moet meer gericht zijn op ‘ontwikkelen’ in plaats van op 
‘overleven’. Hierbij kan in maatschappelijk opzicht gedacht worden aan het beter stimule-
ren van onderwijs waardoor een betere positie verkregen wordt. In cultureel opzicht kan 
men denken aan het aanbieden van typisch niet-westerse culturele activiteiten, waaronder 
bijvoorbeeld aquarellen, sierraden maken, handwerken en andere kunstzinnige activiteiten 
valt. Dit brengt ons bij het volgende punt: ‘culturele identiteit’.  

� Het aanbod moet tevens beter aansluiten bij de niet-westerse culturele identiteit. Het is 
van belang dat de diverse bevolkingsgroepen meer affiniteit met de activiteit hebben. Het 
is immers zo dat zodra men zich meer kan identificeren met de activiteiten er meer gebruik 
zal worden gemaakt van het aanbod. Hierbij kan identiteit als een belangrijke motivatie ge-
zien worden om zich met het aanbod verbonden te voelen. Deze ontwikkeling biedt boven-
dien mogelijkheden om diverse bevolkingsgroepen in contact met elkaar te brengen en 
kennis te laten maken met de andere cultuur. 

� Mogelijkheden bieden voor (huis)vrouwen om certificaten te behalen voor bijvoorbeeld 
handwerken en bloemschikken. Deze vorm van zelfvoorziening biedt de niet-westerse 
vrouwen in Nederland de mogelijkheid om, middels een erkend certificaat, zichzelf te ont-
plooien en een extra zakcentje bij te verdienen. 

� Vanuit de niet-westerse bevolkingsgroepen rijst de vraag of er mogelijkheden zijn om van-
uit de overheid meer subsidies te verstrekken aan diverse organisaties – waaronder ook de 
zelforganisaties -, opdat het ook voor de (niet-westerse) bevolkingsgroepen met een laag 
inkomen mogelijk is om deel te nemen aan de diverse (typisch Nederlandse) activiteiten. 
Dit naast zelfontwikkeling tevens ter bevordering van de participatie tussen de diverse be-
volkingsgroepen.    

� Het is wenselijk de activiteiten door te laten gaan tijdens de schoolvakanties. Het elkaar 
ontmoeten in de vakanties gebeurt nu wel, maar wordt op een andere locatie minder aan-
trekkelijk gevonden. 

� Voorlichting over diverse maatschappelijke vraagstukken (o.a. gezondheid) onder niet-
westerse allochtone vrouwen in het buurtcentrum is gewenst. 

� Het benadrukken van de diverse activiteiten in de buurt- en sportcentra via maatschappe-
lijke instanties (o.a. huisarts, gezondheidscentra, basisscholen). Hierbij kan het bewust 
maken van het aanbod plaats vinden via folders of doormiddel van face-to-face contact. Dit 
enerzijds ter bevordering van de gezondheid, anderzijds ter bevordering van de participa-
tie. 

 
Aanbevelingen ten aanzien van de integratie 

� Er moet voor een ieder genoeg mogelijkheden blijven om de Nederlandse taal te leren. Ex-
tra ondersteuning voor allochtone vrouwen verdient de aandacht. Dit kan bewerkstelligd 
worden door het aanbieden van voorbereidingstrajecten. Dit met dien verstande dat ener-
zijds de barrière om contact te zoeken met autochtone Nederlanders doorbroken wordt, 
anderzijds dat ook voor allochtone vrouwen het inburgeringsexamen haalbaar wordt. 
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� Om allochtone, gehuwde vrouwen beter te laten participeren in de maatschappij moeten 
meer activiteiten georganiseerd worden die gericht zijn op ‘ontwikkelen’. Hieronder valt ook 
het bevorderen van deelname aan vrijwilligerswerk door de allochtone, gehuwde vrouw. 

� Er dient meer aandacht geschonken te worden aan de begeleiding van allochtone kinderen 
bij taalproblemen. Hierbij kan gedacht worden aan vrijwilligers/onderwijsassistenten die 
hulp bieden bij de Nederlandse spelling. Dit met als gewenst resultaat de (taal)kloof tussen 
allochtone en autochtone kinderen te doen wegnemen, opdat het niveau in de klas vrijwel 
gelijk is waardoor ieder kind ‘normaal’ mee kan draaien.  

� Kinderen op de lagere school moeten al meer worden gewezen op de voordelen van de 
multiculturele samenleving. De lagere school is een ideale plek waar kinderen vroegtijdig 
leren om naast en met elkaar te spelen, te leren, te praten etc. Immers, jong geleerd is 
oud gedaan. 

� Om de allochtone en autochtone bewoners van Veldhuizen A met elkaar in contact te bren-
gen zullen activiteiten georganiseerd moeten worden die gericht zijn op kennisuitwisse-
ling/samenwerking tussen bewoners van verschillende generaties en uit verschillende cul-
turen.  

 
Aanbevelingen ten aanzien van de vrijetijdsbesteding �������� integratie 

� Gestreefd dient te worden naar meer sportparticipatie en ontmoetingsgelegenheden. Hier-
bij kan gedacht worden aan een multifunctioneel sportplein; bestaande uit o.a. een skate-
baan en een pannakooi, welke in relatie kan staan met een Cruijff-court. Dit plein biedt 
meerdere takken van sport aan diverse leeftijdscategorieën. De jongeren dienen bij het 
gebruik en het onderhoud van het plein en de materialen betrokken te worden.  

� De realisering van een multifunctioneel park is een must. Mogelijkheden voor dit park zijn 
o.a. waterpartijen, sport- en spelfaciliteiten, bankjes, een terras en toiletten. Bovendien 
zou in het park de mogelijkheden geboden moeten worden om te kunnen picknicken en/of  
te barbecueën. Een park is een plek bij uitstek voor ontspanning, wandelen, picknicken, 
sport/spel en het ontmoeten van nieuwe mensen. 

� Buurt- en sportcentra moeten actief blijven in het organiseren van (betaalbare) activiteiten 
waar mensen met verschillende nationaliteiten aan mee kunnen doen. Hierdoor zou het 
onderlinge begrip vergroot kunnen worden en zou men de voordelen kunnen gaan inzien 
van het leven in een multiculturele samenleving. Een samenleving waarin verschillende cul-
turen in harmonie met elkaar samen leven. 

� Een striktere scheiding tussen mannen en vrouwen activiteiten bevordert de deelname van 
met name niet-westerse vrouwen aan diverse activiteiten. In combinatie met het aanbie-
den van betaalbare activiteiten zal de participatie tussen allochtone en autochtone vrouwen 
doen toenemen. Hierbij dient gestreefd te worden naar contacten die duurzaam van aard 
zijn rond thema’s die voortkomen uit gedeelde interesses en belangen. Hierbij kan gedacht 
worden aan samen koken en het samen eten.  

� Het aanbod van de buurtcentra moet meer gericht zijn op ‘ontwikkelen’ in plaats van op 
‘overleven’. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het activiteitenaanbod tevens beter 
moet aansluiten bij de niet-westerse culturele identiteit. Dit biedt bovendien mogelijkheden 
om diverse bevolkingsgroepen in contact met elkaar te brengen, door kennis te laten ma-
ken met de andere cultuur. 

� Het activiteitenaanbod van de buurt- en sportcentra dient beter afgestemd te worden op de 
diverse bevolkingsgroepen. Dit opdat allochtonen en autochtonen elkaar kunnen ontmoeten 
en beter met elkaar in contact kunnen komen. Deze integratiebevorderende activiteiten 
moeten in de toekomst dan ook beter gefaciliteerd en gestimuleerd worden. 

� Gestreefd dient te worden naar de versterking van sociale contacten, door gerichte straat-
acties en/of straatactiviteiten. Maar ook activiteiten organiseren die gericht zijn op ontmoe-
ting, kennisuitwisseling en/of samenwerking tussen de bewoners van verschillende genera-
ties en uit verschillende culturen.  

� De voordelen van de multiculturele samenleving dient van jongs af aan bij kinderen bijge-
bracht te worden. De lagere school is een ideale plek waar kinderen vroegtijdig leren om 
naast en met elkaar te spelen, te leren, te praten etc.  

� Het positief benaderen en beter faciliteren van zelforganisaties is gewenst. 
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9. Reflectie 

 
Naar mijn gevoel beschik ik over voldoende kennis om een weldoordacht antwoord te geven op de 
hoofd- en deelvragen.  
 Voor de eerste hoofdstukken van mijn scriptie ben ik voornamelijk uitgegaan van bestaande 
literatuur en eerder geschreven scripties en afstudeeropdrachten. Als aanvulling daarop heb ik 
contact gehad met circa vijfentwintig niet-westerse allochtonen uit Veldhuizen A. Ik kan dan ook 
zeggen dat de individuele interviews onder niet-westerse allochtonen en het groepsinterview met 
een tiental Turkse vrouwen zeer vruchtbaar voor mijn onderzoek zijn geweest. 
 In eerste instantie was het nogal lastig om in contact te komen met mensen die mij input kon-
den geven voor mijn onderzoek. Ik heb er daarom voor gekozen om contact te zoeken met perso-
nen die werkzaam zijn bij de diverse organisaties. Na veel gemaild te hebben en een aantal tele-
foontjes gepleegd te hebben, heb ik mevrouw Kabalay van Welzijnsorganisatie Welstede, de heer 
Çelik van ROC A12 en mevrouw Pienink van Buurtcentrum Veldhuizen bereid gevonden om me te 
helpen met mijn onderzoek. Doordat ze mijn onderzoek erg interessant vonden hebben ze hun 
uiterste best gedaan om me in contact te brengen met de niet-westerse bevolkingsgroepen. 
 Veel van de mensen met wie ik gesproken heb hadden best moeite met de Nederlandse taal. 
Dit tot gevolg hebbende dat ze vaak een vraag niet begrepen. Ik mag dan ook wel zeggen dat ik 
het af en toe best moeilijk vond om zinnen beter te verwoorden. Ik kreeg dan ook herhaaldelijk de 
vraag of ik uit kon leggen wat ik met ‘vrije tijd’ en ‘park’ bedoelde. Je probeert het woord dan zo 
goed mogelijk het omschrijven, maar vraagt je tegelijkertijd af of ze je nu wel begrijpen. Het is 
voor ons zo vanzelfsprekend wat een park is, wij hebben daar zelf een goed beeld bij. Maar bij de 
formulering: een ‘park’ is een groene ruimte met bomen en bankjes, waar men kan lopen en kan 
genieten van de omgeving, kreeg ik vaak gelijk de opmerking ‘zoiets als een bos?’ terug. Voor mijn 
gevoel kon ik het niet beter uitleggen, waardoor je dan geneigd bent te zeggen: ‘ja, zoiets als een 
bos’. Dat terwijl een bos en een park voor ons twee hele verschillende definities zijn.        
 Ik werd door de niet-westerse bevolkingsgroep met open armen ontvangen en men was dan 
ook zeer enthousiast over mijn onderzoek. Er was zelfs één Turkse meneer die voor dat ik maar 
één vraag gesteld had, me al alles over Veldhuizen verteld had. Daarnaast viel het me bij het 
groepsinterview met een tiental Turkse vrouwen op dat zij (in tegenstelling tot de mannen die ik 
gesproken heb) zeer gereserveerd zijn en ook niet zo snel hun oordeel geven. Op de vraag: ‘Waar 
zou u in uw buurt nog meer behoefte aan hebben om uw vrije tijd aan te besteden?’ kreeg ik niet 
echt een antwoord los. Dit maakte me erg nieuwsgierig, omdat ze eigenlijk over alles vrij open 
spraken. Toen ik vroeg waarom zij geen antwoord op deze vraag konden geven, gaven ze me te 
kennen dat ze (voor hun gevoel) weinig invloed hebben. Er wordt volgens hen te weinig naar de 
bewoners van Veldhuizen A/de gebruikers van o.a. het buurtcentrum geluisterd. De vrouwen ver-
telden me dat ze al meerdere malen aangegeven hebben het wenselijk te vinden als de activiteiten 
meer toegespitst zouden worden op hun wensen en behoeften. Naast meer ‘ontwikkelingsactivitei-
ten’ zouden ze ook graag meer mee willen doen met meer typisch Nederlandse activiteiten. Blijk-
baar worden er nu (steden)tochtjes georganiseerd, waarbij ze zich enigszins gepasseerd voelen, 
omdat ze daar simpweg het geld niet voor hebben. Dat terwijl als de tochtjes betaalbaar zouden 
zijn, ze graag mee zouden willen. Dit met de achterliggende gedachte zich meer te ontwikkelen en 
een beter contact met de overige vrouwelijke bevolkingsgroepen te krijgen.  
  Ik kan dan ook wel zeggen dat de interviews mij (nieuwe) inzichten heeft gegeven in zaken en 
ontwikkelingen die ik slechts uit de literatuur of via de media verkregen heb.    
 ‘Samenwerking’ (tussen de diverse betrokken organisaties en de bewoners) is mijn inziens een 
belangrijk sleutelwoord voor succesvolle integratie. Hierbij zijn participatie en het bundelen van 
krachten belangrijke factoren. Met integratie bedoel ik de wederzijdse acceptatie; de migranten 
worden een geaccepteerd onderdeel van de samenleving. Een samenleving waarin verschillende 
bevolkingsgroepen – met ieder zijn eigen cultuur - in harmonie met elkaar kunnen samenleven. 
Een samenleving die wat met elkaar gemeen heeft, veel meer dan alleen dezelfde overheid.    
 Deze bevindingen –  ‘betere samenwerking’ - kunnen wat mij betreft wel gegeneraliseerd wor-
den naar nationaal niveau. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat de aanbevelingen 
omtrent ‘integratie doormiddel van (recreatieve) participatie’ sterk afhankelijk zijn van de onder-
zochte wijk. De onderzoeksresultaten en de daaraan gekoppelde aanbevelingen waren misschien 
wel heen anders geweest als ik een andere wijk gekozen had.    
 Ten slotte wil ik graag aanbevelingen doen voor vervolgonderzoek. Deze aanbevelingen komen 
veelal voort uit tekortkomingen en onmogelijkheden in mijn eigen onderzoek. In dit onderzoek zou 
ik mij richten op de niet-westerse bevolkingsgroepen in Veldhuizen A te Ede. Ik heb dan ook mijn 
uiterste best gedaan om in contact te komen met de diverse bevolkingsgroepen. Echter, heb ik 
uiteindelijk alleen contact gehad met de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. Dit maakt dat 
dit onderzoek perspectieven biedt voor nader onderzoek. Hierbij zou enerzijds specifieker ingegaan 
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kunnen worden op de overige niet-westerse bevolkingsgroepen. Anderzijds biedt het mogelijkhe-
den om recreatieve participatie op diverse schaalniveaus te bestuderen en met elkaar te vergelij-
ken.   
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Bijlage 
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Bijlage 1 Vragenlijst Veldhuizen A te Ede 

 
 
Algemeen 
 
1. Geslacht:       Man/Vrouw 

 

2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 

o < 15 jaar 

o 15 – 29 jaar 

o 30 – 44 jaar 

o 45 – 59 jaar 

o 60 – 74 jaar 

o 75 jaar en ouder 

   

3. Wat is uw geboorteland?    ………………………………………………………………………………… 

 

4. En uw geboorteplaats (stad/platteland)   ………………………………………………………………………………… 

 

5. Waar zijn uw ouders geboren?    ………………………………………………………………………………… 

 

6. Indien u niet in Nederland bent geboren, 

 in welk jaar bent u naar Nederland gekomen?  ………………………………………………………………………………… 

 

7. Waar woont u momenteel? (straatnaam/buurt)  ………………………………………………………………………………… 

 

8. Hoe lang woont u al in deze wijk?   ………………………………………………………………………………… 

 

9. Wat zijn uw belangrijkste bezigheden overdag?  

o Het volgen van een studie 

o Het hebben van een betaalde baan 

o Het doen van vrijwilligerswerk 

o Anders, namelijk     ………………………………………………………………………………… 

 

 
Vrijetijdsbesteding 
 
10. Wat betekent vrije tijd voor u? …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

 

11. Wat zijn uw hobby’s? …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

 

12. Bent u lid van een (sport)vereniging? Ja/Nee 

 Indien ja, van welke vereniging(en) bent u lid? …………………………………………………………………………… 

 Hoe vaak in de week beoefent u deze sport? …………………………………………………………………………… 

  

13. Wat doet u in uw vrije tijd met het (hele) gezin? …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 
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14. Heeft u familie en/of bekenden in de buurt wonen? ………………………………………………………………………………… 

 Welke activiteiten onderneemt u (in uw vrije tijd) met  

 uw  familie en/of bekenden?    ………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………… 

 Hoe frequent vinden deze activiteiten plaats? 

 (dagelijks/wekelijks/maandelijks)   ………………………………………………………………………………… 

   

15. Als u uw herkomstland vergelijkt met Nederland, wat is dan volgens u het grootste verschil qua vrijetijds-

besteding? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Welke elementen van vrijetijdsbesteding uit uw herkomstland zou u in Nederland terug willen zien? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Omgevingskenmerken 
 

17. Maakt u gebruik van de voorzieningen die  

 aangeboden worden door de diverse buurtcentra? Ja/Nee 

 Indien ja, van welke voorzieningen maakt u gebruik? Frequentie (1/2/3/4/527) 

 Buurtcentrum Veldhuizen 

o Aerobics voor vrouwen     ………………………………………………………………………………… 

o Begeleid spelen      ………………………………………………………………………………… 

o Computercursus basisvaardigheden   ………………………………………………………………………………… 

o Computercursus basisvaardigheden Windows Vista ………………………………………………………………………………… 

o Country-line-dance  senioren   ………………………………………………………………………………… 

o Demian      ………………………………………………………………………………… 

o Fitness voor vrouwen      ………………………………………………………………………………… 

o Hatha yoga     ………………………………………………………………………………… 

o Inloop Marokkaanse jongens 16 t/m 23 jaar  ………………………………………………………………………………… 

o Inloop voor meiden 14 t/m 21 jaar   ………………………………………………………………………………… 

o Inloop voor tieners 12 t/m 16 jaar   ………………………………………………………………………………… 

o Intuïtief tekenen     ………………………………………………………………………………… 

o Intuïtief schilderen met Keltisch tekenen en schilderen  …………………………………………………………………………… 

o Kinderkookclub     ………………………………………………………………………………… 

o Knutselclub     ………………………………………………………………………………… 

o Naailes voor allochtone vrouwen   ………………………………………………………………………………… 

o Naailes voor mannen    ………………………………………………………………………………… 

o Nederlandse les ROC A12    ………………………………………………………………………………… 

o Pc-cursus Turkse mannen    ………………………………………………………………………………… 

                                                 
27 1: Elke dag  
 2: 1-6 keer per week  
 3: 1-3 keer per maand 
 4: 1-5 keer per jaar  
 5: Anders, namelijk…   



 

 
Masterthesis ‘Integratie door participatie?!’ 72 

o Peuterspeelzaal     ………………………………………………………………………………… 

o Pottenbakken     ………………………………………………………………………………… 

o Sport en beweging voor 35+’ers    ………………………………………………………………………………… 

o Sport en beweging voor 50+’ers   ………………………………………………………………………………… 

o Streetball/pannavoetbal     ………………………………………………………………………………… 

o Studiebegeleiding    ………………………………………………………………………………… 

o Turkse theeochtend    ………………………………………………………………………………… 

o Volksdansgroep Garoon    ………………………………………………………………………………… 

 

o Anders, namelijk     ………………………………………………………………………………… 

 

 Indien nee, waarom maakt u er geen gebruik van? ………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………… 

 

18. Met wie onderneemt u deze activiteiten? 

o Alleen 

o Met andere niet-westerse mannen/vrouwen 

o Met andere niet-westerse mannen/vrouwen en met de kinderen 

o Met het kind/de kinderen 

o Met uw man/vrouw 

o Met uw man/vrouw en de kinderen 

o Met familieleden 

o Met autochtone Nederlanders 

o Anders, namelijk     ………………………………………………………………………………… 

 

19. Kunt u aangeven welke activiteiten volgens u ontbreken in de diverse buurtcentra? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

20. Maakt u gebruik van de voorzieningen die aangeboden  

 worden door de nabijgelegen sporthal/sportschool? Ja/Nee 

 Indien ja, van welke voorzieningen maakt u gebruik? Frequentie (1/2/3/4/528) 

o Aerobics      ………………………………………………………………………………… 

o Badminton     ………………………………………………………………………………… 

o Ballet      ………………………………………………………………………………… 

o Basketbal     ………………………………………………………………………………… 

o Bewegingstherapie    ………………………………………………………………………………… 

o ‘Burned Out’     ………………………………………………………………………………… 

o Conditietraining     ………………………………………………………………………………… 

o Fitness      ………………………………………………………………………………… 

o Fitwalk      ………………………………………………………………………………… 

o Gevechtsport     ………………………………………………………………………………… 

o Gymnastiek     ………………………………………………………………………………… 

                                                 
28 1: Elke dag  
 2: 1-6 keer per week  
 3: 1-3 keer per maand 
 4: 1-5 keer per jaar  
 5: Anders, namelijk…   
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o Honk- / Softbal     ………………………………………………………………………………… 

o Jazz-Dance     ………………………………………………………………………………… 

o Korfbal      ………………………………………………………………………………… 

o Muziek      ………………………………………………………………………………… 

o Ski-gymnastiek     ………………………………………………………………………………… 

o Sport en spel     ………………………………………………………………………………… 

o Volksdansen     ………………………………………………………………………………… 

o Volleybal     ………………………………………………………………………………… 

o Yoga      ………………………………………………………………………………… 

o Zaalvoetbal     ………………………………………………………………………………… 

o Zelfverdediging     ………………………………………………………………………………… 

o Zwemmen     ………………………………………………………………………………… 

 

o Anders, namelijk     ………………………………………………………………………………… 

 

 Indien nee, waarom maakt u er geen gebruik van? ………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………… 

 

21. Met wie brengt u vaak een bezoek aan de sporthal/sportschool? 

o Alleen 

o Met andere niet-westerse mannen/vrouwen 

o Met andere niet-westerse mannen/vrouwen en met de kinderen 

o Met het kind/de kinderen 

o Met uw man/vrouw 

o Met uw man/vrouw en de kinderen 

o Met familieleden 

o Met autochtone Nederlanders 

o Anders, namelijk                                                    ………………………………………………………………………………… 

 

22. Brengt u weleens een bezoek aan het nabijgelegen 

 park?      Ja/Nee 

 Indien ja, hoe vaak maakt u van deze voorzieningen  

 gebruik?      Frequentie (1/2/3/4/529) 

 Indien nee, waarom maakt u er geen gebruik van? ………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………… 

 

23. Met wie brengt u vaak een bezoek aan het park? 

o Alleen 

o Met andere niet-westerse mannen/vrouwen 

o Met andere niet-westerse mannen/vrouwen en met de kinderen 

o Met het kind/de kinderen 

o Met uw man/vrouw 

o Met uw man/vrouw en de kinderen 

o Met familieleden 

                                                 
29 1: Elke dag  
 2: 1-6 keer per week  
 3: 1-3 keer per maand 
 4: 1-5 keer per jaar  
 5: Anders, namelijk…   
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o Met autochtone Nederlanders 

o Anders, namelijk                                                   …………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………

   

24. Welke activiteiten onderneemt u in het park? 

o Ontspannen 

o Met de kinderen spelen 

o Op een bankje zitten 

o Andere mensen ontmoeten 

o Wandelen 

o Picknicken 

o Er doorheen lopen/fietsen 

o Sport/spel 

o Anders, namelijk                                                   …………………………………………………………………………… 

  

25. Waar zou u in uw buurt nog meer behoefte aan hebben om uw vrije tijd aan te besteden? (Bijvoorbeeld: 

een sportpark, een speeltuin, bepaalde cursussen etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Bedankt voor uw medewerking! 
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