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In	de	periode	november	2005	–	september	2006	is	door	onderzoe-
kers	van	de	Erasmus	Universiteit	Rotterdam	(EUR)	en	MOVISIE	-	
destijds	nog	het	Nederlands	Instituut	voor	Zorg	en	Welzijn	(NIZW)	
-	het	onderzoek	‘Kiezen	voor	de	stad’	uitgevoerd.	Aanleiding	
hiervoor	was	het	gegeven	dat	zich	in	het	kielzog	van	de	suburba-
nisatie	van	autochtone	Nederlanders	een	nieuwe	trend	aan	het	
aftekenen	is.	Ook	allochtonen	met	een	hogere	sociaal-economi-
sche	status	keren	de	stad	steeds	vaker	de	rug	toe	ten	gunste	van	
een	rustige,	groene	woonomgeving	in	de	periferie.	Net	als	in	de	
Verenigde	Staten	is	nu	ook	in	Nederland,	na	de	‘white	flight’	uit	
de	steden,	een	proces	van	‘black	flight’	op	gang	gekomen.	

Over	de	motieven	van	leden	van	de	allochtone	middenklasse	om	
de	stad	te	verlaten	is	nog	weinig	bekend,	maar	er	is	nog	minder	
bekend	over	de	motieven	van	deze	bevolkingscategorie	om	juist	
in	de	stad	te	blijven.	Daarom	staat	deze	groep	centraal	in	dit	
onderzoek.	Welke	afwegingen	liggen	aan	deze	keuze	ten	grond-
slag?	Waarom	heeft	men	de	stad	niet	de	rug	toegekeerd?	Dit	
onderzoek	geeft	een	eerste	antwoord	op	deze	vragen	en	daarmee	
ook	op	de	meer	algemene	vraag	hoe	de	allochtone	middenklasse	
aan	de	stad	gebonden	dan	wel	tot	terugkeer	verleid	kan	worden.	
De	onderzoeksgegevens	zijn	van	belang	voor	het	stedelijk	ver-
nieuwingsbeleid	waarin	het	versterken	van	de	sociale	structuur	
van	steden	een	hoge	prioriteit	heeft.	

Het	onderzoek	‘Kiezen	voor	de	stad’	is	mogelijk	gemaakt	
door	financiële	bijdragen	van	het	ministerie	van	VROM,	de	
Amsterdamse	woningcorporaties	Rochdale	en	Algemene	
Woningbouw	Vereniging	(AWV)	en	de	Rotterdamse	woning-
corporaties	Woonbron	Maasoevers,	Vestia	en	COM	Wonen.	Wij	
hopen	met	dit	onderzoek	bruikbare	kennis	te	hebben	aange-
dragen	voor	overheden	en	woningcorporaties	om	hun	bouwpro-
gramma’s	en	stedelijke	investeringsprogramma’s	nader	vorm	te	
geven.	Het	onderzoek	‘Kiezen	voor	de	stad’	is	overigens	niet	het	
laatste	woord	als	het	gaat	om	de	vraag	hoe	de	allochtone	mid-
denklasse	voor	de	stad	te	behouden	is.	De	komende	jaren	zal	het	
onderzoek	naar	dit	onderwerp	vanuit	de	Erasmus	Universiteit	
worden	voortgezet,	zoals	ook	MOVISIE	zich	de	komende	jaren	zal	
blijven	buigen	over	de	vraag	welke	sociaal-fysieke	infrastructuur	
past	bij	de	wensen	en	ambities	van	stadsbewoners	en	stadsbe-
stuurders.	

Prof.	dr.	Jack	Burgers	(Afdeling	Sociologie,	EUR)
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1.1 De trek naar buiten

‘Succesvolle	allochtonen	trekken	massaal	naar	Almere’,	kopte	
het	Parool	op	9	december	2003.	Aanleiding	voor	dit	bericht	
vormde	een	studie	van	de	gemeente	Almere	waarin	becijferd	
was	dat	tweederde	van	de	Amsterdammers	die	zich	in	Almere	
vestigde,	van	allochtone	komaf	was.	In	januari	2006	schreef	
NRC	Handelsblad	dat	de	laatste	jaren	net	zoveel	allochtonen	
als	autochtonen	Amsterdam	verlaten.	Waar	Surinamers	zich	
vooral	aangetrokken	voelen	tot	Almere,	vertrekken	Turken	en	
Marokkanen	veelal	naar	Hoofddorp,	Zaanstad	en	Purmerend.	
Eerder	had	het	Centrum	voor	Onderzoek	en	Statistiek	(COS)	in	
Rotterdam	gemeld	dat	Surinaamse	gezinnen	in	toenemende	
mate	op	zoek	gaan	naar	een	groene,	kindvriendelijke	en	veilige	
woonomgeving	in	de	regio	Rotterdam	(Ouweneel	2002).	Het	
Sociaal	Cultureel	Planbureau	(SCP)	noteerde	in	2004:	‘ook	in	
Nederland	(begint)	zichtbaar	te	worden	dat	de	allochtone	mid-
denklasse	uit	de	stad	trekt	om	in	de	regio	een	woning	te	betrek-
ken’	(2004:	144).	De	zwarte	vlucht	–	de	trek	van	de	allochtone	
middenklasse	naar	de	suburbs	en	vinex-locaties	van	Nederland	
–	begint	in	het	oog	te	lopen.	

Dat	kan	ook	niet	anders,	omdat	het	om	grote	aantallen	gaat	en	
om	aantallen	die	volgens	recente	prognoses	van	het	Ruimtelijk	
Planbureau	en	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	(2006)	de	
komende	twee	decennia	verder	in	omvang	zullen	toenemen.	In	
2025	zal	in	gemeenten	als	Schiedam,	Diemen	en	Almere	het	aan-
deel	niet-westerse	allochtonen	tot	circa	30	procent	toenemen,	
een	percentage	dat	aanzienlijk	boven	het	huidige	percentage	van	
een	stad	als	Utrecht	ligt.	Daartegenover	staat	dat	de	groei	van	
het	aantal	niet-westerse	allochtonen	in	de	grote	steden	zal	
stabiliseren;	in	Amsterdam	en	Den	Haag	wordt	zelfs	een	afname	
verwacht.	Volgens	de	onderzoekers	is	er	in	2025	sprake	van	
‘grote	regionale	veranderingen	ten	opzichte	van	de	situatie	
in	2005’.	Die	veranderingen	komen	vooral	op	het	conto	van	
Surinamers.	Naar	verwachting	neemt	hun	aantal	in	de	vier	grote	
steden	met	ongeveer	50.000	af,	terwijl	buiten	de	steden	een	
toename	verwacht	wordt	van	90.000.	Maar	ook	andere	etnische	
groepen	zullen	buiten	de	steden	hun	woning	gaan	zoeken	en	
bemachtigen.

De trek naar buiten
Succesvolle	allochtonen	treden	vandaag	de	dag	in	het	spoor	van	
vele	andere	succesvolle	voorgangers,	want	‘de	trek	naar	buiten’	

is	zo	oud	als	de	steden	zelf.	Al	in	de	zeventiende	eeuw	beschik-
ten	welgestelde	Amsterdammers	over	een	buitenverblijf	in	de	
Watergraafsmeer,	langs	de	oevers	van	Vecht	of	Amstel,	of	tegen	
de	duinenrij	bij	Haarlem	(SCP	2006).	In	het	voorjaar	laadde	men	
de	trekschuit	vol	met	huisraad	en	men	vertrok	naar	het	buiten-
huis,	om	pas	diep	in	de	herfst	weer	in	de	stad	terug	te	keren.	
In	de	loop	der	tijd	werd	‘buiten’	wonen	voor	een	grotere	groep	
bereikbaar.

Wat drijft allochtone groepen de stad uit? 
Eerste	onderzoekingen	maken	duidelijk	dat	hun	beweegredenen	
overeenkomen	met	die	van	autochtone	groepen	(SmartAgent	
2001;	De	Groot	2004;	Karsten,	Reijndorp	en	Van	der	Zwaard	
2006).	Allochtone	middengroepen	zijn	op	zoek	naar	betaalbare,	
veilige,	rustige	woonomgevingen,	naar	wat	grotere	huizen	met	
een	tuin,	naar	kindvriendelijke	buurten	met	speelgelegenheid	
en	gemengde	scholen.	Dit	zijn	de	krachtige	‘pull-factoren’	van	
suburbane	woonmilieus.	Vooral	(aankomende)	gezinnen	voelen	
de	trekkracht	van	suburbia.	De	Groot	(2004)	onderzocht	de	uit-
stroom	van	Surinaamse	Amsterdammers	naar	Almere,	en	stelde	
vast	dat	vaak	gezinsuitbreiding	het	motief	was	om	Amsterdam	
voor	Almere	te	verruilen.	In	Almere	is	de	woning	te	krijgen	die	in	
Amsterdam	zo	moeilijk	te	bemachtigen	is:	de	(nieuwbouw)
eengezinswoning	met	een	tuin.	De	Groot	(2004:	81)	in	dit	ver-
band:	‘Surinamers	verschillen	dus	niet	van	de	doorsnee	vestigers	
in	Almere’.	En	diezelfde	conclusie	is	door	te	trekken	naar	Turken	
en	Marokkanen.	Zo	schrijven	Karsten	et	al.	(2006)	dat	Turkse	
en	Surinaamse	sociale	stijgers	zich	geenszins	schamen	voor	
het	huisje-boompje-beestje	ideaal,	terwijl	uit	het	woonwensen-
onderzoek	van	SmartAgent	(2001)	blijkt	dat	de	woonambities	van	
Turken,	Marokkanen	en	Surinamers	sterk	wijzen	in	de	richting	
van	het		suburbane	woonmilieu.	

De	drijfveren	van	de	allochtone	middenklasse	sporen	dus	sterk	
met	die	van	autochtone	middenklasse.	SmartAgent	(2001)	
spreekt	dan	ook	de	verwachting	uit	dat	allochtonen	gaandeweg	
meer	op	de	woningmarkt	zullen	emanciperen,	en	dat	hun	woon-
wensen	steeds	meer	de	woonwensen	van	autochtonen	gaan	
benaderen.	Voor	zover	de	onderzoekers	verschillen	tussen	cul-
turele	groepen	aantroffen,	liggen	die	veel	sterker	bij	de	eerste	
dan	bij	de	tweede	generatie.	Ook	Karsten	et	al.	(2006)	signaleren	
dat	de	tweede	generatie	makkelijker	denkt	over	verandering	
van	baan	en	woonplek	dan	de	eerste	generatie.	De	‘black	flight’	
die	zich	in	de	migratiestatistieken	aftekent,	lijkt	dus	te	wijzen	
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op	het	ontstaan	van	een	allochtone	middenklasse	die	er	gaan-
deweg	beter	in	slaagt	haar	woonwensen	te	realiseren	(Dagevos	
en	Gijsberts	2005).	Wie	hogerop	komt	op	de	maatschappelijke	
ladder,	ziet	kans	de	stedelijke	concentratiewijken	de	rug	toe	te	
keren.	We	zien	dat	Surinamers	en	Turken	die	stap	nu	aan	het	
zetten	zijn.	Marokkanen	blijven	vooralsnog	achter,	maar	ook	zij	
weten	geleidelijke	hun	woonsituatie	te	verbeteren.	Niet	voor	niets	
schrijft	het	SCP	in	de	‘Rapportage	Minderheden	2005’	dat	zich	in	
Nederland	een	Marokkaanse	middenklasse	begint	af	te	tekenen.	

De witte vlucht
Met	het	groeikernenbeleid	–	beleidsmakers	spraken	van	
‘gebundelde	deconcentratie’	–	uit	de	Tweede	Nota	Ruimtelijke	
Ordening	(1966),	kwam	eind	jaren	zestig	een	suburbanisatiegolf	
op	gang.	Het	waren	vooral	middenklassegezinnen	die	hun	ver-
ouderde	woning	in	de	stad	verruilden	voor	een	nieuwbouwwo-
ning	in	een	groene	randgemeente	als	Zoetermeer,	Purmerend,	
Nieuwegein	of	Capelle	aan	den	IJssel.	Wie	het	beter	kreeg,	verliet	
de	stad.	In	1994	verscheen	de	Vierde	Nota	Extra,	waarin	uitbrei-
dingsgebieden	aan	de	rand	van	grote	steden	werden	aangewezen.	
Deze	vinex-locaties	moesten	niet	alleen	de	druk	op	de	stedelijke	
woningmarkt	verlichten,	maar	ook	het	scheefwonen	tegengaan,	
de	mobiliteitsbehoefte	indammen	en	de	dreigende	leegloop	van	
de	steden	beperken.	In	totaal	moesten	op	deze	locaties	bijna	
700.000	woningen	worden	gebouwd.	Het	merendeel	van	de	vinex-
woningen	werd	betrokken	door	autochtone	middenklasse	
gezinnen.	Deze	selectieve	migratie	uit	de	steden	leidde	tot	een	
‘witte	vlucht’	naar	de	stadsranden.	Ruimtelijke	concentratie	van	
minderheidsgroepen	in	achterstandssituaties	was	het	gevolg	
(SCP	1996).	De	achterblijvers	in	concentratiewijken	verkeren	niet	
in	de	positie	om	hun	heil	elders	te	zoeken.	Daardoor	raken	de	
middengroepen	steeds	verder	uit	het	zicht	van	lagere	inkomens-
groepen.

1.2 Kiezen voor de stad

Zijn	allochtone	groepen	voor	de	stad	te	behouden?	Voltrekt	de	
zwarte	vlucht	zich	als	een	natuurfenomeen	of	wetmatigheid,	als	de	
automatische	en	vanzelfsprekende	vervolgstap	van	een	in	de	stad	
doorlopen	maatschappelijk	stijgingsproces?	Of	is	deze	ontwikkeling	
minder	‘natuurlijk’	en	‘wetmatig’	dan	hij	op	het	eerste	gezicht	lijkt?	
Het	onderzoek	van	Karsten	et	al.	(2006)	maakt	duidelijk	dat	er	
kansen	liggen	om	dit	automatisme	te	doorbreken	in	het	geval	van	

de	komst	van	kinderen.	De	onderzoekers	stellen	vast	dat	niet	voor	
alle	ouders	de	gewenste	woning	in	suburbia	hoeft	te	staan.	‘Ze	
associëren	ouderschap	met	een	eengezinswoning	met	een	tuin,	
maar	waar	die	moet	staan	is	nog	vaag’	(Karsten	et	al	2006:	31).	
Daarbij	maken	de	onderzoekers	de	kanttekening	dat	kindvrien-
delijkheid	voor	deze	groep	weliswaar	een	cruciale	factor	is	in	de	
keuze	van	een	woning,	maar	dat	beter	gesproken	kan	worden	
van	‘oudervriendelijkheid’.	De	wijk	wordt	immers	niet	beoordeeld	
door	de	ogen	van	de	kinderen,	maar	vanuit	de	pedagogische	kwa-
liteitseisen	van	de	ouders.	

Het	bij	elkaar	brengen	van	dit	soort	stukjes	kennis	(‘realiseer	in	
de	stad	eengezinswoningen	met	een	tuin’,	‘maak	de	stad	ouder-
vriendelijk’)	is	belangrijk	bij	het	vinden	van	strategieën	en	het	
uitwerken	van	concrete	projecten	om	de	allochtone	middenklasse	
aan	de	stad	te	binden.	Om	deze	kennis	op	het	spoor	te	komen	
staat	in	dit	onderzoek	de	allochtone	middenklasse	centraal,	die	
bewust	gekozen	heeft	voor	een	koop-	of	duurdere	huurwoning	
in	de	stad.	Niet	iedere	succesvolle	allochtoon	verlaat	immers	de	
stad.	In	de	grote	steden	is	goed	zichtbaar	dat	een	aanzienlijk	deel	
van	de	(goedkopere)	koopwoningen	door	allochtonen	betrokken	
wordt.	Over	de	motieven	en	woonpreferenties	van	de	allochtone	
middenklasse	die	in	de	stad	blijft,	is	nog	weinig	bekend.	Daarmee	
onderscheidt	dit	onderzoek	zich	van	het	bestaande	onderzoek	
naar	de	‘black	flight’	dat	zich	vooral	richt	op	allochtone	stadsver-
laters	of	groepen	die	tegen	wil	en	dank	in	de	stad	wonen,	maar	
eigenlijk	een	groene	randgemeente	prefereren.	

Wat	bindt	de	‘blijvers’	aan	de	stad?	En	welke	gezichten	heeft	
die	groep?	Wat	maakt	het	wonen	in	de	stad	voor	hen	aantrek-
kelijk?	Voldoet	het	dynamische	stedelijke	woonmilieu	beter	aan	
hun	eisen	dan	een	verstilde	suburb?	Kiezen	ze	voor	een	stads-
woning	omdat	hun	familie	dichtbij	woont?	Heeft	het	te	maken	
met	de	aanwezige	voorzieningen?	Deze	vragen	zijn	vervat	in	de	
probleemstelling	van	het	onderzoek:	‘Hoe	kunnen	allochtone	
middenklassegroepen	in	de	stad	worden	vastgehouden?’	Het	
onderzoek	moet	dus	in	beeld	brengen	welke	‘push-factoren’	
leden	van	de	allochtone	middenklasse	doen	overwegen	om	de	
stad	te	verlaten,	en	welke	‘pull-factoren’	het	voor	hen	juist	aan-
trekkelijk	maakt	om	in	de	stad	te	blijven.	

Om	deze	vragen	te	beantwoorden	is	in	de	twee	grootste	
steden	van	Nederland	kwalitatief	onderzoek	uitgevoerd.	In	het	
Amsterdamse	stadsdeel	Bos	en	Lommer	en	de	Rotterdamse	
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deelgemeente	Delfshaven	zijn	wij	op	zoek	gegaan	naar	de	
allochtone	middenklasse.	In	de	periode	november	2005	tot	
september	2006	is	op	beide	locaties	kennis	verzameld	over	de	
woonwensen	en	vestigingsmotieven	van	de	aldaar	gevestigde	
allochtone	middenklasse.	Hiertoe	vonden	interviews	plaats	
met	allochtone	middenklassehuishoudens	die	bewust	voor	een	
woning	in	de	stad	hebben	gekozen.	Daarnaast	is	contact	gelegd	
met	tal	van	informanten,	die	inzicht	konden	bieden	in	de	woon-
wensen	en	preferenties	van	deze	groep.	In	Bijlage	1	wordt	dieper	
ingegaan	op	de	gemaakte	methodologische	keuzes	en	de	gehan-
teerde	onderzoeksmethoden.	

De stad als emancipatiemachine
Het	fenomeen	van	de	‘zwarte	vlucht’	moet	niet	als	een	louter	
negatief	verschijnsel	beoordeeld	worden.	Uunk	en	Dominguez-	
Martinez	(2002)	maken	duidelijk	dat	concentratiewijken	niet	
vanzelfsprekend	wijken	voor	‘achterblijvers’	zijn,	maar	juist	ook	
als	een	sociale	lift	fungeren:	instromers	hebben	overwegend	een	
laag	inkomen,	maar	in	de	uitstroom	is	zowel	bij	autochtoon	als	
allochtoon	een	oververtegenwoordiging	van	jongeren	en	
mensen	met	hogere	inkomens	en	een	hogere	opleiding.	Bolt	en	
Van	Kempen	(2002)	betogen	dan	ook	dat	achter	de	stabiele	positie	
van	een	zwakke	wijk	allerlei	individuele	personen	schuilgaan	die	
vaak	wel	in	staat	blijken	om	hun	sociaal-economische	positie	te	
verbeteren.	
Hoewel	de	trek	naar	buiten	dus	positief	gewaardeerd	kan	worden	
–	een	stadsbewoner	heeft	zich	verbeterd	en	verlaat	de	plek	waar	
hij	zijn	sociale	stijging	heeft	gerealiseerd	–	heeft	de	werking	van	
de	stad	als	emancipatiemachine	ook	een	keerzijde.	Het	vertrek	
van	de	(allochtone)	middenklasse	leidt	er	namelijk	toe	dat	de	
grote	steden	steeds	meer	het	domicilie	te	lijken	worden	van	een	
koopkrachtige	elite	én	het	domicilie	van	kansarmen,	voor	het	
overgrote	deel	etnische	minderheden.	
Deze	‘keerzijde’	vormt	de	motivering	van	dit	onderzoek.	In	de	
sociale	wetenschap	is	er	vaak	op	gewezen	dat	het	ruimtelijk	uit-
eengroeien	van	bevolkingsgroepen	–	in	samenhang	met	reeds	
bestaande	culturele	afstandelijkheid	–	de	sociale	en	culturele	
afstanden	zal	versterken	en	verduurzamen	(Massey	en	Denton	
1993;	Scheffer	2005).	Juist	de	succesvolle	allochtone	midden-
klasse	zou	een	belangrijke	rol	kunnen	vervullen	in	het	voorkomen	
van	stedelijke	segregatie-	en		afschottingsprocessen.	Gezien	hun	
opleiding	en	sociaal-economische	positie	zouden	zij	in	staat	zijn	
culturele	verschillen	te	overbruggen.	Bij	beleidsmakers	–	zie	
bijvoorbeeld	het	stedelijk	vernieuwingsbeleid	–	dringt	dan	ook	

het	besef	door	dat	het	voor	het	leefklimaat	van	de	stad	van	groot	
belang	is	om	deze	groep	vast	te	houden.	

1.3 Leeswijzer

Deze	publicatie	is	als	volgt	opgebouwd.	In	hoofdstuk	2	wordt	stil	
gestaan	bij	de	begrippen	‘middenklasse’	en	‘allochtoon’.	Daarin	
wordt	uitgelegd	dat	er	geen	strakke	definitie	van	het	begrip	
middenklasse	wordt	gehanteerd,	maar	juist	de	betekenis	die	
betrokkenen	in	het	veld	toekennen	aan	het	begrip	allochtone	
middenklasse	de	leidraad	vormt	in	het	onderzoek.	Op	basis	van	
die	noties	wordt	een	typologie	van	de	allochtone	middenklasse	
uitgewerkt.	In	hoofdstuk	3	worden	de	beide	onderzoekslocaties	in	
beeld	gebracht.	Het	vierde	hoofdstuk	bestaat	uit	acht	portretten	
van	allochtone	middenklassehuishoudens.	Deze	portretten	
brengen	de	persoonlijke	verhalen	in	beeld	die	schuilgaan	achter	
de	meer	abstracte	onderzoeksbevindingen.	In	hoofdstuk	5	worden	
op	basis	van	het	veldonderzoek	de	woonwensen	en	vestigings-
motieven	van	de	allochtone	middenklasse	in	Bos	en	Lommer	en	
Delfshaven	beschreven.	Het	rapport	wordt	afgesloten	met	conclu-
sies	(hoofdstuk	6)		met	aanbevelingen	om	de	stad	aantrekkelijker	
te	maken	voor	de	allochtone	middenklasse	(hoofdstuk	7).
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Van het begrip middenklasse bestaat geen eenduidige, alge-
meen gehanteerde definitie. Hoewel er uitgebreide weten-
schappelijke literatuur over bestaat, lijken betrokkenen 
– bestuurders, beleidsmakers en medewerkers van woningcor-
poraties – vooral op basis van intuïtie te definiëren. Met andere 
woorden: ze ‘voelen aan’ wanneer ze met de middenklasse te 
maken hebben. Daarnaast is zichtbaar dat betrokkenen aan de 
stedelijke middenklasse allerlei wensbeelden toeschrijven. De 
middenklasse, en zeker de allochtone middenklasse, heeft vaak 
de kenmerken van een geïdealiseerde, gedroomde categorie, 
terwijl de feitelijke vertegenwoordigers vaak achterblijven bij 
de voorstellingen en verwachtingen die anderen over hen koes-
teren. In dit hoofdstuk betogen wij dat het begrip middenklasse 
in de stedelijke beleidsretoriek sterk gekoppeld is aan beelden 
en associaties van  ‘winnaarschap’. De typologie van de alloch-
tone stedelijke middenklasse die we in dit hoofdstuk presente-
ren is uit deze beleidsteksten gedestilleerd. We maken daarbij 
onderscheid tussen vier typen ‘winnaars’, waarbij het natuurlijk 
steeds maar de vraag is of de concrete vertegenwoordigers van 
deze typen zich de facto ook als winnaars ontpoppen. Alvorens 
we deze typologie presenteren, staan we stil bij het container-
begrip ‘middenklasse’ en het denken in termen van stedelijke 
winnaars en verliezers.

2.1 Stedelijke winnaars en verliezers

Wie	in	wetenschappelijke	en	statistische	literatuur	op	zoek	gaat	
naar	definities	van	de	middenklasse,	stuit	op	verschillende	
classificaties.	Het	overgrote	deel	is	gebaseerd	op	criteria	als	
inkomen,	arbeidsmarktpositie,	opleidingsniveau,	maatschappelij-
ke	status	en	sociale	herkomst.	Aan	deze	reeks	van	indelingen	en	
definities	voegen	we	in	dit	onderzoek	geen	nieuwe	toe.	De	weinig	
precieze	definities,	waarin	de	middenklasse	–	dus	ook	de	alloch-
tone	middenklasse	–	aan	stedelijk	winnaarschap	wordt	gekop-
peld,	vormen	het	uitgangspunt	van	dit	onderzoek.	Het	betreft	
dus	geen	objectiverende	definities,	maar	definities	met	een	hoog	
wensgehalte.	

Het EGP-class schema
Een	veel	gebruikt	klassenschema	is	dat	van	Erikson,	Goldthorpe	
en	Portocarero	(1979).	Dit	schema	differentieert	naar	beroeps-
groepen.	Zo	bestaat	de	eerste	klasse	uit	professionals	met	hoog-
waardig	werk,	bestuurders	en	succesvolle	ondernemers.	Daarna	

komen	onder	andere	de	uitvoerende	professionals	en	invloedrijke	
ambtenaren	(klasse	2).	De	beoefenaars	van	routinematige	
administratieve	baantjes,	kleine	ondernemers,	ploegbazen	
en	bescheiden	freelancers	bevinden	zich	in	klassen	3,	4	en	5.	
Onderaan	het	schema	bungelen	de	gespecialiseerde	handwerks-
lieden	en	de	arbeiders	(klasse	6	en	7).	Theoretici	beschouwen	in	
het	nabije	verleden	vooral	klasse	3	en	4	als	middenklasse,	maar	
de	middenklasse	lijkt	tegenwoordig	verder	te	reiken.

Middenklassedefinities op basis van inkomen
Het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	(CBS)	onderscheidt	op	
basis	van	het	besteedbaar	inkomen	per	huishouden	drie	typen	
middenklasse:	de	lagere	middenklasse	(€	10.000	tot		€	22.000),	
de	midden-middenklasse	(€	22.000	tot		€	40.000)	en	de	hogere	
middenklasse	(€	40.000	tot		€	75.000).	

In	een	stedelijke	setting	worden	middengroepen	tegenwoordig	
vooral	beoordeeld	in	het	licht	van	de	bijdrage	die	zij	leveren	aan	
de	vitaliteit	van	de	stad.	Bekend	is	het	werk	van	Florida	(2002;	
2005),	die	betoogt	dat	de	creatieve	klasse,	die	bestaat	uit	weten-
schappers,	‘designers’,	architecten	en	kunstenaars,	van	essenti-
eel	belang	is	voor	de	economische	ontwikkeling	van	de	stad.	Ook	
Van	der	Land	(2004)	richt	hierop	de	aandacht	in	zijn	proefschrift	
‘Vluchtige	verbondenheid’.	Hij	spreekt	over	de	‘nieuwe	midden-
klasse’	die	hoog	opgeleid	is,	vaak	een	specialistisch	beroep	bezit,	
over	meer	dan	modale	koopkracht	beschikt	en	een	stedelijk	
consumptieve	levensstijl	bezit.	Evenals	bij	Florida	ligt	hun	
inbreng	bij	Van	der	Land	vooral	op	het	economische	vlak.	

Waar	Florida	en	Van	der	Land	de	aandacht	vooral	richten	op	de	
zelfredzame	middenklasse,	is	er	ook	een	middenklasse	die	juist	
aan	de	verliezende	hand	lijkt	te	zijn.	Door	de	globalisering	van	de	
economie	–	denk	aan	‘outsourcing’	van	voorheen	typische	
middenklassebanen	–	en	‘upgrading’	van	de	arbeidsmarkt,	tekent	
zich	een	proces	van	polarisatie	af,	met	name	in	grote	steden.	
Het	is	een	verhaal	van	winnaars	en	verliezers:	er	ontstaan	duale	
steden	met	aan	de	top	een	kosmopolitische	elite	en	aan	de	
onderkant	een	groeiende	onderklasse	van	kansarmen.	Deze	kos-
mopolitische	elite	bestaat	volgens	de	journalist	Friedman	(2005)	
uit	‘untouchables’,	die	niet	geraakt	worden	door	de	globalisering	
maar	daar	wel	van	profiteren.	In	zijn	zoektocht	naar	de	voor-
beeldige	middenklasse	laat	Veldboer	(2006)	zien	dat	stedelijke	
middengroepen	zich	in	verschillende	richtingen	kunnen	ontwik-
kelen.	Eén	daarvan	is	een	uitgeholde	middenklasse,	verdrukt	in	
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de	stedelijke	dualiteit.	Dit	alles	leidt	ertoe	dat	sommigen	zelfs	
spreken	van	het	einde	van	de	middenklasse	als	veilig	sociaal	
stratum	waarin	het	goed	toeven	is	(Van	Leeuwen	2006).	Om	een	
sociaal	evenwicht	te	(her)vinden,	proberen	de	grote	steden	vooral	
sterke	groepen	te	behouden	en	aan	te	trekken:	huishoudens	die	
niet	alleen	hun	eigen	boontjes	kunnen	doppen,	maar	via	hun	
portemonnee,	burgerzin	en	sociale	netwerken	ook	een	bijdrage	
kunnen	leveren	aan	de	stedelijke	vitaliteit	(Veldboer	2006).	Deze	
groepen	zouden	bovendien	als	voorbeeld	of	rolmodel	fungeren	
voor	de	kansarmen	in	de	stad.	In	het	discours	van	stedelijk	dua-
lisme	en	klassenpolarisatie	–	met	winnaars	en	verliezers	–	zou	je	
kunnen	zeggen	dat	de	stadscolleges	zich	richten	op	de	winnaars.	
Zo	benadrukt	Amsterdam	in	de	nota	‘Ruimte	voor	talent’	(2004)	
de	werking	van	de	stad	als	emancipatiemachine	en	maakt	het	
Rotterdamse	Centrum	voor	Onderzoek	en	Statistiek	(COS),	in	het	
kielzog	van	de	Rotterdamse	politiek,	slechts	onderscheid	tus-
sen	kansrijke	en	kansarme	groepen.	Kansrijken	bestaan	dan	uit	
gezinnen	die	koopwoningen	betrekken.	

De	middenklasse	wordt	door	beleidsmakers	dus	gepercipieerd	
als	de	groep	die	sterk	staat	en	een	zekere	economische	bewe-
gingsvrijheid	geniet.	Om	met	Friedman	te	spreken:	wil	je	als	
stadsbewoner	tot	de	middenklasse	behoren,	dan	is	een	bepaalde	
mate	van	‘untouchability’	noodzakelijk.	Terwijl	Friedman	dit	
begrip	vooral	toepast	op	de	voorhoede	van	de	wereldbevolking	
die	van	de	mondialisering	profiteert,	zijn	de	‘untouchables’	voor	
beleidsmakers	vooral	die	bewoners	die	zich	als	het	ware	onge-
naakbaar	door	de	stedelijke	jungle	manoeuvreren.	Opvallend	
is	dat	ook	groepen	die	potentie	hebben	tot	deze	eigenschap,	
hiertoe	worden	gerekend.	Dit	is	bijvoorbeeld	zichtbaar	in	de	
‘Rotterdam-wet’,	waarin	het	ontvangen	van	studiefinanciering	
gezien	wordt	als	‘inkomen	uit	werk’.1	Daarmee	voldoet	men	aan	
de	vestigingseisen	voor	deze	woongebieden.	Ook	proberen	steden	
als	Rotterdam	zich	op	verschillende	manieren	aantrekkelijker	te	
maken	voor	studenten	en	ervoor	te	zorgen	dat	zij	ook	na	hun	stu-
die	in	de	stad	(kunnen)	blijven	wonen,	bijvoorbeeld	door	middel	
van	plannen	voor	de	bouw	en	verkoop	van	starterswoningen.	
Het	intuïtieve	beeld	dat	beleidsmakers,	bestuurders	en	woning-
corporaties	van	de	middenklasse	hebben,	lijkt	vooral	voort	te	
komen	uit	de	veronderstelde	geschiktheid	van	deze	groep	voor	de	
stedelijke	‘struggle	for	life’.	In	deze	benadering	is	de	middenklas-
se	dus	niet	zozeer	een	homogene	groep	met	specifieke	gebruiken	
en	posities.	Evenmin	is	zij	vast	te	pinnen	op	sociaal	economische	
kenmerken	als	inkomen	of	arbeidsmarktpositie.	Veel	meer	is	het	

een	verzamelterm	geworden	voor	allerlei	bevolkingscategorieën	
die	vanwege	hun	specifieke	disposities	of	competenties	hun	
mannetje	staan	in	de	stad,	of	de	potentie	hebben	dat	binnen	
afzienbare	tijd	te	kunnen.	

Kenmerken van de middenklasse als stedelijke winnaars 
Het	stedelijk	winnaarschap	is	opgebouwd	uit	twee	componenten.	
In	de	eerste	is	de	stedelijke	middenklasse	niet	of	nauwelijks	
afhankelijk	van	verzorgingsstaatarrangementen.	Zij	worden	niet	
ondersteund	door	een	financieel	stutwerk	van	uitkeringen.	Die	
sociaal-economische	onafhankelijkheid	en	assertiviteit	stelt	hen	
–	zo	veronderstellen	beleidsmakers	–	in	staat	om	de	stad	sterker	
te	maken.	Die	winnaarsmentaliteit	draagt	niet	alleen	bij	aan	de	
economische	vitaliteit	van	de	stad;	ook	zouden	ze	verantwoorde-
lijkheid	nemen	voor	de	buitenruimte,	sociale	bindingen	aangaan	
met	mensen	in	hun	woonomgeving	en	kritisch	staan	ten	opzichte	
van	de	kwaliteit	van	voorzieningen	in	hun	nabije	omgeving.	
Bovendien	ontlenen	ze	aan	deze	sociaal-economische	onafhan-
kelijkheid	een	zekere	mate	van	keuzevrijheid	op	de	woningmarkt:	
de	stedelijke	middenklasse	kan	tot	op	zekere	hoogte	zelf	kiezen	
waar	zij	wil	wonen.

Naast	sociaal-economische	onafhankelijkheid	speelt	ook	het	
sociale	stijgingspotentieel	van	stedelijke	groepen	een	rol.	Zoals	
eerder	vastgesteld	zijn	ook	de	groepen	die	de	potentie	hebben	
stedelijke	winnaars	te	worden	zeer	gewild.	Er	zijn	
verschillende	kanalen	tot	sociale	stijging	te	onderscheiden.	Het	
volgen	van	een	opleiding,	het	maken	van	carrière	op	de	arbeids-
markt,	werk	of	ondernemerschap	kunnen	alle	tot	opwaartse	
mobiliteit	leiden.	Dat	betekent	dat	niet	alleen	HBO/WO	studenten,	
jonge	hoog	opgeleide	starters	of	tweeverdienershuishoudens	
in	de	dienstensector	deel	uitmaken	van	de	middenklasse.	Ook	
succesvolle	ondernemers	zonder	noemenswaardige	opleiding,	
sociale	stijgers	die	zich	vanuit	een	relatief	laagwaardige	baan	
opwerken	naar	een	sterkere,	zelfstandige	positie	of	‘diploma-
stapelaars’	die	stapje	voor	stapje	hogerop	weten	komen	op	de	
maatschappelijke	ladder,	worden	tot	deze	categorie	gerekend.	
Hetzelfde	geldt	voor	mensen	die	dankzij	hun	wooncarrière	ver-
mogen	hebben	opgebouwd.	Stedelijke	winnaars	zijn	dus	niet	per	
definitie	hoog	opgeleiden	met	veel	koopkracht	en	een	
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1	 	Wet	bijzondere	maatregelen	grootstedelijke	problematiek:	Minister	Dekker	
(VROM)	heeft	Rotterdam	in	2005	groen	licht	gegeven	om	inkomenseisen	te	
stellen	aan	woningzoekenden	in	vier	wijken	op	Rotterdam-Zuid:	Tarwewijk,	
Hillesluis,	Carnisse	en	Oud-Charlois.	Daarnaast	gelden	de	inkomenseisen	ook	
voor	de	‘hotspots’,	broeinesten	van	criminaliteit.



dynamische	leefstijl.	De	groep	die	binnen	de	kaders	van	dit	
onderzoek	valt	is	dus	veel	breder.	In	figuur	2.1	is	deze	dynamiek	
schematisch	weergegeven.

Allochtone stedelijke winnaars
Uit	onderzoek	blijkt	dat	de	allochtone	middenklasse	in	Nederland	
voor	het	overgrote	deel	bestaat	uit	tweede	generatie	(Dagevos	
en	Gijsberts	2005).	Deze	groep	woont	vrijwel	haar	hele	leven	in	
Nederland.	Hun	attitudes	en	preferenties	zijn	daardoor	slechts	
beperkt	te	herleiden	tot	hun	etnisch-culturele	achtergrond.	De	
oriëntatie	op	het	land	van	herkomst	speelt	weliswaar	bij	vrij-
wel	iedereen	een	rol,	maar	het	woon-	en	leefgedrag	worden	er	
slechts	beperkt	door	gedetermineerd.	In	dit	verband	bena-
drukken	Bolt	en	Van	Kempen	(2002)	dat	verschillende	opvattin-
gen	en	preferenties	daarom	niet	vanzelfsprekend	aan	cultuurver-
schillen	mogen	worden	toegeschreven.

De allochtone middenklasse
De	allochtone	middenklasse	is	relatief	recent	opgekomen	in	
Nederland	(Dagevos	en	Gijsberts	2005).	Het	onderzoek	naar	
deze	groep	begint	dan	ook	langzaam	op	gang	te	komen	(zie	

Gowricharn	2001;	Burgers	en	Van	der	Lugt	2004;	2005;	De	
Groot	2004;	De	Groot	en	Verweij	2005;	Veenman	2002).	Voor	een	
belangrijk	deel	is	de	interesse	voor	deze	middengroepen	te	ver
klaren	uit	het	feit	dat	ze	ontstaan	zijn	uit	etnische	populaties	die	
voorheen	vooral	de	‘verkeerde	rijtjes’	aanvoerden.	Binnen	deze	
minderheidsgroepen,	die	doorgaans	worden	geassocieerd	met	
een	laag	inkomensniveau	en	inactiviteit	op	de	arbeidsmarkt,	is	
nu	dus	ook	een	aanzienlijk	succesvollere	groep	ontstaan.	In	dit	
onderzoek	ligt	de	nadruk	op	niet-westerse	allochtonen	(zie	
bijlage	2	voor	een	uitleg	van	de	gehanteerde	definitie	van	het	
begrip	‘allochtoon’).	Zij	vormen	een	groeiende,	relatief	nieuwe	
groep.	

Veel	sterker	dan	de	cultuur	van	het	land	van	herkomst,	lijkt	de	
sociaal-culturele	oriëntatie	bepalend	voor	de	leefstijl	en	woon-
voorkeuren	van	leden	van	de	allochtone	middenklasse.	Deze	
sociaal-culturele	oriëntatie	vertaalt	zich	binnen	de	allochtone	
middenklasse	in	een	groep	met	een	meer	traditionele	oriëntatie	
en	een	groep	met	een	meer	moderne.	Dit	onderscheid	bouwt	
voort	op	Hofstede	(1998),	die	stelt	dat	cultuurverschillen	tussen	
landen	zich	aftekenen	rond	vier	dimensies:	machtsafstand,	femi-

Figuur 2.1 Kenmerken van de stedelijke middenklasse 
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niniteit	versus	masculiniteit,	individualisme	versus	collectivisme	
en	omgang	met	onzekerheid.	Van	den	Brink	(2006)	brengt	dit	in	
verband	met	moderniteit,	waarbij	samenlevingen	die	laag	scoren	
op	deze	dimensies	als	moderner	gelden,	en	samenlevingen	met	
een	relatief	hogere	score	als	meer	traditioneel.	In	dit	onderzoek	
passen	we	deze	benadering	nader	toe	op	het	woongedrag	van	de	
allochtone	middenklasse.	De	traditionelen	leunen	sterk	op	het	
familienetwerk	en	zijn	honkvast.	Een	kenmerk	van	de	
traditionelen	is	bovendien	dat	ze	nauwe	banden	met	leden	van	
hun	eigen	groep	onderhouden.	De	familie	is	belangrijk,	niet	in	
het	minst	vanwege	de	informele		steunstructuren	(kinderopvang,	
mantelzorg).	Ook	zijn	ze	geneigd	hun	huwelijkspartner	uit	het	
land	van	herkomst	te	betrekken.	De	allochtone	middenklasse	
met	een	moderne	sociaal-culturele	oriëntatie	is	overwegend	
hogeropgeleid	en	streeft	naar	een	lossere	band	met	de	soci-
ale	netwerken	waaruit	ze	afkomstig	zijn.	Het	merendeel	is	in	
Nederland	opgegroeid,	of	is	afkomstig	uit	landen	met	een	meer	
westerse	oriëntatie.	

2.2 Een typologie van allochtone stedelijke winnaars

In	het	verlengde	van	de	hiervoor	beschreven	sociaal-economische	
en	sociaal-culturele	diversiteit	binnen	de	allochtone	midden-
klasse	onderscheiden	wij	vier	ideaaltypische	allochtone	mid-
denklassers,	die	in	figuur	2.2	schematisch	in	beeld	zijn	gebracht.	
De	namen	van	deze	typen	geven	uitdrukking	aan	hun	(potentiële)	
winnaarschap.	Het	gaat	om	de	‘aanstormers’,	de	‘working	class	
heroes’,	de	‘selfmade	men’	en	de	‘arrivés’.	Benadrukt	moet	wor-
den	dat	dit	model	een	simplificatie	van	de	werkelijkheid	vormt.	
Kenmerkend	voor	ideaaltypen	is	dan	ook	dat	ze	zich	in	werkelijk-
heid	zelden	in	de	meest	‘pure’	vorm	laten	aantreffen.	Bovendien	
betreft	het	geen	uitsluitende	categorieën	en	zijn	de	grenzen	tus-
sen	categorieën	diffuus.	Sommige	respondenten	laten	zich	in	
meer	dan	één	categorie	indelen	of	maken	in	de	loop	van	hun	car-
rière	de	overstap	van	de	ene	naar	de	andere	categorie.	

Figuur 2.2 Een typologie van stedelijke winnaars
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Aanstormers
Het	eerste	ideaaltype	vormen	de	‘aanstormers’.	Deze	groep	
bestaat	uit	alleenstaanden	of	jonge	stellen	(vooralsnog)	zonder	
kinderen,	die	hun	hbo-	of	universitaire	opleiding	bijna	afgerond	
hebben	of	inmiddels	in	hun	eerste	echte	baan	werken.	Ze	staan	
aan	het	begin	van	een	veelbelovende	maatschappelijke	carrière.	
De	aanstormers	wonen	vaak	nog	in	een	huurwoning	(of	een	stu-
dentenwoning)	maar	oriënteren	zich	op	de	koopmarkt.	Sommigen	
hebben	zich	al	een	starterswoning	aangeschaft.	Hun	ambitie	
reikt	echter	verder;	de	huidige	woning	is	de	eerste	stap	in	hun	
wooncarrière.	Dankzij	hun	hoge	opleiding	en	hun	overwegend	
moderne	sociaal-culturele	oriëntatie	beschikken	aanstormers	
over	het	benodigde	sociaal	en	cultureel	kapitaal	om	hogerop	te	
komen.	

Selfmade men
Het	tweede	ideaaltype	is	de	‘selfmade	man’.	Deze	categorie	bestaat	
uit	zelfstandig	ondernemers.	Selfmade	men	treffen	we	vooral	aan	
in	traditionele	economische	sectoren,	zoals	de	horeca	(eigenaar	
van	restaurant	of	koffiehuis)	en	de	middenstand	(bakker,	autobe-
drijf,	textielhandel),	maar	ook	een	zelfstandige	rijschoolhouder	valt	
in	deze	categorie.	De	‘selfmade	man’	moet	het	niet	zozeer	hebben	
van	zijn	opleidingsniveau,	maar	heeft	zijn	maatschappelijk	succes	
vooral	te	danken	aan	ondernemerstalent	en	handelsgeest.	Vooral	
onder	Turken	en	Surinamers	staat	ondernemerschap	hoog	in	aan-
zien.	De	sociaal-culturele	oriëntatie	van	de	‘selfmade	men’	neigt	
meestal	naar	modern,	hoewel	velen	er	overwegend	traditionele	
normen	en	waarden	op	nahouden.	

Working class heroes
Het	derde	ideaaltype	bestaat	uit	de	‘working	class	heroes’,	die	
hun	maatschappelijke	positie	sterker	danken	aan	hun	arbeids-
ethos	dan	aan	hun	sociaal	en	cultureel	kapitaal.	Hieronder	scha-
ren	we	de	diplomastapelaars	en	de	blauweboordenwerkers.	Hun	
opleidingsniveau	is	vaak	laag	tot	middelbaar,	maar	ze	hebben	
zich	opgewerkt	tot	bijvoorbeeld	chef	van	een	schoonmaakploeg	
of	bedrijfsleider	in	de	horeca.	Deels	betreft	het	migranten	die	
een	opleiding	voltooiden	in	het	land	van	herkomst	maar	deze		
hier	niet	konden	verzilveren.	Ze	gingen	aan	de	slag	in	laag-	of	
ongeschoold	werk	maar	wisten	hun	positie	daarbij	wel	stapje	
voor	stapje	te	verbeteren.	Tijdens	hun	loopbaan	hebben	ze	diplo-
ma’s	behaald	via	cursussen	en	vakopleidingen.	Hun	handelen	
representeert	een	ambitieus	streven	naar	verbetering.	Met	twee	
inkomens	hebben	ze	vaak	een	eigen	woning	kunnen	kopen;	te	

verdedigen	is	dat	zij	samen	als	‘winnaar’	kunnen	worden	aange-
merkt.	Het	stijgingspotentieel	van	de	‘working	class	heroes’	is	zo	
goed	als	uitgeput.	Hun	sociaal-culturele	oriëntatie	is	overwegend	
traditioneel.	

Arrivés
De	‘arrivés’	vormen	de	vierde	ideaaltypische	categorie.	Zij	
vormen	de	bovenlaag	van	de	allochtone	middenklasse.	Deze	
groep	scoort	hoog	wat	betreft	economisch	kapitaal	en	brengt	
dat	tot	uitdrukking	in	haar	woongedrag.	Er	zijn	‘arrivés’	die	als	
zelfstandig	ondernemer,	soms	zelfs	vrijwel	zonder	opleiding,	
een	succesvol	bedrijf	hebben	opgebouwd.	Anderen	hebben	hoger	
onderwijs	doorlopen	en	daarna	carrière	gemaakt	in	de	zakelijke	
dienstverlening	of	het	openbaar	bestuur,	waar	ze	leidinggevende	
posities	bekleden.	Daarbij	hebben	ze	in	de	loop	van	hun	
carrière	het	noodzakelijke	sociaal	en	cultureel	kapitaal	verwor-
ven.	Kenmerkend	aan	deze	groep,	die	overwegend	bestaat	uit	
tweeverdieners	met	of	zonder	kinderen,	is	hun	moderne	
sociaal-culturele	oriëntatie.	Deze	groep	is	in	Nederland	voorals-
nog	beperkt	in	omvang.	Maar	ze	is	groeiende.
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3.1 Amsterdam en Rotterdam

Het	veldonderzoek	is	uitgevoerd	op	twee	locaties:	het	
Amsterdamse	stadsdeel	Bos	en	Lommer	en	de	Rotterdamse	
deelgemeente	Delfshaven.	Alvorens	dieper	in	te	gaan	op	de	beide	
onderzoekslocaties,	brengen	we	een	aantal	in	het	oog	springende	
verschillen	tussen	Amsterdam	en	Rotterdam	in	beeld.	In	
sociaal,	economisch,	cultureel	en	ruimtelijk	opzicht	zijn	deze	
steden	zeer	verschillend.	De	Amsterdamse	economie	leunt	
sterk	op	de	dienstensector	en	de	stad	herbergt	al	eeuwen	een	
culturele	elite.	Rotterdam	is	dankzij	de	haven	juist	een	stad	
met	een	sterke	handels-	en	arbeidersgeschiedenis.	Amsterdam	
staat	er	op	verschillende	fronten	beter	voor	dan	Rotterdam.	
Zo	ligt	het	opleidingsniveau	van	de	Amsterdamse	bevolking	
hoger	en	de	werkloosheid	lager	dan	in	Rotterdam	(AFWC	2006).	
Daarnaast	heeft	Amsterdam	een	wezenlijk	andere	woningmarkt	
dan	Rotterdam.	Vanwege	haar	diensteneconomie	en	culturele	
aantrekkingskracht	is	de	stad	in	trek	bij	de	hooggeschoolde	en	
kapitaalkrachtige	elite.	Dit	zorgt	voor	permanente	spanning	op	de	
woningmarkt:	de	vraag	naar	woningen	is	groter	dan	het	aanbod,	
niet	alleen	in	het	stadscentrum	maar	ook	in	de	wijken	rond	het	
centrum	en	in	mindere	mate	in	de	periferie.	In	Rotterdam	is	deze	
dynamiek	vrijwel	afwezig.	Terwijl	in	veel	Rotterdamse	wijken	één	
op	de	tien	woningen	leeg	staat,	blijft	in	Amsterdam	de	leegstand	
beperkt	tot	enkele	procenten	(Engbersen	et	al.	2005).	Mede	hier-
door	kende	Amsterdam	de	afgelopen	decennia	een	minder	sterke	
instroom	van	lagere	inkomensgroepen	en	ondervond	het	minder	
last	van	leefbaarheidsproblemen	veroorzaakt	door	leegstand	en	
verloedering	van	de	publieke	ruimte.	

Zwarte vlucht
Amsterdam	en	Rotterdam	kampen	beide	met	een	vertrek-
overschot	(RPB	&	CBS	2006).	In	beide	steden	is	sprake	van	een	
instroom	van	lage	inkomensgroepen	en	een	uitstroom	van	hogere	
inkomensgroepen	naar	randgemeenten.	Een	belangrijk	deel	
van	die	uitstroom	bestond	uit	allochtonen:	waar	Surinaamse	
Amsterdammers	zich	vooral	aangetrokken	voelen	tot	Almere,	
vertrekken	Turken	en	Marokkanen	veelal	naar	Hoofddorp,	
Zaanstad	en	Purmerend	(NRC	Handelsblad	2006).	Crok	en	Slot	
(2003:	9)	wijzen	erop	dat	Amsterdam	niet	aantrekkelijk	is	voor	
middengroepen:	‘Als	er	maar	eengezinswoningen	in	het	groen	
zouden	zijn,	met	voldoende	kindervoorzieningen,	zou	de	kans	
veel	groter	zijn	dat	deze	middengroep	in	Amsterdam	zou	blijven	
wonen’.	Het	Rotterdamse	Centrum	voor	Onderzoek	en	Statistiek	

Rotterdam	signaleerde	al	in	2002	dat	steeds	meer	alloch-
tone	gezinnen	vertrekken	naar	gemeenten	in	de	regio,	zoals	
Barendrecht,	Capelle	aan	den	IJssel,	Schiedam	en	Spijkenisse	
(Ouweneel	2002).	Burgers	en	Van	der	Lugt	(2004)	concluderen	
dat	Surinamers	en	Turken	in	de	regio	Rotterdam	zelfs	meer	sub-
urbaniseren	dan	autochtonen.	De	belangrijkste	motieven	om	de	
stad	te	verlaten	zijn	volgens	Burgers	en	Van	der	Lugt	de	onvrede	
met	het	woonklimaat	en	de	notie	dat	de	stad	geen	geschikte	
omgeving	is	om	met	kleine	kinderen	te	wonen.

Het	creëren	van	gemengde	wijken	(wat	betreft	sociaal-
economische	positie	en	leefstijl	van	bewoners)	is	in	beide	steden	
derhalve	een	belangrijke	beleidsambitie.	Via	de	in	hoofdstuk	2	
beschreven	‘Rotterdam-wet’	poogt	men	de	instroom	van	kansar-
men	van	buiten	de	stadsregio	te	beperken.	De	Maasstad	probeert	
op	twee	manieren	bevolkingsdifferentiatie	te	realiseren:	enerzijds	
door	de	middenklasse	te	stimuleren	om	zich	in	een	gemengde	
wijk	te	vestigen	en	anderzijds	door	voor	achterblijvers	de	toegang	
tot	sommige	wijken	te	blokkeren.	Amsterdam	bedient	zich	alleen	
van	het	eerste	middel:	zij	probeert	middengroepen	te	verleiden	
voor	te	stad	te	kiezen.	Het	bieden	van	ruimte	aan	middengroepen	
is	een	van	centrale	thema’s	in	de	Woonvisie	van	de	gemeente	
Amsterdam	(Dienst	Wonen	2005).	

Om	het	eigenwoningbezit	onder	starters	en	midden-
klassehuishoudens	te	bevorderen,	maken	beide	steden	gebruik	
van	het	koopconstructies	als	Maatschappelijk	Gebonden	
Eigendom	(MGE)	en	Koopgarant.2	Deze	regelingen	gaan	ervan	
uit	dat	eigenwoningbezit	de	betrokkenheid	van	de	bewoners	ver-
groot,	waardoor	de	kwaliteit	van	woningen	en	buurten	verbetert.	
Via	MGE	koopt	de	consument	een	woning	van	een	woningcorpo-
ratie	met	de	verplichting	deze	bij	verkoop	terug	te	verkopen	aan	
de	corporatie.	Voor	de	koper	is	dit	aantrekkelijk	omdat	hij	–	via	
een	subsidieregeling	van	het	rijk	–	een	korting	tot	33	procent	
krijgt	op	de	aankoopprijs.	Bij	verkoop	delen	de	koper	en	de	cor-
poratie	in	de	winst	of	verlies.	Amsterdam	kent	daarnaast	nog	de	
Amsterdamse	Middensegment	Hypotheek	(AMH),	die	middenin-
komens	(bruto	gezinsinkomen	€	20.420	-	€	40.840)	de	mogelijk-
heid	biedt	een	nieuwbouwwoning	met	een	maximale	koopsom	
van	€	185.500	te	kopen	met	een	aflossingsvrij	leningdeel.

3. 
Onderzoekslocaties

2	 	MGE	is	overgegaan	in	de	regeling	Koopgarant.	Stichting	Koopgarant	is	het	ini-
tiatief	van	vier	corporaties:	Woonbron,	Woondrecht,	Parteon	en	De	Alliantie.	De	
Stichting	geeft	licenties	uit	voor	corporaties	die	de	regeling	willen	aanbieden.
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Tabel 3.1 Kerncijfers onderzoekslocaties (per 1  januari 2006, tenzij anders vermeld)3

Bos en Lommer Amsterdam Delfshaven Rotterdam

Aantal	inwoners 30.443 743.027 70.290 588.718

Aantal	huishoudens 15.772 406.720 30.896 276.514

Aantal	woningen 14.743 378.507 32.039 285.933

Leeftijd	0-19	jaar 25% 21% 27% 23%

Leeftijd	20-34	jaar 34% 26% 29% 24%

Leeftijd	35-64	jaar 33% 41% 36% 38%

Leeftijd	65	jaar	e.o. 8% 11% 8% 15%

Percentage	allochtonen 66% 49% 72% 46%

Surinamers 7% 9% 13% 9%

Antillianen 1% 2% 3% 3%

Turken 16% 5% 15% 8%

Marokkanen 23% 9% 13% 6%

Kaapverdianen onbekend	 onbekend	 9% 3%

overig	niet-Nederlands 19	% 24% 19% 17%

Alleenstaanden 53% 55% 55% 52%

(Echt)paren	zonder	kinderen 20% 20% 11% 17%

(Echt)paren	met	kinderen 16% 15% 19% 19%

Eenoudergezinnen 11% 10% 15% 12%

Besteedbaar	huishoudeninkomen	 €	22.600	(2002) €	26.300	(2002) €	21.900	(2002) €	25.600	(2002)

Vestigers	van	buiten	de	stad	
Vertrekkers	naar	buiten	de	stad	

1.827	(2005)
2.242	(2005)

44.378	(2005)
48.673	(2005)

5.401	(2004)
5.258	(2004)

31.690	(2004)
35.208	(2004)

Koopwoningen	 12% 20% 17%	(2005) 26%	(2005)

Sociale	verhuur	 60% 53% 58%	(2005) 53%	(2005)

Particuliere	verhuur 28% 27% 24%	(2005) 20%	(2005)

Eén-	en	tweekamerwoningen 27% 30% 22%	(2005) 19%	(2005)

Driekamerwoningen	 53% 35% 39%	(2005) 35%	(2005)

Vierkamerwoningen	 15% 25% 21%	(2005) 26%	(2005)

Vijf-	of	meer	kamerwoningen 5% 9% 18%	(2005) 19%	(2005)

Woningen	van	voor	1945	 67% 47% 66%	(2005) 35%	(2005)

Woningen	van	1946-1970	 28% 20% 10%	(2005) 25%	(2005)

Woningen	van	1971-1990	 1% 19% 10%	(2005) 25%	(2005)

Woningen	van	na	1990	 5% 14% 14%	(2005) 15%	(2005)

3	 	Tenzij	anders	vermeld,	zijn	de	statistische	gegevens	over	Amsterdam	af-
komstig	van	O+S	Amsterdam	(http://www.os.amsterdam.nl/);	de	statistische	
gegevens	over	Rotterdam	zijn	afkomstig	van	Swing	Online	(http://rotterdam.
buurtmonitor.nl/).	
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Overeenkomsten en verschillen tussen Bos en Lommer en 
Delfshaven
In	tabel	3.1	zijn	enkele	statistische	kerngegevens	van	Bos	en	
Lommer	en	Delfshaven	weergegeven.	Met	ruim	70.000	inwoners	
is	Delfshaven	meer	dan	twee	keer	zo	groot	als	Bos	en	Lommer.	
Beide	stadsdelen	verliezen	echter	meer	mensen	dan	dat	er	bij	
komen.	Ook	hebben	de	onderzoekslocaties	gemeen	dat	ze	plaats	
bieden	aan	relatief	veel	inwoners	met	een	inkomen	rond	het	
sociaal	minimum.	Kaapverdianen,	een	van	de	grotere	etnische	
groepen	in	Delfshaven	(en	in	Rotterdam	in	het	algemeen)	komt	
men	in	Bos	en	Lommer	nauwelijks	tegen.	Beide	stadsdelen	ken-
merken	zich	verder	door	een	relatief	jonge	bevolking.

Een	belangrijk	verschil	tussen	de	onderzoekslocaties	heeft	te	
maken	met	de	stedelijke	vernieuwing.	In	Delfshaven	is,	mede	
dankzij	de	stadsvernieuwing	van	de	afgelopen	decennia,	zicht-
baar	dat	er	de	afgelopen	jaren	veel	ten	goede	veranderd	is.	Bos	
en	Lommer	staat	nog	aan	de	vooravond	van	een	aantal	in-
grijpende	vernieuwingen.	Als	gevolg	hiervan	is	de	middenklasse	
in	Delfshaven	zowel	absoluut	als	relatief	sterker	vertegenwoor-
digd.	Het	is	de	bedoeling	dat	in	Bos	en	Lommer	de	komende	
jaren	een	inhaalslag	gemaakt	wordt.	Zo	staan	onder	meer	de	
ontwikkeling	van	de	nieuwe	Buskenblaser,	De	Collage,	en	de	
Laan	van	Spartaan	op	stapel.	Ook	in	Delfshaven	worden	de	
komende	jaren	nog	diverse	nieuwbouw-	en	renovatieprojecten	
gerealiseerd.	

3.2 Bos en Lommer, Amsterdam

Slechts	een	derde	van	de	inwoners	van	Bos	en	Lommer	is	
autochtoon.	Marokkanen	vormen,	Met	bijna	een	kwart	van	de	
bevolking,	de	grootste	allochtone	groep,	op	afstand	gevolgd	door	
Turken.	Mede	door	het	grote	aandeel	allochtone	gezinnen	heeft	
het	stadsdeel	een	relatief	jonge	bevolking.	Sociaal-economisch	
blijft	het	stadsdeel	achter	bij	het	Amsterdams	gemiddelde.	In	
2002	had	de	bevolking	van	Bos	en	Lommer	de	laagste	koop-
kracht	en	het	laagste	besteedbaar	huishoudeninkomen	van	alle	
Amsterdamse	stadsdelen.	Een	kwart	van	de	inwoners	beschikt	
over	een	inkomen	onder	het	sociaal	minimum	en	het	inkomens-
niveau	daalt	nog	verder	(O+S	2006a).	

Wijkprofiel Bos en Lommer
Bos	en	Lommer	–	in	1962	vernoemd	naar	de	boerenhofstede	
“Bosch	en	Lommer”	–	werd	in	1990	één	van	de	zestien	(nu	der-
tien)	Amsterdamse	stadsdelen.	Bos	en	Lommer	is	met	30.443	
inwoners	het	kleinste	stadsdeel	van	Amsterdam	(afgezien	van	
het	haven-	en	industriegebied	Stadsdeel	Westpoort,	dat	340	
inwoners	telt	en	geen	eigen	deelraad	heeft).	Bos	en	Lommer	ligt	
in	het	westen	van	Amsterdam	en	wordt	aan	de	noordwestkant	
begrensd	door	de	ringspoordijk,	in	het	oosten	door	het	Westelijk	
Marktkanaal,	en	aan	de	zuidkant	vormt	de	Jan	van	Galenstraat	
de	grens	met	stadsdeel	de	Baarsjes.	Het	stadsdeel	bestaat	
uit	zeven	buurten:	de	Erasmus-,	Gibraltar-,	Gulden	Winckel-,	
Kolenkit-,	Landlust-,	Sloterdijk-	en	Robert	Scottbuurt	(zie	figuur	
3.1).	Kenmerkend	is	de	doorsnijding	door	de	ringweg	A10.	Met	de	
aanleg	van	het	viaduct	over	de	A10	en	het	aangrenzende	Bos	en	
Lommerplein	is	geprobeerd	de	beide	delen	van	de	wijk	sterker	
met	elkaar	te	verbinden.	De	belangrijkste	statistische	gegevens	
over	Bos	en	Lommer	zijn	weergegeven	in	tabel	3.1.	

Figuur 3.1: Buurtindeling Bos en Lommer 
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Het	stadsdeel	heeft	besloten	geen	inkomenseisen	meer	te	ver-
binden	aan	de	toewijzing	van	sociale	huurwoningen,	zodat	ook	
mensen	met	een	middeninkomen	een	sociale	huurwoning	kun-
nen	krijgen.	Deze	maatregel	ter	stimulering	van	de	vestiging	van	
middeninkomens	in	het	stadsdeel	heeft	echter	nog	weinig	succes	
gehad.	Tussen	2000	tot	2004	is	het	vertrek	uit	Bos	en	Lommer	
toegenomen,	overeenkomend	met	het	vertrekoverschot	in	geheel	
Amsterdam.	Dit	zou	te	maken	kunnen	hebben	met	de	stedelijke	
vernieuwing	die	in	Bos	en	Lommer	plaatsvindt.	Mensen	trek-
ken	–	al	dan	niet	tijdelijk	–	weg.	Turken	en	Marokkanen	wonen	
verhoudingsgewijs	vaker	in	een	stedelijke	vernieuwingswijk	(O+S	
2006b).	Vast	staat	dat	Bos	en	Lommer	één	van	de	stadsdelen	
is	met	de	grootste	verhuisgeneigdheid	onder	haar	inwoners	
(Uittenbogaard,	Teune	en	Dignum	2005).	
Hoewel	Bos	en	Lommer	de	laatste	jaren	beter	scoort	op	het	
gebied	van	leefbaarheid,	blijft	het	stadsdeel	nog	steeds	achter	bij	
andere	stadsdelen	(Dienst	Wonen	2004).	Bewoners	van	Bos	en	
Lommer	geven	het	laagste	rapportcijfer	aan	hun	woning,	aan	de	
woonomgeving,	het	aanzien	van	de	woningen,	het	onderhoud	van	
de	woningen,	de	omgang	tussen	mensen,	de	betrokkenheid	van	
de	bewoners,	overlast	door	criminaliteit,	en	het	zich	veilig	voelen	
overdag	en	’s	nachts.	

Woningmarkt Bos en Lommer
Amsterdam	is	een	relatief	dure	stad	om	een	huis	te	kopen.	De	
hoofdstad	staat	op	de	vierde	plaats	van	20	duurste	Nederlandse	
grote	steden	met	een	gemiddelde	woningprijs	van	€	244.656	in	
2005	(DIMO	2006).	Ter	vergelijking:	Rotterdam	bezet	de	negen-
tiende	plaats,	met	een	gemiddelde	woningprijs	van	€	166.100.	
Om	koop	voor	middengroepen	bereikbaar	te	maken,	worden	
huurwoningen	aangeboden	via	de	MGE-regeling.	Deze	worden	
vooral	gekocht	door	westerse	allochtonen,	terwijl	de	voorkeur	
van	niet-westerse	allochtonen	en	autochtonen	uitgaat	naar	
nieuwbouwwoningen	(De	Heer	en	Dignum	2005).	
Tweederde	van	de	woningvoorraad	van	Bos	en	Lommer	dateert	
uit	de	periode	1920	tot	1940	en	eenderde	is	gebouwd	vlak	na	de	
Tweede	Wereldoorlog	(AWV	2006).	De	woningmarkt	van	Bos	en	
Lommer	wordt	overheerst	door	sociale	huur.	In	2004	bestond	
slechts	12	procent	van	de	woningvoorraad	uit	koopwoningen.	Met	
€	144.000	ligt	de	gemiddelde	WOZ-waarde	van	een	koopwoning	
ruim	beneden	het	stedelijk	gemiddelde,	maar	Bos	en	Lommer	
kende	wel	een	bovengemiddeld	stijgingspercentage.	Bovendien	
hebben	de	inwoners	van	Bos	en	Lommer	relatief	weinig	in-
teresse	voor	het	kopen	van	een	woning.	Meer	dan	eenderde	van	

de	inwoners	zegt	enkel	geïnteresseerd	te	zijn	in	een	huurwoning	
(Uittenbogaard,	Teune	en	Dignum	2005).	
De	woningmarkt	in	Bos	en	Lommer	is	momenteel	sterk	in	
beweging.	Als	gevolg	van	het	stedelijke	vernieuwingsbeleid	in	
het	stadsdeel	is	onder	meer	langs	de	vooroorlogse	Admiraal	
de	Ruijterweg,	in	de	naoorlogse	Kolenkitbuurt	en	het	Jan	van	
Galen	Sportpark	sprake	van	sloop	en	nieuwbouw.	Omdat	Bos	en	
Lommer	vooral	beschikt	over	goedkope	woningen	en	middeldure	
koopwoningen,	is	de	wijk	met	name	interessant	voor	mensen	
met	middeninkomens.	De	nieuwbouwcomplexen	zijn	gericht	op	
de	middenklasse:	het	zijn	koop-	of	vrijesectorhuurwoningen,	
veelal	van	meer	dan	100	vierkante	meter,	gedeeltelijk	AMH-
woningen.	Voorbeelden	zijn	het	Joos	Banckersplantsoen	(koop),	
het	Bos	en	Lommerplein	(koop	en	huur),	en	het	vernieuwde	
Leeuw	van	Vlaanderencomplex	(vrije	sector	huur	gemengd	met	
sociale	huur).	Daarnaast	worden	koopwoningen	gebouwd	in	de	
Kolenkitbuurt	(Scala),	rond	het	Bos	en	Lommerplein	(De	Collage	
en	de	nieuwe	Buskenblaser).	Bij	de	Jan	van	Galenstraat	zijn	
oude	woningen	gerenoveerd	en	te	koop	aangeboden	onder	de	
naam	Van	Galenpoort,	en	ook	in	de	Admiraal	de	Ruijterweg	en	
de	Bestevaerstraat	worden	voormalige	huurwoningen	verkocht,	
veelal	na	renovatie.	

Geselecteerde complexen
De	zoektocht	naar	de	allochtone	middenklasse	in	Bos	en	
Lommer	was	specifiek	gericht	op	een	tweetal	complexen:	het	
Joos	Banckersplantsoen	en	de	Leeuw	van	Vlaanderen.	Het	Joos	
Banckersplantsoen	is	een	in	2003	gebouwd	complex	bestaande	
uit	vijf	woonblokken	in	de	Erasmusbuurt.	Een	blok	bestaat	uit	
sociale	huurwoningen,	de	rest	van	het	complex	bestaat	uit	koop-
woningen	(al	dan	niet	verkocht	via	AMH).	Het	complex	ligt	aan	
de	grens	van	Bos	en	Lommer	met	stadsdeel	de	Baarsjes	en	is	
gesitueerd	nabij	het	Erasmuspark	en	de	drukke	winkelstraat	Jan	
van	Galenstraat.	De	blokken	zijn	gegroepeerd	rond	een	speeltuin,	
een	sportveldje	en	bij	een	overdekte	sporthal	en	kinderboerderij.	
De	ruim	190	koopappartementen	hebben	een	vloeroppervlak	van	
tenminste	100	vierkante	meter,	en	variëren	van	driekamer-
woningen	tot	vijfkamerwoningen.	Het	interessante	aan	dit	com-
plex	is	dat	het	dure,	grote	nieuwbouw	koopwoningen	betreft	
–	een	voor	Bos	en	Lommer	nieuw	fenomeen.

De	keuze	voor	de	tweede	onderzoekslocatie,	de	Leeuw	van	
Vlaanderen,	hangt	samen	met	het	feit	dat	dit	complex,	in	tegen-
stelling	tot	het	Joos	Banckersplantsoen,	geen	koopwoningen	
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herbergt	maar	52	vrijesectorhuur-	en	54	sociale	huurwoningen.	
Terwijl	in	het	Joos	Banckersplantsoen	de	sociale	huur-	en	de	
koopwoningen	ruimtelijk	van	elkaar	gescheiden	zijn,	zijn	ze	in	
de	Leeuw	van	Vlaanderen	te	vinden	in	hetzelfde	bouwblok.	Wel	
bevinden	de	sociale	huur-	en	vrijesectorappartementen	zich	
op	verschillende	etages.	Ook	wat	betreft	de	omgeving	verschilt	
de	Leeuw	van	Vlaanderen	van	het	Joos	Banckersplantsoen.	De	
Leeuw	van	Vlaanderen	ligt	in	de	armere	Kolenkitbuurt	–	dus	ver-
der	van	het	stadscentrum	–	en	het	complex	grenst	direct	aan	de	
snelweg.	De	Leeuw	van	Vlaanderen	is	bovendien	een	‘vernieuw-
bouw’-gebouw:	het	naoorlogse	complex	is	recentelijk	casco	
gerenoveerd,	waarbij	het	een	moderne	uitstraling	heeft	
gekregen.	Het	werd	eind	2005	opgeleverd.

3.3 Delfshaven, Rotterdam

Delfshaven	is	veruit	de	meest	multiculturele	deelgemeente	
van	Rotterdam.	Turken,	Marokkanen	en	Surinamers	vormen	de	
grootste	allochtone	groepen,	op	gepaste	afstand	gevolgd	door	
Kaapverdianen	en	Antillianen.	Spangen	is,	met	minder	dan	13	pro-
cent	autochtonen	en	bijna	75	procent	niet-westerse	allochtonen,	
de	meest	‘gekleurde’	wijk.	Het	Witte	Dorp	en	Oud-Mathenesse	
zijn,	met	respectievelijk	54	en	46	procent	autochtonen,	voor	
Delfshavense	begrippen	‘wit’.	Het	is	opvallend	dat	Turken	en	
Marokkanen	het	meest	in	Bospolder,	Tussendijken,	Spangen	en	
Het	Nieuwe	Westen	wonen,	terwijl	Surinamers,	Antillianen	en	
Kaapverdianen	vooral	gevestigd	zijn	in	de	huurflats	in	Schiemond.	

Wijkprofiel Delfshaven
Na	Prins	Alexander	en	Feijenoord	is	Delfshaven	de	grootste	
Rotterdamse	deelgemeente.	Delfshaven	is	gelegen	op	de	noord-
oever	van	de	Maas,	ten	westen	van	het	Rotterdamse	stads-
centrum.	Aan	de	noordzijde	wordt	de	deelgemeente	begrensd	door	
de	spoorlijn	naar	Schiedam	en	aan	de	westzijde	door	de	gemeen-
tegrens	met	Schiedam.	De	wijk	wordt	doorsneden	door	de	rivier	
de	Schie.	De	afgelopen	jaren	daalde	het	inwonertal	sneller	dan	
het	Rotterdams	gemiddelde.	De	deelgemeente	Delfshaven	omvat	
een	negental	buurten	(zie	figuur	3.2);	de	belangrijkste	statistische	
gegevens	zijn	weergegeven	in	tabel	3.1.
Vrijwel	alle	buurten	in	Delfshaven	stammen	uit	de	eerste	
decennia	van	de	twintigste	eeuw.	Als	gevolg	van	de	expansie	van	
de	haven	groeide	de	Rotterdamse	bevolking	van	100.000	in	1850	
tot	ruim	700.000	in	de	jaren	zestig	van	de	twintigste	eeuw	(COS	

Rotterdam,	2006).	Om	die	bevolkingsgroei	te	accommoderen,	
breidde	de	stad	zich	westwaarts	uit	met	de	wijken	die	tot	het	
huidige	Delfshaven	worden	gerekend.	Het	stratenpatroon	wordt	
gekenmerkt	door	statige	lanen	als	de	Heemraadssingel	en	de	
Mathenesserlaan,	waarlangs	monumentale	herenhuizen	werden	
opgetrokken.	De	smallere	tussenstraten	bieden	plaats	aan	wonin-
gen	voor	de	lagere	middenklasse	en	de	arbeidersklasse.	Elke	
wijk	kent	een	onderscheidende	stedenbouwkundige	structuur.	
Veel	panden	werden	in	de	eerste	fase	van	de	stadsvernieuwing	
samengevoegd	tot	portiekwoningen.	Begin	jaren	tachtig	werd	aan	
de	Maas	de	symmetrisch	aangelegde	wijk	Schiemond	gebouwd,	
met	louter	huurflats.	Eveneens	aan	de	Maas,	aan	de	voet	van	
de	Euromast,	verrezen	de	afgelopen	jaren	luxe	appartementen-
complexen	op	de	Müllerpier	en	het	Lloydkwartier.	Vroeger	bood	
Delfshaven	vooral	onderdak	aan	de	(lagere)	middenklasse,	maar	
eind	jaren	zestig	van	de	vorige	eeuw	zette	geleidelijk	het	verval	in.	
De	combinatie	van	afnemende	werkgelegenheid	in	de	haven,	het	
op	gang	komen	van	een	migranten-stroom	en	het	begin	van	de	
stadsvernieuwing	leidde	ertoe	dat	veel	buurten	in	een	kwetsbare	
positie	terechtkwamen.	

Figuur 3.2: Buurtindeling Delfshaven
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In	de	jaren	tachtig	en	negentig	scoorde	Delfshaven,	met	een	
hoge	werkloosheid,	een	laag	gemiddeld	inkomen	en	veel	
(drugs)criminaliteit,	hoog	op	de	ranglijsten	van	probleemwijken.	
Het	afgelopen	decennium	is	echter	veel	geïnvesteerd,	zowel	in	de	
fysieke	woonomgeving	als	in	sociaal	beheer.	Nu	de	stads-
vernieuwing	zo	goed	als	afgerond	is,	zijn	de	meeste	straten	
opnieuw	geplaveid,	veel	gevels	gesaneerd	en	veel	woningen	
casco	gerenoveerd.	

Mede	dankzij	de	culturele	diversiteit	is	Delfshaven	zeer	kinder-
rijk.	Het	aandeel	gezinnen	met	kinderen	is	in	Delfshaven	met	
bijna	35	procent	even	hoog	als	in	de	doorsnee	vinex-wijk.	Hiervan	
bestaat	bijna	de	helft	echter	uit	eenoudergezinnen.	Verder	is	
Delfshaven	de	minst	vergrijsde	Rotterdamse	deelgemeente.	Het	
gemiddeld	huishoudeninkomen	ligt	op	het	laagst	van	Rotterdam.	
Dit	laat	zich	deels	verklaren	uit	het	grote	aandeel	eenouder-
gezinnen	en	eenpersoonshuishoudens.	Maar	vooral	het	grote	
aandeel	werkzoekenden	en	de	lage	netto	participatiegraad	lijken	
hierin	een	rol	van	betekenis	te	spelen.	De	afgelopen	jaren	is	de	
veiligheid	geleidelijk	verbeterd	(Programmabureau	Veilig	2005;	
2006).	In	2001	werd	Delfshaven	in	de	veiligheidsindex	nog	gekwa-
lificeerd	als	‘onveilig’,	maar	de	wijk	klom	op	tot	de	categorie	
‘bedreigde	wijken’.	Vooral	op	het	gebied	van	drugsoverlast	scoort	
Delfshaven	slecht.	De	verschillende	buurten	ontlopen	elkaar	wei-
nig.	Spangen	(4,5)	en	Middelland	(5,0)	scoren	het	laagst;	uitschie-
ters	aan	de	bovenkant	zijn	de	wat	kleinere	en	relatief	excentrisch	
gelegen	wijken	Oud-Mathenesse	(6,5)	en	Schiemond	(6,0).	

Woningmarkt Delfshaven
Huisvesting	is	één	van	de	speerpunten	van	het	Rotterdamse	
college.	De	gemeente	streeft	naar	diversiteit	en	kwaliteit	in	het	
woningaanbod,	zodat	Rotterdam	ook	voor	hogere	inkomens	een	
aantrekkelijke	woonstad	wordt.	Gestreefd	wordt	naar	een	jaar-
lijkse	bouwproductie	van	3.000	nieuwe	woningen.	Bovendien	
moet	het	percentage	koopwoningen	stijgen	tot	30	procent.	Om	
het	eigenwoningbezit	te	stimuleren	worden	daarnaast	huur-
woningen	te	koop	aangeboden.	Niettemin	lijkt	in	Rotterdam	spra-
ke	van	een	beperkte	afzetmarkt	in	het	duurdere	segment,	getui-
ge	de	leegstand	in	exclusieve	wooncomplexen	als	Montevideo	op	
de	Kop	van	Zuid.	Een	deel	van	de	ontwikkeling	van	de	Müllerpier	
is	zelfs	tot	nader	order	stilgelegd.	
Omdat	het	bombardement	op	Rotterdam	de	wijken	in	Delfshaven	
niet	getroffen	heeft,	stamt	tweederde	van	de	woningvoorraad	van	
voor	de	tweede	wereldoorlog.	Ongeveer	14	procent	is	na	1990	

gebouwd.	De	bezettingsgraad	ligt	met	bijna	2,2	ruim	boven	het	
stedelijk	gemiddelde	van	2,05.	Dit	kan	worden	verklaard	vanuit	
het	relatief	grote	aantal	kinderrijke	gezinnen.	Het	aandeel	koop-
woningen	steeg	de	afgelopen	vijf	jaar	van	12	procent	naar	17	pro-
cent,	maar	ligt	nog	steeds	ruim	onder	het	stedelijk	gemiddelde.	
Op	dit	gebied	laat	Delfshaven	alleen	de	deelgemeente	Feijenoord	
achter	zich.	Vooral	voor	starters	en	kopers	die	op	zoek	zijn	naar	
veel	woonruimte	voor	hun	geld,	was	de	Delfshaven	de	afgelopen	
jaren	een	interessante	vestigings-locatie.	Bijna	tweederde	deel	
van	de	woningvoorraad	bestaat	uit	etagewoningen	en	portiek-
/galerijwoningen	zonder	lift.	Eengezinswoningen	zijn,	met	slechts	
3	procent,	ronduit	schaars.	
In	Delfshaven	vindt	veel	renovatie	en	nieuwbouw	plaats.	In	hoog	
tempo	worden	groot-	en	kleinschalige	koop-	en	huurcomplexen	
opgeleverd.	De	afgelopen	vijf	jaar	startte	in	Delfshaven	de	bouw	
van	maar	liefst	dertig	nieuwbouw-	of	renovatieprojecten,	waarvan	
een	aanzienlijk	deel	nog	moet	worden	opgeleverd.	In	tegen-
stelling	tot	de	stadsvernieuwing	–	het	‘bouwen	voor	de	buurt’	–	
ligt	de	nadruk	nu	op	het	realiseren	van	woningen	in	het	midden-	
en	hogere	segment.	Het	betreft	hoofdzakelijk	koopwoningen,	die	
deels	via	koopconstructies	als	MGE	worden	aangeboden.	Hoewel	
de	prijzen	variëren	naar	wijk	en	woningtype,	beweegt	de	prijs	van	
een	nieuwbouwwoning	met	tuin	of	dakterras	in	Delfshaven	zich	
ruwweg	tussen	€185.000	en	€220.000	euro.	

Geselecteerde complexen 
Het	onderzoek	naar	de	allochtone	middenklasse	richt	in	zich	in	
Delfshaven	specifiek	op	een	tweetal	koopcomplexen	die	min	of	
meer	recent	zijn	opgeleverd:	de	Tower	Twins,	gelegen	aan	de	
Coolhaven,	en	‘t	Lage	Erf,	dat	aan	de	rand	van	het	Nieuwe	Westen	
ligt	bij	de	brug	over	de	Delfshavense	Schie.	Daarnaast	is	gekeken	
naar	‘gentripunctuur’:	initiatieven	en	projecten	die	wijken	gezond	
kunnen	maken	(Crone	2005).	Zo	vonden	enkele	interviews	plaats	
in	de	Volmarijnstraat,		waar	recentelijk	renovatie	van	woonblok-
ken	plaatsvond,	en	is	gesproken	met	betrokkenen	bij	het	project	
‘De	Dichterlijke	Vrijheid’,	beter	bekend	als	het	Wallisblok	in	
Spangen.	Ook	vonden	enkele	interviews	plaats	met	bewoners	van	
luxe	appartementen	in	het	Lloydkwartier.

De	onderzochte	koopcomplexen	komen	beide	voort	uit	de	bouw-
manifestatie	‘Stadstimmeren’,	die	gehouden	werd	ter	gelegen-
heid	van	het	650-jarig	bestaan	van	Rotterdam	in	1990.	De	com-
plexen	waren	gericht	op	verschillende	doelgroepen.	‘t	Lage	Erf	
moest	via	MGE	voorzien	in	bereikbare	koopwoningen	voor	star-
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ters	en	aanstormende	middengroepen.	De	Tower	Twins	–	gelegen	
aan	de	rand	van	de	wijk	met	een	spectaculair	uitzicht	over	de	stad	
–	vormen	juist	een	meer	exclusief	aanbod	voor	de	miden-klasse.	
Bovendien	is	de	inbedding	in	het	stedelijk	weefsel	verschillend:	
’t	Lage	Erf	ligt	midden	in	het	Nieuwe	Westen,	terwijl	de	Tower	
Twins	vanwege	hun	geïsoleerde	ligging	als	het	ware	stedelijke	
burchten	aan	de	waterkant	zijn.

De	Tower	Twins	zijn	ontworpen	door	architect	Kees	Christiaanse.	
Ze	zijn	gesitueerd	op	de	noordoever	van	de	Coolhaven,	aa	het	einde	
van	de	Heemraadssingel	die	de	grens	vormt	tussen	Middelland	en	
het	Nieuwe	Westen.	Tussen	de	torens	bevindt	zich	de	entree	van	
het	metrostation	Coolhaven.	De	torens	zijn	50	meter	hoog	en	tellen	
17	verdiepingen.	Ze	bieden	plaats	aan	140	twee-,	drie-	en	vierka-
merappartementen,	in	grootte	variërend	van	97	tot	119	vierkante	
meter.	De	appartementen	beschikken	niet	over	buitenruimte,	maar	
over	een	loggia.	Op	elke	woonlaag	liggen	vijf	woningen,	ontsloten	
door	twee	liften.	Op	de	bovenste	verdiepingen	van	beide	torens	lig-
gen	penthouses	met	dakterras,	met	een	woonoppervlak	van	120	
tot	157	vierkante	meter.	Het	merendeel	van	de	appartementen	
is	aangeboden	met	plattegronden	die	naar	eigen	inzicht	kunnen	
worden	veranderd	omdat	er	geen	dragende	scheidingswanden	zijn.	
Daarmee	dragen	deze	woningen	het	predikaat	‘levensloopbesten-
dig’.	De	appartementen	zijn	vanaf	eind	2001	opgeleverd;	de	koop-
sommen	liepen	destijds	uiteen	van	circa	€115.000	tot	€295.000.	
Ongeveer	20	procent	van	de	eigenaren	is	van	allochtone	afkomst.

Bij	de	Lage	Erfbrug	over	de	Schie,	op	de	hoek	van	de	
Aelbrechtskade	en	de	Nieuwe	Binnenweg	ligt	’t	Lage	Erf.	Dit	
complex	omvat	75	drie-,	vier-	en	vijfkamerappartementen,	deels	
maisonnettes.	Op	de	begane	grond	zijn	winkel-	en	bedrijfsruimten	
gesitueerd	en	het	complex	beschikt	over	een	inpandige	parkeer-
garage	voor	bewoners.	De	appartementen	zijn	ontsloten	via	twee	
liften	en	galerijen	die	uitkijken	op	het	binnenterrein.	De	woningen	
variëren	van	91	tot	125	vierkante	meter.	Op	de	bovenste	woonlaag	
liggen	twee	penthouses.	Het	complex	is	ontwikkeld	door	Woonbron	
Maasoevers.	Bij	iedere	woning	bestond	de	keuze	tussen	gewoon	
huren,	huurvast	voor	5	of	10	jaar	en	kopen	via	MGE.	Vrijwel	alle	
woningen	zijn	in	2002	uiteindelijk	met	33	procent	korting	ver-
kocht	onder	de	MGE-regeling,	met	koopsommen	van	€106.000	tot	
€168.000;	de	beide	penthouses	zijn	verhuurd.	Ongeveer	tweederde	
van	de	appartementen	wordt	bewoond	door	mensen	van	allochtone	
afkomst.
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In dit hoofdstuk presenteren we acht portretten van bewoners 
van Delfshaven en Bos en Lommer. Zes van hen zijn huizen-
bezitters. De geportretteerden vallen niet volledig samen met 
de vier ideaaltypen die eerder zijn gepresenteerd, wel scheme-
ren de ideaaltypen in elk van de portretten door. In de vader van 
Erdeniz Denk herkennen we het ideaaltype van de ‘selfmade 
man’. Begonnen als automatenmonteur bij Van Nelle, in de 
vrije tijd een studie aan de Sociale Academie afgerond, daarna 
werkzaam in de financiële dienstverlening en uiteindelijk een 
eigen onderneming begonnen. De vader van Erdeniz woont nu 
in een luxe appartement op de Kop van Zuid. Zijn zoon heeft de 
kenmerken van de aanstormer, maar ook al een beetje van de 
arrivé. Immers, op afzienbare termijn gaat hij met zijn broer het 
bloeiende bedrijf van zijn vader overnemen. En zo kunnen we 
de meeste geportretteerden wel tot een van de vier ideaaltypen 
herleiden, maar de een ligt meer in het hart van het ideaaltype 
dan de ander.

De	portretten	zijn	gelijkelijk	verdeeld	over	Delfshaven	en	Bos	en	
Lommer.	Bij	de	selectie	is	gelet	op	leeftijd,	etniciteit	en	huis-
houdentype.	Er	is	een	portret	van	een	jeugdige	twintiger	(de	
Turkse	rechtenstudent	Bahattin	Aydin)	en	van	een	begin-
vijftiger	(de	Kaapverdiaanse	Alicidia	Dos	Santos).	Daarnaast	zijn	
er	portretten	van	dertigers	en	veertigers.	In	de	portretten	
treffen	we	vertegenwoordigers	aan	van	de	Turkse,	Marokkaanse,	
Surinaamse,	Kaapverdiaanse	en	Nigeriaanse	groep	in	Nederland.	
Voorts	komen	we	vier	gezinnen	tegen	–	zowel	met	oudere	als	met	
(heel)	jonge	kinderen	–	en	drie	alleenstaanden	van	verschillende	
leeftijden,	plús	een	portret	van	een	aanstormer	die	nog	bij	zijn	
ouders	inwoont.	

Elk	portret	bevat	een	korte	biografische	schets	en	informatie	
over	de	keuze	die	de	geportretteerde	voor	de	stad	heeft	gemaakt.	
Sommige	geportretteerden	laten	zich	als	echte	stedelingen	
kennen.	Zoals	het	Surinaams-Chinese	echtpaar	Frank	Chau	en	
Amy	Tjoe,	waarvan	de	familie	uit	Hong	Kong	komt.	Zij	vertellen	
hoezeer	stilte	hen	onrustig	kan	maken.	Of	de	familie	Dos	Santos	
die	eerder	in	de	Portugese	havenstad	Setubal	woonde.	De	een	
kiest	met	meer	overtuiging	voor	de	stad,	de	ander	is	meer	
geworteld	en	verbonden	met	de	wijk	waar	men	woont	en	een	
enkeling,	zoals	Rachid	Lamalam,	speelt	met	de	gedachte	de	stad	
te	verlaten.	En	aantal	geportretteerden	is	in	Nederland	geboren	
of	op	zeer	jeugdige	leeftijd	naar	Nederland	gekomen.	Zij	groeiden	
op	in	de	oude	stadswijken	en	kennen	dus	ook	de	problemen	in	

wijken	als	Delfshaven	en	Bos	en	Lommer.	In	hun	omgeving	
hebben	ze	het	bij	vrienden	en	klasgenoten	zien	mis	gaan.	
In	de	portretten	komt	zowel	de	aantrekkingskracht	van	het	ste-
delijke	wonen	als	de	afstotingskracht	helder	aan	de	orde,	waarbij	
voortdurend	het	thema	kind	en	stad	opduikt.	Is	de	stad	geschikt	
voor	het	laten	opgroeien	van	kinderen?	Dat	vraagt	een	groot	aan-
tal	geportretteerden	zich	af.	De	portretten	maken	duidelijk	dat	er	
op	dit	punt	nog	heel	veel	te	winnen	is,	en	dus	ook	heel	veel	te	
binden.	

�. 
Acht portretten 
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‘Bij de keuze van woningen gaat het 
om klassenverschillen, niet om 
etnische of culturele.’

naam Carlos	Gonçalves
leeftijd 40
etniciteit  geboren	in	Nederland,	beide	ouders	van	

Kaapverdiaanse	afkomst
woning koopappartement	in	het	Lloydkwartier
huishouden samenwonend,	één	dochter
opleiding  MAVO,	MBO	detailhandel,	HBO	organisatie	en		

personeelsmanagement
werk voorzitter	van	de	deelgemeente	Delfshaven
mobiliteit auto	en	fiets

‘Ik heb nooit gedacht dat ik rust en ruimte zo kon waarderen’, 
zegt Carlos Gonçalves. Hij is voorzitter van de deelgemeente 
Delfshaven en woont sinds enkele jaren in het Lloydkwartier, 
aan de rand van Delfshaven. Spraakmakende architectuur en 
monumentale deels opgeknapte havengebouwen bepalen het 
beeld. Het grand café ‘Stroom’ zit er in een oude transforma-
torcentrale, aan de rand van de Maas is het restaurant ‘Water 
of Wijn’ uit zeecontainers opgetrokken. Ook het Onafhankelijk 
Toneel heeft er zijn domicilie. En tussen de bebouwing is er 
de ruimte. Deels gepland, deels nog braakliggend. Gonçalves 
heeft zichzelf verrast met zijn waardering voor die rust en 
ruimte. Hij is immers een kind van de stad. Opgegroeid in het 
Oude Noorden en sinds zijn studietijd wonend in de oude 
wijken van Delfshaven. Er was ooit een kort uitstapje naar het 
naoorlogse Overschie, ‘maar dat was een vergissing’. 

Gonçalves	vertelt	over	zijn	vormende	kinderjaren	in	het	Oude	
Noorden	en	benadrukt	hoe	hij		beleefd	heeft	hoe	het	merendeel	
van	zijn	Kaapverdiaanse	vrienden	niet	goed	terechtgekomen	
is.	Hij	zegt	zelf	zelf	te	hebben	geprofiteerd	van	het	feit	dat	zijn	
ouderlijk	huis	in	een	relatief	witte	buurt	stond.	Ook	op	de	basis-
school	was	de	populatie	gemengd.	Op	zijn	schoolcarrière	kijkt	hij	
met	gemengde	gevoelens	terug.	Voor	hem	was	school	en	studie	
in	eerste	instantie	een	negatieve	ervaring	in	de	zin	dat	hij	door	
het	onderwijs	nooit	echt	geraakt	is	en	hij	bovendien	ook	vanuit	
thuis	weinig	werd	gestimuleerd.	Maar	hij	bleek	een	laatbloeier.	
Omdat	studeren	hem	vrij	gemakkelijk	afging,	ging	hij	ermee	

door.	Eerst	de	Mavo,	daarna	een	MBO-opleiding	detailhandel,	
die	hij	twee	jaar	onderbrak	om	in	de	modebranche	te	gaan	
werken,	onder	meer	als	bedrijfsleider	van	een	herenmodezaak.	
Uiteindelijk	rondde	hij	zijn	studietijd	af	met	de	opleiding	
organisatie	en	personeelsmanagement	aan	de	Hogeschool	
Rotterdam	&	Omstreken.	
In	zijn	studiejaren	werd	Gonçalves	zich	ervan	bewust	dat	het	
integratieproces	van	de	Kaapverdiaanse	gemeenschap	in	
Rotterdam	niet	zonder	problemen	verliep.	Dat	gold	niet	alleen	
voor	de	oudere	generatie,	maar	juist	ook	voor	de	tweede.	Hij	
richtte	toen	met	anderen	een	Kaapverdiaanse	jongerenvereni-
ging	op	en	werd	vervolgens	politiek	actief	in	de	jongerenorga-
nisatie	van	de	PvdA.	Hij	merkte	dat	zijn	talenten	in	het	politieke	
werk	optimaal	tot	ontplooiing	kwamen.	Op	27-jarige	leeftijd	is	hij	
naar	eigen	zeggen	‘de	politiek	ingegaan’.	Gonçalves	maakte	in	
de	vorige	collegeperiode	reeds	deel	uit	van	het	bestuur		
van	Delfshaven;	sinds	dit	jaar	is	hij	voorzitter	van	deze	deel-
gemeente.

De	eerste	indruk	die	het	Lloydkwartier	geeft,	is	die	van	een	
wit	eiland,	aangeplakt	tegen	het	multiculturele	Delfshaven.	
Gonçalves	corrigeert	dat	beeld.	‘Natuurlijk	wonen	hier	heel	veel	
autochtonen,	maar	vergis	je	niet.	In	het	rijtje	van	het	blok	waar	
ik	zelf	woon,	bestaat	de	meerderheid	uit	gemengde	koppels’.	Hij	
somt	op:	‘Er	woont	een	Surinaamse	man	met	een	Nederlandse	
vrouw,	een	Chinese	vrouw	met	een	Nederlandse	man,	een	
Turkse	man	met	een	Nederlandse	vrouw,	een	Chinese	man	met	
een	Thaise	vrouw;	bovendien	wonen	er	ook	twee	Turkse	
gezinnen,	een	Kaapverdiaans	en	een	Moluks	gezin.’	De	huizen-
prijzen	van	de	woningen	van	het	complex	varieerden	bij	de	ople-
vering	van	€225.000	tot	€270.000.
Bestuurders	dienen	te	wonen	in	het	gebied	dat	ze	besturen.	Was	
hij	anders	uit	de	stad	vertrokken?	‘Nee,	het	grootstedelijke	is	
een	werkelijkheid	die	me	aanspreekt.	Ik	hou	van	de	dynamiek	
van	Delfshaven,	van	de	diversiteit,	van	al	die	verschillende	
mensen	en	groepen,	dat	fascineert	me’.	Gonçalves	heeft	een	
dochter	van	8	jaar,	zijn	vrouw	werkt	in	de	luchtvaart.	Heeft	hij	
nooit	overwogen	om	de	stad	te	verlaten,	bijvoorbeeld	toen	hij	
vader	werd?	Hij	zegt	juist	toen	bewust	voor	de	stad	te	hebben	
gekozen.	‘Ik	wil	dat	mijn	kind	leert	om	te	gaan	met	verschillen	
en	dat	ze	zich	niet	terugtrekt	met	soortgenoten.	Straks	gaat	ze	
het	huis	uit.	Dan	moet	ze	zich	kunnen	redden.	Die	werkelijkheid	
later	is	straks	nog	meer	dan	nu	multicultureel.	Daar	moet	ze	op	
voorbereid	zijn.	Zo	zit	de	wereld	dan	in	elkaar.’	
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In	zijn	vrienden-	en	kennissenkring,	weet	hij,	pakt	de	keuze	vaak	
anders	uit.	‘Het	zijn	meestal	hogeropgeleiden	die	op	een	
gegeven	moment	de	oude	stadswijken	verlaten	en	naar	de	
stadsranden	verhuizen’.	Bijna	altijd	is	het	motief	´vanwege	de	
kinderen’.	Gonçalves:	‘Oude	wijken	hebben	een	slechte	
reputatie.	Ze	worden	geassocieerd	met	grootstedelijke	
problematiek,	met	onveiligheid,	zwarte	scholen,	gebrek	aan	
ruimte	voor	spelende	kinderen.	Mensen	hebben	de	wens	dat	
hun	kinderen	het	beter	krijgen.	Buiten	de	stad	denken	ze	die	
stimulerende	omgeving	voor	hun	kinderen	te	vinden.’	Gonçalves	
wijst	er	op	dat	veel	van	de	vertrekkers	de	oude	stadswijken	goed	
kennen.	‘Ze	gaan	niet	af	op	verhalen	van	derden	over	junkies,	
verloedering,	onveiligheid.	Nee,	ze	kennen	die	zaken	uit	eigen	
ervaring’.	Gonçalves	begrijpt	dus	hun	keuzes	en	overwegingen.	
Toch	is	hij	ervan	overtuigd	dat	allochtone	middengroepen	voor	
de	stad	te	behouden	zijn.	‘Dat	kan!	Je	ziet	op	dit	moment	dat	
de	veiligheidssituatie	aanzienlijk	is	verbeterd.	Daarnaast	zijn	
scholen	héél	belangrijk.	Dat	is	een	bepalende	factor.	Als	je	meer	
gemengde	scholen	weet	aan	te	bieden,	waar	goed	onderwijs	
wordt	geboden	en	waar	ouders	ook	echt	in	geloven,	dan	is	die	
keuze	voor	vertrek	uit	de	stad	minder	vanzelfsprekend.’	
Naast	veiligheid	en	goede	scholen	zal	ook	de	buitenruimte	een	
kwaliteitsslag	dienen	te	maken.	Delfshaven	zou	eigenlijk	
groener	moeten	zijn,	maar	zoiets	kan	in	een	dichtbebouwd	
stedelijke	gebied	maar	beperkt	gerealiseerd	worden.	Wel	bezit	
Delfshaven	over	enkele	jaren	een	extra	groene	long.	Dan	is	
op	het	uitgestrekte	spoorwegemplacement	in	Bospolder	een	
Dakpark	verrezen.	Gonçalves:	‘al	die	onderdelen	tellen	mee	bij	
de	afweging:	blijf	ik	hier	of	verhuis	ik	naar	elders?’	Voor	hem	telt	
ook	dat	hij	dicht	bij	zijn	werk	en	het	centrum	woont	maar	dat	de	
snelweg	gemakkelijk	te	bereiken	is.	En	de	culturele	en	multi-
culturele	dimensie	weegt	mee.	‘De	diversiteit	aan	woonmilieus,	
de	oude	huizen,	de	moderne	architectuur,	de	rijkdom	aan	
voorzieningen.	Alles	wat	je	wilt	is	hier’.	
Hij	benadrukt	dat	meer	dan	nu	geprobeerd	moet	worden	om	
grondgebonden	woonmilieus	in	Delfshaven	te	realiseren,	dat	wil	
zeggen	eengezinswoningen	met	een	tuin.	Zowel	de	autochtone	
als	allochtone	middenklasse	zit	erom	te	springen.	In	de	nabije	
toekomst	zal	in	Delfshaven	de	Merwedehaven	bij	de	wijk	Oud-
Mathenesse	ontwikkeld	worden.	Dit	binnenstedelijke	haven-
gebied	biedt	de	mogelijkheid	om	het	verlangde	type	woningen	
aan	te	gaan	bieden.
Toch	komen	de	meeste	woningen	die	nu	verkocht	worden	in	
Delfshaven	in	handen	van	allochtonen	terecht.	Waarom?	Omdat	

ze	toch	als	een	stap	vooruit	gezien	worden	ten	opzichte	van	de	
sociale	huurwoning	van	hun	ouders.	‘Ze	kopen	een	woning	een	
buurtje	verderop,	er	is	een	kwalitatief	verschil	met	het	huis	van	
de	ouders,	maar	ze	blijven	wel	dichtbij	familienetwerken	wonen.’	

Gonçalves	gelooft	niet	dat	de	allochtone	middenklasse	
specifieke	smaakvoorkeuren	heeft	ten	aanzien	van	hun	wonin-
gen	of	woonomgeving.	Als	er	al	verschillen	zijn	met	de	autoch-
tone	middenklasse,	dan	zou	dat	in	details	zitten.	Hij	merkt	dat	
allochtone	elites	voor	dezelfde	huizen	kiezen	als	autochtone	
elites.	Bij	elitevorming	hoort	een	bepaald	gedrag	en	bepaalde	
smaakvoorkeuren.	Die	zijn	eerder	klassenbepaald	dan	etnisch	
of	cultureel’.	Inderdaad,	huizen	met	glas	in	lood	en	oud	groen,	
penthouses	in	de	hoogbouw,	fraaie	appartementen	aan	singels,	
woningen	in	het	Lloydkwartier.	
Vanwege	zijn	jonge	dochter	koos	Gonçalves	bewust	voor	een	
woning	in	het	Lloydkwartier.	‘Ik		was	vroeger	niet	iemand	van:	
geef	me	een	plek	met	rust.	Nooit,	maar	toen	had	ik	geen	kind.	
Ik	vind	het	nu	heel	prettig	dat	ze	hier	in	een	verkeersluwe	om-
geving	in	alle	rust	kan	spelen.	Ik	vind	het	belangrijk	dat	ze	hier	
niet	geconfronteerd	wordt	met	dealers,	verslaafden	of	jeugdben-
des.	Ik	probeer	een	veilige	omgeving	te	creëren	voor	mijn	gezin.	
En	die	heb	ik	hier’.
Hij	ziet	wel	dat	relatief	veel	tweeverdieners	zonder	kinderen	in	
het	Lloydkwartier	wonen.	Hij	vraagt	zich	af	wat	ze	gaan	doen	als	
ze	kinderen	krijgen.	‘Gaan	ze	weg	of	blijven	ze?’	Zelf	vindt	hij	de	
omgeving	geschikt	voor	gezinnen.	‘Als	je	stedelijk	wil	wonen	met	
kinderen	is	het	hier	ideaal.	Het	is	voor	een	deel	autovrij	en	er	is	
een	goede	school.’
Gonçalves	is	ook	van	mening	dat	veel	mensen	die	ver-
trekken	zich	baseren	op	verouderde	beelden.	Oude	beelden	
zorgen	ervoor	dat	vertrekkers	een	zekere	blindheid	ontwikkelen	
voor	verbeteringsprocessen.	Ook	hij	merkt	dagelijks	dat	reputa-
ties	heel	bepalend	zijn	voor	keuzes	van	mensen.	Mensen	willen	
niet	graag	wonen	in	buurten	of	wijken	met	een	negatief	imago.	
Zijn	keuze	voor	een	woning	in	het	Lloydkwartier	begrijpt	bijvoor-
beeld	iedereen.	‘Ze	zeggen	mooi	gebied,	mooie	omgeving.	Ik	
spreek	niemand	die	zegt:	goh,	wat	heb	je	nu	gedaan?’
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‘Als je kijkt naar de kinderen die bij 
ons op de basisschool zaten, dan is 
het grootste deel het verkeerde pad 
op gegaan.’

naam Erdeniz	Denk
leeftijd 29
etniciteit  geboren	in	Nederland,	beide	ouders	geboren	in	

Turkije	
woning  koopappartement	in	het	Nieuwe	Westen,	

Delfshaven
huishouden alleenstaand
opleiding  HEAO	Bank-	en	verzekeringswezen,	aanvullende	

diploma’s	op	het	gebied	van	verzekeringen	en	
hypotheken

werk  bedrijfsleider	Denk	Verzekeringen	&	
Financieringen	B.V.

mobiliteit auto

Vijf jaar geleden kocht Erdeniz Denk een appartement in het 
Nieuwe Westen, op loopafstand van de zaak van zijn vader. 
Direct na de HEAO trad hij in dienst van het familiebedrijf en 
het is de bedoeling dat hij de zaak straks samen met zijn broer 
overneemt. Erdeniz groeide op in Tussendijken. Toen het beter 
ging met de zaak van zijn vader, verhuisde het gezin naar 
Overschie en vervolgens naar een villa in Kralingen. Zijn broer 
woont inmiddels met vrouw en kind in Barendrecht, maar zelf 
zegt Erdeniz voorlopig in Rotterdam te willen blijven. ‘Tot er 
kinderen komen. Dat zou een reden zijn om uit de stad weg te 
gaan.’

Zijn	vader	Ahmet	Denk	kwam	begin	jaren	zeventig	vanuit	Turkije	
naar	Nederland.	Hij	ging	hij	werken	als	automatenmonteur	bij	
Van	Nelle.	Twee	jaar	later	kwam	ook	zijn	vrouw	over.	Ahmet	
Denk	is	een	typisch	voorbeeld	van	een	‘selfmade	man’.	In	zijn	
vrije	tijd	voltooide	hij	de	sociale	academie,	waarna	hij	midden	
jaren	zeventig	een	baan	kreeg	als	financieel	tussenpersoon.	
Erdeniz	rakelt	zijn	loopbaan	op:	‘Na	drie	dagen	was	hij	al	
bedrijfsleider.	Die	man	had	nog	negen	zaken,	dus	hij	liet	heel	
veel	aan	mijn	vader	over.	En	mijn	vader	zag	het	als	zijn	eigen	
zaak.	Dus	mijn	moeder	ging	daar	ook	schoonmaken	enzo.’	

Toen	de	eigenaar	in	1980	met	pensioen	ging,	moedigde	hij	
Ahmet	Denk	aan	om	voor	zichzelf	te	beginnen.	‘Hij	zei	tegen	
mijn	vader:	“Je	hebt	alle	steun	van	mij”.	Hij	is	toen	voor	zichzelf	
begonnen.	Eerst	vanuit	huis,	later	is	hij	gaan	uitbreiden.	Na	zes	
jaar	heeft	hij	een	winkeltje	aan	de	overkant	overgenomen	en	
daar	maakte	hij	een	kantoor	van.	Toen	dat	te	klein	werd	kocht	
hij	een	vroegere	NMB-bank,	maar	dat	pand	moest	in	1997	
worden	gesloopt.	En	sindsdien	zitten	we	hier.’	
Vanuit	het	kantoor	aan	de	Mathenesserlaan	bedient	het	
familiebedrijf	Denk	jaarlijks	ruim	4.000	klanten.	Daarvan	is	90	
procent	allochtoon.	Ook	een	bekende	voetballer	kwam	er	met	
zijn	Mercedes	voorrijden.	Erdeniz	dacht	aanvankelijk:	‘Daar	
heb	je	weer	zo’n	drugsdealer	die	z’n	auto	wil	verzekeren.’	Het	
bleek	geen	drugsdealer	maar	een	profvoetballer,	die	via	zijn	
Marokkaanse	vriendin	bij	het	kantoor	van	Denk	beland	was.
Voor	Erdeniz	sprak	het	vanzelf	dat	hij	in	de	zaak	van	zijn	vader	
ging	werken.	‘Toen	ik	naar	school	ging	hadden	we	een	gemid-
delde	groei	van	15	procent	per	jaar.	De	zaken	gingen	goed	en	
mijn	vader	had	personeel	nodig.	Dus	ik	wilde	daar	mijn	steentje	
aan	bijdragen.	Ik	ben	zeven	jaar	geleden	begonnen	en	het	gaat	
steeds	beter.	Mijn	vader	wil	na	26	jaar	keihard	werken	wat	gaan	
afbouwen,	dus	op	termijn	neem	ik	met	mijn	broer	de	zaak	over.’	

Hoewel	hij	zijn	latere	jeugd	in	Kralingen	doorbracht,	besloot	
hij	zelf	–	als	aanstormer	–	weer	in	Delfshaven	te	gaan	wonen.	
Niet	omdat	hij	terugverlangde	naar	de	buurt,	maar	uit	prak-
tische	overwegingen.	‘Deze	woning	is	handig	omdat	het	gelijk	
bij	mijn	werk	is.	Toen	ik	bij	mijn	ouders	woonde,	moest	ik	een	
half	uur	rijden.	Qua	buurt	vind	ik	het	hier	niet	zo	best,	maar	
als	je	in	je	eentje	woont,	is	dat	geen	enkel	probleem.’	Ook	als	
kind	stoorde	hij	zich	niet	echt	aan	de	buurt:	‘Je	had	hier	last	
van	drugsgebruikers,	en	er	werd	in	je	portiek	geplast.	Maar	
dat	vond	mijn	moeder	erger	dan	ik.	We	gingen	weg	omdat	mijn	
ouders	een	huis	met	een	tuin	wilden.’	Afgezien	van	zijn	werk	is	
er	weinig	dat	hem	aan	de	buurt	bindt.	‘De	winkeltjes	hier	vind	ik	
niet	belangrijk.	Boodschappen	doe	ik	bij	Albert	Heijn,	die	is	op	
loopafstand.	En	in	de	moskee	komt	ik	eigenlijk	nooit.’	Hij	legt	uit	
dat	de	jongere	generatie	alleen	nog	bij	speciale	gelegenheden	
de	moskee	bezoekt.	‘Net	als	Nederlanders	die	alleen	met	Kerst	
naar	de	kerk	gaan.’	Op	het	gebied	van	uitgaan	heeft	Delfshaven	
hem	ook	weinig	te	bieden.	‘Je	hebt	wel	barretjes,	maar	daar	zit-
ten	Poolse	dames,	dat	zijn	van	dat	soort	plekken.	In	historisch	
Delfshaven	heb	je	wat	kroegjes,	maar	daar	ga	ik	nooit	naartoe.	
Ik	ga	eerder	naar	het	centrum	van	Rotterdam.’	
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Dat	zijn	broer	een	huis	kocht	in	Barendrecht,	vindt	Erdeniz	
een	logische	keuze.	‘Hij	is	getrouwd	en	wilde	naar	een	rustige	
plek.	Hij	wil	dat	zijn	kind	in	een	rustige	buurt	opgroeit.	En	dat	
hij	een	goede	opleiding	kan	volgen.	Er	zaten	hier	bijna	geen	
Nederlanders	in	de	klas,	waardoor	je	ook	niet	goed	Nederlands	
leerde.	Daardoor	kreeg	je	een	achterstand	als	je	naar	het	voort-
gezet	onderwijs	ging.	Als	je	kijkt	naar	de	kinderen	die	bij	ons	op	
de	basisschool	zaten,	dan	is	het	grootste	deel	het	verkeerde	pad	
op	gegaan.	En	deze	buurt	is	voor	kinderen	eigenlijk	nog	steeds	
niet	zo	best.’	
Ook	om	zich	heen	ziet	hij	dat	veel	gezinnen	de	stad	verlaten.	
‘Als	ik	naar	mijn	buren	kijk,	zijn	dat	allemaal	jonge	gezinnen.	En	
ik	zie	dat	er	een	groei	is	van	mensen	die	naar	Barendrecht	of	
IJsselmonde	verhuizen,	naar	een	nieuw	en	betaalbaar	
appartement.’	Die	voorkeur	voor	nieuwbouw	heeft	een	duidelijke	
reden.	‘Als	je	altijd	in	een	oude	woning	hebt	gewoond	dan	weet	
je	dat	de	kans	op	lekkages	groter	is.	Een	oud	huis	brengt	veel	
ellende	met	zich	mee.	Mensen	willen	een	huis	van	maximaal	
twintig	of	dertig	jaar	oud.’

In	zijn	werk	sluit	Denk	veel	hypotheken	af	voor	allochtonen.	Hij	
wijst	erop	dat	de	tweede	generatie	sterker	geneigd	is	woningen	
te	kopen	dan	de	eerste.	‘De	eerste	generatie	kon	hier	moeilijk	
wennen,	maar	de	tweede	generatie,	die	hier	geboren	is	en	hier	
vrienden	heeft	gekregen,	past	zich	beter	aan	de	Nederlandse	
cultuur	aan.’	Dat	geldt	ook	voor	hemzelf,	legt	hij	uit:	
‘In	principe	zie	ik	mezelf	als	een	wereldburger.	Ik	zie	mezelf	
niet	echt	als	een	Turk	of	een	Nederlander.	Ik	voel	me	wel	
Rotterdammer	omdat	ik	hier	altijd	heb	gewoond.	Ik	hou	ook	veel	
van	reizen.	Ik	wil	zoveel	mogelijk	landen	zien.	En	ik	zou	mis-
schien	over	twintig	jaar	ergens	op	een	eiland	op	een	warme	plek	
kunnen	wonen.’	
Voorlopig	verwacht	hij	de	stad	echter	niet	te	verlaten.	‘Ik	heb	
nog	geen	vaste	vriendin,	en	als	ik	die	heb	gevonden	blijf	ik	denk	
ik	nog	een	paar	jaar	hier	wonen.	Er	worden	nu	nieuwe	torens	
gebouwd	bij	de	Wilhelminapier,	en	als	ik	daar	een	goede	deal	
kan	vinden,	is	dat	misschien	ook	interessant.	Je	hebt	daar	een	
heel	mooi	uitzicht.	Maar	ik	weet	niet	wat	voor	scholen	daar	zijn.	
Ik	zou	niet	zo	snel	buiten	Rotterdam	gaan	wonen	voordat	ik	
kinderen	heb.’
Denk	ziet	dat	zijn	generatiegenoten	vaak	dicht	bij	hun	ouders	
gaan	wonen.	‘Veel	Turken	trouwen	jong	–	eigenlijk	vaak	te	jong,	
vind	ik	zelf	–	en	dan	kopen	ze	een	huis	vlakbij	hun	ouders	omdat	
ze	hun	steun	nog	nodig	hebben.’	Voor	hem	speelt	dat	geen	rol.	

Zijn	ouders	wonen	tegenwoordig	in	een	luxe	appartement	op	de	
Kop	van	Zuid.	‘Met	mijn	familie	heb	ik	niet	echt	veel	contact.	Ik	
werk	met	mijn	vader,	dus	die	zie	ik	regelmatig,	maar	mijn	oma	
zie	ik	misschien	eens	in	de	twee	maanden.	Ik	zie	niet	gebeuren	
dat	mijn	ouders	later	bij	mij	intrekken.	Je	wil	natuurlijk	ook	
privacy,	en	ik	heb	dat	idee	niet	dat	ik	mijn	ouders	ga	verzorgen.	
Ik	vind	het	leuk	om	ze	eens	in	de	zoveel	tijd	te	zien,	maar	ik	zou	
niet	met	ze	samen	willen	wonen.’	
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‘Ik ben echt een grotestadsmens. 
Ik wil leven om me heen.’	

naam	 Frank	Chau,	Amy	Tjoe	en	hun	zoon	Liam
leeftijd	 32	(Frank)	en	30	(Amy)	en	8	maanden	(Liam)
etniciteit	 	Frank	en	Amy	geboren	in	Suriname,	beider	

ouders	geboren	in	China,	Liam	geboren	in	
Nederland

woning	 koopappartement	in	de	Tower	Twins,	Delfshaven
huishouden	 getrouwd,	een	zoon	(Liam)
opleiding	 	HBO	Bedrijfskunde	I	(Frank)	en	HBO	Bouwkunde	

en	Bedrijfskunde	I	(Amy)
werk	 	internal	auditor	(Frank)	en	bouwkundig	tekenaar	

(Amy)
mobiliteit	 openbaar	vervoer,	auto	

Hoewel ze allebei in Suriname geboren zijn, voelen Frank 
en Amy zich meer Chinees dan Surinaams. Op jonge leef-
tijd – Frank was drie, Amy vier jaar oud – verhuisden ze van 
Suriname naar Rotterdam. Amy groeide op in Middelland, 
Frank in Rotterdam-Zuid. Beiden hoogopgeleid, beiden met 
een goede baan, zijn ze de categorie aanstormers inmiddels 
ontgroeid, maar tot de arrivés zijn ze nog niet te rekenen. Zes 
jaar geleden gingen ze samenwonen in een koopappartement 
aan het Weena. In 2003, toen ze trouwden, betrokken ze hun 
huidige woning, hoog in de Tower Twins. Begin 2006, dit jaar, 
kregen ze een zoon. 

Amy	legt	uit	dat	het	geen	toeval	is	dat	ze,	eerst	op	het	Weena	en	
nu	in	de	Tower	Twins,	voor	een	stedelijk	woonmilieu	kozen.	‘Wij	
houden	van	hoogbouw.	Dat	heeft	te	maken	met	onze	Chinese	
achtergrond,	we	komen	uit	Hong	Kong,	en	daar	zijn	voorname-
lijk	appartementen.	Daardoor	is	het	voor	ons	normaal	om	geen	
eengezinswoning	te	hebben.	Wij	zijn	ook	niet	zo	van	tuinen.’	
Frank	vult	aan:	‘En	dat	we	een	appartement	leuk	vinden	komt	
doordat	het	gelijkvloers	is.	Bij	zwangerschap	is	het	handig,	
met	een	kind	is	het	handig.	Je	kunt	beter	107	vierkante	meter	
op	een	laag	hebben	dan	dat	je	het	over	drie	verdiepingen	moet	
verdelen,	want	dan	moet	je	gevoelsmatig	al	gauw	naar	130,	140	
vierkante	meter	kijken.’	
Ze	zijn	bovendien	erg	tevreden	over	de	locatie,	vertelt	Amy:	‘We	
hebben	vrij	uitzicht,	want	ze	kunnen	dichtbij	niets	bouwen.	Er	
waren	eerst	vijf	torens	gepland,	maar	dan	stort	de	metro	in.	

Dus	hiernaast	komt	niets,	waardoor	we	heel	ver	kunnen	kijken’.	
‘Het	uitzicht	is	prachtig’,	vindt	Frank.	‘Ook	al	bouwen	ze	de	hele	
Müllerpier	vol,	wij	vinden	het	er	nog	altijd	mooi	uitzien.	We	
zullen	altijd	het	water	blijven	zien	en	altijd	de	stad	blijven	zien.’
De	verwantschap	met	China	werkte	dus	door	in	keuze	van	hun	
woning.	Frank	legt	uit	dat	Suriname	voor	hun	ouders	een	
tussenstation	was:	‘Suriname	of	Nederland	maakte	toen	geen	
bal	uit.	De	economie	in	Suriname	was	beter	dan	in	Nederland.	
Het	was	de	tijd	voor	Bouterse,	voor	de	coup.	En	je	kon	altijd	
naar	Nederland.	Bovendien	had	de	Chinese	gemeenschap	in	
Suriname	een	heel	sociale	manier	van	elkaar	opvangen.’	Met	
familie	uit	Hong	Kong	onderhouden	ze	nog	steeds	contact.	
Frank:	‘De	Chinese	familie	was	vorige	week	over,	die	heb	ik	een	
week	geëntertaind.	Dat	was	heel	leuk.’

Frank	en	Amy	behoren	tot	de	categorie	gezinnen	die	bewust	
voor	een	woning	in	de	stad	heeft	gekozen.	Ze	noemen	zichzelf	
echte	stadsmensen,	en	eigenlijk	is	Rotterdam	hen	niet	groot-
stedelijk	genoeg.	Amy:	‘Ik	ben	een	echt	grotestadsmens.	Ik	kan	
niet	tegen	die	rust	’s	nachts.	Ik	word	dan	helemaal	knettergek.	
Ik	wil	leven	om	me	heen.’	Frank	vertelt	dat	ze	op	vakantie	waren	
in	Florence.	Midden	in	de	nacht	werd	de	stad	getroffen	door	een	
stroomstoring:	‘Wij	schrokken	wakker,	want	het	was	stil.	Een	
stille	lamp	maakt	geluid,	de	airco	maakt	geluid.	Maar	we	
hoorden	ineens	he-le-maal	niks.’	
Hoewel	ze	dus	erg	aan	de	stad	gehecht	zijn,	erkennen	ze	dat	
het	geen	ideale	omgeving	is	voor	opgroeiende	kinderen.	Frank	
begrijpt	waarom	veel	ouders	de	stad	verlaten.	‘Als	je	
gezinnen	in	de	stad	wilt	houden,	moet	je	de	omgeving,	de	
faciliteiten	net	zo	kindvriendelijk	proberen	te	maken	als	in	
Barendrecht.	Want	waarom	gaan	mensen	naar	Barendrecht?	Je	
kind	kan	er	gewoon	buiten	spelen,	het	is	schoner,	er	zijn	goede	
scholen.’	Hij	zegt	dat	de	onveiligheid	van	de	stad	hem	soms	zor-
gen	baart:	‘Je	kunt	je	wel	afvragen	wat	je	kind	doet	als	hij	van	
school	komt.	Er	is	weinig	controle	van	de	gemeente	zelf.	Als	er	
een	hele	groep	kinderen	tijdens	een	schooldag	om	drie	uur	’s	
middags	buiten	loopt,	spreekt	een	politieagent	ze	daar	niet	op	
aan.’	
Frank	wijst	erop	dat	de	gedragsregels	in	veel	grote	steden	–	hij	
noemt	New	York,	Hong	Kong	en	Singapore	als	voorbeelden	
–	strakker	zijn	dan	in	Nederland.	‘De	opvoeding	is	daar	strenger.	
En	veel	beter.	De	zelfregulatie	is	groter.	Maar	hier	is	dat	niet	
zo,	en	dat	zorgt	gewoon	dat	het	hier	viezer	is.	Als	Rotterdam	
net	zo	compact	en	dicht	zou	zijn	als	Hong	Kong,	dan	zouden	
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we	het	niet	overleven,	want	die	zelfregulatie	ontbreekt	hier.’	Hij	
verklaart	dit	vanuit	de	Nederlandse	mentaliteit:	‘De	scholen	zijn	
daar	ook	strenger,	formeler.	Ik	vind	het	niet	erg	om	in	een	uni-
form	naar	school	te	gaan.	Dat	zorgt	voor	eenheid:	we	zijn	met	
iets	serieus	bezig.	Vrijheid,	blijheid,	gelijkheid	is	fijn,	maar	er	
wordt	teveel	vrijheid	aan	een	kind	gegeven	terwijl	hij	dat	op	dat	
moment	helemaal	niet	nodig	heeft.	Het	individu	is	hier	gewoon	
heel	belangrijk.’
Hun	zoon	Liam	gaat	naar	een	kinderdagverblijf	in	het	
Groothandelsgebouw.	Deels	om	praktische	redenen	–	het	is	
dicht	bij	zijn	werk	–	maar	ook	omdat	de	sfeer	hen	aansprak.	
Amy:	‘Ik	keek	of	de	kindertjes	vrolijk	waren,	of	ze	er	gelukkig	uit	
zagen.	En	het	ligt	er	ook	aan	hoe	de	kleine	in	elkaar	zit,	wat	hij	
nodig	heeft.’	Over	een	half	jaar	gaan	ze	nadenken	over	scholen,	
vertelt	Frank:	‘Onze	ouders	deden	ons	gewoon	op	de	school	die	
het	dichtste	bij	was.	En	ze	hebben	mazzel	gehad,	want	we	zijn	
niet	slecht	terechtgekomen.	Maar	we	weten	daardoor	ook	dat	
het	beter	kan.	Ik	denk	dat	we	niet	zozeer	gaan	kijken	naar	zwart	
of	wit.	Maar	meer	naar	de	stroming,	de	manier	van	opvoeding.	
Dan	weet	je	wat	de	grote	lijnen	zijn.’	

Ondanks	de	nadelen	van	de	stad,	is	een	vinexwijk	geen	aan-
trekkelijk	alternatief.	Amy:	‘We	hebben	even	gekeken	naar	
Nesselande,	vooral	voor	de	kleine.	Vanwege	een	tuin,	een	
school.’	Frank	vult	aan:	‘Maar	als	je	een	velletje	papier	pakt,	en	
je	vraagt	je	af:	wat	wil	je	nou?	Dan	is	elke	vinexlocatie	eigenlijk	
gewoon	klote.	Je	zit	tien,	vijftien	jaar	in	een	bouwput,	en	qua	
faciliteiten	valt	er	echt	niet	veel	te	kiezen.’	In	zijn	optiek	kan	het	
beter:	‘Als	het	een	Aziatisch	concept	zou	zijn,	dan	zou	ik	zeggen:	
leuk.	Dan	bouw	je	eerst	een	winkelcentrum,	de	voorzieningen	
en	dan	zet	je	de	woningen	er	omheen.	En	je	zorgt	voor	goed	
openbaar	vervoer.	Ik	snap	niet	wat	het	‘unique	identifying	selling	
point’	is	van	Barendrecht.	Want	er	is	niks.	Wij	willen	niet	naar	
een	vinexlocatie	omdat	het	geen	stad	is.	Verhuizen	naar	buiten	
trekt	ons	gewoon	niet.’
Het	groene	karakter	van	een	suburb	speelt	voor	Frank	en	Amy	
geen	rol.	‘Het	ideaal	van	gras	en	bloemetjes	hebben	wij	niet	
meegekregen	in	onze	jeugd’,	vertelt	Amy.	Voor	groen	hoef	je	
de	stad	bovendien	niet	uit,	vindt	Frank:	‘Er	is	genoeg	groen	in	
de	buurt.	Maar	nogmaals	de	vergelijking	trekkend:	in	die	hele	
drukke,	gecontroleerde	steden	worden	die	buitenruimtes	heel	
intensief	gebruikt.	Dat	zorgt	ervoor	dat	je	echt	het	buitengevoel	
hebt.	En	het	schoonhouden	is	daar	ook	met	de	paplepel	
ingegoten.’	

Na	even	nadenken	zegt	Frank:	‘Er	is	misschien	een	
economische	reden	om	een	eengezinswoning	te	kopen.	
Appartementen	stijgen	tegenwoordig	minder	snel	in	prijs	dan	
eengezinswoningen.	Dat	zou	voor	mij	een	reden	kunnen	zijn	om	
een	eengezinswoning	te	kopen.	Maar	wat	doen	we	met	de	tuin?	
Wat	mij	betreft	zouden	we	alles	betegelen	en	vier	verrijdbare	
potten	met	citroenbomen	neerzetten.’	
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‘Onze toekomst ligt in Nederland ’

naam	 	Alcidia,	Joao	Piloto,	Claudia	en	Carlos	Dos	Santos
leeftijd	 	52	(Alcidia),	43	(Joao	Piloto),	15	(Claudia)	en	12	

(Carlos)
etniciteit	 	Kaapverdiaans,	kinderen	geboren	in	Portugal
woning	 	koopappartement	in	’t	Lage	Erf,	Delfshaven
huishouden	 getrouwd,	twee	thuiswonende	kinderen	
opleiding	 onbekend
werk	 	schoonmaakster	Dijkzigt	Ziekenhuis	(Alcidia)	en	

bakker	in	Hoek	van	Holland	(Joao)
mobiliteit	 openbaar	vervoer,	auto	

Alcidia Dos Santos verhuisde vijf jaar geleden met haar twee 
kinderen van de Portugese havenstad Setubal naar Rotterdam. 
‘Er is hier meer werk dan in Portugal of Kaapverdië’, vertelt 
Alcidia. Een half jaar later kwam ook haar man Joao naar 
Nederland. Het gezin Dos Santos kan worden bestempeld als 
‘working class heroes’: met hard werken hebben ze opwaartse 
mobiliteit afgedwongen. Ze woonden eerst in een huurwoning 
op de Vierambachtstraat, maar in 2003 kochten ze een koop-
woning in het ’t Lage Erf. ‘Deze woning heeft geen nadelen.’ 

We	spreken	Alcidia	en	haar	dochter	in	hun	brandschone	woon-
kamer.	De	kleuren	wit	en	roze	domineren.	De	ruimte	ademt	een	
Latijnse	sfeer.	In	de	hoek	staat	een	enorme	televisie	die	af-
gestemd	is	op	de	Spaanse	zender	TVE.	De	familie	Dos	Santos	
heeft	het	naar	haar	zin	in	Rotterdam,	zegt	Claudia.	‘Ik	vind	
Nederland	heel	erg	leuk’,	vertelt	ze	in	accentloos	Nederlands.	
Haar	moeder	spreekt	moeizaam	Nederlands	en	wisselt	
Nederlands	af	met	Portugees.	Claudia	vertaalt	voor	haar.	Alcidia	
zegt	soms	wel	last	van	heimwee	te	hebben.	‘Ik	wil	ooit	mis-
schien	terug	naar	Portugal’.	Maar	haar	man	en	kinderen	moe-
ten	daar	niet	aan	denken,	vertelt	Claudia:	‘Onze	toekomst	ligt	
in	Nederland’.	Ze	hebben	inmiddels	ook	familie	in	Nederland,	
onder	meer	in	Rotterdam	en	in	Zwijndrecht.	
De	familie	Dos	Santos	houdt	van	steden.	In	Portugal	woonden	
ze	in	de	havenstad	Setubal,	en	ook	de	stad	Rotterdam	spreekt	
ze	erg	aan:	‘We	zouden	nooit	buiten	de	stad	willen	wonen.	Het	
is	hier	gewoon	gezellig,	als	je	naar	buiten	gaat	is	er	gelijk	wat	
drukte,	er	zijn	veel	winkels	enzo’.	

Ook	over	de	woning	zijn	ze	uitermate	tevreden.	Op	de	vraag	
waarom	ze	voor	een	koopwoning	kozen,	legt	Alcidia	uit	dat	ze	
nu	goedkoper	uit	zijn	dan	in	hun	oude	huurwoning.	‘De	vorige	
woning	was	veel	kleiner	en	ook	te	duur.	En	hier	is	het	rustiger.’	
Over	de	woning	zelf	zijn	ze	uitermate	tevreden,	vertelt	Alcidia.	
Alleen	aan	de	wens	van	een	tuin,	een	verlangen	meegebracht	
uit	Kaapverdië	en	Portugal,	kon	niet	worden	voldaan.	‘Ik	ben	gek	
op	bloemen,	maar	je	kunt	niet	alles	hebben’.	
De	familie	Dos	Santos	blinkt	uit	in	hartelijkheid.	Ze	hebben	
veel	en	leuk	contact	met	de	buren,	die	ook	Kaapverdiaans	zijn.	
Verder	hebben	ze	met	iedereen	een	goede	verstandhouding:	
‘We	groeten	elkaar,	iedereen	is	vriendelijk	hier’.	Ze	vinden	het	
belangrijk	dat	ze	een	prettig	contact	hebben	met	de	bewoners	
om	hen	heen:	‘Het	is	goed	als	je	elkaar	kunt	helpen	als	je	iets	
nodig	hebt.’	Wel	vertellen	ze	dat	er	sprake	was	van	een	over-
lastgevende	bewoner.	De	man	had	een	alcoholprobleem.	‘Hij	had	
problemen	met	iedereen’,	zegt	Alcidia,	‘Schreeuwen,	midden	in	
de	nacht	aanbellen.	We	hebben	toen	geklaagd	bij	Woonbron.’	
Uiteindelijk	is	de	man	uit	zijn	woning	gezet.	Het	is	hun	enige	
negatieve	ervaring	in	’t	Lage	Erf.	Aan	verhuizen	denken	ze	dan	
ook	niet.

Het	hele	gezin	is	aan	de	stad	gebonden,	een	leven	in	een	
buitenwijk	is	voor	hen	ondenkbaar.	‘Alles	is	lekker	dichtbij’,	ver-
telt	Alcidia.	Haar	werk	is	vlakbij,	in	het	Dijkzigt	Ziekenhuis.	De	
kinderen	gaan	naar	school	op	het	Zuidplein	en	in	Schiebroek.	
Alleen	Joao	moet	voor	zijn	werk	naar	Hoek	van	Holland;	hij	
moest	altijd	met	de	trein	naar	zijn	werk,	maar	kort	geleden	
heeft	hij	een	auto	gekocht.	‘Dat	is	veel	makkelijker’,	vindt	
Claudia.	Ook	maken	ze	veel	gebruik	van	de	winkels	en	overige	
voorzieningen	in	de	buurt.	Voor	boodschappen	gaan	ze	naar	de	
Albert	Heijn	in	de	buurt	maar	ook	naar	de	Lidl	in	Schiedam.	
Het	gezin	gaat	trouw	naar	de	katholieke	kerk,	vertelt	Alcidia.	
‘Soms	naar	de	Kaapverdiaanse,	maar	meestal	naar	de	
Nederlandse.’	Want:	‘De	Nederlandse	kerk	is	leuker’.	Ook	leren	
ze	daardoor	het	Nederlands	een	beetje	beter.	Alcidia:	‘In	die	
andere	kerk	praten	ze	alleen	maar	Portugees	of	Kaapverdisch.	
En	je	ontmoet	ook	Nederlanders,	dat	vinden	we	erg	leuk,	dat	
beetje	contact.’	
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‘Ik wil in een gemêleerde omgeving 
wonen. Dat is een keuze.’

naam	 Lila	Ramdjanamsingh
leeftijd	 46
etniciteit	 geboren	in	Suriname,	evenals	beide	ouders
woning	 	Koopappartement	Joos	Banckerplantsoen,	Bos	en	

Lommer
huishouden	 Alleenstaand,	lat-relatie
opleiding	 	Pedagogische	Academie	en	Rechten,	studeert	

Kunstgeschiedenis
werk	 	docent	Arbeidsrecht	en	Sociale	Zekerheid	aan	de	

Hogeschool	van	Amsterdam
mobiliteit	 openbaar	vervoer

Vier jaar geleden kocht Lila voor zichzelf een appartement 
in het Joos Banckerplantsoen in Bos en Lommer. Met haar 
hoge opleiding, haar baan als docent Arbeidsrecht aan de 
Hogeschool Amsterdam en haar koopappartement kan Lila 
tot de arrivés gerekend worden. Ze keerde terug naar de stad 
waar zij vroeger had gewoond en gestudeerd. ‘Ik was dat heen 
en weer gereis en alle vertragingen in het openbaar vervoer 
zat.’ Haar voorkeur ging uit naar een nieuwbouwwoning met 
een lift. ‘Ik ben niet handig. Ben theoreticus, geen klusjes-
man.’ Aan verhuizen moet Lila voorlopig niet denken. ‘Ik blijf 
hier tot mijn pensioen. Ik hou niet van verhuizen, dus dat doe 
ik zo weinig mogelijk. Ik heb mijn plek wel gevonden.’

Op	veertienjarige	leeftijd	kwam	Lila	vanuit	haar	geboorteland	
Suriname	naar	Nederland.	Ze	voelt	zich	verbonden	en	ver-
want	met	Nederland,	maar	emotioneel	gezien	voelt	zij	zich	
Hindoestaanse.	‘Ik	ben	een	hindoe.	Mijn	ouders	waren	heel	
traditioneel.	Ik	ben	volgens	hindoeïstische	gewoonten	en	regels	
opgevoed.	Kenmerkend	is	een	soort	beschouwelijkheid,	de	
innerlijke	afweging	wat	goed	is	en	wat	niet.	Ik	denk	dat	ik	die	
inslag	heb	en	dat	bepaalt	mij	ook.	Bij	overlijden	en	geboorten	
doen	wij	alles	via	hindoeïstische	rituelen.	Dat	spreekt	mij	aan	
omdat	het	iets	van	oudsher	is	dat	je	voortzet.	En	het	bezig	zijn	
met	de	handelingen	biedt	me	ook	troost	en	rust.	Ik	spreek	en	
versta	de	taal.	Als	ik	Hindi	hoor	spreken,	dan	ontroert	het	me,	
omdat	het	iets	met	mijn	verleden	en	kindertijd	heeft	te	maken.	
Ik	kan	vol	schieten	bij	het	horen	van	hindoeïstische	muziek.	Mijn	
kern	is	Hindoestaans.’

Vanuit	Suriname	verhuisde	Lila	met	haar	moeder	en	broer	
naar	de	flat	Echtenstein	in	de	Bijlmer.	Daar	woonden	ze	een	
jaar,	en	verhuisden	vervolgens	naar	de	Wibautstraat	in	Oost.	
Na	twee	jaar	Amsterdam	is	de	familie	naar	Blaricum	verhuisd.	
Toen	Lila	uit	huis	ging,	is	zij	in	Huizen	gaan	wonen	waar	zij	als	
zorgcoördinator	werkte	in	een	instelling	voor	visueel	gehandi-
capten.	Daar	woonde	zij	tot	de	koop	van	haar	appartement	in	
het	Joos	Banckersplantsoen.	Het	reizen	van	en	naar	haar	werk	
in	Amsterdam	gaf	de	doorslag	om	te	verhuizen.	‘Het	huurap-
partement	in	Huizen	was	klein.	Ik	kon	nooit	iemand	te	logeren	
vragen.	En	op	een	gegeven	ben	je	een	huis	ontgroeid.	Ik	kreeg	
werk	in	het	onderwijs	in	Amsterdam.	Dat	reizen	was	vermoei-
end.	Ik	dacht	toen,	ik	probeer	in	Amsterdam	een	woning	te	vin-
den	en	heb	mij	ingeschreven.’	Tot	haar	verbazing	werd	zij	zowel	
voor	het	nieuwbouwproject	Erasmus	(Joos	Banckersplantsoen)	
als	voor	de	Lelylaan	ingeloot.	Haar	voorkeur	ging	uit	naar	het	
Erasmusproject	vanwege	de	nabijheid	van	het	centrum,goed	
openbaar	vervoer,	rustige	omgeving,	mooie	ligging	aan	het	
water	en	tegenover	het	park,	en	een	extra	kamer	in	het	appar-
tement	voor	logés.	‘Ik	ben	destijds	in	de	buurt	gaan	kijken	en	
dacht	dit	wordt	wel	eens	wat.’

Lila	vindt	het	hier	prettig	wonen.	Ze	noemt	haar	buurt	een	
gemoedelijk	volksbuurtje	en	Bos	en	Lommer	de	wereld	in	het	
klein.	‘Ik	wil	in	een	gemêleerde	omgeving	wonen.	Dat	is	een	
keuze.	Ik	wil	niet	in	een	zwarte	wijk	of	helemaal	witte	wijk	
wonen.	Dat	is	niet	gezond.	En	dat	kan	ik	zeggen,	want	ik	heb	
een	jaar	in	de	Bijlmer	gewoond.	Ogenschijnlijk	vind	je	in	de	
Bijlmer	een	soort	gezelligheid,	want	alles	wat	je	van	thuis	kent	
kan	je	er	kopen.	Maar	het	is	ook	isolerend.	Het	nodigt	niet	uit	
om	naar	buiten	te	kijken.	Het	is	een	soort	veiligheid,	vertrouwd-
heid,	waardoor	mensen	blijven	hangen	in	hun	eigen	denken	en	
doen.	Het	is	ook	alles	van	hetzelfde.	Dat	ging	mij	tegenstaan.	
Dus	als	je	me	een	gewetensvraag	stelt,	dan	maakt	het	me	wel	
uit	waar	ik	woon.	Dat	wil	zeggen:	ik	vind	het	prettig	als	ik	in	een	
wijk	woon,	waar	ik	witte	mensen	zie,	maar	ook	mensen	zoals	
ik.	Ik	vind	het	hier	zo	prettig,	omdat	–	je	kunt	het	middenklasse	
noemen	–	er	ook	gemêleerdheid	in	opleiding	is.	De	mensen	die	
ik	om	me	heen	heb,	daar	wil	ik	een	gesprek	mee	kunnen	aan-
gaan.	Begrijp	me	niet	verkeerd,	ik	vind	het	niet	erg	om	iemand	
iets	uit	te	leggen	of	een	brief	te	vertalen.	Dat	zou	ik	doen,	omdat	
ik	graag	iets	voor	een	ander	doe.	Maar	ik	vind	het	ook	prettig	
als	ik	tegen	iemand	anders	kan	zeggen:	“Zag	je	wat	er	in	de	
krant	stond?”.	Voor	mij	is	dat	ook	bepalend	in	mijn	keuze.’	Het	
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gaat	Lila	niet	alleen	om	zwart	of	wit,	maar	om	gemêleerdheid	in	
kleur,	leeftijd,	culturele	achtergrond	en	opleiding.	Zij	ziet	daarin	
een	belangrijke	taak	voor	woningcorporaties	weggelegd.	‘Als	
woningcorporatie	moet	je	zorgen	voor	een	soort	menging.	Een	
gebouw	alleen	voor	middenklasse	vind	ik	niet	goed.	Je	creëert	
schijnveiligheid.	Als	samenleving	moeten	we	proberen	die	deur	
open	te	houden,	hoe	eng	het	soms	ook	is.	Wie	is	die	ander?	
Waarom	doet	hij	zo?	Je	moet	naar	een	soort	spreiding	en	ge-
mêleerdheid	streven.	Als	je	een	zelfde	soort	mensen	hebt	–	ik	
heb	dat	ook	in	de	Bijlmer	gezien	en	durf	het	daarom	hardop	
te	zeggen	–	ontstaat	er	een	soort	ontbreken	van	initiatief.	Een	
overstijgend	denken	is	er	niet.	We	bevestigen	elkaar:	“Het	is	
niets,	nee	het	is	niks”.	Bij	menging	is	er	altijd	wel	eentje	die	
zegt:	“Goh,	als	we	de	buurt	nou	eens	zelf	opknappen.	En	oplet-
ten	hoe	de	gang	onderhouden	wordt.	Dat	er	geen	propjes	lig-
gen.”	Ik	noem	maar	van	die	dagelijkse	dingen.	Dat	zorgt	ervoor	
dat	het	van	jou	wordt	en	daarmee	ook	jouw	verantwoordelijkheid	
is.	In	dat	van	jou	worden	ligt	voor	mij	ook	besloten	dat	je	toe-
staat	én	mogelijk	maakt	dat	er	andere	mensen	komen.	Andere	
mensen	dan	waar	je	het	oorspronkelijk	voor	bedoeld	had.	
Bijvoorbeeld	dat	je	in	een	huurflat	ook	koopwoningen	aanbiedt.	
Het	gaat	erom	dat	je	mensen	mogelijkheden	biedt.	Daar	kan	de	
woningbouw	veel	aan	doen.’	

Lila	is	positief	over	de	ontwikkelingen	in	Bos	en	Lommer.	‘Ik	
vind	dat	ze	het	hier	goed	doen.	De	Admiraal	de	Ruijterweg	is	
mooi	opgeknapt.	Het	zijn	mooie	oude	woningen	met	een	tuin	
op	de	benedenverdieping.	Ik	zie	veel	meer	jongere	mensen	van	
alle	nationaliteiten.	En	óók	traditionele	mensen	die	daar	al	tig	
jaar	wonen	met	hun	gordijnen	dicht	en	dikke	vitrages	voor	de	
ramen.’	Maar	Bos	en	Lommer	is	er	nog	niet.	Voordat	het	de	
nieuwe	Pijp	kan	worden	moet	er	nog	een	en	ander	veranderen.	
De	buurt	mist	op	dit	moment	nog	een	eigen	gezicht.	‘Als	ik	er	zo	
over	praat	dan	denk	ik:	ja,	verdorie	dat	is	het.	Het	moet	aantrek-
kelijker	worden.	Er	moet	een	creatieve	geest	op	worden	gezet.	
Dan	kan	het	wel.	Dáár	aan	de	Admiraal	de	Ruijterweg	bijvoor-
beeld	zitten	allemaal	galerietjes,	een	kapper	en	een	Afrikaans	
aandoende	kapper	annex	allerhande,	die	verkoopt	namelijk	ook	
schoenen.	Daar	moet	je	er	meer	van	hebben.’	
Behalve	door	het	doen	van	dagelijkse	boodschappen	bij	het	
Turkse	supermarktje	om	de	hoek	en	de	visboer	op	de	Bos	en	
Lommerweg	heeft	Lila	weinig	binding	met	de	buurt.	Tot	haar	
teleurstelling	zijn	een	goede	banketbakker	en	viswinkel	op	de	
Jan	van	Galenstraat	verdwenen.	Voor	winkels	en	restaurants	

gaat	zij	naar	het	centrum.	‘Zo’n	Turks	supermarktje	is	leuk	en	
een	Marokkaans	winkeltje	hier	op	de	hoek	en	de	Pakistaan	in	
de	sigarenwinkel.	Maar	er	moet	meer	komen.	Deze	wijk	heeft	
potentie.	Daar	moet	aan	gewerkt	worden.	Wil	je	de	buurt	
gezelligheid	en	levendigheid	geven,	dan	moet	je	de	mensen	ook	
uitgaansgelegenheden	bieden.	Makkelijke	restaurants,	maar	
ook	in	de	categorie	‘daar-kan-ik-de-hele-avond-zitten’.	Dat	is	
hier	echt	een	minpunt.	Ik	ga	altijd	naar	de	stad.	Je	kunt	toch	
ook	op	de	Jan	van	Galenstraat	iets	moois	maken?	Ik	ga	ook	niet	
gezellig	winkelen	op	het	Bos	en	Lommerplein.	Er	is	hier	niks.	
Een	Hema	zou	bijvoorbeeld	leuk	zijn	voor	handdoeken,	om	maar	
iets	te	noemen,	en	een	schoenenwinkel,	zoals	op	de	Clercq-	en	
Bilderdijkstraat.	Nou	weet	ik	niet	of	daar	voldoende	publiek	voor	
is.	Maar	het	zou	leuk	zijn	als	er	wat	meer	aanbod	was.	En	je	
moet	klein	beginnen,	met	een	aantal	galeries	en	wat	grappige	
winkels,	misschien	een	traiteur.	Als	je	wat	leuks	creëert,	dan	
komt	het	publiek	wel.’	
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‘Ik ben gelukkig niet crimineel 
geworden, want dat kon in deze 
buurt ook heel erg goed.’

naam	 Rachid	Lamalam
leeftijd	 34
etniciteit	 	geboren	in	Amsterdam,	beide	ouders	geboren	in	

Marokko
woning	 vrije	huursector
huishouden	 alleenstaand
opleiding	 Mavo,	Havo,	VWO	en	Assurantie	A	
werk	 	account	manager	ISS	Facility	Services,	

Amsterdam;	voetbaltrainingen	gehandicapten	bij	
vereniging	Only	Friends

mobiliteit	 auto,	fiets

Met zijn racefiets onder zijn arm komt Rachid de trap op. 
‘Fietssleutels vergeten, vind je het goed als ik mijn fiets in 
de hal zet?’ Kijkend uit het raam van de onderzoekswoning 
aan de Egidiusstraat begint hij enthousiast te vertellen over 
de buurt die hij zo goed kent. ‘Hier om de hoek, op de Bos en 
Lommerstraat, heb ik tot mijn zestiende gewoond. En aan de 
andere kant op dat veldje heb ik als jochie gevoetbald.’ Twee 
jaar oud was Rachid toen het gezin vanuit Amsterdam Oost 
naar Bos en Lommer verhuisde. Zijn vader was tien jaar daar-
voor als een van de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar 
Nederland gekomen. Rachid is hoogopgeleid en heeft een 
goede baan. Op de woningmarkt is hij nog een aanstormer: hij 
huurt momenteel een vrijesectorwoning in het aangrenzende 
stadsdeel De Baarsjes, maar hij is serieus op zoek naar een 
koopwoning. Of hij in Amsterdam blijft is de grote vraag. Zijn 
ouders en broers wonen nog steeds in Bos en Lommer, maar 
zijn zus verhuisde onlangs met haar gezin naar Purmerend. 

Rachid	heeft	een	bekend	gezicht.	Voor	zijn	oude	werk	bij	zorg-
verzekeraar	Agis	was	hij	wekelijks	op	televisie	te	zien	bij	Salto	
TV,	een	gesubsidieerde	televisiezender	met	informatieve	uit-
zendingen	over	Amsterdam,	politiek,	buurtnieuws	en	ook	zorg-
verzekeringen.	Dat	laatste	item	verzorgde	Rachid.	Het	was	zijn	
taak	om	bij	Agis	een	brug	te	slaan	tussen	de	verzekeraar	en	de	
verzekerden.	Sindsdien	kan	Rachid	niet	meer	rustig	over	straat	
lopen	zonder	aangesproken	te	worden.	‘Ik	werd	destijds	zelfs	in	

Marokko	herkend.	Mensen	komen	nu	nog	altijd	met	vragen	naar	
me	toe.’
Aan	zijn	jeugd	in	Bos	en	Lommer	heeft	Rachid	goede	
herinneringen,	maar	hij	ziet	ook	het	gevaar	van	opgroeien	in	
deze	buurt.	‘Het	was	lang	leve	de	lol.	Maar	ik	ben	gelukkig	niet	
crimineel	geworden,	want	dat	kon	in	deze	buurt	ook	heel	erg	
goed.’	Hij	is	zijn	ouders	dankbaar	voor	de	opvoeding	die	hij	heeft	
gehad	en	hun	betrokkenheid.	‘Om	zes	uur	hing	mijn	moeder	uit	
het	raam:	“Rachid,	boven	komen”.	En	als	ik	vijf	minuten	te	laat	
was	dan	had	ik	grote	problemen.	Je	kan	wel	voetballen,	maar	
je	kan	geen	tien	uur	voetballen	op	straat.’	Opvoeding	is	vol-
gens	Rachid	heel	belangrijk.	‘Afspraak	is	afspraak.	Ook	tussen	
ouders	en	kinderen.’	
Als	kind	was	Rachid	het	niet	altijd	eens	met	zijn	ouders.	‘Ik	liep	
op	schoenen	die	ik	van	mijn	vader	kreeg.	Dat	waren	geen	Nikes	
van	200	gulden.	Ik	heb	lopen	schreeuwen	en	janken	dat	ik	die	
schoenen	niet	kreeg.	Later	ga	je	beseffen	hoe	het	in	elkaar	zit.	
Het	zijn	allemaal	van	die	kleine	dingetjes.	Ik	was	bijvoorbeeld	
de	enige	Marokkaan	in	Amsterdam	met	een	broodtrommel.	Ik	
moest	gewoon	zelf	mijn	brood	maken.	Deed	je	het	niet	dan	had	
je	‘s	middags	een	probleem.	Ik	had	een	enorme	broodtrommel.	
Paste	ook	niet	in	mijn	schooltas.	Ze	lachten	me	uit	op	school.	
Komt	Rachid	aan	met	zijn	broodtrommel....’	
Rachid	geeft	als	vrijwilliger	één	keer	in	de	week	voetbal-
trainingen	aan	gehandicapten	in	Amsterdam-Noord	bij	de	ver-
eniging	Only	Friends.	Ook	daar	ziet	hij	dat	betrokkenheid	van	
ouders	bij	hun	kinderen	niet	vanzelfsprekend	is.	Al	jarenlang	
probeert	hij	de	ouders	erbij	te	betrekken.	‘Als	ik	kinderen	miste,	
belde	ik	meteen	de	ouders	op.’	Tot	zijn	verbazing	hadden	som-
mige	ouders	geen	idee	waar	hun	kinderen	mee	bezig	waren	of	
wat	er	op	school	gebeurde.	

Bos	en	Lommer	vindt	Rachid	een	mooie	buurt.	‘Ik	ben	hier	
graag.	Ik	ben	hier	opgegroeid	en	getogen.	Het	is	een	leuke,	
multiculturele	en	levendige	buurt.	De	openbare	gelegenheden	
zijn	goed,	er	zijn	veel	speelvoorzieningen	en	voetbalveldjes,	daar	
mogen	we	best	dankbaar	voor	zijn.’	Maar	er	zijn	ook	mindere	
kanten.	Het	grootste	nadeel	aan	de	buurt	vindt	Rachid	de	crimi-
naliteit.	Ik	voel	me	niet	onveilig,	maar	het	is	zeker	geen	veilige	
buurt.’	Bij	Rachid	is	de	afgelopen	drie	jaar	vijf	keer	ingebroken.	
‘Je	wordt	er	helemaal	tierelier	van.	Eind	juli	ga	ik	op	vakantie	
en	dan	moet	mijn	broertje	in	mijn	huis	slapen.	Twee	dagen	
voordat	ik	op	vakantie	ga	moet	ik	al	mijn	koffers	wegbrengen	
naar	Schiphol.	Een	paar	jaar	geleden	ging	ik	nog	met	de	koffer	
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in	mijn	hand	op	vakantie:	“Jongens	de	groeten.	Doei!	Ik	ga	op	
vakantie!”	Kwam	ik	thuis,	was	mijn	hele	huis	leeg.	Dat	kan	toch	
niet?	Mensen	denken	zeker	dat	ik	geld	poep	ofzo!	En	het	aller-
ergste	vind	ik	dat	de	laatste	keer	een	politieagent	tegen	mij	zei:	
“Kan	jij	mij	vertellen	waarom	zo	vaak	bij	jou	wordt	ingebroken?”	
Toen	werd	ìk	ineens	de	crimineel!	Terwijl	ik	weet	dat	het	komt	
omdat	ik	gelukkig	ben,	ik	lach,	ik	heb	een	mooie	auto,	ik	loop	
altijd	in	pakken,	ik	groet	iedereen,	ik	vertaal	en	ik	help	mensen.	
Ik	heb	tegen	die	agent	gezegd:	“Als	jij	geen	andere	vraag	kan	
stellen	ben	ik	nu	klaar	met	dit	gesprek”.	Ongelofelijk.’	
Rachid	vertelt	verder	over	vechtpartijen	en	opstootjes	in	de	
buurt.	Over	het	theehuis	dat	voor	overlast	zorgt,	doordat	de	
mannen	daar	de	hele	dag	rondhangen.	‘Er	gebeurt	heel	veel	
in	deze	buurt.’	Op	de	vraag	hoe	het	komt	antwoordt	Rachid:	
‘Misschien	is	het	wel	te	druk.	Zijn	er	teveel	eilandjes,	teveel	
dingetjes	die	met	goede	bedoelingen	worden	neergezet.	Met	
veel	minder	kan	je	soms	meer	bereiken.	Er	is	teveel	versnip-
pering.	Laat	de	mensen	ook	zelf	iets	doen.	Zelf	het	initiatief	
nemen.	Je	moet	ze	een	spiegel	voorhouden.	We	zijn	zo	bang	om	
mensen	de	waarheid	te	zeggen.	Duidelijkheid	en	transparantie	
is	belangrijk,	zodat	mensen	zich	niet	langer	kunnen	verschuilen	
achter:	“Ik	wist	het	niet”.’	

Mede	vanwege	de	inbraken	overweegt	Rachid	om	Amsterdam	
te	verlaten.	Hij	worstelt	met	deze	vraag	en	vindt	het	erg	lastig.	
Belangrijke	overwegingen	zijn	het	beperkte	aanbod	van	
woningen	in	Amsterdam	en	de	parkeermogelijkheden.	‘Ik	heb	
een	goede	baan,	maar	het	woningaanbod	in	Amsterdam	is	
onbetaalbaar.’	Een	stad	als	Almere	vindt	hij	op	dit	moment	geen	
optie.	‘Ik	ben	in	Almere	geweest	bij	kennissen.	Ik	zit	dan	wel	
te	zeuren	over	de	tram	die	bij	mij	om	de	paar	minuten	door	de	
straat	rijdt,	maar	daar	is	helemaal	niks.’	Steeds	meer	mensen	
in	zijn	omgeving	hebben	die	stap	wel	gezet.	
Over	IJburg	is	Rachid	erg	te	spreken.	Dat	het	wat	verder	van	de	
stedelijke	voorzieningen	ligt	vindt	hij	geen	probleem.	‘Met	de	
auto	ben	je	overal	zo.’	Wat	betreft	de	woonomgeving	wil	Rachid	
rust	en	voldoende	parkeermogelijkheden.	Hij	wil	rustig	zijn	deur	
uit	kunnen	lopen,	zonder	constant	aangesproken	te	worden.	Als	
hij	een	woning	koopt	wil	hij	sowieso	nieuwbouw.	‘Ik	vind	het	wel	
leuk	hoor,	die	woningen	van	vóór	1910,	maar	ik	heb	geen	zin	
om	te	klussen	en	bakken	met	geld	te	besteden	aan	renovatie.’	
Rachid	kijkt	uit	naar	een	ruime	woning	van	ongeveer	120	vier-
kante	meter	met	een	tuintje	en	een	schuurtje.	‘Ik	weet	niet	wat	
me	overkomt	als	ik	in	mijn	eigen	tuintje	koffie	kan	drinken.	Als	

ik	nu	op	mijn	balkonnetje	zit,	zit	ik	met	mijn	gezicht	in	de	lakens	
van	de	buurvrouw.’
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‘Je krijgt hier veel huis voor je geld’

naam	 	Yvette, Ernest  en Jeroen

leeftijd	 35	(Ernest),	35	(Yvette),	9	maanden
etniciteit	 	Ernest	evenals	zijn	ouders	geboren	in	Nigeria;	

Yvette	evenals	haar	ouders	geboren	in	Nederland;	
Jeroen	geboren	in	Nederland

woning	 	koopappartement	aan	Joos	Banckersplantsoen,	
Bos	en	Lommer

huishouden	 getrouwd,	een	kind
opleiding	 	universiteit	Bedrijfskunde	&	Economie	(Ernest)	en	

HBO	modeacademie	(Yvette)
werk	 	eigenaar	kapsalon	(Ernest)	en	administratief	

medewerkster	(Yvette)
mobiliteit	 auto,	fiets,	openbaar	vervoer

Ernest groeide op in het Zuid-Nigeriaanse dorp Mbano. Hij 
studeerde in de havenstad Lagos en voltooide zijn tweede 
opleiding in Griekenland. Na een periode in Nigeria, waar 
hij werkte in de kleine olietransportonderneming van zijn 
vader, vertrok hij naar Duitsland. Toen hij acht jaar geleden 
met vakantie was in Nederland, ontmoette hij Yvette. Een jaar 
na hun ontmoeting trok Ernest bij haar in, in haar apparte-
mentje in het centrum van Amsterdam. Daarna kocht ze een 
appartementje in het centrum van Amsterdam. Ondanks zijn 
hoge opleiding kon Ernest moeilijk werk vinden in Nederland, 
daarom besloot hij uiteindelijk een kapsalon te beginnen. 
Kapper Ernest en administratief medewerkster Yvette laten 
zich moeilijk tot een van de prototypische middenklassegroe-
pen rekenen – ze lijken nog het best in te delen in de categorie 
‘working class heroes’. In maart 2004 verhuisden zij naar het 
Joos Banckersplantsoen, waar ze nu wonen met hun zoontje 
Jeroen.

Yvette	is	opgegroeid	in	Zuid-Holland	en	tijdens	haar	
opleiding	aan	de	modeacademie	in	Amsterdam	woonde	ze	in	
de	wijk	Overtoomse	Veld.	Daarna	kocht	ze	een	appartement	
aan	de	Lijnbaansgracht,	in	het	hart	van	Amsterdam.	Met	het	
oog	op	mogelijke	gezinsuitbreiding	besloten	Yvette	en	Ernest	
de	kleine	koopwoning	aan	de	Lijnbaansgracht	in	het	hartje	van	
Amsterdam	te	verruilen	voor	een	ruime	vijfkamerwoning	in	
het	Joos	Banckersplantsoen	in	Bos	en	Lommer.	‘Ons	huis	was	

slechts	55	vierkante	meter.	En	dat	is	te	klein	voor	een	gezin’.	
Ze	zagen	hoe	moeilijk	hun	benedenburen	het	met	een	dochter-
tje	hadden	in	een	kleine	woning.	Dat	wilden	zij	niet.	Bij	het	zoe-
ken	naar	een	andere	woning	hebben	ze	niet	bewust	voor	Bos	en	
Lommer	gekozen.	Het	ging	vooral	om	de	woning	zelf,	die	moest	
groot	zijn.	Dankzij	de	overwaarde	op	haar	appartementje	in	het	
centrum,	konden	ze	zich	de	ruime	woning	in	Bos	en	Lommer	
permitteren.	Yvette:	‘Je	krijgt	hier	veel	huis	voor	je	geld’.
Hun	voorkeur	ging	uit	naar	nieuwbouw,	vooral	vanwege	het	
weinige	onderhoud.	Oudbouw	was	ook	een	optie.	‘Oude	huizen	
zijn	wel	gezellig.	Je	hoeft	er	minder	moeite	voor	te	doen	om	
het	van	binnen	gezellig	te	maken,’	legt	Yvette	uit.	In	verband	
met	de	kinderwens	gaven	zij	de	voorkeur	aan	een	woning	op	de	
begane	grond.	Yvette	zegt	daarover:	‘Dat	is	makkelijker	in	en	uit	
lopen,	ook	voor	later	als	hij	wat	groter	is	en	buiten	gaat	spelen’.	
Ook	was	op	de	begane	grond	de	verhouding	tussen	de	prijs	en	
het	aantal	vierkante	meters	het	beste.	Jammer	is	wel	dat	ze,	
ondanks	dat	ze	op	de	begane	grond	wonen,	geen	eigen	buiten-
ruimte	hebben.	Voor	hun	woonkamer	ligt	een	smal	terrasje	
waar	ze	wel	eens	op	zitten,	maar	officieel	is	het	een	gemeen-
schappelijke	ruimte.	

Yvette	en	Ernest	zien	zich	hier	over	vijf	of	tien	jaar	nog	wel	
wonen,	ook	als	ze	eventueel	meer	kinderen	krijgen	en	als	Jeroen	
ouder	wordt.	Voorlopig	hebben	ze	geen	verhuisplannen.	‘We	
hebben	een	grote	woning	dichtbij	het	centrum	van	de	stad	in	
een	rustige	buurt.’	Ze	verwachten	dat	 	Jeroen hier	een	erg	fijne	
jeugd	zal	hebben:	er	is	een	sporthal,	speeltuin,	basketbalveldje,	
een	tafeltennistafel	en	een	park.	Of	in	de	buurt	goede	scholen	
zijn,	weten	ze	nog	niet.	Ze	zeggen	dat	te	gaan	uitzoeken	zodra	
het	daar	tijd	voor	is.	Zorgen	maken	zij	zich	niet.	‘Jeroen	is	immers	
nu	nog	maar	negen	maanden.	En	als	de	scholen	in	Bos	en	
Lommer	niet	goed	zijn,	fietsen	we	gewoon	een	stukje	naar	een	
goede	school	in	een	andere	buurt.’	Bovendien	vinden	ze	het	
belangrijk	dat	Jeroen	leert	van	en	over	verschillende	mensen.	
Dat	kan	hier	erg	goed	vanwege	de	verscheidenheid	aan	mensen.
Toch	heeft	de	buurt	ook	wel	zijn	nadelen.	‘Bos	en	Lommer	
is	niet	levendig.	Het	is	hier	soms	een	beetje	saai	en	er	zijn	
hangjongeren.	Er	zijn	geen	clubs	of	leuke	kledingwinkels	en	’s	
avonds	is	het	erg	stil	op	straat.	Dan	is	de	Pijp	enzo	gezelliger.’	
Mogelijk	zullen	ze	om	die	redenen	hier	ooit	weg	gaan.	Maar	
Amsterdam	zullen	ze	niet	snel	de	rug	toe	keren.‘We	kunnen	
Amsterdam	niet	missen,’	geeft	Ernest	aan.	‘In	Amsterdam	zijn	
leuke	uitgaansgelegenheden	en	de	stad	is	erg	levendig.’	Hij	ziet	

(Jeroen)



3�

ook	wel	de	voordelen	van	de	saaiheid	in	Bos	en	Lommer.	‘Je	
wordt	hier	niet	verleid.	Dat	gebeurt	wel	in	de	stad,’	zegt	Ernest,	
doelend	op	het	feit	dat	je	in	het	centrum	je	geld	gemakkelijker	
uitgeeft	omdat	daar	zoveel	leuke	winkels	en	uitgaans-
gelegenheden	zijn.	‘Ook	is	er	voldoende	rust.	En	je	hebt	geen	
last	van	toeristen	zoals	in	het	centrum	van	de	stad.’

De	hoogopgeleide	Ernest	heeft	zijn	eigen	zaak.	Toch	is	hij	geen	
typische	‘selfmade	man’.	Hoewel	hij	het	wel	probeerde,	lukte	
het	hem	in	Nederland	niet	in	om	zijn	diploma’s	op	de	arbeids-
markt	te	verzilveren.	Ernest	legt	uit	dat	hij	het	gevoel	had	gedis-
crimineerd	te	worden.	Op	een	dag	vroeg	hij	daarom	aan	een	
kapper	of	hij	daar	het	vak	kon	leren.	Daarna	is	hij	voor	zichzelf	
begonnen.	Hij	had	eerst	een	kapsalon	in	Amsterdam-Zuidoost,	
maar	twee	jaar	geleden	begon	Ernest	zijn	kapsalon	aan	de	
Admiraal	de	Ruijterweg.	Zijn	werk	is	dus	erg	dicht	bij	hun	
woning.	‘Maar	dat	is	puur	toeval.’	Achteraf	gezien	is	het	wel	
handig	dat	zijn	werk	zo	dichtbij	is:	werk	en	gezin	zijn	op	deze	
manier	gemakkelijker	te	combineren.	
De	zaak	loopt	niet	zo	goed	als	in	Amsterdam-Zuidoost,	waar	
hij	een	grote,	trouwe	klantenkring	had:	‘Veel	van	mijn	klanten	
daar	kwamen	één	keer	per	week	langs.’	Uiteindelijk	besloot	
hij	echter	te	stoppen	in	Zuidoost	vanwege	tegenwerking	door	
beleidsmedewerkers	in	de	buurt.	Toen	Ernest	een	nieuwe	kap-
salon	wilde	beginnen,	had	hij	de	keuze	tussen	een	ander	pand	
in	Zuidoost	of	een	pand	in	Bos	en	Lommer.	Vanwege	de	slechte	
ervaringen	in	Zuidoost	koos	hij	voor	Bos	en	Lommer.	Maar	hij	
heeft	het	er	niet	gemakkelijk,	want	Ernest	weet	net	het	hoofd	
boven	water	te	houden.	In	tegenstelling	tot	Zuidoost,	waar	hij	
vooral	Afrikaanse	klanten	had,	heeft	hij	in	Bos	en	Lommer	klan-
ten	van	allerlei	etnische	achtergronden.	‘Dat	is	wel	leuk,	maar	
het	nadeel	is	dat	ik	minder	omzet	heb.	De	mensen	hier	gaan	
niet	zo	vaak	naar	de	kapper	als	de	mensen	in	Zuidoost.’	
Ook	vertelt	hij	dat	het	aantrekken	van	meer	klanten	niet	
gemakkelijk	is	op	de	Admiraal	de	Ruijterweg,	omdat	het	niet	
echt	een	winkelstraat	is.	‘Een	echte	winkelstraat	trekt	veel	
mensen,	die	dan	ook	gemakkelijker	als	klant	in	de	salon	
komen.’	Andere	nadelen	zijn	volgens	Ernest	het	beperkte	aantal	
parkeerplaatsen	in	de	straat	en	het	feit	dat	het	ondernemer-
schap	in	Bos	en	Lommer	duurder	is	dan	in	Zuidoost.	‘In	dit	
stadsdeel	moet	je	voor	meer	dingen	een	heffing	betalen	dan	
in	Zuidoost.’	Ook	de	veiligheid	laat	te	wensen	over.	Hij	vertelt	
dat	de	bovenbuurman	pas	geleden	een	poging	tot	inbraak	in	de	
salon	verijdelde.	‘Dat	heeft	mijn	veiligheidsgevoel	een	beetje	

aangetast.’	Desondanks	blijft	Ernest	positief:	‘Ik	ben	toch	blij	dat	
ik	deze	onderneming	hier	gestart	ben.	Het	is	misschien	gewoon	
een	kwestie	van	tijd.	Ik	kan	het	overal	maken.’
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‘In Bos en Lommer weten ze dat ik 
een goede jongen ben.’

naam	 Bahattin	Aydin
leeftijd	 22
etniciteit	 geboren	in	Turkije,	evenals	beide	ouders
woning	 	huurappartement	met	tuin	in	de	Kolenkitbuurt,	

Bos	en	Lommer
huishouden	 inwonend	bij	zijn	ouders	en	vier	broers	
opleiding	 universiteit	Rechten	(vierdejaars	student)
werk	 	bijbaan	bij	Stichting	Rechtswinkel;	vrijwilliger	

en	oprichter	van	de	Weekend	Academie	(Bos	en	
Lommer);	vrijwilliger	bij	moslimjongerenvereni-
ging	MGT;	samen	met	andere	organisaties	bezig	
met	de	oprichting	van	een	bezoek-	en	ondersteu-
ningsprogramma	van	jongeren	in	de	gevangenis

mobiliteit	 openbaar	vervoer,	fiets

Op zijn negende kwam Bahattin vanuit Turkije naar Nederland. 
Het gezin is begonnen in de Amsterdamse Pijp en vervolgens naar 
de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer verhuisd. Bahattin is een 
echte aanstormer; hij moet zijn studie rechten nog afmaken, 
maar ontplooit al volop activiteiten in het verlengde van zijn 
opleiding en hij beraadt zich op zijn wooncarrière. Tijdens zijn 
studie woonde hij een tijd op kamers in de Baarsjes, maar hij is 
nu weer tijdelijk bij zijn ouders in de Kolenkitbuurt ingetrokken. 
Via woningbemiddelingsbureau Woningnet kreeg Bahattin semi-
urgentie bij het zoeken naar een woning.

Naast	een	studie	rechten	en	een	bijbaan	in	de	rechtswinkel	is	
Bahattin	druk	met	vrijwilligerswerk	in	Bos	en	Lommer.	Hij	is	actief	
bij	MGT	(moslimjongerenvereniging)	en	coördineert	de	Weekend	
Academie:	een	organisatie	die	kinderen	in	het	weekend	huiswerk-
begeleiding	en	sociale	vaardigheidstrainingen	geeft.	‘De	mensen	
die	je	nog	kunt	vormen	moet	je	begeleiden.	Thuis	kunnen	ouders	
hun	kinderen	niet	altijd	goed	helpen	met	school	en	ook	op	school	
word	je	maar	beperkt	begeleid.’	Daar	komt	bij	dat	vrij	veel	kinderen	
in	Bos	en	Lommer	Turks	of	Arabisch/Berbers	met	elkaar	spre-
ken.	Zo	leren	ze	de	Nederlandse	taal	niet	goed.	Dat	zou	volgens	
Bahattin	voor	sommigen	ook	een	reden	kunnen	zijn	om	niet	in	Bos	
en	Lommer	te	komen	wonen	of	er	weg	te	gaan.	‘Je	wilt	toch	dat	je	
kinderen	goed	Nederlands	spreken.’
Momenteel	is	Bahattin	op	zoek	naar	een	woning.	Hij	woont	bij	zijn	

ouders	en	vier	broers.	Erg	gezellig,	maar	ook	best	druk	in	een	
woning	van	70	vierkante	meter.	Om	te	kunnen	studeren	wijkt	hij	
vaak	uit	naar	MGT.	Bahattin	hoopt	daarom	snel	een	zelfstandige	
huurwoning	te	kunnen	bemachtigen.	Het	liefst	zou	hij	in	Bos	en	
Lommer	blijven	wonen.	Niet	alleen	omdat	hij	in	Bos	en	Lommer	
zijn	vrijwilligerswerk	en	zijn	familie	heeft,	maar	vooral	door	zijn	
contact	met	de	buurtbewoners.	‘Als	ik	weg	ben	mis	ik	die	achter-
grond	en	al	die	mensen.	Ik	ben	een	deel	van	de	buurt	geworden.	In	
Bos	en	Lommer	weten	ze	dat	ik	een	goede	jongen	ben.	Als	ik	naar	
een	andere	buurt	ga,	dan	moet	ik	me	daar	opnieuw	bewijzen.’	Over	
de	sfeer	in	de	buurt	is	hij	tevreden,	hoewel	er	soms	overlast	is	van	
hangjongeren.	Hij	heeft	het	idee	dat	beleidsmakers	van	het	stads-
deel	open	staan	voor	buurtinitiatieven.

Het	aangrenzende	stadsdeel	Geuzenveld	vindt	Bahattin	een	goed	
alternatief	voor	Bos	en	Lommer.	Hij	heeft	via	Woningnet	al	op	
twaalf	woningen	in	Geuzenveld	gereageerd,	en	op	drie	in	Bos	en	
Lommer.	Hij	legt	uit:	‘Er	zijn	in	Bos	en	Lommer	jammer	genoeg	
maar	weinig	woningen	die	aansluiten	bij	wat	ik	zoek.’	Voor	een	
maximale	huur	van	€450,-	per	maand	wil	hij	een	woning	van	zo’n	
50	vierkante	meter	en	het	liefst	met	drie	kamers.	Daarnaast	vindt	
Bahattin	het	belangrijk	dat	de	woning	nieuw	is	in	verband	met	het	
uiterlijk,	onderhoud	en	gemak.	Eerder	weigerde	hij	een	woning	in	
Bos	en	Lommer,	omdat	deze	oud	was	en	slechts	twee	kamers	had.
Over	tien	jaar	hoopt	Bahattin	een	koopwoning	te	hebben	in	
Geuzenveld,	Osdorp	of	Bos	en	Lommer,	en	een	vakantiewoning	in	
Turkije.	Een	koopwoning	ziet	hij	als	een	investering	voor	zichzelf	
en	zijn	gezin.	‘Je	hypotheek	komt	weer	naar	je	terug.	En	het	is	toch	
een	fijn	idee	als	je	kinderen	later	kunnen	zeggen:	“Mijn	vader	heeft	
een	huis	nagelaten”.’	Maar	Bahattin	vindt	prettig	wonen	belangrij-
ker	dan	het	doen	van	een	goede	investering.	Voor	later	vindt	hij	het	
vooral	belangrijk	dat	zijn	kinderen	in	een	rustige	buurt	opgroeien,	
met	veel	groen	en	ruimte.	‘Niet	in	een	grachtenpand	in	het	cen-
trum.’	Het	liefst	heeft	hij	dan	een	grote	eengezinswoning	met	een	
grote	keuken	en	minstens	drie	grote	slaapkamers.	‘Je	moet	met	
zijn	allen	kunnen	eten	aan	tafel	in	de	keuken.	En	ik	wil	een	tuintje	
waar	je	lekker	je	eigen	gang	kunt	gaan.’	De	kans	dat	hij	zo’n	woning	
in	Bos	en	Lommer	zal	vinden	schat	hij	op	ongeveer	60	procent.	‘Er	
zijn	rustige	gedeeltes	in	Bos	en	Lommer,	maar	er	is	wat	minder	
ruimte	voor	tuintjes.’	De	noodzaak	om	voor	zo’n	woning	de	stad	
te	verlaten	ziet	Bahattin	niet.	‘Als	ik	geen	eengezinswoning	in	Bos	
en	Lommer	kan	vinden,	dan	waarschijnlijk	wel	in	Geuzenveld	of	
Osdorp’.		
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5.1 Inleiding

Over de woonpreferenties van allochtone middenklassehuis-
houdens is nog weinig bekend. Voor zover de afgelopen jaren 
onderzoek verricht is naar de woonwensen van allochtonen, 
was dat niet specifiek gericht op middengroepen. De interviews 
met informanten en leden van de allochtone middenklasse 
in Bos en Lommer en Delfshaven reiken daarom waardevolle 
inzichten aan die het bestaande onderzoek aanvullen, 
nuanceren of weerspreken. 

Het	bekendste	onderzoek	naar	de	woonwensen	van	alloch-tonen	
is	van	The	SmartAgent	Company	(2001).	Zij	hielden	groeps-
gesprekken	met	Turken,	Marokkanen	en	Surinamers	en	voerden	
een	kwantitatief	onderzoek	uit	onder	circa	1.200	allochtonen.	
Omdat	meer	dan	85	procent	van	hun	respondenten	ten	tijde	van	
het	onderzoek	een	sociale	huurwoning	bewoonde,	kunnen	de	
bevindingen	van	SmartAgent	niet	worden	gegeneraliseerd	naar	
de	allochtone	middenklasse.	Net	als	Van	der	Laan-Doff	(2005)	
concludeert	SmartAgent	dat	de	woonwensen	van	allochtonen	op	
hoofdlijnen	overeenkomen	met	die	van	autochtonen.	Maar	nadat	
aan	basisbehoeften	als	ruimte,	rust	en	veiligheid	is	voldaan,	
worden	verschillen	in	woonbeleving	zichtbaar.	Op	basis	van	een	
‘psychografische	analyse’	betoogt	SmartAgent	dat	de	woning	
voor	Turken	vooral	een	statussymbool	is,	voor	Marokkanen	een	
sociaal	medium	en	voor	Surinamers	een	plek	om	te	slapen.	Die	
verschillen	komen	ook	tot	uitdrukking	in	specifieke	wensen	en	
behoeften	ten	aanzien	van	de	woning	en	de	woonomgeving.	
In	hoofdstuk	2	legden	we	uit	dat	dergelijke	verschillen	niet	van-
zelfsprekend	terug	te	voeren	zijn	op	de	cultuur	van	het	land	van	
herkomst,	maar	dat	waarden	en	smaakoordelen	sterk	samen-
hangen	met	een	traditionele	of	moderne	oriëntatie.	Leden	van	de	
allochtone	middenklasse	hebben	–	vaak	meer	dan	allochtonen	
met	een	lagere	sociaal-economische	status	–	zich	de	culturele	
codes	en	omgangsvormen	van	hun	nieuwe	vaderland	eigen	
gemaakt.	Om	die	reden	maken	wij	in	het	formuleren	van	onze	
bevindingen	geen	onderscheid	tussen	etnische	groepen.	Wel	
laten	we	zien	hoe	de	woonpreferenties	van	aanstormers,	‘wor-
king	class	heroes’,	‘selfmade	men’	en	arrivés	zich	tot	elkaar	
verhouden.	

In	dit	hoofdstuk	brengen	we	de	wensen	en	voorkeuren	van	de	
allochtone	middenklasse	ten	aanzien	van	de	woning	en	de	woon-
omgeving	in	beeld	en	laten	we	zien	in	hoeverre	de	allochtone	

middenklasse	zich	sociaal	verbindt	met	haar	woonomgeving.	
Hierbij	moet	benadrukt	worden	dat	het	niet	gaat	om	harde,	
kwantitatieve	gegevens,	maar	om	de	betekenissen	die	allochtone	
middenklassehuishoudens	toekennen	aan	hun	woning	en	aan	
hun	sociale	en	fysieke	woonomgeving	in	de	stad.	

5.2 Woning 

Woningtype
De	interviews	in	Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	maken	
duidelijk	dat	de	allochtone	stedelijke	middenklasse	een	uitge-
sproken	voorkeur	heeft	voor	ruime	nieuwbouwwoningen.	Voor	
velen	is	de	ideale	woning	een	nieuwbouwwoning	van	meer	dan	
100	vierkante	meter	met	buitenruimte,	zoals	terras,	balkon	of	
tuin.	Dat	sluit	aan	bij	het	onderzoek	van	SmartAgent	(2001),	
waaruit	blijkt	dat	‘veel	woonruimte’	voor	alle	etniciteiten	de	
belangrijkste	eis	is	aan	een	nieuwe	woning.	De	respondenten	uit	
Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	hechten	grote	waarde	aan	het	
wooncomfort	en	de	technische	kwaliteit	van	nieuwbouw.	En	niet	
onbelangrijk	is	dat	nieuwbouw	daarnaast	weinig	onderhoud	
vereist.	Een	Argentijnse	respondent	uit	Bos	en	Lommer:	‘Nieuw	
is	goed.	Met	een	oud	huis	heb	je	altijd	problemen.’	Om	die	reden	
is	de	allochtone	middenklasse	nauwelijks	geïnteresseerd	in	de	
groeiende	categorie	van	zogenaamde	‘opknaphuizen’	en	‘han-
den-uit-de-mouwen-huizen’,	waarvan	het	Wallisblok	in	Spangen	
een	bekend	voorbeeld	is.	Volgens	informanten	heeft	vooral	de	
creatieve	autochtone	middenklasse	belangstelling	voor	deze	
woningen.	Het	Wallisblok	telt	slechts	één	allochtone	koper	(type	
arrivé).	In	het	algemeen	associeert	de	allochtone	middenklasse	
dergelijke	woningen	met	neergang	en	verval.	

Terwijl	autochtone	middenklassegezinnen	en	masse	een	een-
gezinswoning	prefereren	boven	een	appartement,	troffen	wij	in	
de	appartementencomplexen	in	Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	
relatief	veel	allochtone	gezinnen	met	jonge	kinderen	aan.	
Respondenten	die	de	voorkeur	geven	aan	een	bovenwoning	of	
appartement	(op	voorwaarde	dat	een	lift	aanwezig	is)	stellen	
meestal	een	gelijkvloerse	woning	op	prijs.	Bovendien	biedt	een	
bovenwoning	meer	privacy,	is	er	minder	geluidsoverlast	van	
de	straat	en	wordt	de	woning	als	veiliger	ervaren	(lees:	minder	
inbraakgevoelig).	De	gezinnen	met	een	grondgebonden	woning	
gaven	aan	het	prettig	te	vinden	dat	de	kinderen	in	de	tuin	en	op	
straat	kunnen	spelen	onder	toeziend	oog	van	de	ouders.

�. 
Woonpreferenties 
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Bouwstijl
Met	de	uitgesproken	voorkeur	voor	nieuwbouw	wijkt	de	alloch-
tone	stedelijke	middenklasse	af	van	haar	autochtone	evenknie.	
Veel	autochtone	stedelingen	hebben	een	voorliefde	voor	oudere	
woningen	met	een	klassieke	bouwstijl,	met	glas	in	lood,	hoge	
plafonds	en	ornamenten.	Dat	allochtonen	deze	liefde	niet	delen	
is	deels	te	verklaren	uit	culturele	factoren	–	het	betreft	typisch	
‘westerse’	stijlelementen	–	maar	de	belangrijkste	verklaring	ligt	
in	het	feit	dat	succesvolle	allochtonen	vaak	zijn	opgegroeid	in	
krappe,	laagwaardige	woningen.	Zij	hebben	daardoor	een	
negatieve	associatie	met	bestaande	bouw.	Velen	noemen	voch-
tigheid,	tocht,	stookkosten	en	geluidsoverlast	als	belangrijke	
nadelen	van	oudere	woningen.	Nu	ze	zelf	de	financiële	middelen	
hebben,	nemen	ze	geen	risico	en	kiezen	voor	een	nieuwbouw-
woning.	Renovatiewoningen	zijn	vanwege	die	associatie	met	
het	ouderlijke	huis	evenmin	aan	de	allochtone	middenklasse	
besteed.	

Verder	is	de	functionaliteit	van	een	woning	van	groot	belang.	
Vides,	erkers	of	split-levelconstructies	vertegenwoordigen	
geen	toegevoegde	waarde.	Ook	de	inpandige	serre	–	ook	wel	
loggia	genoemd	–	waarover	de	appartementen	in	het	Joos	
Banckersplansoen	in	Bos	en	Lommer	en	de	Tower	Twins	in	
Delfshaven	beschikken,	wordt	niet	gewaardeerd.	Hoewel	ze	als	
buitenruimte	bedoeld	zijn,	gaan	de	loggia’s	in	de	ogen	van	veel	
bewoners	vooral	ten	koste	van	het	woonoppervlak.	‘Er	zat	zo’n	
aquarium	in	de	woonkamer,	maar	dat	hebben	we	eruit	gesloopt’,	
vertelt	een	Surinaamse	bewoonster	van	de	Tower	Twins.	

Niettemin	zijn	binnen	de	allochtone	middenklasse	ook	smaakver-
schillen	te	onderscheiden.	Die	tekenen	zich	niet	af	langs	
etnische	lijnen,	maar	ze	hebben	te	maken	met	economische	sta-
tus	en	sociaal-culturele	oriëntatie.	Een	Surinaamse	makelaar	uit	
Rotterdam	maakt	onderscheid	tussen	‘praktische	standaard-
woningen’	en	‘duurdere	speelse	woningen’.	Het	zijn	vooral	
‘working	class	heroes’	en	‘selfmades’	die	zo’n	standaardwoning	
prefereren,	vanwege	de	ruimte	en	het	wooncomfort	dat	ze	in	
hun	eigen	jeugd	vaak	node	gemist	hebben.	Ook	de	meeste	aan-
stormers	betrekken	–	ondanks	hun	vaak	meer	moderne	sociaal-
culturele	oriëntatie	–	een	standaardwoning.	Niet	alleen	omdat	
dit	binnen	hun	budget	past,	maar	ook	vanwege	hun	drang	naar	
wooncomfort.	De	‘duurdere	speelse	woningen’	zijn	vooral	in	trek	
bij	arrivés	en	sommige	‘selfmade	men’.	Verschillende	informan-
ten	signaleren	dat	bij	deze	groepen	de	smaakverschillen	tussen	

allochtoon	en	autochtoon	naar	de	achtergrond	verschuiven;	hun	
oriëntatie	op	de	westerse	cultuur	komt	ook	tot	uitdrukking	in	
hun	smaak-	en	stijlvoorkeuren.	Voorbeelden	van	deze	woningen	
zijn	de	luxe	appartementen	in	het	Lloydkwartier,	maar	ook	lofts,	
renovatieprojecten	of	jarendertigwoningen	met	originele	details.	

Buitenruimte
Het	belang	van	eigen	buitenruimte	wordt	door	vrijwel	alle	
respondenten	onderschreven.	Wie	het	niet	heeft,	ervaart	dit	vaak	
als	een	gemis.	Welk	type	buitenruimte	men	prefereert,	verschilt	
sterk.	Gezinnen	lijken	meer	de	‘tuintypes’.	Zij	hebben	veelal	een	
voorkeur	voor	het	ideaal	van	huisje-boompje-beestje,	terwijl	
alleenstaanden	en	tweeverdieners	vaker	een	voorkeur	uitspreken	
voor	een	balkon	of	dakterras.	Sommigen	schrikken	terug	voor	
het	onderhoud	dat	bij	een	tuin	komt	kijken.	De	voorkeur	voor	een	
tuin	is	verder	zichtbaar	onder	Turken	met	een	meer	traditionele	
sociaal-culturele	oriëntatie.	Zo	vertelt	een	Turkse	respondent	dat	
de	oudere	generatie	tomaten	wil	kunnen	verbouwen,	net	als	in	
het	land	van	herkomst,	terwijl	de	jongere	generatie	een	tuin	wil	
om	te	barbecuen.	Een	informant	merkt	op	dat	de	behoefte	aan	
een	tuin	vooral	zichtbaar	is	bij	mensen	die	het	ideaal	van	groen	
en	rust	van	huis	uit	meekregen.	

Indeling
Volgens	SmartAgent	(2001)	is	een	gesloten	keuken	voor	Turken	
en	Marokkanen	een	van	de	belangrijkste	eisen	aan	een	woning.	
De	verklaring	hiervoor	is	cultureel-religieus	van	aard:	binnen	de	
traditionele	rolopvatting	van	moslims	is	de	keuken	het	domein	
van	de	vrouw,	waar	het	vrouwelijke	gezelschap	zich	in	het	geval	
van	bezoek	kan	terugtrekken.	De	interviews	in	Delfshaven	en	
Bos	en	Lommer	relativeren	dit	echter	sterk.	Voor	de	allochtone	
stedelijke	middenklasse	blijkt	de	gesloten	keuken	geen	rol	van	
betekenis	te	spelen.	Een	minderheid	van	de	respondenten	gaf	
aan	graag	een	gesloten	keuken	te	willen.	Niet	om	culturele	of	
religieuze	redenen,	maar	op	praktische	gronden:	men	wil	de	
keuken	kunnen	afsluiten	van	de	woonruimte	vanwege	de	sterke	
geur	van	de	kruiden	waarmee	wordt	gekookt.	Dit	argument	werd	
vooral	door	Kaapverdianen	en	Surinamers	genoemd.	Anderen	
gaven	aan	een	gesloten	keuken	op	prijs	te	stellen	omdat	men	
daarmee	opgroeide.	Dit	geldt	vooral	voor	‘working	class	heroes’	
en	‘selfmade	men’,	maar	ook	voor	sommige	aanstormers,	zoals	
de	in	hoofdstuk	4	geportretteerde	Turkse	student	Bahattin.	
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Koop of huur?
In	tegenstelling	tot	veel	autochtonen,	ervaren	verschillende	
respondenten	de	stap	van	een	huur-	naar	een	koopwoning	niet	
als	een	mijlpaal.	Vooral	onder	‘working	class	heroes’	–	die	zich	
vaak	aan	de	‘onderkant’	van	de	middenklasse	bewegen	–	berust	
het	eigen	woningbezit	op	een	pragmatische	keuze.	Dankzij	de	
lage	rentestand	en	koopconstructies	als	MGE	is	kopen	vaak	aan-
trekkelijker	dan	huren.	Bovendien	kan	de	hypotheekrente	voor	
een	aantal	jaren	worden	vastgezet,	terwijl	de	huur	jaarlijks	stijgt.	
Het	minimaliseren	van	de	woonlasten	is	in	dit	geval	het	belang-
rijkste	motief	om	te	kopen.	De	voorzitter	van	de	vereniging	van	
eigenaren	van	’t	Lage	Erf	wijst	erop	dat	sommige	bewoners	als	
het	ware	hun	huurmentaliteit	hebben	meegenomen	naar	hun	
koopwoning:	‘Binnen	is	alles	prima	in	orde.	Maar	ze	trekken	de	
deur	achter	zich	dicht	en	alles	buiten	zal	ze	een	rotzorg	zijn.’	Hij	
betoogt	dat	veel	bewoners	moeite	hebben	met	de	rechten,	plich-
ten	en	verantwoordelijkheden	die	inherent	zijn	aan	het	eigenaar-
schap	van	een	woning.	

Aanstormers	en	arrivés	beschouwen	hun	koopwoning	vaak	wel	
als	een	vorm	van	vermogensopbouw.	Zij	denken	ook	bewuster	
na	over	het	maken	van	een	wooncarrière.	Volgens	SmartAgent	
(2001)	zijn	vooral	Turken	en	Surinamers	geneigd	huizen	te	kopen.	
Net	als	veel	autochtonen	zien	zij	een	eigen	woning	als	een	ver-
standige	belegging	en	een	vorm	van	opwaartse	mobiliteit.	Een	
Rotterdamse	makelaar	legt	uit	dat	ze	daarbij	graag	zekerheid	
willen:	‘Allochtonen	zijn	heel	gevoelig	voor	prijs-kwaliteitverhou-
dingen.	Ze	willen	‘value	for	money’.	Het	is	voor	hen	een	stevige	
investering	waar	ze	het	optimale	uit	willen	halen.’	Dat	geldt	ook	
voor	‘selfmade	men’,	maar	voor	hen	blijkt	het	in	de	praktijk	niet	
eenvoudig	om	een	woning	te	kopen.	Banken	zijn	immers	terug-
houdend	in	het	verstrekken	van	hypotheken	aan	mensen	die	
niet	in	loondienst	zijn.	Veel	zelfstandige	ondernemers	verdienen	
genoeg	om	zich	een	koopwoning	te	kunnen	permitteren,	maar	
voldoen	niet	aan	de	inkomenstoets	van	hypotheekverstrekkers.	
Daardoor	staan	het	stimuleren	van	eigen	woningbezit	en	(etnisch)	
ondernemerschap	op	gespannen	voet	met	elkaar.	

Tot	slot	valt	op	dat	de	koopgeneigdheid	vooral	onder	traditioneel	
georiënteerde	Marokkanen	laag	is.	Dat	blijkt	ook	uit	onderzoek	
van	SmartAgent	(2001)	en	Van	der	Laan-Doff	(2005).	Hiervoor	
gaven	respondenten	en	informanten	een	religieuze	verklaring:	
volgens	het	renteverbod	in	de	Koran	is	rente	een	onaanvaard-
bare	vorm	van	vermogensvermeerdering.	Om	die	reden	weigeren	

sommige	traditionele	moslims	een	hypotheek	af	te	sluiten.	Om	
eigen	woningbezit	ook	voor	deze	groep	bereikbaar	te	maken,	
worden	zogeheten	‘halal-hypotheken’	ontwikkeld,	waarbij	geen	
rente	wordt	geheven,	maar	het	huis	via	een	andere	constructie	
gefinancierd	wordt.4 

5.3 Woonomgeving

Woonmilieu
Hoewel	verschillende	onderzoeken	(onder	ander	SmartAgent	
2001)	uitwijzen	dat	met	name	Turken	tot	op	zekere	hoogte	onder	
elkaar	willen	wonen,	vertelt	de	allochtone	middenklasse	in	Bos	
en	Lommer	en	Delfshaven	een	ander	verhaal.	Alle	
respondenten	hebben	een	sterke	voorkeur	voor	gemengde	
wijken.	De	in	hoofdstuk	4	geportretteerde	Erdeniz	Denk	vertelt	
dat	Turkse	en	Marokkaanse	kopers	tellen	hoeveel	allochtonen	er	
in	hun	buurt	wonen:	‘Ze	willen	een	goede	verdeling.	Is	de	helft	
Nederlands,	dan	zijn	ze	al	tevreden.’	Ook	Lila	Ramdjanamsingh	
uit	Bos	en	Lommer	benadrukt	expliciet	gekozen	te	hebben	voor	
een	gemêleerde	wijk.	Men	is	op	zoek	naar	een	sociaal	en	cul-
tureel	evenwicht	en	dat	betekent	in	de	praktijk	vaak	dat	men	in	
een	buurt	met	een	substantiële	hoeveelheid	Nederlanders	wil	
wonen.	Waar	autochtonen	vaak	het	aantal	allochtonen	in	een	
wijk	als	indicator	hanteren	voor	de	kwaliteit	van	de	wijk,	lijkt	dit	
ook	andersom	op	te	gaan.	Is	er	sprake	van	een	andere	etnische	
groep	die	overheerst,	zoals	het	geval	is	met	Marokkanen	in	Bos	
en	Lommer,	dan	wordt	dat	door	velen	als	bedreigend	ervaren.	
Tegelijk	is	er	bij	veel	respondenten	sprake	van	een	zekere	mate	
van	willekeur	in	de	keuze	van	hun	woonlocatie.	Verschillende	res-
pondenten	gaven	aan	voor	de	huidige	woning	te	hebben	gekozen	
omdat	men	‘er	toevallig	langs	kwam’	of	omdat	‘deze	woning	toen	
te	koop	stond’.	

Schoon, heel & veilig 
Veel	respondenten	zeggen	zich	onveilig	te	voelen	in	hun	woon-
omgeving.	In	Delfshaven	klagen	verschillende	respondenten		
over	lawaai,	vechtpartijen,	inbraken,	vernielingen	en	junks.		
Een	gepensioneerde	Pakistaan	in	‘t	Lage	Erf	vertelt	over	inbra-
ken	in	woningen	en	bergingen	en	leeggehaalde	brievenbussen.	

4	 	In	augustus	2006	werd	in	Leiden	de	eerste	islamitische	financiële	instel-
ling	in	Nederland	geopend.	Hoewel	de	‘halal-hypotheek’	fiscaal	(nog)	niet	is	
toegestaan,	toonden	ruim	tweeduizend	moslims	interesse	in	een	dergelijke	
hypotheek.	Islamitisch	bankieren	is	afkomstig	uit	rijkere	moslimlanden	als	
Bahrein	en	Maleisië;	in	Turkije	en	Marokko	bestaat	het	fenomeen	nauwelijks	
(de	Volkskrant,	2006).
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Een	Indiër	uit	Bos	en	Lommer	vertelt	dat	zijn	vrouw	het	niet	pret-
tig	vindt	om	‘s	avonds	over	straat	te	gaan,	vanwege	de	jongeren	
die	op	straat	hangen.	Afgezien	van	de	overlast	van	hangjongeren	
wordt	onveiligheid	in	Bos	en	Lommer	minder	vaak	als	probleem	
benoemd.	Wel	wordt	veel	geklaagd	over	rondslingerend	vuil	op	
straat.	

Veel	respondenten	zeggen	zich	bewust	te	zijn	van	de	proble-
matische	identiteit	van	Bos	en	Lommer	en	Delfshaven.	Een	
makelaar	benadrukt	dat	veel	allochtonen	het	kopen	van	een	
woning	zien	als	manier	om	hun	eigen	situatie	te	verbeteren.	Juist	
daarom	wonen	ze	het	liefst	in	een	goede	wijk	zonder	sociale	pro-
blemen:	

Ze	kennen	de	wijken	van	Delfshaven	uit	eigen	ondervinding.	Ze	
zijn	er	opgegroeid.	Ze	willen	naar	een	betere	situatie	en	ze	willen	
van	die	verbetering	verzekerd	zijn.	Ze	willen	eigenlijk	keiharde	
garanties.	En	die	verbetering	dient	direct	zichtbaar	te	zijn;	ze	
hebben	weinig	boodschap	aan	langetermijnvisies	over	de	wijk.’	
(makelaar	uit	Schiedam)

Problemen	in	de	sfeer	van	de	leefbaarheid	maken	wijken	als	
Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	dus	minder	aantrekkelijk.	Maar	
niet	iedereen	is	ontevreden.	Een	Surinaamse	bewoonster	van	
het	Joos	Banckersplantsoen	spreekt	over	een	gemoedelijk	
volksbuurtje	en	wimpelt	de	negatieve	berichtgeving	in	de	media	
weg.	Van	steekpartijen	en	liquidaties	die	plaatsvinden	in	het	aan-
grenzende	stadsdeel	De	Baarsjes	merkt	zij	niets.	Een	Chinees-
Surinaamse	Rotterdammer	relativeert	de	slechte	reputatie	van	
de	wijk:	‘Ik	woon	hier	al	zo	lang,	dan	worden	bepaalde	dingen	
automatisch,	zeg	maar.	Ik	vind	het	goed	hier.’	

Stedelijke dynamiek
De	interviews	weerleggen	de	veronderstelling	dat	de	stad	über-
haupt	niet	aantrekkelijk	is	voor	de	allochtone	middenklasse.	
De	geïnterviewde	‘working	class	heroes’,	‘selfmades’	en	arrivés	
zeggen	allemaal	de	hectiek	van	het	stedelijk	leven	bewust	te	
verkiezen	boven	het	wonen	in	een	rustige	buitenwijk.	Ook	veel	
aanstormers	spreken	expliciet	de	voorkeur	uit	voor	een	stedelijke	
omgeving.	Voor	sommigen	was	het	niet	de	voorkeur	voor	een	
stedelijk	woonmilieu	die	hun	keuze	bepaalde.	Hun	was	het	te	
doen	om	een	betaalbare	woning	in	een	vertrouwde	buurt,	in	de	
nabijheid	van	familie.	Zeker	wanneer	er	kinderen	op	komst	zijn,	
wordt	de	aantrekkingskracht	van	de	suburb	onder	aanstormers	

groter.	Maar	de	buitenwijk	is	voor	sommigen	ook	een	schrik-
beeld.	Een	Antilliaanse	respondent	uit	Bos	en	Lommer:	‘Zo’n	
stad	als	Almere	is	saai	en	burgerlijk.	Zo	van	kinderen	krijgen,	
stationwagon,	tuintje…’

Het	overgrote	deel	van	de	respondenten	zegt	dat	de	stedelijke	
atmosfeer,	de	drukte	en	de	afwisseling	ze	aanspreekt.	Een	
Kaapverdiaanse	moeder	van	twee	kinderen	is	op	het	platteland	
opgegroeid,	maar	was	daar	niet	gelukkig:	‘Ik	ben	rustig	op	een	
bepaalde	manier,	maar	ik	houd	van	het	drukke	leven’.	Opvallend	
is	dat	ook	de	andere	geïnterviewde	Kaapverdianen	benadrukken	
zich	verbonden	te	voelen	met	de	stad.5 	Zowel	in	Delfshaven	als	
in	Bos	en	Lommer	wordt	de	nabijheid	en	de	bereikbaarheid	van	
de	binnenstad	als	een	positief	punt	gezien.	In	Bos	en	Lommer	
uiten	verschillende	respondenten	wel	hun	bezorgdheid	over	de	
slechter	wordende	bereikbaarheid	van	de	binnenstad	per	open-
baar	vervoer.

Groen, rust en ruimte
Crok	&	Slot	(2003)	noemen	de	behoefte	aan	een	groene	woonom-
geving	als	belangrijkste	verklaring	voor	het	vertrek	van	
gezinnen	uit	de	stad.	De	interviews	in	Bos	en	Lommer	en	
Delfshaven	onderschrijven	het	belang	van	groen.	Tegelijk	maken	
ze	echter	duidelijk	dat	je	voor	groen	niet	persé	de	stad	uit	hoeft.	
Groen	in	de	stad	zorgt	ook	voor	rust,	voor	een	moment	van	
reflectie,	de	mogelijkheid	even	te	kunnen	ontsnappen	aan	de	
stedelijke	hectiek.	Men	ervaart	de	aanwezigheid	van	groen	in	de	
buurt	als	prettig,	zelfs	wanneer	men	daar	zelden	gebruik	van	
maakt.	Hetzelfde	geldt	voor	water,	zo	blijkt	uit	de	
gesprekken	met	bewoners	van	het	Joos	Banckersplantsoen	en	
de	Tower	Twins.	

De	stad	kan	dus	–	onder	bepaalde	condities	–	wel	degelijk	aan	de	
behoefte	aan	rust	en	ruimte	tegemoet	komen.	Collectief	groen,	
in	de	vorm	van	parken	of	groenstroken,	is	voor	stadsbewoners	
erg	belangrijk.	Een	Kaapverdiaanse	opbouwwerker	uit	Rotterdam	
signaleert	dat	veel	Kaapverdianen,	Antillianen	en	Surinamers	
een	volkstuintje	hebben	waar	ze	in	het	weekend	met	de	kinderen	
naartoe	gaan.	Vooral	jonge	ouders	hebben	behoefte	aan	

5	 	Deze	sterke	stedelijke	oriëntatie	verklaart	mede	dat	het	overgrote	deel	van	de	
Kaapverdiaanse	gemeenschap	in	Nederland	nog	steeds	in	Rotterdam	woont.	
Het	grootstedelijke	karakter	van	de	havenstad	spreekt	ze	aan.
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speelgelegenheid	voor	de	kinderen.	Zowel	in	Bos	en	Lommer	
als	Delfshaven	schiet	het	aanbod	volgens	respondenten	tekort.	
Een	PvdA-raadslid	uit	Bos	en	Lommer	merkt	op	dat	traditionele	
speeltuinen,	beheerd	door	vrijwilligers,	helaas	steeds	meer	uit	
het	straatbeeld	verdwijnen.	

Juist	de	combinatie	van	rust	en	stedelijke	dynamiek	spreekt	veel	
bewoners	aan.	Bewoners	van	het	Joos	Banckerscomplex	zijn	
enthousiast	over	de	ligging	van	hun	woning	aan	het	water	en	het	
vrije	uitzicht	op	het	Erasmuspark,	terwijl	de	winkels	aan	de	
drukke	Jan	van	Galenstraat	dichtbij	zijn.	Ze	wonen	midden	in	de	
stad,	maar	ervaren	hun	woonomgeving	als	rustig	en	ontspannen.	
De	in	hoofdstuk	4	geportretteerde	voorzitter	van	de	deelgemeen-
te	Delfshaven	vertelt	dat	het	grootstedelijke	hem	aanspreekt,	
maar	dat	hij	voor	zijn	dochter	een	rustige,	veilige	woonomgeving	
heeft	gevonden	in	het	Lloydkwartier.	Kortom,	de	allochtone	
stedelijke	middenklasse	kiest	voor	stedelijkheid	in	de	luwte	
(Karsten	et	al.	2006).

Werk 
Opvallend	veel	respondenten	wonen	dicht	bij	hun	werk.	Voor	
sommigen	bleek	de	nabijheid	van	hun	werk	doorslaggevend	om	
de	huidige	woning	te	kopen.	Bovendien	maakt	nabijheid	van	het	
werk	het	toch	al	complexe	bestaan	wat	overzichtelijker.	Dat	geldt	
in	het	bijzonder	voor	‘taakcombineerders’,	die	naast	hun	betaalde	
baan	een	gezin	hebben.	Zij	worstelen	dagelijks	met	de	afstem-
ming	van	tijd	en	ruimte	(zie	ook	Stuurgroep	Dagindeling	2003).	
Veel	leden	van	de	allochtone	middenklasse	zijn	noeste	werkers,	
die	liever	geen	kostbare	tijd	verspillen.	Dit	geldt	voor	
‘working	class	heroes’,	voor	aanstormers	en	voor	‘selfmade	
men’.	Sommige	arrivés	kunnen	zich	een	wat	rustiger	bestaan	
permitteren.	Heen	en	weer	reizen	kost	niet	alleen	tijd,	maar	ook	
geld.	Zo	rekent	een	Turkse	ondernemer	voor	dat	het	hem	duizen-
den	euro’s	per	jaar	aan	benzine,	afschrijving	en	parkeergeld	kost	
als	hij	vanuit	een	buitenwijk	naar	zijn	werk	zou	rijden.

Een	woonmakelaar	van	Woonbron	Maasoevers	wijst	erop	dat	
autochtonen	werk	en	privé	gescheiden	willen	houden,	maar	dat	
dit	bij	allochtone	ondernemers	vaak	andersom	werkt:	‘Ze	willen	
zo	ongeveer	ín	hun	winkel	wonen.’	Zo	vertelt	een	Turkse	bakker	
te	willen	verhuizen	van	Schiedam	naar	het	Nieuwe	Westen	in	
Delfshaven	om	dichter	bij	zijn	zaak	te	wonen:
	
	

Ik	blijf	liever	in	Schiedam.	Daar	is	het	rustig,	er	zijn	geen	proble-
men.	Dat	is	goed	voor	de	kinderen.	Maar	ik	moet	dichter	bij	mijn	
werk	wonen.	Ik	moet	vroeg	op,	hier	naartoe	om	brood	te	bakken.	
De	kinderen	moet	ik	naar	school	brengen	in	Rotterdam-Zuid.	
Mijn	vrouw	werkt	hier	ook.	Schiedam	is	te	ver	weg.’	(Turkse	bak-
ker,	vader	van	drie	kinderen,	woonachtig	in	Schiedam)

Verschillende	‘selfmade	men’	uit	Bos	en	Lommer	laten	een	
tegengesteld	geluid	horen.	Zij	willen	juist	werk	en	privé	geschei-
den	houden.	Een	Turkse	ondernemer	uit	Bos	en	Lommer	rea-
geert	lacherig	op	de	vraag	of	hij	ook	in	het	stadsdeel	woont.	Het	
feit	dat	hij	Bos	en	Lommer	heeft	verlaten	en	nu	in	Amstelveen	
woont	representeert	voor	hem	sociale	stijging.		

Winkels  en horeca 
De	nabijheid	van	winkels	voor	dagelijkse	boodschappen	is	volgens	
SmartAgent	(2001)	een	van	de	belangrijkste	eisen	aan	de	buurt.	
Ook	de	allochtone	middenklasse	in	Delfshaven	en	Bos	en	Lommer	
geeft	aan	winkels	in	de	buurt	belangrijk	te	vinden.	Bij	voorkeur	zijn	
de	winkels	op	loopafstand	en	kent	het	aanbod	nog	enige	diversiteit.	
Verder	is	behoefte	aan	ruime	openingstijden	(‘s	avonds	en	op	zon-
dag)	in	verband	met	de	vaak	lange	werkdagen	en	–	in	het	geval	van	
ondernemers	en	‘working	class	heroes’	–	vaak	wisselende	
werktijden.	
De	respondenten	in	Delfshaven	zijn	meer	tevreden	over	het	winke-
laanbod	in	hun	wijk	dan	in	Bos	en	Lommer.	De	aanwezigheid	van	
etnische	winkels	in	de	buurt	wordt	in	Delfshaven	door	verschillen-
de	respondenten	als	een	positief	aspect	genoemd.	Ze	zeggen	het	
prettig	te	vinden	om	specifieke	producten	als	kruiden,	halal-vlees	
en	groenten	te	kunnen	kopen	bij	een	gespecialiseerde	winkel.	Maar	
de	allochtone	middenklasse	blijkt	ook	selectief,	want	het	overgrote	
deel	van	hun	dagelijkse	boodschappen	doen	ze	bij	grote,	voorde-
lige	supermarkten.	Daarbij	maken	aanstormers	en	arrivés	vooral	
gebruik	van	de	Albert	Heijn,	terwijl	‘working	class	heroes’ en	‘self-
made	men’	zich	vaker	bedienen	van	ketens	als	Dirk	van	den	Broek,	
Aldi	en	Lidl.	Veel	respondenten	en	informanten	in	Bos	en	Lommer	
zeggen	leuke	winkels	en	horeca	in	hun	buurt	te	missen.	Het	
winkelaanbod	sluit	niet	goed	aan	bij	de	wensen	van	de	middenklas-
se.	Er	zijn	grote	winkelketens,	maar	alternatieve,	kleinschalige
winkels	ontbreken.	Wel	zijn	er	tal	van	laagwaardige	etnische	win-
keltjes,	waarvan	het	verloop	groot	is.	6	Een	Marokkaanse	mede-

6	 		Onderzoek	van	Lukey	(2003)	wijst	uit	dat	het	vestigingsklimaat	voor	onderne-
mers	in	Bos	en	Lommer	problematisch	is.	De	overlevingskans	van	startende	
ondernemers	is	in	geen	enkel	stadsdeel	zo	laag	als	in	Bos	en	Lommer.	Van	de	
ondernemingen	die	in	1998	zijn	opgericht,	bestond	in	2002	nog	slechts	minder	
dan	de	helft.	
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werker	van	een	reisbureau	zegt:	‘Bos	en	Lommer	moet	oppassen	
geen	getto	te	worden	door	alle	migrantenondernemers.	De	balans	
is	eruit.’	De	diversiteit	en	kwaliteit	van	winkels	en	horeca	speelt	
dus	duidelijk	mee	in	de	beoordeling	van	de	buurt	door	bewoners.	In	
de	ogen	van	de	respondenten	schiet	vooral	Bos	en	Lommer	op	dit	
punt	tekort.

School 
De	noodzaak	van	goede	scholen	–	lees:	gemengde	scholen	–	in	
de	buurt	wordt	door	vrijwel	alle	respondenten	onderschreven.	De	
voorkeur	voor	gemengde	scholen	sluit	aan	bij	de	eerder	
beschreven	voorkeur	voor	gemengde	wijken.	Veel	respondenten	
weten	uit	eigen	ervaring	hoe	het	is	om	op	een	zwarte	school	te	
zitten.	Juist	daarom	vinden	ze	een	goede	school	belangrijk	voor	
hun	kind.	Een	Nederlandse	moeder	uit	Delfshaven,	die	getrouwd	
is	met	een	Hindoestaanse	Surinamer	vertelt:	

‘Mijn	dochter	is	ook	donker,	dus	het	klinkt	misschien	raar,	maar	
ik	wil	niet	dat	ze	straks	naar	een	zwarte	school	gaat.	Als	kind	
zat	ik	zelf	op	een	zwarte	school,	en	ik	weet	uit	ervaring	dat	je	
dan	moeilijk	bij	die	andere	kinderen	thuis	kan	komen.	Dus	een	
gemengde	school	vind	ik	wel	belangrijk.’	

Ouders	zijn	vooral	bezorgd	dat	een	zwarte	school	de	taal-
ontwikkeling	van	hun	kind	belemmert.	Zo	wijst	een	hoogopge-
leide	Turkse	man	erop	dat	kinderen	op	zwarte	scholen	vaak	met	
een	Marokkaans	accent	gaan	spreken.	Wanneer	hij	zelf	kinderen	
krijgt,	overweegt	hij	om	die	reden	de	stad	te	verlaten.	Hoewel	
er	in	Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	relatief	veel	scholen	en	
kinderdagverblijven	zijn,	maken	respondenten	zich	zorgen	over	
de	kwaliteit	van	het	aanbod.	Delfshaven	kent	weliswaar	enkele	
basisscholen	die	een	proces	van	‘verwitting’	doormaken,	maar	
Bos	en	Lommer	telt	louter	zwarte	scholen.	Dit	schooljaar	nam	
voor	het	eerst	een	groep	Nederlandse	ouders	in	Bos	en	Lommer	
het	initiatief	om	hun	kinderen	gezamenlijk	op	een	zwarte	school	
aan	te	melden.

Geconcludeerd	kan	worden	dat	het	ontbreken	van	goede	scholen	
dus	niet	alleen	de	witte,	maar	ook	de	zwarte	vlucht	in	de	hand	
werkt.	Sommige	aanstormers	zeggen	van	tijd	tot	tijd	te	over-
wegen	om	naar	een	kindvriendelijke	buitenwijk	met	goede	scho-
len	te	vertrekken.	De	meeste	‘selfmade	men’	en	‘working	class	
heroes’	zijn	hier	minder	bewust	mee	bezig	–	ze	willen	voor	hun	
kind	een	zo	goed	mogelijke	school,	maar	de	nabijheid	van	de	

school	is	voor	hen	vaak	ook	van	belang.	Arrivés	met	kinderen	
hebben	vaak	uit	overtuiging	voor	de	stad	gekozen,	en	vervolgens	
zijn	ze	voor	hun	kind	op	zoek	gegaan	naar	de	beste	school.	Als	
die	niet	in	de	buurt	staat,	zijn	sommigen	bereid	uit	te	wijken	naar	
een	school	buiten	de	buurt.

Zorg
Uit	het	onderzoek	van	SmartAgent	(2001)	blijkt	dat	allochtonen	
veel	belang	hechten	aan	zorgvoorzieningen	in	de	buurt.	Voor	
Marokkanen	zijn	zorgvoorzieningen	zelfs	belangrijker	dan	
winkels	voor	dagelijkse	boodschappen.	De	verklaring	hiervoor	
wordt	gezocht	in	de	hoge	zorgconsumptie	van	deze	groepen.	Ook	
de	allochtone	middenklasse	zegt	eerstelijnszorg	graag	op	loop-
afstand	te	hebben.	Zo	vertelt	een	Turkse	vrouw	dat	de	nabijheid	
van	het	Erasmusziekenhuis	een	van	de	redenen	was	om	de	hui-
dige	woning	te	kopen:	‘Gezondheid	is	heel	belangrijk	voor	mij.	
Niet	omdat	ik	het	ziekenhuis	nodig	heb.	Maar	het	geeft	me	een	
veilig	gevoel,	voor	als	er	iets	is.’	Voor	aanstormers	en	arrivés	is	
de	kwaliteit	van	de	zorg	minstens	zo	belangrijk	als	de	nabijheid.	
Een	Egyptische	respondent	heeft	gekozen	voor	een	antroposofi-
sche	arts	buiten	Bos	en	Lommer:	‘Ik	heb	gekozen	voor	deze	arts	
en	niet	voor	een	dokter	in	de	buurt.’

Religie 
Uit	het	onderzoek	van	SmartAgent	(2001)	komt	naar	voren	dat	
de	aanwezigheid	van	een	moskee	in	de	buurt	voor	Turken	en	
Marokkanen	zeer	belangrijk	is.	De	interviews	in	Bos	en	Lommer	
en	Delfshaven	spreken	dit	beeld	tegen.	Voor	de	allochtone	
stedelijke	middenklasse	is	de	nabijheid	van	religieuze	voorzie-
ningen	geen	bindende	factor.	De	meeste	respondenten	zijn	geen	
fervente	bezoekers	van	kerk	of	moskee,	en	de	belangrijkste	ver-
klaring	daarvoor	ligt	in	hun	doorgaans	moderne	sociaal-culturele	
oriëntatie.	Erdeniz	Denk	legt	in	het	portret	in	hoofdstuk	4	uit	dat	
onder	de	tweede	generatie	sprake	is	van	secularisering:	‘Met	
speciale	gelegenheden	gaan	ze	een	paar	keer	per	jaar	naar	de	
moskee.	Net	als	de	Nederlanders	die	alleen	met	Kerst	naar	de	
kerk	gaan.’	

De	Kaapverdiaanse	respondenten	in	Rotterdam	vormen	een	
uitzondering:	de	meesten	gaan	trouw	naar	de	katholieke	kerk.	
Opvallend	is	dat	zij	niet	alleen	naar	Kaapverdiaanse	kerken	gaan,	
maar	ook	naar	Nederlandse.	Het	gezin	Dos	Santos	vertelt	in	het	
portret	in	hoofdstuk	4	dat	het	kerkbezoek	voor	hen	niet	alleen	
een	religieuze	functie	vervult,	maar	ook	een	sociale.	Ze	
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kunnen	er	hun	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	verbeteren	
en	Nederlanders	ontmoeten.	

Culturele voorzieningen
Het	gebruik	van	culturele	voorzieningen	als	musea	en	theaters	
ligt	laag	onder	de	respondenten.	Verschillende	respondenten	
geven	aan	alleen	zo	nu	en	dan	naar	de	bioscoop	te	gaan.	Een	
enkeling	bezoekt	ook	wel	eens	een	concert	of	theater-
voorstelling.	Vooral	‘working	class	heroes’	en	‘selfmade	men’	
hebben	doorgaans	weinig	affiniteit	met	het	Nederlandse	cultu-
rele	aanbod.	Enerzijds	omdat	het	onvoldoende	aansluit	bij	hun	
leefwereld,	anderzijds	omdat	ze	in	hun	drukke	bestaan	nauwe-
lijks	tijd	overhouden	voor	dergelijke	activiteiten.	De	allochtone	
middenklasse	draagt	evenmin	haar	eigen	cultuurgoed	actief	uit:	
vrijwel	geen	van	de	respondenten	gaf	aan	lid	te	zijn	van	een	cul-
turele	vereniging.	

Mobiliteit
Hoewel	de	allochtone	middenklasse	zich	sterker	dan	de	autoch-
tone	middenklasse	inspant	om	werk,	school	en	boodschappen	in	
de	directe	woonomgeving	te	organiseren,	spelen	tal	van	
activiteiten	zich	buiten	de	directe	woonomgeving	af.	
Respondenten	reizen	om	naar	hun	werk	te	gaan,	om	uit	te	gaan,	
te	winkelen,	vrienden	en	familie	te	bezoeken.	Het	is	opvallend	
hoe	frequent	de	auto	door	veel	respondenten	wordt	gebruikt,	
ook	voor	korte	afstanden.	Aan	voldoende	en	betaalbare	parkeer-
gelegenheid	wordt	dan	ook	groot	belang	gehecht.	De	aanwezig-
heid	van	openbaar	vervoer	in	de	directe	woonom-geving	scoort	
eveneens	hoog	als	het	gaat	om	gewenste	voorzieningen	in	de	
buurt.	Voor	het	overgrote	deel	van	de	respondenten	uit	de	Tower	
Twins	speelde	de	nabijheid	van	het	metrostation	mee	in	de	keuze	
voor	de	woning.	Vooral	werkende	vrouwen	en	kinderen	maken	
veel	gebruik	van	tram,	bus	en	metro.	In	Bos	en	Lommer	wordt	
het	ontbreken	van	een	directe	openbaar	vervoerverbinding	met	
de	binnenstad	als	gemis	ervaren.	Verschillende	respondenten	
uitten	hun	bezorgdheid	over	het	verdwijnen	van	tramlijnen	en	
veranderingen	in	dienstrooster	van	de	bussen.	Op	de	fiets	en	te	
voet	doet	de	allochtone	middenklasse	heel	weinig.	Een	Chinees-
Surinaamse	vrouw	uit	Delfshaven	legt	uit	waarom	zij	niet	graag	
fietst:	‘Je	moet	teveel	arbeid	verrichten.	En	het	weer	is	vaak	ook	
niet	goed.’	

5.4 Sociale bindingen 

Familie
De	aanwezigheid	van	familie	in	de	buurt	is	volgens	SmartAgent	
(2001)	heel	belangrijk.	Dit	geldt	het	sterkst	voor	Marokkanen	en	
in	iets	mindere	mate	voor	Turken	en	Surinamers.	De	verklaring	
ligt	in	de	traditionele	familiale	steunnetwerken.	Ruim	80	procent	
van	de	Marokkanen	en	meer	dan	de	helft	van	de	Turken	verwacht	
zijn	oude	dag	in	de	buurt	van	of	onder	het	dak	van	de	kinderen	
te	kunnen	slijten.	Voor	de	allochtone	middenklasse	in	Bos	en	
Lommer	en	Delfshaven	speelt	het	familiale	netwerk	een	veel	
minder	prominente	rol.	Veel	respondenten	zeggen	prijs	te	stellen	
op	hun	zelfstandigheid	en	niet	op	de	zorg-	en	steunstructuren	
van	hun	familie	terug	te	willen	vallen.	

Desgevraagd	zeggen	bijna	alle	respondenten	de	nabijheid	van	
familie	niet	zo	belangrijk	te	vinden.	Maar	wie	zijn	ouders,	broers	
of	zussen	in	de	buurt	heeft	wonen,	blijkt	in	de	praktijk	wél	
frequent	contact	met	hen	te	onderhouden.	Dat	contact	is	vrijwel	
altijd	functioneel	van	karakter.	Men	past	op	elkaars	kinderen	of	
werkt	in	hetzelfde	(familie)bedrijf.	Dit	geldt	vooral	voor	‘working	
class	heroes’	en	‘selfmades’,	maar	ook	aanstormers	maken	
graag	gebruik	van	informele	kinderopvang.	Yvette,	die	
geportretteerd	is	in	hoofdstuk	4,	vertelt	dat	haar	moeder	
wekelijks	op	haar	zoontje	past.	Daarnaast	gaat	hij	naar	een	
kinderdagverblijf.	Zij	vindt	het	dan	ook	prettig	dat	haar	moeder	in	
Amsterdam	woont.	Een	Marokkaanse	vader	uit	Delfshaven	legt	
uit	dat	ze	acht	jaar	geleden	de	huidige	woning	kochten	omdat	zijn	
ouders	aan	de	overkant	wonen.	‘Dat	was	veel	praktischer	voor	
ons	met	oppassen’.	Nu	de	kinderen	wat	ouder	zijn,	interesseert	
de	nabijheid	van	zijn	ouders	hem	veel	minder.	De	familieband	
doet	er	dus	wel	toe,	maar	op	al	te	hechte	familiecontacten	zit	de	
allochtone	middenklasse	niet	te	wachten.	

Dat	sluit	aan	bij	de	bevindingen	van	Karsten	et	al.	(2006),	die	
betogen	dat	de	familie	voor	jonge	Turkse	en	Surinaamse	
gezinnen	de	eerste	opvang	vormt.	Van	professionele	kinder-
opvang	maakt	deze	groep	weinig	gebruik.	Een	Turkse	makelaar	
uit	Rotterdam	signaleert	dat	veel	aanstormers	alleen	een	woning	
kunnen	kopen	bij	de	gratie	van	dergelijke	informele	kinder-
opvang.	Als	ze	buiten	de	stad	gaan	wonen,	plaatsen	ze	zich	bui-
ten	die	sociale	en	familiale	netwerken	en	zijn	ze	aangewezen	op	
formele	kinderopvang.	De	meesten	kunnen	zich	dan	geen	koop-
woning	meer	permitteren.	
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Sociale	stijging	is	voor	sommigen	ook	een	reden	om	zich	te	
ontworstelen	aan	(te)	hechte	familiebanden.	In	haar	onderzoek	
onder	Marokkaanse	vrouwen	in	Delfshaven	stuitte	Van	Den	Berg	
(2007)	op	de	knellende	werking	van	hechte	familiebanden.	Van	
familiale	steun	gaat	ook	een	verplichtende	werking	uit	–	je	moet	
bijvoorbeeld	regelmatig	komen	eten	–	en	drukke	tweeverdieners	
zitten	daar	niet	altijd	op	te	wachten.	Het	is	daarom	niet	verwon-
derlijk	dat	de	meeste	arrivés	veel	lossere	familiebanden	onder-
houden.	Daarnaast	ervaren	‘aanstormende	vrouwen’	veel	sociale	
druk	van	de	familie	en	van	meer	traditioneel	georiënteerde	leden	
van	de	eigen	etnische	groep.	Een	alleenstaande	Turkse	moeder,	
die	mede-eigenaar	is	van	een	adviesbureau,	wijst	erop	dat	veel	
emanciperende	Turkse	en	Marokkaanse	vrouwen	de	stad	
verlaten	omdat	ze	‘verder	willen	komen’.	Zelf	verhuisde	deze	
arrivé	naar	Capelle	aan	den	IJssel:	

Vooral	jonge	vrouwen	die	willen	studeren	worden	tegen-gehou-
den.	Door	de	sociale	controle,	de	roddel	wanneer	ze	met	de	
buurman	praten.	Zij	zoeken	de	vrijheid	buiten	de	wijk,	zodat	er	
niet	meer	op	hen	gelet	wordt.	Ik	kan	hier	in	Capelle	’s	avonds	om	
negen	uur	naar	de	sportschool,	vertrekken	naar	een	vergadering	
of	mannenbezoek	ontvangen.	Mensen	die	met	rust	gelaten	wor-
den	kunnen	zich	beter	ontwikkelen.’	(Turkse	alleenstaande	moe-
der,	woonachtig	in	Capelle	aan	den	IJssel)	

Vrienden
De	nabijheid	van	vrienden	in	de	woonomgeving	is	voor	geen	
van	de	respondenten	een	doorslaggevende	factor	in	de	keuze	
van	hun	woonplek.	Zo	heeft	de	in	hoofdstuk	4	geportretteerde	
Lila	Ramdjanamsingh	haar	vriendenkring	nog	in	haar	vorige	
woonplaats	Huizen.	Ze	vindt	het	jammer	dat	ze	niet	dichterbij	
wonen,	maar	het	vormde	voor	haar	geen	belemmering	om	naar	
Amsterdam	te	verhuizen.	Een	minderheid	van	de	
respondenten	heeft	vrienden	in	de	buurt.	Een	Marokkaanse	
vrouw	uit	Delfshaven	vertelt	dat	haar	beste	vriendin	twee	straten	
verderop	woont.	Natuurlijk	kwam	dat	goed	uit,	maar	het	speelde	
geen	rol	in	de	afweging	om	deze	woning	te	kopen.	Alleen	enkele	
aanstormers	noemen	de	nabijheid	van	vrienden	als	reden	om	in	
de	eigen	buurt	te	(blijven)	wonen.

Vooral	‘selfmade	men’,	maar	ook	veel	aanstormers	en	‘wor-
king	class	heroes’,	maken	de	indruk	geen	druk	sociaal	leven	te	
onderhouden.	Ze	maken	vaak	lange	werkdagen	en	sommigen	
combineren	dat	met	een	gezin.	Hun	schaarse	vrije	tijd	brengen	

ze	liever	thuis	op	de	bank	door	dan	dat	ze	vrienden	opzoeken.	
Niettemin	geven	sommige	respondenten	aan	dat	ze	het	wel	op	
prijs	zouden	stellen	als	er	goede	vrienden	om	de	hoek	woonden.	
Zo	zegt	een	Indiase	man	uit	Bos	en	Lommer	dat	hij	het	fijn	zou	
vinden	om	vrienden	en	familie	in	de	nabije	omgeving	te	hebben.	
Helaas	wonen	zijn	dichtstbijzijnde	vrienden	in	Leiden.	

Buurt en buren
Voor	het	overgrote	deel	van	de	allochtone	stedelijke	middenklasse	
geldt:	liever	een	verre	vriend	dan	een	goede	buur.	De	respondenten	
in	de	onderzochte	appartementencomplexen	zeggen	vrijwel	alle-
maal	dat	ze	nauwelijks	behoefte	hebben	aan	contact	met	medebe-
woners.	Volgens	de	VvE-voorzitter	van	’t	Lage	Erf	in	Delfshaven	zijn	
‘de	allochtone	bewoners	weinig	betrokken	bij	het	complex	an	sich.’	
Een	Kaapverdiaanse	opbouwwerker,	die	zich	inzet	om	de	sociale	
contacten	tussen	bewoners	in	een	gemengd	complex	met	huur-	en	
koopwoningen	in	Spangen	te	bevorderen,	zegt	dat	dit	niet	alleen	
voor	allochtonen	geldt.	Hij	typeert	het	als	‘middenklassegedrag’:	

Mensen	met	twee	inkomens	en	kinderen	zoeken	een	plek	waar	
ze	rustig	en	veilig	zijn.	Ze	beschouwen	meer	hun	huis	als	hun	
gebied,	dan	de	wijk	als	hun	gebied.	Dat	is	voor	autochtonen	en	
allochtonen	hetzelfde.	Mensen	groeten	elkaar	in	de	portiek.	Dus	
er	ontstaan	wel	contacten,	maar	dat	zijn	geen	stevige	contacten.	
Ik	zie	niet	dat	mensen	elkaar	leren	kennen	en	dan	elkaar	opzoe-
ken	of	elkaar	helpen.’	

Niettemin	zijn	gezinnen	met	kinderen	sterker	georiënteerd	op	de	
directe	woonomgeving	dan	alleenstaanden	en	stellen	zonder	kin-
deren.	Een	Marokkaanse	vader	uit	Delfshaven	zegt	veel	contact	te	
hebben	met	zijn	Kaapverdiaanse	buren.	Zijn	vrouw	had	ook	goed	
contact	met	de	Nederlandse	buurvrouw,	maar	die	is	onlangs	ver-
huisd	naar	de	buitenwijk	Zevenkamp.	Ook	een	Indiase	vader	uit	
Bos	en	Lommer	vertelt	enthousiast	over	het	contact	met	de	drie	
studenten	in	het	huis	ernaast:	‘Zijn	goede	buren,	super	lief.	Dat	is	
erg	fijn.’	Beiden	vallen	in	de	categorie	‘working	class	hero’.	Vooral	
onder	aanstormers	en	arrivés	lijkt	sprake	van	weinig	overlap	tus-
sen	hun	sociale	netwerk	en	hun	woonomgeving.	
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In dit hoofdstuk presenteren we drie soorten conclusies. 
Allereerst laten we zien hoe onze bevindingen zich verhouden 
tot de beelden die beleidsmakers hanteren van de allochtone 
stedelijke middenklasse. Ten tweede brengen we in beeld 
welke afwegingen voor de allochtone middenklasse bepalend 
zijn om wel of niet in de stad te blijven wonen. Ten derde gaan 
we in op het verband tussen sociale klasse, smaak, en woon-
voorkeuren van de verschillende typen allochtone midden-
klassehuishoudens. 

6.1  De allochtone stedelijke middenklasse

De	allochtone	middenklasse	kan	aan	de	stad	gebonden	worden
Bijna	alle	respondenten,	ook	gezinnen	met	kinderen,	vertelden	
bewust	voor	de	stad	te	hebben	gekozen	vanwege	de	levendig-
heid,	de	diversiteit	en	het	hoge	voorzieningenniveau.	De	stede-
lijke	dynamiek	van	Amsterdam	en	Rotterdam	oefent	op	bepaalde	
allochtone	middenklassehuishoudens	dus	een	sterke	aantrek-
kingskracht	uit.	Dit	betekent	niet	dat	de	‘black	flight’	zomaar	
gekeerd	kan	worden,	maar	het	bewijst	dat	zij	geen	
wetmatigheid	is.	

De ‘streetwise’ middenklasse
Een	groot	deel	van	de	respondenten	in	Bos	en	Lommer	en	
Delfshaven	groeide	zelf	op	in	een	arbeidersgezin	in	een	achter-
standswijk.	Ze	kennen	het	klappen	van	de	zweep:	ze	groeiden	op	
in	krappe,	tochtige,	gehorige	woningen,	zaten	op	zwarte	scholen	
en	zijn	gewend	aan	junkies	en	drugsdealers	in	hun	straat.	Ze	zijn	
dus	‘streetwise’.	Juist	daarom	leggen	velen	een	ambitieus	stre-
ven	tot	verbetering	van	hun	maatschappelijke	positie	en	woon-
situatie	aan	de	dag.	De	allochtone	middenklasse	is	er	dus	zelf	
in	geslaagd	om,	vaak	door	heel	hard	te	werken,	een	proces	van	
sociale	stijging	in	gang	te	zetten.	Daardoor	hebben	ze	het	nu	
beter	dan	hun	ouders	en	veel	van	hun	vroegere	klasgenoten.

De geïdealiseerde allochtone middenklasse
De	interviews	met	informanten	in	Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	
maken	duidelijk	dat	medewerkers	van	(deel)gemeenten,	woning-
corporaties	en	makelaarskantoren	een	intuïtieve	definitie	van	het	
begrip	middenklasse	hanteren.	Daarin	legt	de	een	het	accent	op	
inkomen,	de	ander	op	opleiding,	omgangsvormen	en	toegang	tot	
sociale	netwerken	en	een	derde	op	‘selfmade’-kwaliteiten.	Wat	
die	voorstellingen	gemeen	hebben	is	dat	de	middenklasse	gezien	

wordt	als	een	groep	die	niet	gestut	en	ondersteund	behoeft	te	
worden,	maar	juist	zélf	als	stut	en	steun	voor	de	stad	en	voor	
elkaar	kan	fungeren.	Deze	ideaalbeelden	worden	ook	op	de	
allochtone	middenklasse	geprojecteerd.	Verondersteld	wordt	dat	
de	allochtone	middenklasse	zelfredzaam	is,	over	het	potentieel	
beschikt	om	verder	te	stijgen	op	de	maatschappelijke	ladder	en	
bovendien	erg	loyaal	is	jegens	familie	en	leden	van	de	eigen	etni-
sche	groep.	Het	onderzoek	in	Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	laat	
echter	zien	dat	deze	veronderstellingen	in	de	praktijk	slechts	ten	
dele	kloppen.	

De zelfredzame middenklasse?
Het	merendeel	van	de	geïnterviewde	allochtone	midden-
klassehuishoudens	kan	slechts	met	moeite	op	eigen	benen	
staan,	zo	blijkt	uit	het	veldonderzoek.	Ze	hebben	zich	weliswaar	
ontworsteld	aan	sociale	steun	en	vangnetten,	maar	zijn	niet	zo	
zelfredzaam	als	beleidsmakers	graag	veronderstellen.	Makelaars	
in	Rotterdam	gaven	aan	dat	de	allochtone	middenklasse	hoofd-
zakelijk	huizen	koopt	tot	€160.000.	En	dat	het	bij	twee	ton	‘zo	
ongeveer	ophoudt’.	De	aanstormers	en	‘working	class	heroes’,	en	
ook	een	groot	deel	van	de	‘selfmade	men’	is	aangewezen	op	dit	
marktsegment.	Velen	weten	zich	bij	de	aankoop	van	hun	woning	
geholpen	door	aantrekkelijke	financieringsconstructies;	bij	de	
gratie	van	dergelijke	regelingen	kunnen	ze	hogerop	komen	op	de	
maatschappelijke	ladder.	Daardoor	bevindt	het	overgrote	deel	van	
de	allochtone	stedelijke	middenklasse	zich	aan	‘de	onderkant’	
van	de	middenklasse.	Hun	keuzevrijheid	op	de	woningmarkt	is	
dan	ook	relatief	beperkt.	

Toebedacht stijgingspotentieel
Wat	alle	voorstellingen	van	de	allochtone	stedelijke	midden-
klasse	gemeen	hebben,	is	een	aspect	van	–	al	dan	niet	
gerealiseerd	–	sociaal	stijgingspotentieel.	Dit	potentieel	geeft	de	
allochtone	middenklasse	in	de	gebruikte	voorstellingen	het	aura	
van	‘winnaars’.	Ook	stadsbewoners	die	dit	stijgingspotentieel	nog	
moeten	waarmaken,	zoals	MBO-,	HBO-	of	universitaire	studenten	
in	de	eindfase,	dan	wel	net	afgestudeerden,	worden	gemakshalve	
tot	de	winnaars	gerekend.	Van	deze	‘aanstormende	aanstormers’	
wordt	verwacht	dat	ze	straks	behoren	tot	de	zelfredzamen,	die	
in	staat	zijn	om	zonder	materiële	(uitkeringen)	en	immateriële	
steun	(hulpverlening)	het	leven	in	eigen	hand	te	nemen.	
Deze	aanstormende	middengroepen	zijn	weliswaar	veelbelovend,	
maar	ze	moeten	die	belofte	nog	wel	zien	in	te	lossen.	Andere	
leden	van	de	allochtone	middenklasse	hebben	hun	stijgings-
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potentieel	wel	gerealiseerd,	maar	hun	plafond	reikt	niet	verder	
dan	de	onderkant	van	de	middenklasse.	Het	geldt	voor	veel	‘wor-
king class	heroes’:	ze	hebben	hun	maatschappelijke	positie	geop-
timaliseerd,	maar	kunnen	daarmee	zelden	tot	de	koopkrachtige	
middengroepen	worden	gerekend.	Alleen	voor	arrivés	geldt	dat	
ze,	door	hun	stijgingspotentieel	te	realiseren,	zijn	toegetreden	tot	
de	kapitaalkrachtige	middengroepen	die	wat	te	kiezen	heeft.

Vluchtige verbondenheid met buurtgenoten
De	door	beleidsmakers	veronderstelde	heilzame	werking	van	
de	allochtone	middenklasse	voor	haar	medestadsbewoners	is	
evenmin	vanzelfsprekend.	De	meeste	respondenten	uit	het	veld-
onderzoek	vertonen	hoofdzakelijk	vormen	van	–	in	termen	van	
Van	der	Land	(2004)	–	‘vluchtige	verbondenheid’	met	hun	sociale	
omgeving.	De	meeste	allochtone	middenklassers	zijn	dus	niet	
de	beoogde	bruggenbouwers.	In	hun	hectische	bestaan	houden	
ze	weinig	tijd	over	voor	intensieve	sociale	contacten	met	familie,	
vrienden	of	buurtgenoten.	Als	er	kinderen	zijn,	stelt	men	hogere	
eisen	aan	de	directe	woonomgeving	en	maakt	men	meer	gebruik	
van	de	voorzieningen	in	de	buurt.	Maar	ook	dan	gaat	men	niet	
snel	hechte	contacten	met	buurtgenoten	aan.	En	ondanks	het	feit	
dat	velen	het	prettig	vinden	om	op	steenworp	afstand	van	stede-
lijke	voorzieningen	te	wonen,	ontplooien	ze	in	hun	vrije	tijd	niet	
zo	gek	veel	activiteiten	buiten	de	deur.	De	allochtone	stedelijke	
middenklasse,	zo	laten	de	interviews	zien,	bestaat	meer	uit	huis-
bewoners	dan	uit	stadsbewoners.		

6.2 Blijf ik in de stad of ga ik weg?

Hoewel	de	stad	een	sterke	aantrekkingskracht	op	de	
respondenten	uitoefent,	werd	duidelijk	dat	ze	zich	vrijwel	alle-
maal	op	gezette	tijden	afvragen	ze	er	wel	goed	aan	doen	om	in	
de	stad	te	blijven	wonen.	Vooral	wanneer	er	gezinsuitbreiding	
op	komst	is,	beraden	mensen	zich	op	hun	toekomst.	Niet	omdat	
de	suburbs	zo	aantrekkelijk	zijn,	maar	omdat	men	twijfelt	of	de	
stad	wel	een	geschikte	omgeving	is	voor	opgroeiende	kinderen.	
Anders	gezegd:	de	‘push’	uit	de	stad	is	groter	dan	de	‘pull’	van	
de	buitenwijk.	Maar	ook	de	stad	kent	zijn	‘pull-factoren.’	Naast	
de	stedelijke	dynamiek	en	het	bijbehorende	voorzieningenniveau,	
hebben	die	vooral	te	maken	met	het	feit	dat	men	zich	er	thuis	
voelt.	Voor	velen	is	de	stad	de	vertrouwde	omgeving	waar	men	
opgroeide.	Bovendien	kan	men	soms	handig	gebruik	maken	van	
de	daar	aanwezige	sociale	netwerken.	

Een ijzeren scenario: vanwege de kinderen de stad uit
Wanneer	het	in	de	interviews	ging	over	het	dilemma	van	wel	of	
niet	in	de	stad	blijven	wonen,	dook	steeds	één	ijzeren	scenario	
op.	De	plotlijn	van	dit	verhaaltje	is	simpel:	‘Mijn	kennis	woonde	
in	de	stad,	kreeg	kinderen	en	stond	voor	de	vraag	of	ze	die	in	een	
stad	als	Amsterdam	of	Rotterdam	wilden	laten	opgroeien.	Want	
daar	zijn	zwarte	scholen,	onveiligheid,	junks,	dealers,	jeugd-
bendes,	geen	veilige	buitenruimten	waar	kinderen	onbekommerd	
buiten	kunnen	spelen.	Dus	je	begrijpt	dat	ze	koos	voor	een	meer	
suburbane	omgeving,	want	die	is	groener,	schoner,	rustiger,	
veiliger,	minder	multicultureel,	én	er	zijn	witte	scholen’.	Dit	
ijzeren	scenario	laat	zien	hoe	breed	gedragen	de	opvatting	is	dat	
je	als	goede	ouders	je	kinderen	maar	beter	niet	in	de	stad	kunt	
laten	opgroeien.	

Een eerste alternatief scenario: ondanks de kinderen
Geïnterviewden	die	het	ijzeren	scenario	hebben	getrotseerd,	
staan	vervolgens	voor	de	taak	om	hun	keuze	te	verantwoorden.	
Dat	betekent	dat	ze	voor	derden	plausibel	moeten	maken	hoe	ze	
de	stedelijke	hindernissen	hebben	getackeld,	in	het	bijzonder	ten	
aanzien	van	schoolkeuze,	veiligheid	en	buiten	spelen.	De	meer	
gefortuneerden	–	met	name	arrivés	en	‘selfmade	men’	–	kunnen	
dat	plausibele	verhaal	vertellen	doordat	ze	zich	‘stedelijkheid	in	
de	luwte’	kunnen	veroorloven,	dat	wil	zeggen	een	woning	op	een	
relatief	rustige,	veilige	of	afgeschermde	plek.	Anderen	nemen	
hun	toevlucht	tot	alternatieve	verklaringen	om	uit	te	leggen	dat	
ze	ondanks	de	kinderen	toch	in	de	stad	blijven.	Zo	kunnen	ze	
uitdragen	dat	het	allemaal	‘enorm	meevalt’,	dat	alle	negatieve	
verhalen	‘sterk	overdreven	zijn’	en	dat	het	‘steeds	beter	gaat’.	
Daarnaast	hebben	ze	de	optie	om	onderbelichte	zaken	uit	het	
ijzeren	scenario	naar	voren	te	schuiven,	zoals	het	praktisch	nut	
van	de	sociale	en	familiale	netwerken	in	de	stad,	of	het	schrale	
voorzieningenniveau	en	het	gebrek	aan	levendigheid	in	de	vinex-
wijken.
		
Een tweede alternatief scenario: juist vanwege de kinderen
Er	is	ook	nog	een	groep	stadsbewoners	die	juist	vanwege	de	
kinderen	kiest	voor	een	woning	in	de	stad.	Zij	redeneren	dat	zij	
hun	kinderen	willen	voorbereiden	op	een	toekomst	die	steeds	
meer	multicultureel	zal	zijn.	Door	te	kiezen	voor	de	stad	
investeren	ze	in	de	latere	zelfredzaamheid	en	de	toekomstkansen	
van	hun	kinderen.	Toch	staan	ook	zij	voor	de	taak	dit	idealistische	
standpunt	geloofwaardig	te	maken.	Daarvoor	gebruiken	ze	
elementen	uit	alternatief	scenario	één.	Doen	ze	dat	niet,	dan	
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laden	ze	de	verdenking	op	zich	dat	ze	hun	kinderen	blootstellen	
aan	een	sociaal	experiment.	

Het functionele familienetwerk
Voor	zover	het	familienetwerk	een	rol	speelt	in	de	vestigings-
motieven	van	de	allochtone	middenklasse,	vervult	dit	vooral	een	
functionele	rol.	Ook	als	het	gaat	om	familiale	solidariteit	blijken	de	
ideaalbeelden	van	bestuurders	en	beleidsmakers	dus	niet	altijd	te	
kloppen.	Veel	leden	van	de	allochtone	middenklasse	hebben	hun	
opwaartse	mobiliteit	afgedwongen	door	keihard	te	werken.	Daarbij	
profiteren	ze	vaak	sterker	van	de	familiale	steunstructuren	dan	dat	
zij	zelf	iets	betekenen	voor	hun	familie.	Zo	maken	aanstormers	met	
kinderen	vaak	dankbaar	gebruik	van	informele	kinderopvang.	Ook	
veel	‘selfmades’	weten	zich	geholpen	door	familie,	hetzij	doordat	
ze	in	hetzelfde	bedrijf	werken,	hetzij	doordat	ze	hen	steunen	bij	
huishoudelijke	en	zorgtaken.	De	aanwezigheid	van	familie,	vooral	
van	ouders,	is	dan	een	‘pull’-factor.	Gratis	kinderopvang	bij	familie	
zorgt	er	immers	voor	dat	men	als	huishouden	meer	te	besteden	
heeft,	waardoor	men	zich	een	koopwoning	kan	permitteren.	Deze	
informele	steunnetwerken	dragen	daardoor	bij	aan	de	binding	van	
de	allochtone	middenklasse	aan	de	stad.	

Het beklemmende familienetwerk
Familie	kan	evengoed	een	‘push-factor’	zijn.	In	hun	hectische	
bestaan	kunnen	of	willen	sommige	allochtone	midden-
klassehuishoudens	geen	tijd	meer	vrijmaken	voor	familieverplich-
tingen.	Daardoor	komt	de	familiale	solidariteit	onder	druk	te	staan.	
Ook	de	meer	moderne	sociaal-culturele	oriëntatie	van	veel	leden	
van	de	allochtone	middenklasse	kan	ertoe	bijdragen	dat	men	de	
nabijheid	van	ouders,	broers	of	zussen	met	een	meer	traditionele	
oriëntatie	als	beklemmend	ervaart.	Dit	is	het	sterkst	zichtbaar	bij	
aanstormers.	Om	die	reden	kiezen	sommigen	ervoor	om	op	gepas-
te	afstand	van	hun	familie	te	gaan	wonen.	
Ook	veel	goed	opgeleide	vrouwen	uit	islamitische	culturen	streven	
naar	losmaking	van	de	sociale	netwerken	in	de	stad.	Vanwege	hun	
meer	moderne	oriëntatie	ervaren	zij	sociale	druk	van	hun	eigen	
groep.	In	hun	visie	worden	ze	in	hun	emancipatieproces	belem-
merd	door	de	aanwezige	netwerken.	Door	op	afstand	te	gaan	
wonen,	kunnen	ze	zich	ontwikkelen	en	eventueel	later	als	‘winnaar’	
in	de	stad	terugkeren,	in	de	zin	dat	ze	relatief	onkwetsbaar	zijn	
geworden	voor	de	hinderkracht	van	de	sociale	netwerken	die	ze	
ooit	achter	zich	hebben	gelaten.	

6.3 Opwaartse mobiliteit en distinctie

De	allochtone	middenklasse	heeft	geen	allochtone	woonwensen
Het	veldonderzoek	maakt	duidelijk	dat	gangbare	opvattingen	over	
de	woonwensen	van	allochtonen	slechts	in	beperkte	mate	opgaan	
voor	de	allochtone	stedelijke	middenklasse.	Bestaand	onderzoek,	
onder	meer	van	SmartAgent	(2001)	en	Van	der	Laan-Doff	(2005),	
wijst	er	keer	op	keer	op	dat	allochtonen	suburbaan	willen	wonen,	
een	gesloten	keuken	willen	en	het	liefst	een	moskee	op	de	hoek	
hebben.	Gebleken	is	dat	deze	factoren	vooral	gelden	voor	de	
oudere	generatie,	die	hoofdzakelijk	aangewezen	is	op	de	sociale	
huursector	–	en	daarbij	in	het	bijzonder	voor	allochtonen	met	
een	islamitische	achtergrond.	Voor		de	allochtone	stedelijke	mid-
denklasse	in	Delfshaven	en	Bos	en	Lommer	spelen	ze	geen	door-
slaggevende	rol.	Deze	groep	is	doorgaans	minder	collectivistisch	
ingesteld	dan	hun	ouders	en	sterker	georiënteerd	op	de	westerse	
samenleving.	Daardoor	stroken	hun	preferenties	ten	aanzien	van	
de	woning	en	de	buurt	minder	met	die	van	traditioneel	georiën-
teerde	allochtonen.	Hun	woonwensen	verschillen	op	een	aantal	
fronten	nog	steeds	van	die	van	de	autochtone	middenklasse,	maar	
die	verschillen	worden	kleiner.

Smaak is klasse
Niet	de	cultuur	van	het	land	van	herkomst,	maar	de	sociaal-
culturele	oriëntatie	is	bepalend	voor	de	leefstijl	en	
woonvoorkeuren	van	de	meeste	allochtone	middenklassehuishou-
dens.	Zoals	uitgelegd	in	hoofdstuk	2,	laat	zich	binnen	de	allochtone	
middenklasse	een	groep	met	een	meer	traditionele	sociaal-cul-
turele	oriëntatie	en	een	groep	met	een	meer	moderne	oriëntatie	
onderscheiden. De	traditionele	of	moderne	oriëntatie	hangt	ten	
dele	samen	met	de	beschikking	over	economisch	kapitaal:	draag-
krachtige	respondenten	–	met	name	de	categorie	arrivés	–	blijken	
er	doorgaans	een	moderne	sociaal-culturele	oriëntatie	op	na	te	
houden.	Maar	ook	aanstormers,	die	weliswaar	laag	scoren	op	eco-
nomisch	kapitaal,	leggen	een	overwegend	moderne	oriëntatie	aan	
de	dag.	Die	is	het	resultaat	van	hun	scholing	en	opleiding	en	hun	
socialisatie.	Deze	oriëntatie	werkt	door	in	de	woonvoorkeuren.	De	
woonpreferenties	van	de	modern	georiënteerde	Surinamer,	Turk,	
Marokkaan	of	Kaapverdiaan	verschillen	nauwelijks	van	die	van	
de	autochtone	middenklasse.	Allochtone	elites	vertonen	dan	ook	
in	grote	lijnen	het	esthetische	onderscheidingsvermogen	van	de	
autochtone	elite.	Zij	zijn	als	het	ware	‘ingewijd’	in	de	goede	smaak.	
Dat	betekent	dat	zij	zich	bewust	geworden	zijn	van	prestigeverhou-
dingen	en	distinctiemechanismen	(Bourdieu	1984).	Zij	weten	waar	



�2

de	koopwoningen	staan	die	hun	prestige	en	status	kunnen	verlenen	
in	koopkrachtige	kringen.	Dankzij	hun	verworven	cultureel	kapitaal	
slagen	zij	erin	de	culturele	verschillen	tussen	hun	land	van	her-
komst	en	hun	nieuwe	vaderland	te	overbruggen,	dan	wel	te	doen	
versmelten	in	een	hybride	culturele	identiteit.	In	figuur	5.1	zijn	
sociaal-economisch	kapitaal	en	sociaal-culturele	oriëntatie	op	het	
wonen	schematisch	tegen	elkaar	afgezet.

Voor	traditioneel	georiënteerden	is	de	functionaliteit	van	de	woning	
leidend:	‘working	class	heroes’	en	‘selfmade	men	‘willen	het	liefst	
een	woning	zonder	fratsen.	Een	kwalitatief	goed	onderkomen,	
zonder	de	ongemakken	die	zij	kennen	uit	het	huis	waar	ze	opgroei-
den:	tocht,	lekkage,	vochtdoorslag,	slechte	verwarming.	Nu	zij	
zelf	de	stap	naar	een	koopwoning	hebben	weten	te	zetten,	willen	
ze	veel	wooncomfort	en	weinig	onderhoud.	Het	interieur	is	sober	
maar	verzorgd	–	soms	op	het	functionele	af,	met	plavuizen	en	
tl-verlichting.	Een	informant	vergelijkt	hen	om	die	reden	met	‘de	
Nederlanders	uit	de	jaren	vijftig’.	De	overwegend	modern	geori-
enteerde	aanstormers	en	arrivés	laten	zich	wat	betreft	de	indeling	
en	inrichting	van	hun	woning	minder	sterk	leiden	door	praktische	
motieven.	Zij	weten	bepaalde	stijl-	en	smaakkenmerken,	zoals	
originele	details	en	hoge	plafonds,	te	waarderen	omdat	ze	zich	het	

bijbehorende	cultureel	kapitaal	eigen	hebben	gemaakt.	Daarbij	
leggen	arrivés	meer	gedistingeerde	woonvoorkeuren	aan	de	dag,	
zoals	we	die	kennen	van	de	creatieve	klasse	van	Florida	(2002),	
terwijl	het	woongedrag	en	de	smaakvoorkeuren	van	aanstormers	
vooral	overeenkomsten	vertoont	met	autochtone	hoogopgeleide	
starters	op	de	woningmarkt.

De woning als statusobject
Voor	de	allochtone	middenklasse	is	de	woning	bij	uitstek	een	
medium	om	sociale	status	en	maatschappelijke	vooruitgang	te	
etaleren.	Meer	dan	de	autochtone	middenklasse	willen	zij	dat	de	
nieuwe	woning	‘vooruitgang’	en	‘verbetering’	uitstraalt.	Immers,	
hun	woning	en	woonomgeving	dienen	te	weerspiegelen	dat	zij	aan	
de	winnende	hand	zijn.	Het	overgrote	deel	van	de	aanstormers,	
de	‘selfmade	men’	en	de	‘working	class	heroes’,	verkiest	een	
nieuwbouwwoning	boven	een	gerenoveerde	woning	of	een	opknap-
woning.	Met	name	voor	de	lagere	middenklasse	(‘working	class	
heroes’	en	een	deel	van	de	aanstormers	en	‘selfmade	men’)	geldt	
dat	er	geen	misverstand	over	mag	bestaan	dat	ze	gestegen	zijn	op	
de	maatschappelijke	ladder.	Hun	woningen	zijn	vaak	brandschoon	
en	tot	in	de	puntjes	verzorgd.	

Figuur 5.1 Economische status en woonpreferenties van de allochtone stedelijke middenklasse
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Value for money
De	allochtone	middenklasse	met	een	traditionele	oriëntatie	
wil	waar	voor	haar	geld.	Split-level	woningen,	erkers	en	vides	
zijn	onwenselijk	–	aan	loze	ruimte	heb	je	immers	niets.	Liever	
betalen	ze	ook	niet	voor	zaken	die	niet	exclusief	voor	hen	zijn.	
Ze	willen	een	woning	op	eigen	grond,	geen	dure	bijdrage	aan	de	
verenigingen	van	eigenaren	of	hoge	servicekosten	vanwege	een	
gemeenschappelijke	parkeergarage.	Die	extra’s	maken	het	voor	
hen	onhelder.	Het	beheersbaar	houden	van	hun	woonlasten	is	
voor	velen	een	leidmotief	in	de	keuze	van	een	woning.	Bijkomend	
voordeel	van	kopen	is	dat	de	hypotheek	meteen	voor	een	jaar	of	
tien	vastgezet	kan	worden,	terwijl	de	huur	jaarlijks	stijgt.
Modern	georiënteerden	zien	eigenwoningbezit	wel	nadrukkelijk	
als	een	investering,	die	ze	met	een	aan	zekerheid	grenzende	
waarschijnlijkheid	verwachten	terug	te	verdienen.	Verschillende	
respondenten	blijken	zeer	rationeel	en	calculerend	om	te	gaan	
met	die	investering	en	houden	voortdurend	de	waardestijging	
van	hun	woning	bij.	Voor	hen	is	het	eigenwoningbezit	dus	ook	
nadrukkelijk	een	vorm	van	vermogensopbouw,	die	bijdraagt	aan	
verdere	sociale	stijging.	

Woningbezitters zijn niet altijd stedelijke winnaars
Het	stimuleren	van	het	eigenwoningbezit	leidt	niet	vanzelf-
sprekend	tot	een	toename	van	het	aantal	stedelijke	winnaars.	
Constructies	als	MGE	maken	het	voor	huurders	mogelijk	om	de	
stap	naar	koop	te	zetten.	Het	zijn	echter	ook	minder	zelfred-
zamen	–	waaronder	‘working	class	heroes’	en	‘selfmade	men’	
–	die	via	dergelijke	constructies	tot	huizenbezitters	promoveren.	
Deze	groep	behoort	niet	vanzelfsprekend	tot	de	gewenste	‘win-
naars’	–	daarvoor	schiet	zowel	hun	inkomen	als	hun	opleiding	en	
ondernemerstalent	te	kort.	Voor	deze	groep	vertegenwoordigt	het	
hebben	van	een	eigen	woning	niet	dezelfde	maatschappelijke	
status	als	voor	autochtonen.	
Overheden	stimuleren	het	eigenwoningbezit	vanuit	de	gedachte	
dat	dit	tot	een	meer	zorgvuldige	en	verantwoordelijke	omgang	
met	de	eigen	woning	en	de	directe	omgeving	van	de	woning	leidt.	
Huizenbezitters	zijn	immers	gebaat	bij	goed	onderhouden	wonin-
gen	en	buitenruimtes	om	de	waarde	van	hun	woning	
veilig	te	stellen.	Toch	spoort	het	woongedrag	van	huizenkopers	in	
complexen	met	MGE-constructies	niet	altijd	met	de	idealen	van	
corporaties	en	beleidsmakers.	Omdat	de	verantwoordelijkheid	
gedeeld	wordt,	blijven	sommige	huiseigenaren	een	‘huur-
mentaliteit’	ten	toon	spreiden.	Eigen	woningbezit	leidt	daardoor	
niet	altijd	tot	gewenst	woongedrag.
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7.1 Voorbij de robuuste stedeling

De	leefbaarheid	van	de	stad	is	gebaat	bij	de	aanwezigheid	van	
de	allochtone	middenklasse,	is	de	gedachte	van	veel	stedelijke	
beleidsmakers.	De	allochtone	middenklasse	lijkt	echter	alleen	in	
de	stad	te	willen	blijven	als	daar	een	bepaald	niveau	van	leefbaar-
heid	gegarandeerd	kan	worden.	De	vraag	is	wie	deze	vicieuze	
cirkel	doorbreekt?	Tot	nu	toe	werd	het	doorbreken	van	deze	cirkel	
vaak	in	de	schoenen	geschoven	van	de	‘robuuste	stedeling’:	een	
vaag	omschreven	figuur	met	een	olifantshuid	voor	leefbaarheid-
problemen.	In	tegenstelling	tot	de	naar	de	suburbs	gevluchte	
middenklasse,	was	deze	figuur	in	staat	de	junks,	het	zwerfvuil	
en	al	het	andere	grotestadsongerief	met	een	zeker	stoïcisme	te	
benaderen.	De	interviews	maken	echter	duidelijk	dat	de	
allochtone	stedelijke	middenklasse	geen	olifantshuid	heeft	maar	
uiterst	gevoelig	is	voor	de	kwaliteit	van	haar	leefomgeving.	In	dit	
hoofdstuk	doen	we	aanbevelingen	om	de	stad	aantrekkelijker	te	
maken	voor	de	allochtone	stedelijke	middenklasse.	Niet	alleen	
door	meer	oog	te	hebben	voor	drijfveren	en	denkpatronen	van	de	
deze	groep,	maar	vooral	ook	door	te	investeren	in	een	passend	
leefklimaat.	

Heb oog voor de veeleisende middenklasse
Van	de	geïnterviewde	allochtone	middenklassers	voldeed	nie-
mand	aan	het	profiel	van	de	robuuste	stedeling.	Integendeel,	de	
allochtone	middenklasse	blijkt	behoorlijk	veeleisend.	Ze	willen	
kwalitatief	goede	woningen,	gemengde	scholen	op	loopafstand,	
groen,	speelvoorzieningen,	een	goedkope	supermarkt,	maar	ook	
leuke	winkels	en	restaurantjes	in	de	buurt.	Overheden	en	corpo-
raties	dienen	zich	te	realiseren	dat	de	(allochtone)	middenklasse	
bij	de	aanschaf	van	een	koopwoning	risico’s	en	experiment	willen	
uitsluiten.	De	goede	en	veilige	woonomgeving	waarnaar	ze	op	
zoek	zijn,	ligt	echter	niet	per	definitie	in	een	buitenwijk.	

Heb oog voor de statusgevoeligheid van de middenklasse
De	allochtone	middenklasse	wil	etaleren	dat	ze	aan	de	winnende	
hand	is.	Juist	daarom	willen	ze	wonen	in	‘winnende	woningen’	in	
‘winnende	wijken’.	Overheden	en	corporaties	dienen	zich	daarom	
nog	meer	dan	nu	het	geval	is	bewust	te	zijn	van	het	imago	en	
de	reputatie	van	wijken.	Informanten	en	respondenten	gaven	
aan	dat	de	allochtone	middenklasse	deze	reputaties	sterk	laat	
meewegen.	Dit	komt	mede	doordat	veel	leden	van	de	allochtone	
middenklasse	de	oude	stadswijken	uit	eigen	ervaring	kennen.	In	
hun	jeugd	hebben	ze	het	verval	beleefd,	en	in	mindere	mate	de	

(voorzichtige)	opgang.	Zij	beoordelen	deze	wijken	vaak	echter	op	
basis	van	de	ervaringen	van	toen.	Hun	ambities	zijn	hoog	en	hun	
woning	en	woonomgeving	moeten	weerspiegelen	dat	het	goed	
met	hen	gaat.		

Werk aan het imago van wijken
Vooral	de	aanstormende	middenklasse	met	een	kinderwens	en	
gezinnen	met	kinderen	gaven	aan	regelmatig	geconfronteerd	te	
worden	met	de	vraag	of	de	stad	wel	een	geschikte	woonomgeving	
is	voor	opgroeiende	kinderen.	Wie	met	kinderen	voor	een	woning	
in	de	stad	kiest,	heeft	het	gevoel	die	keuze	te	moeten	kunnen	
verantwoorden.	Tegenover	zichzelf,	maar	vooral	ook	tegenover	
de	buitenwereld.	Belangrijk	is	dat	het	gemeentebestuur	de	mid-
denklasse	de	argumenten	geeft	om	hun	keuze	voor	het	alterna-
tieve	scenario	–	‘juist	vanwege	de	kinderen	blijf	ik	in	de	stad’	–	te	
kunnen	onderbouwen.	Het	tegengaan	van	de	‘black	flight’	begint	
immers	met	het	vasthouden	van	de	aanstormende	middenklasse.

Het	aanreiken	van	argumenten	vóór	de	stad	kan	op	twee	
manieren.	Allereerst	direct:	door	in	te	zetten	op	imagoverbetering	
van	wijken	door	deze	positief	te	belichten.	Gruis	(2006)	spreekt	in	
dit	verband	van	‘buurtmarketing’,	bijvoorbeeld	door	kwaliteiten	
als	het	hoge	voorzieningenniveau,	het	groen	en	de	nabijheid	van	
het	centrum	aan	te	prijzen,	en	successen	–	bijvoorbeeld	verbete-
ring	van	de	veiligheid	in	de	wijk,	maar	ook	specifieke	evenemen-
ten	of	ondernemersprijzen	–	te	vieren	met	media-aandacht.	Nog	
belangrijker	is	het	echter	om	indirect	het	‘positieve	verhaal’	over	
de	stad	te	voeden,	door	het	leefklimaat	te	verbeteren	en	te	
investeren	in	‘stadsbinders’	voor	de	allochtone	middenklasse.

7.2 Vijf stadsbinders voor de allochtone middenklasse 

Om	de	stad	aantrekkelijk	te	maken	voor	de	allochtone	midden-
klasse	dient	in	het	bijzonder	geïnvesteerd	te	worden	in	vijf	‘stads-
binders’:	bouw	de	juiste	woningen,	bouw	geprofileerd,	zorg	voor	
een	goede	sociale	infrastructuur,	realiseer	stedelijkheid	in	de	
luwte	en	verbeter	de	stad	als	opvoedingsomgeving.

Bouw de juiste woningen
Aangezien	het	overgrote	deel	van	de	allochtone	middenklasse	
zich	op	de	woningmarkt	beweegt	in	het	starterssegment,	is	het	
van	belang	om	voor	deze	groep	geschikte	woningen	te	bouwen.	
Aanstormers,	‘working	class	heroes’	en	‘selfmade’	ondernemers	
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spreken	massaal	een	voorkeur	uit	voor	praktische,	ruime	nieuw-
bouwwoningen,	bij	voorkeur	met	een	buitenruimte.	Dat	betekent	
dat	het	ruime	aanbod	aan	renovatiewoningen	in	wijken	als	Bos	
en	Lommer	en	Delfshaven	nauwelijks	aan	deze	groep	besteed	
is.	Men	wil	nieuwbouw	vanwege	het	wooncomfort	en	het	geringe	
onderhoud.	Bovendien	vormt	nieuwbouw	in	hun	ogen	een	garan-
tie	voor	een	goede	woning,	en	dus	een	goede	investering.

De	woonpreferenties	van	de	allochtone	middenklasse	neigen	
daarmee	naar	een	suburbaan	woonideaal:	een	huis	met	een	tuin.	
Maar	het	onderzoek	laat	zien	dat	ook	in	de	stad	aan	hun	behoefte	
kan	worden	voldaan.	Hoewel	Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	een	
tamelijk	hoge	dichtheid	en	een	stedelijk	karakter	hebben,	is	het	
wel	degelijk	mogelijk	om	deze	wijken	voor	hen	aantrekkelijk	te	
maken;	niet	voor	niets	is	het	overgrote	deel	van	de	grond-
gebonden	nieuwbouwwoningen	in	de	Rotterdamse	wijk	Bospolder	
gekocht	door	allochtonen.	Bovendien	blijkt	uit	de	interviews	dat	
er	ook	onder	de	allochtone	middenklasse	een	aanzienlijke	groep	
is	–	met	name	aanstormers	en	arrivés	–	die	een	appartement	
verkiest	boven	een	huis	met	een	tuin.	

Bouw geprofileerd, maar niet cultureel geprofileerd
De	conclusie	dat	de	woonvoorkeuren	van	de	allochtone	midden-
klasse	hoofdzakelijk	klassegebonden	zijn,	drukt	speculaties	de	
kop	in	dat	allochtone	kopers	zich	bij	de	keuze	van	hun	huizen	
laten	leiden	door	exotische	details,	ornamentiek,	idiosyncratische	
woonplattegronden	en	vrolijke	kleuren.	Hieruit	volgt	dat	
initiatieven	op	het	terrein	van	cultureel	geprofileerd	bouwen	
nauwelijks	aansluiten	bij	de	woonpreferenties	van	de	
allochtone	middenklasse.	Het	is	in	dit	verband	interessant	dat	het	
Rotterdamse	project	Le	Medi,	een	voorbeeld	van	cultureel	gepro-
fileerd	bouwen	in	Delfshaven,	juist	zeer	in	trek	is	onder	autoch-
tonen.	De	architectuur	en	stedenbouwkundige	opzet	van	Le	Medi	
is	geïnspireerd	op	die	van	de	landen	rond	de	Middellandse	Zee,	
in	het	bijzonder	Marokko.	Tweederde	van	de	woningen	is	echter	
gekocht	door	autochtonen.	En	de	allochtone	kopers	behoren	
eerder	tot	het	type	arrivé	dan	tot	de	‘working	class	heroes’.	

Dit	betekent	niet	dat	er	identiteitsloze	bouwblokken	met	
standaardwoningen	moeten	worden	gerealiseerd.	Integendeel,	
woningbouw	biedt	juist	kansen	om	de	identiteit	en	de	stedelijke	
allure	van	wijken	te	benadrukken	en	versterken.	Om	daarmee	het	
imago	van	wijken	te	verbeteren.	Alleen	moet	terughoudendheid	
betracht	worden	bij	het	ontlenen	van	identiteitsbepalende	

elementen	aan	exotische	of	mediterrane	culturen.	In	plaats	
daarvan	moet	gezocht	worden	naar	stijlelementen	die	aansluiten	
bij	het	wensbeeld	van	een	winnende	woning	in	een	winnende	wijk.

Zorg voor een goede sociale infrastructuur
Van	de	voorzieningen	in	de	buurt	zijn	scholen	veruit	het	belang-
rijkst,	gevolgd	door	aantrekkelijke	winkels	en	een	kwalitatief	
goed	zorgaanbod.	Een	goede	onderwijsinfrastructuur	–	inclusief	
voorschoolse	voorzieningen	zoals	kinderdagopvang,	peuter-
speelzalen	en	naschoolse	opvang	–	is	cruciaal	om	gezinnen	met	
kinderen	aan	de	stad	te	binden.	Dit	betekent:	realiseer	voldoende	
gemengde	scholen	met	kwalitatief	goed	onderwijs,	dat	extra	aan-
dacht	schenkt	aan	taalbeheersing	en	het	bestrijden	van	taalach-
terstanden.	Vrijwel	alle	respondenten	–	ook	die	zonder	kinderen	
–	spraken	hun	bezorgdheid	uit	over	het	gebrek	aan	gemengde	
scholen.	Juist	omdat	veel	allochtone	middenklassers	uit	ervaring	
weten	hoezeer	een	slechte	school	je	maatschappelijke	kansen	
kan	belemmeren,	is	het	van	belang	de	verdere	ontwikkeling	van	
zwarte	scholen	tegen	te	gaan.	
Hoewel	de	voortschrijdende	segregatie	in	het	onderwijs	niet	een	
probleem	is	dat	zich	zomaar	op	lokaal	niveau	laat	oplossen,	is	
het	stimuleren	en	faciliteren	van	initiatieven	gericht	op	meer	
menging	in	het	basisonderwijs	-	zoals	het	‘Samen	naar	school’	
-	initiatief	in	Bos	en	Lommer	-	van	groot	belang	om	stadswijken	
voor	de	(allochtone)	middenklasse	aantrekkelijk	te	maken	én	te	
houden.

Creëer stedelijkheid in de luwte
Veel	alleenstaanden	en	jonge	stellen	kiezen	voor	de	stad	van-
wege	de	stedelijke	dynamiek:	de	drukte,	de	afwisseling,	het	
uitgaansleven	en	de	diversiteit	aan	winkels	en	culturele	voorzie-
ningen.	De	ligging	nabij	het	stadscentrum	wordt	door	bewoners	
van	zowel	Bos	en	Lommer	als	Delfshaven	als	een	belangrijke	
kwaliteit	gezien.	Om	ook	de	allochtone	middenklasse	met	kin-
deren	aan	de	stad	te	binden,	moet	in	de	woonomgeving	echter	
vorm	en	inhoud	gegeven	worden	aan	het	begrip	‘stedelijkheid	
in	de	luwte’	(Karsten	et	al.	2006).	Dat	betekent:	voldoende	ver-
keersveiligheid	en	sociale	veiligheid,	overzichtelijkheid	en	sociale	
controle.	De	aanwezigheid	van	groen	in	de	woonomgeving	speelt	
hierin	een	cruciale	rol,	niet	alleen	in	de	vorm	van	tuinen,	maar	
ook	in	het	versterken	van	het	groene	karakter	van	straten	en	het	
verhogen	van	de	gebruikswaarde	en	de	verblijfskwaliteit	van	de	
publieke	ruimte,	in	het	bijzonder	van	parken	en	speelgelegen-
heden.	Groen	en	water	geven	de	stedeling	een	gevoel	van	rust	
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en	ruimte	en	bieden	de	mogelijkheid	even	te	ontsnappen	aan	de	
stedelijke	hectiek.	Dat	draagt	sterk	bij	aan	het	gevoel	in	een	leef-
bare	wijk	te	wonen.	Hoewel	Bos	en	Lommer	en	Delfshaven	beide	
over	enkele	groene	‘longen’	beschikken	(zoals	het	Erasmuspark	
en	de	Heemraadssingel),	kan	deze	kwaliteit	in	beide	stadsdelen	
verder	worden	versterkt.	Verschillende	respondenten	uit	Bos	en	
Lommer	gaven	aan	hun	woonomgeving	voor	stadsbegrippen	als	
‘groen’	te	ervaren,	terwijl	het	groene	karakter	van	Delfshaven	
volgens	sommige	respondenten	te	wensen	overlaat.

Verbeter de stad als opvoedingsomgeving
Stedelijkheid	en	kindvriendelijkheid	worden	doorgaans	als	
tegenpolen	ervaren.	De	stad	is	–	in	de	ogen	van	velen	–	niet	de	
gewenste	stimulerende	omgeving	voor	opgroeiende	kinderen.	
Toch	laat	het	onderzoek	zien	dat	voor	sommige	ouders	de	stad	
wél	een	geschikte	omgeving	is	voor	opgroeiende	kinderen.	Maar	
zowel	in	Bos	en	Lommer	als	in	Delfshaven	liggen	kansen	om	de	
stad	als	opvoedingsomgeving	te	verbeteren	(Notten	2004).	Vooral	
is	het	belangrijk	om	buffers	of	‘getemperde	ruimtes’	te	realiseren	
tussen	het	kinderleven	en	het	grote-mensenleven	(overlast	van	
daklozen	en	drugsverslaafden,	onveiligheid,	illegale	onder-
verhuur	etc.).	Dat	wil	zeggen:	realiseer	een	goede	vrijetijdsinfra-
structuur,	verkeersveilige	wandel-	en	fietsroutes,	goed	beheerde	
en	veilige	publieke	ruimtes	en	speelvoorzieningen,	schone	en	
goed	onderhouden	parken	en	groenvoorzieningen.
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Dit	onderzoek	is	gericht	op	het	verwerven	van	kwalitatieve	kennis	
over	de	vestigingsmotieven	en	het	woongedrag	van	de	allochtone	
stedelijke	middenklasse.	De	groep	dus,	die	er	bewust	voor	heeft	
gekozen	om	in	de	stad	te	blijven.	In	het	veldonderzoek	is	dan	ook	
gesproken	met	respondenten	–	allochtone	middenklassehuis-
houdens	–	en	informanten,	die	inzicht	konden	verschaffen	in	de	
woon-wensen	en	de	verhuismotieven	van	de	allochtone	midden-
klasse.	

Op	de	onderzoekslocaties	Bos	en	Lommer	in	Amsterdam	en	
Delfshaven	in	Rotterdam	zijn	allochtone	bewoners	van	koop-	en	
duurdere	huurwoningen	benaderd.	De	allochtone	midden-
klassehuishoudens	zijn	deels	‘complexgewijs’	benaderd:	in	
specifieke	wooncomplexen	is	contact	gelegd	met	mensen	met	
een	allochtone	achtergrond.	In	hoofdstuk	3	is	nader	ingegaan	
op	de	beide	onderzoekslocaties	en	de	geselecteerde	complexen.	
De	meeste	respondenten	zijn	geselecteerd	aan	de	hand	van	het	
scannen	van	naambordjes	op	‘allochtone’	achternamen	en	door	
middel	van	buurtcontacten,	bijvoorbeeld	opgedaan	door	aan-
wezigheid	bij	bijeenkomsten	of	via	informanten.	Ook	is	de	
sneeuwbalmethode	toegepast:	via-via	kwamen	we	in	contact	met	
andere	leden	van	de	allochtone	middenklasse.	

Bij	de	selectie	van	respondenten	hebben	wij	ons	laten	leiden	door	
de	begripsbepaling	van	de	allochtone	middenklasse	zoals	deze	in	
hoofdstuk	2	uiteengezet	is.	In	alle	gevallen	ging	het	om	respon-
denten	met	een	niet-westerse	achtergrond.	Er	is	zowel	naar	
nationale	herkomst	als	naar	etniciteit	van	de	respondenten	
gevraagd.	Alleen	op	basis	van	etniciteit	zijn	de	respondenten	
ingedeeld	in	niet-westers	allochtoon,	westers	allochtoon	of	
autochtoon.	In	totaal	zijn	40	respondenten	geïnterviewd	(zie	
Bijlage	3	voor	een	overzicht	van	de	respondenten).	

Om	inzicht	te	verkrijgen	in	de	binding	van	de	allochtone	midden-
klasse	aan	de	stad	zijn	demografische	kenmerken	zoals	geslacht,	
leeftijd,	huishouden,	etniciteit,	inkomen	en	arbeidsmarktpositie	
in	kaart	gebracht.	Deze	kenmerken	geven	aan	wie	mensen	zijn.	
Omdat	de	vestigingsmotieven	en	wensen	ten	aanzien	van	het	
leefgedrag	niet	louter	te	verklaren	zijn	vanuit	sociale	en	demo-
grafische	kenmerken,	is	in	de	interviews	ook	gevraagd	naar	
sociaal-culturele	indicatoren,	die	inzicht	verschaffen	in	de	
preferenties	en	voorkeuren	van	mensen	die	van	invloed	kunnen	
zijn	op	hun	woon-	en	leefgedrag.	De	sociaal-culturele	kenmerken	
geven	aan	wat	mensen	willen.	Deze	worden	dan	ook	belang-

rijker	naarmate	men	beschikt	over	meer	keuzevrijheid.	Om	de	
preferenties	van	de	respondenten	nader	te	kunnen	begrijpen	en	
verklaren,	is	bovendien	gebruik	gemaakt	van	een	levensloopper-
spectief,	aan	de	hand	waarvan	het	keuzegedrag	van	mensen	kan	
worden	gerelateerd	aan	biografische	factoren	zoals	hun	woonge-
schiedenis,	opleiding	en	persoonlijke	ervaringen	in	het	verleden.	
Hiertoe	is	een	achttal	huishoudens	geportretteerd.	Deze	huis-
houdens	zijn	geselecteerd	op	basis	van	hun	verhalen	bij	de	eer-
ste	interviewreeks.	Er	is	voor	gekozen	om	via	de	portretten	een	
gevarieerd	beeld	van	de	respondenten	weer	te	geven.	Derhalve	
zijn	specifieke	elementen	van	hun	persoonlijke	achtergrond,	
levensloop	of	woonsituatie	in	de	portretten	
uitgelicht.

Naast	de	interviews	met	respondenten	zijn	gesprekken	gevoerd	
met	in	totaal	71	informanten.	Dit	waren	bijvoorbeeld	makelaars,	
medewerkers	van	woningcorporaties,	onderzoekers,	buurt-
werkers	en	lokale	politici.	Deels	betrof	het	personen	van	alloch-
tone	afkomst.	Daarnaast	zijn	op	de	onderzoekslocaties	enkele	
autochtone	middenklassehuishoudens	geïnterviewd,	die	even-
eens	als	informant	zijn	opgevat.	Hun	input	verschafte	nuttige	
informatie	over	de	woonwensen	en	lokale	vestigingsmotieven	van	
de	allochtone	middenklasse	in	het	gebied.	Een	overzicht	van	de	
geïnterviewde	informanten	is	eveneens	in	bijlage	3	opgenomen.	
In	Bos	en	Lommer	is	tevens	een	focusgroep	met	leden	van	de	
stadsdeelraad	gehouden.

De	interviews	vonden	veelal	plaats	bij	de	respondenten	thuis,	
en	in	het	geval	van	informanten	meestal	op	hun	werk.	Op	beide	
onderzoekslocaties	beschikte	het	onderzoeksteam	over	een	
woning	die	beschikbaar	gesteld	was	door	Woonbron	Maasoevers	
(Delfshaven)	en	AWV	(Bos	en	Lommer).	Beide	woningen	
fungeerden	als	uitvalsbasis	voor	het	veldonderzoek;	de	woning	in	
Bos	en	Lommer	is	ook	enkele	keren	gebruikt	als	interviewlocatie.	
De	interviews	zijn	gevoerd	aan	de	hand	van	een	korte	of	lange	
topiclist;	de	korte	gesprekken	duurden	20	tot	30	minuten,	de	
uitgebreide	interviews	duurden	circa	een	uur.	Voor	de	portretten	
in	hoofdstuk	4	zijn	aanvullende	interviews	afgenomen.	

Bijlage 1.
Methodologische 
verantwoording
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CBS-definities en beleidsdoelgroepen
Onder	beleidsmakers	en	statistici	zijn	verschillende	opvattingen	
in	zwang	over	wie	wel	en	wie	niet	tot	de	categorie	allochtonen	
wordt	gerekend.	Bovendien	is	de	definitie	de	afgelopen	jaren	
veranderd.	Volgens	de	huidige	definitie	van	het	CBS	is	een	alloch-
toon	een	persoon	van	wie	minstens	één	van	beide	ouders	in	het	
buitenland	geboren	is.	Een	autochtoon	is	iemand	van	wie	beide	
ouders	in	Nederland	zijn	geboren.	Waar	iemand	zelf	geboren	is,	
doet	er	in	deze	definities	dus	niet	toe.	De	definitie	van	alloch-
toon	is	daardoor	behoorlijk	breed.	Het	CBS	maakt	daarom	in	
statistieken	onderscheid	tussen	meerdere	categorieën:	‘westers’	
en	‘niet-westers’;	en	‘eerste	generatie’	(als	de	persoon	zelf	in	
het	buitenland	is	geboren,	evenals	tenminste	één	van	zijn/haar	
ouders)	en	‘tweede	generatie’	(als	de	persoon	zelf	in	Nederland	
is	geboren	en	één	van	diens	ouders	in	het	buitenland).	Alle	
personen	uit	Europa,	Noord-Amerika,	Australië,	Japan	en	
Indonesië/Nederlands-Indië	worden	tot	de	westerse	allochtonen	
gerekend.	Tot	de	categorie	‘niet-westers’	behoren	allochtonen	uit	
de	overige	landen.		

Overheden	ontwikkelen	hun	beleid	niet	zozeer	op	basis	van	CBS-
definities,	maar	op	basis	van	doelgroepen.	Wat	die	doelgroepen	
zijn	hangt	dan	weer	af	van	het	soort	beleid.	Wat	betreft	de	rijks-
overheid	gaat	het	meestal	om	de	vier	grootste	minderheids-
groepen:	Turken,	Marokkanen,	Antillianen/Arubanen	en	
Surinamers.	De	twee	laatste	groepen	worden	soms	gerekend	
onder	personen	‘van	Caribische	afkomst’,	evenals	soms	
Kaapverdianen	(Van	den	Brink	2006).	Iemand	wordt	tot	een	doel-
groep	gerekend	als	hijzelf	of	tenminste	één	van	zijn	ouders	in	één	
van	de	doelgroeplanden	geboren	is.	Het	geboorteland	van	de	
persoon	zelf	is	alleen	bepalend	voor	het	onderscheid	tussen	de	
eerste	en	tweede	generatie.	Zo	is	een	derde-generatie	niet-wes-
terse	allochtoon	een	persoon	van	wie	beide	ouders	in	Nederland	
zijn	geboren	en	van	wie	tenminste	één	grootouder	in	een	niet-
westers	land	is	geboren.	Deze	definitie	is	later	door	het	CBS	
toegevoegd	om	wat	over	de	omvang	en	maatschappelijke	
verrichtingen	van	het	nageslacht	van	de	tweede	generatie	te	kun-
nen	zeggen.	Anders	zouden	zij	verdwijnen	uit	de	statistieken.	Het	
overheidsbeleid	hanteert	bovendien	nog	de	definitie	‘etnische	
minderheden’.	Dit	zijn	Surinamers,	Antillianen/Arubanen,	Turken,	
Marokkanen,	Zuid-Europeanen	en	inwoners	uit	de	niet-
geïndustrialiseerde	én	geïndustrialiseerde	landen.	

Etniciteit versus etnische identificatie
In	het	onderzoek	speelde	daarnaast	de	eigen	sociaal-etnische	
identificatie	bij	sommige	respondenten	een	rol	–	niet	iedere	
allochtoon	blijkt	zich	ook	allochtoon	te	voelen.	In	de	
antropologische	betekenis	verwijst	etniciteit	niet	zozeer	naar	
nationale	herkomst,	maar	naar	de	bevolkingsgroep	waar	iemand	
toe	behoort.	Zo	maakt	een	respondent	uit	Suriname	of	Marokko	
veelal	deel	uit	van	een	subgroep:	zij	zijn	bijvoorbeeld	Javaans-
Surinaams	of	Marokkaans-Arabisch.	Hoewel	zelfdefiniëring	of	
identificatie	geen	rol	speelde	bij	de	selectie	van	de	respondenten,	
hebben	wij	dit	wel	vermeld	bij	respondenten	die	naast	hun	
nationale	herkomst	specifiek	hun	etniciteit	vermeldden.	Dit	bleek	
vooral	het	geval	bij	Surinaamse	respondenten.	Teneinde	aan	te	
sluiten	bij	de	vastgestelde	definitie	van	‘allochtoon’	(die	op	
objectief	meetbare	kenmerken	is	gebaseerd	en	als	zodanig	ook	
in	de	statistieken	van	black	flight	wordt	aangeduid)	hebben	wij	dit	
niet	mee	laten	wegen	in	de	selectie	van	respondenten.	
Tabel	2:	Overzicht	informanten	Bos	en	Lommer,	Amsterdam

Bijlage 2. 
Begripsbepaling 
‘allochtoon’
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Bijlage 3. 
Overzicht respondenten 
en informanten

Tabel 1 Overzicht respondenten Bos en Lommer, Amsterdam

Locatie Etniciteit
(respondent / partner)

leeftijd Gesl. Huishouden

1. Leeuw	van	Vlaanderen Pools 23 M Woont	samen	met	twee	studenten

2. Leeuw	van	Vlaanderen Indiaas 46 M Gezin	met	twee	kinderen

3. Leeuw	van	Vlaanderen Indiaas 27 V Gezin	met	een	kind

4. Leeuw	van	Vlaanderen Turks 39 V Gezin	met	drie	kinderen

5, Leeuw	van	Vlaanderen Spaans-Nederlands 18 V Woont	samen	met	drie	studenten

6. J.	Banckersplantsoen Filippijns 33 M Alleenstaand

7. J.	Banckersplantsoen Indiaas 36 M Getrouwd

8. J.	Banckersplantsoen Surinaams 46 V Alleenstaand

9. J.	Banckersplantsoen Nigeriaans	/	Nederlands 35 M Gezin	met	een	kind

10. J.	Banckersplantsoen Argentijns 45 M Gezin	met	twee	kinderen

11. J.	Banckersweg Egyptisch	/	Duits 37 M Gezin	met	een	kind

12. Landlust Javaans-Surinaams 27 V Woont	samen	met	twee	studenten

13. Landlust Antiliaans	/	Nederlands 23 V Samenwonend

14. Erasmuspark Tunesisch	/	Nederlands 25 M Samenwonend

15. De	Kolenkit Turks 21 M Inwonend	bij	ouders

16. Landlust Surinaams 34 V Alleenstaand

17. De	Kolenkit Indonesisch 66 M Alleenstaand

Buiten Bos en Lommer:

18. Osdorp,	Amsterdam Turks 46 M Gezin	met	twee	kinderen

19. Purmerend Turks 52 M Gezin	met	twee	kinderen

20. De	Baarsjes,	Amsterdam Marokkaans 34 M Alleenstaand
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Tabel 2 Overzicht informanten Bos en Lommer, Amsterdam

Etniciteit Functie

1. Nederlands Gebiedsregisseur	participatie	en	overlast	AWV

2. Nederlands Manager	sociaal	beheer	AWV

3. Marokkaans Complexbeheer	AWV

4. Turks Complexbeheer	AWV

5, Nederlands Hoofd	ontwikkeling	Far	West

6. Turks Buurtparticipatiecoördinator	Kolenkitbuurt

7. Surinaams Directeur	Capelle	Makelaars

8. Nederlands Vrijwilliger

9. Nederlands Sociologisch	onderzoeker	UvA

10. Nederlands Sociologisch	onderzoeker	UvA

11. Nederlands Stadsdeelvoorzitter	(PvdA)

12. Surinaams Fractievoorzitter	VVD

13. Nederlands Raadslid	PvdA,	beleidsmedewerker	stedelijke	vernieuwing

14. Nederlands Raadslid	PvdA	(focusgroep)

15. Nederlands Raadslid	PvdA	(focusgroep)

16. Nederlands Raadslid	PvdA	(focusgroep)

17. Nederlands Raadslid	(fractievoorzitter)	Groenlinks	(focusgroep)

18. Nederlands Raadslid	Groenlinks	(focusgroep)

19. Nederlands Raadslid	D66	(focusgroep)

20 Nederlands Raadslid	VVD	Bos	en	Lommer	(focusgroep)

21. Indonesisch Raadslid	VVD	Bos	en	Lommer	(focusgroep)

22. Nederlands Buurtmanager	Kolenkit-	en	Robert	Scottbuurt

23. Nederlands Ondernemer

24. Chinees Ondernemer	(horeca)

25. Turks Ondernemer

26. Marokkaans Medewerker	onderneming	(toerisme)

27. Nederlands Voormalig	ondernemer,	actief	in	Samenwerkende	Ondernemers	Bos	en	Lommer

28. Nederlands Ondernemer

29. Nederlands Bewoner,	van	Bos	en	Lommer	verhuisd	naar	de	Pijp,	Amsterdam

30. Nederlands Bewoner	J.	Banckersplantsoen

31. Nederlands Bewoner	J.	Banckersplantsoen

32. Nederlands Bewoner	J.	Banckersplantsoen
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Etniciteit Functie

33. Nederlands Bewoner	J.	Banckersplantsoen

34. Nederlands Bewoner	Landlust

35. Marokkaans Bewoner	Landlust

36. Nederlands Bewoner	Landlust

37, Nederlands Bewoner	Landlust

38. Nederlands Bewoner	Landlust

39. Nederlands Bewoner	Erasmuspark

40. Nederlands Bewoner	Sloterdijk
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Tabel 3 Overzicht respondenten Delfshaven, Rotterdam

Locatie Etniciteit
(respondent / partner)

leef-
tijd

Gesl. Huishouden

1. Tower	Twins Creools-Surinaams	/	Nederlands 35 V Samenwonend

2. Tower	Twins Nederlands	/	Hindoestaans-Surinaams 33 V Gezin	met	een	kind

3. Tower	Twins Chinees-Surinaams	/	Chinees-Surinaams 32 M Gezin	met	een	kind

4. Tower	Twins Nederlands	/	Dominicaanse	Republiek 35 V Samenwonend

5, Tower	Twins Turks	/	Turks 52 V Samenwonend

6. Tower	Twins Chinees-Surinaams	/	Chinees-Surinaams 32 M Gezin	met	twee	kinderen

7. Tower	Twins Creools-Surinaams	/	Nederlands 30 V Samenwonend

8. ‘t	Lage	Erf Pakistaans	/	Pakistaans 63 M Gezin	met	twee	kinderen

9. ‘t	Lage	Erf Turks	/	Turks 50 M Samenwonend

10. ‘t	Lage	Erf Turks	/	Turks 38 M Samenwonend

11. ‘t	Lage	Erf Turks	/	Turks 40 M Gezin	met	drie	kinderen

12. ‘t	Lage	Erf Kaapverdiaans	/	Kaapverdiaans 52 V Gezin	met	twee	kinderen

13. ‘t	Lage	Erf Kaapverdiaans	/	Kaapverdiaans 50 V Gezin	met	twee	kinderen

14. Middelland Marokkaans	/	Marokkaans 35 V Gezin	met	een	kind

15. Middelland Marokkaans	/	Marokkaans 40 M Gezin	met	drie	kinderen

16. Nieuwe	Westen Turks 29 M Alleenstaand

17, Lloydkwartier Kaapverdiaans	/	Kaapverdiaans 40 M Gezin	met	een	kind

18, Lloydkwartier Surinaams	/	Nederlands 32 V Samenwonend

19. ‘t	Hoge	Erf Turks 46 M Eenoudergezin	met	twee	kinderen

Buiten Delfshaven:

20. Capelle	aan	den	IJssel Turks 42 V Eenoudergezin	met	twee	kinderen
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Tabel 4 Overzicht informanten Delfshaven, Rotterdam

Etniciteit Functie

1. Nederlands Locatiedirecteur	Woonbron	Delfshaven

2. Nederlands Woonmakelaar	Woonbron	Delfshaven

3. Nederlands Projectleider	Convide	vastgoedontwikkeling

4. Surinaams Atta	Makelaars	Rotterdam

5, Nederlands Bodewes	Makelaardij	Schiedam

6. Turks Manager	Steunpunt	Wonen

7. Nederlands Adviseur	stedelijke	vernieuwing	Steunpunt	Wonen

8. Nederlands Adviseur	stedelijke	vernieuwing	Steunpunt	Wonen

9. Turks Verzekeringsagent	en	hypotheekadviseur	Het	Nieuwe	Westen

10. Turks Ondernemer	(horeca)	Het	Nieuwe	Westen

11. Turks Ondernemer	(detailhandel)	Het	Nieuwe	Westen

12. Turks Ondernemer	(horeca)	Het	Oude	Noorden,	bewoner	Het	Nieuwe	Westen

13. Surinaams Ondernemer	(horeca)	centrum	Rotterdam,	bewoner	Middelland

14. Nederlands Ondernemer	(creatieve	sector)	Middelland

15. Nederlands Directeur	intercultureel	adviesbureau	Middelland

16. Marokkaans Portefeuillehouder	deelgemeente	Rotterdam	Noord	(Groen	Links)

17. Kaapverdiaans Voorzitter	deelgemeente	Delfshaven	(PvdA)

18. Nederlands Directeur	openbare	basisschool	Het	Nieuwe	Westen

19. Nederlands Adjunct-directeur	openbare	basisschool	Het	Nieuwe	Westen

20 Nederlands Adjunct-directeur	openbare	basisschool	Het	Nieuwe	Westen

21. Nederlands Opbouwwerker	Oud-Mathenesse

22. Kaapverdiaans Opbouwwerker	Spangen

23. Turks Voorlichter	Mevlana	Moskee	Het	Nieuwe	Westen

24. Turks Voorzitter	woonvereniging	Turkse	ouderen

25. Nederlands Zelfstandig	projectleider,	bewoner	het	Oude	Westen

26. Nederlands Antropologisch	onderzoeker,	bewoner	het	Oude	Westen

27. Nederlands Sociologisch	onderzoeker	EUR,	bewoner	het	Nieuwe	Westen

28. Nederlands Voorzitter	Vereniging	van	Eigenaren	‘t	Lage	Erf

29. Marokkaans medewerker	adviesbureau	onderwijs	en	samenleving,	Den	Haag

30. Nederlands Bewoner	Middelland

31. Nederlands Bewoner	Middelland
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