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SAMENVATTING RESULTATEN 

We bespreken hier de belangrijkste uitkomsten van het literatuuronderzoek 
naar etnische en sociaaleconomische segregatie in Nederland en andere 
landen, de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar en de gepleegde 
beleidsinterventies. De uitkomsten van het onderzoek zijn gegroepeerd in drie 
thema’s: internationaal perspectief op ruimtelijke segregatie, trends en de 
beleidsinterventies.  
 
Stand van zaken: segregatie in Nederland in internationaal perspectief 
 
De etnische segregatie in de grote steden in Nederland is beperkt, maar er zijn 
grote verschillen tussen steden en tussen verschillende bevolkingsgroepen. 
De segregatie is bijvoorbeeld sterker in Den Haag dan in de andere drie grote 
steden en de Turkse bevolkingsgroep woont sterker gesegregeerd dan de 
Antilliaanse en Surinaamse bevolkingsgroep. De sociaaleconomische segre-
gatie is veel minder sterk dan de etnische segregatie. Huishoudens met een 
laag inkomen wonen niet sterk gesegregeerd van andere sociaaleconomische 
groepen, ook niet in de grote steden. Wel zijn er met name in de grote steden 
concentratiebuurten van lage inkomenshuishoudens. Buurten in de 
Nederlandse grote steden kenmerken zich echter in eerste instantie door 
zowel een etnische als sociaaleconomische mix. 
 
In internationaal perspectief neemt Nederland een middenpositie in. De 
segregatie van etnische groepen is in Nederland gemiddeld genomen hoger 
dan in de Scandinavische landen en Duitsland, maar is lager dan de etnische 
segregatie in Engeland en de Verenigde Staten. Het is echter belangrijk te 
beseffen dat de verschillen tussen groepen en steden groot zijn. Duidelijk is 
wel dat in Nederlandse en andere Europese steden in geen geval sprake is 
van getto’s naar Amerikaans voorbeeld. Er zijn geen buurten die worden ge-
domineerd door één etnische groep. Dit zien we ook terug in de ontmoetings-
kans met de eigen groep, die voor Nederlandse steden veel lager is dan voor 
Amerikaanse steden. De mate van sociaaleconomische segregatie in de 
Europese steden is over het algemeen beperkt. In vergelijking met andere 
Europese steden is de segregatie van lage inkomens in Rotterdam boven-
gemiddeld. Amsterdam neemt in Europees opzicht een middenpositie in. De 
segregatie van huishoudens die moeten rondkomen van een laag inkomen is 
veel sterker in de Amerikaanse steden dan in de Europese steden. 
 
Het type verzorgingsstaat en de stedelijke context zijn belangrijke verklaringen 
voor de gevonden internationale verschillen en de verschillen tussen steden. 
Een uitgebreide verzorgingsstaat dempt segregatie langs sociaaleconomische 
lijnen en daardoor ook deels segregatie langs etnische lijnen. 
Sociaaleconomische segregatie is sterker in voormalige industriesteden die 
kampen met economische herstructurering dan in postindustriële steden. 
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Daarnaast spelen ook bevolkingsontwikkelingen, processen van zelfsegregatie 
en barrières op de woningmarkt een rol in het bestaan en voortbestaan van 
ruimtelijke segregatie.  
 
Trends in ruimtelijke segregatie 
 
Het aantal concentratiebuurten van niet-westerse allochtonen is in Nederland 
de laatste tien jaar toegenomen. Dit wil niet zeggen dat de etnische segregatie 
is toegenomen. De ontwikkeling in de spreiding van niet-westerse allochtonen 
over verschillende stadsdelen laat een stabiel beeld zien. Alleen in Rotterdam 
tekent zich een tendens van ruimtelijke spreiding af. Voor de afzonderlijke 
etnische groepen is er geen eenduidig beeld, de patronen tussen steden en 
tussen groepen zijn te verschillend. Ook als we kijken naar de ontwikkelingen 
van segregatie langs sociaaleconomische lijnen, zien we voor het afgelopen 
decennium geen noemenswaardige opwaartse of neerwaartse trend. Sociale 
menging kenmerkt nog altijd de meeste Nederlandse buurten.  
 
Eenzelfde stabiel beeld kenmerkt andere Europese en Amerikaanse steden. 
Er zijn geen aanwijzingen om aan te nemen dat de segregatie de afgelopen 
decennia over het algemeen enorm is toegenomen, maar het beeld is binnen 
landen en tussen groepen te divers voor eenduidige uitspraken over 
internationale trends.   
 
Beleidsinterventies en aanknopingspunten 
 
In zowel West-Europese landen als de Verenigde Staten maken de centrale 
overheden zich in toenemende mate zorgen over de negatieve effecten van 
etnische concentratiegebieden en armoedeconcentraties. De angst bestaat 
dat er parallelle samenlevingen ontstaan en dat verschillende groepen niet 
meer met elkaar in contact komen.  Politici en beleidsmakers spreken hun 
zorgen uit over de etnische concentratiebuurten en armoedeconcentraties in 
de grote steden. Veel minder aandacht is er voor segregatie van huishoudens 
met een hoog inkomen. De nadruk ligt vooral op de negatieve effecten van 
segregatie en mogelijke positieve effecten van etnische concentratiegebieden 
worden nauwelijks nog belicht. In de aanpak zijn sociale menging en een 
gebiedsgerichte aanpak de sleutelwoorden, om leefbaarheidsproblemen aan 
te pakken en armoedeculturen te voorkomen.  
 
De uitgangspunten van het mengingsbeleid in Europa en in de Verenigde 
Staten komen dan ook in grote lijnen overeen. Wel is er een verschil in 
aanpak. In West-Europa wordt vooral geprobeerd door wijkgerichte 
programma’s van herstructurering de sociale mix te bewerkstelligen of te 
herstellen. Het beleid richt zich veelal op een beperkt aantal buurten in de 
steden, waarbij het doel is zowel fysieke als sociale veranderingen te 
verwezenlijken. Deze Europese interventies zijn veel omvattender dan de 
Amerikaanse maatregelen. De nadruk in de Amerikaanse aanpak ligt op het  
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verbeteren van de situatie van individuele huishoudens en niet op groot-
schalige ingrepen in achterstandsbuurten. 
 
Uit een internationale vergelijking van beleidsinterventies en studies naar de 
beleidseffectiviteit kunnen een aantal aanknopingspunten voor het 
Nederlandse beleid worden geformuleerd: 
 
 
1) Een combinatie van fysiek en sociaal beleid is een zeer kansrijke mix om 

sociaaleconomische segregatie een halt toe te roepen. Bovendien 
verandert door menging op buurtniveau ook de omvang van bepaalde aan 
de bevolkingssamenstelling gerelateerde problemen. In andere landen 
zoals Duitsland en Zweden, is in tegenstelling tot in Nederland, 
grootschalige sloop ondenkbaar. 

 
2) Sociale menging op buurtniveau komt niet per definitie de sociale cohesie 

in de buurt ten goede. Het bevorderen van binding van de nieuwe 
bewoners met de buurt, mogelijkheden realiseren voor sociale stijging 
binnen de buurt en het betrekken van bewoners, zijn cruciaal. 

 
3) Woonvoorkeuren en selectieve migratie spelen nog altijd een cruciale rol in 

het voortbestaan van segregatie. Etnische concentratiegebieden  hebben 
ook voordelen, zeker als de buurt voldoende sociale en economische 
potentie heeft en als springplak voor nieuwkomers in de beginperiode van 
vestiging. 

 
4) In West-Europa gaat de aandacht primair uit naar sociale menging in 

bepaalde buurten. Initiatieven gericht op een grotere mobiliteit onder de 
bewoners van deze wijken ontbreken veelal. Voorbeelden uit de Verenigde 
Staten maken niettemin duidelijk dat dergelijke programma’s onder 
bepaalde voorwaarden een positief effect kunnen hebben op de mobiliteit 
van de minder welgestelde bewoners. 

 
5) Het stellen van quota voor de instroom van bepaalde groepen in 

achterstandsbuurten, zoals in diverse Duitse steden en in Rotterdam, 
kunnen een krachtig middel zijn om de sociale menging af te dwingen. Het 
succes van dergelijke maatregelen is wel afhankelijk van de ruimte op de 
woningmarkt en de omvang van de instroom van nieuwe bewoners. 
Daarnaast bestaat het gevaar voor waterbedeffecten, waarbij de ruimtelijke 
concentratie niet wordt opgelost, maar zich hooguit naar elders verplaatst.  

 
6) Desegregatie kan ook worden aangepakt door interventies buiten de 

concentratiewijken. In Zweden is de sociale menging geen onderdeel van 
een gebiedsgerichte aanpak, maar maakt het deel uit van een landelijk 
beleid. Zo bestaan er bij nieuwbouwprojecten landelijke normen voor een 
minimale vertegenwoordiging van bepaalde groepen, in het bijzonder naar 
inkomen.  
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1 INLEIDING 

Segregatie wordt door beleidsmakers en politici wel gepresenteerd als dé 
sociale kwestie van het moment. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere 
Europese landen, de Verenigde Staten en Canada is de ruimtelijke concen-
tratie van etnische groepen en daar aangekoppelde armoedeconcentraties in 
de grote steden een bron van zorg. De heersende gedachte bij politici en 
beleidsmakers is dat een sterke ruimtelijke sociale en etnische segregatie het 
integratieproces belemmert. Allereerst leeft de zorg dat deze ruimtelijke segre-
gatie de sociale ongelijkheid vergroot. Het beperkt bijvoorbeeld de kansen op 
de arbeidsmarkt en op goede scholing. Daarnaast bestaat de angst dat door 
ruimtelijke segregatie mensen niet meer met elkaar in contact komen. Ze 
leven in parallelle gemeenschappen; naast elkaar, maar niet met elkaar. 
Vanuit verschillende hoeken wordt erop gewezen dat het aantal etnische con-
centratiewijken toeneemt, ook in Nederland. In 1998 werd bijna drie procent 
van de Nederlandse wijken gekenmerkt door een relatief groot aandeel niet-
westerse migranten (minstens 25%). In 2008 is dit toegenomen tot ruim vijf 
procent (Dagevos en Gijsberts 2009).  
 
Onder beleidsmakers in Europa staat het voorkomen en verminderen van 
etnische en sociale segregatie hoog op de politieke agenda. Er bestaat een 
sterk gedeeld besef dat de ontwikkeling van etnisch homogene wijken moet 
worden tegengegaan. In het bijzonder wordt daarbij ingezet op sociale 
menging als beleidsstrategie om de sociale cohesie te vergroten, contacten 
tussen groepen te bevorderen en de sociale mobiliteit van mensen in een 
achterstandspositie te vergroten. Het beleid richt zich daarbij veelal op een 
aantal buurten in grote steden.  
 
Voor we verder gaan, is het belangrijk duidelijk te maken wat ruimtelijke 
segregatie nu eigenlijk is. Als beleidsmakers, politici en wetenschappers het 
hebben over ruimtelijke segregatie, wordt bedoeld dat een bepaalde groep 
geconcentreerd woont in een bepaalde ruimte. Dit kan echter verschillende 
betekenissen hebben. We kunnen vijf dimensies van ruimtelijke segregatie 
onderscheiden (Massey en Denton 1988 en Musterd 2005):  
(1) de mate waarin bevolkingsgroepen evenredig in verschillende delen van 

een stad zijn gehuisvest,  
(2) de mate van potentieel fysiek contact tussen bevolkingsgroepen per 

buurt,  
(3) de relatieve omvang van een bevolkingsgroep in een stad,  
(4) de mate waarin een bevolkingsgroep nabij het centrum is gehuisvest of, 
(5) de mate van clustering van een bevolkingsgroep in een bepaald deel of 

delen van de stad. 
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Om een volledig beeld te krijgen van de spreiding en concentratie van 
bevolkingsgroepen verdient het de voorkeur niet te kijken naar slechts één 
aspect van ruimtelijke segregatie, maar meerdere dimensies in de beschrijving 
van ruimtelijke patronen te betrekken.  
 
Naast de verschillende dimensies kan ook onderscheid worden gemaakt in het 
soort segregatie. Een veel gemaakt onderscheid is sociaaleconomische 
segregatie en etnische segregatie. Met etnische segregatie wordt de ruimte-
lijke scheiding van bevolkingsgroepen bedoeld, die wordt gekenmerkt door 
verschillende herkomstlanden of nationaliteiten. Met sociaaleconomische 
segregatie wordt de ruimtelijke scheiding van bevolkingsgroepen bedoeld op 
grond van hun sociale of sociaaleconomische positie. Verschillende onder-
zoeken wijzen erop dat sociaaleconomische en etnische segregatie met elkaar 
samenhangen. Dit betekent niet dat etnische segregatie in zijn geheel kan 
worden verklaard door sociaaleconomische segregatie. Etnische segregatie 
heeft sociaaleconomische kenmerken, maar deze kenmerken verklaren 
slechts ten dele de etnische segregatie. En omgekeerd heeft 
sociaaleconomische segregatie etnische kenmerken, maar vormen deze 
kenmerken geen afdoende verklaring voor sociaaleconomische segregatie 
(Musterd 2005). 
 
Het meten van segregatie en concentratie 
Voor het meten van segregatie is de Dissimilariteitsindex (DI) internationaal de 
meest gebruikte maat. Aan de hand van deze index wordt gekeken hoe 
evenredig een bepaalde groep is verdeeld over een bepaald gebied. In de 
meeste gevallen wordt gekeken naar de spreiding in een bepaalde stad. De 
waarde van de DI varieert van 0 (evenredige spreiding over de stad) tot 100 
(complete segregatie). De waarde kan worden uitgelegd als het aandeel van 
de groep dat zou moeten verhuizen om tot een gelijkmatige spreiding in de 
stad te komen.  
 
De DI geeft geen inzicht in de mate van concentratie van een bepaalde groep. 
Om inzicht te krijgen in welke mate een etnische groep in elkaars nabijheid 
woont, wordt in verschillende nationale en internationale studies gebruik 
gemaakt van de isolatie-index (P*). Deze maat wordt veel gebruikt in het 
bredere publieke debat (Musterd, te verschijnen), waar de nadruk ligt op het 
ontstaan van concentratiegebieden, getto’s en parallelle samenlevingen. Deze 
maat drukt de statistische ontmoetingskans uit van een persoon uit een 
bepaalde bevolkingsgroep met een ander lid van dezelfde bevolkingsgroep. 
Anders dan de DI, is de omvang van de bevolkingsgroep van invloed op de 
ontmoetingskans. Als de bevolkingsgroep in omvang toeneemt, dan zal ook de 
isolatie-index toenemen. Dezelfde maat wordt ook wel gebruikt om de 
ontmoetingskans te berekenen van iemand uit de ene bevolkingsgroep, met 
iemand uit een andere bevolkingsgroep. Er wordt dan gesproken over de 
exposure-index.  
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Dissimilariteitsindex (DI) 
 
Formule per gebiedseenheid : 
 
DI= Σ 0.5* | (xi*100/X)-(yi*100/Y) | 
 
xi = aantal mensen groep 1 woonachtig in buurt i 
X = aantal mensen van groep 1 
yi = aantal mensen van groep 2 woonachtig in buurt i 
Y = aantal mensen van groep 2 
 
Isolatie-index (P*) 
 
P* = Σ (xi/X * xi/ti) 
 
xi = aantal mensen in betreffende groep in buurt i 
X = aantal mensen in de betreffende categorie 
ti = totale bevolking buurt i   

 

De twee hierboven beschreven indexen zeggen nog niets over de dynamiek 
achter de concentratie- en segregatiepatronen. Op het niveau van de stad kan 
het segregatieniveau gelijk blijven, maar op het niveau van de buurt kunnen 
tegelijkertijd grote veranderingen optreden. De buurt die eerst een concen-
tratiewijk was, is dat niet meer en tegelijkertijd is een andere buurt juist een 
concentratiewijk geworden (Veld e.a. 2005). Daarom is het belangrijk om de 
ontwikkelingen over de afgelopen jaren te bekijken, om deze op verschillende 
schaalniveaus te analyseren en vooral ook om te begrijpen welke processen 
hierbij een rol hebben gespeeld. Verhuisbewegingen binnen de stad en tussen 
concentratiewijken kunnen aanvullende inzichten bieden.  
 
Beleidsinterventies 
In beleidsinterventies ten aanzien van segregatie kunnen twee strategieën 
worden onderscheiden. Allereerst kan worden ingezet op het verminderen van 
ruimtelijke segregatie door het direct of indirect mengen van bevolkings- 
groepen. Bijvoorbeeld door veranderingen in het woningbestand aan te 
brengen (vernieuwing, sloop). Een tweede strategie is het verminderen van de 
vermeende negatieve gevolgen van concentratiegebieden. Bijvoorbeeld door 
het stimuleren van werkgelegenheid voor de bewoners of het vergroten van de 
sociale cohesie. De beleidsinterventies die landen kiezen, geven niet alleen 
inzicht in de manier waarop problemen worden aangepakt, maar ook in wat als 
probleem wordt ervaren.  
 
Onderzoeksvragen 
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: 
 
Wat zijn de feitelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op gebied van ruimtelijke 
segregatie in Nederland en hoe verhouden deze zich tot segregatie in andere 
Europese landen en de VS? 
 



 4 

Deze centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van drie thema’s: 
1. De mate van segregatie/concentratie 

• Wat is de mate van etnische en sociaaleconomische segregatie in 
Nederland? 

• Hoe verhoudt de mate van segregatie in Nederland zich tot die in de 
omringende Europese landen, de Verenigde Staten en Canada? 

• Wat zijn verklaringen voor de gevonden verschillen? 
2. Ontwikkelingen 

• Welke ontwikkelingen zijn er de laatste tien jaar in segregatie en 
concentratieniveaus in Nederland en andere westerse landen waar te 
nemen? 

3. Beleidsinterventies 
• Wat is de beleidsreactie ten aanzien van ruimtelijke segregatie in de 

verschillende landen? 
• Wat zijn de gepleegde interventies en wat is het doel van deze 

interventies? 
• Wat is bekend over de effectiviteit van de gevolgde handelswijzen? 
• Welke aanknopingspunten bieden de interventies voor de Nederlandse 

beleidscontext? 
 
Selectie casestudies 
Het doel van het onderzoek is allereerst een zo breed mogelijk overzicht te 
geven van wat er in de literatuur bekend is over etnische en 
sociaaleconomische spreidingspatronen in verschillende landen en grote 
steden. Vervolgens wordt ingezoomd op een aantal landen om de situatie en 
beleidsinterventies in meer detail te beschrijven. Naast Nederland bekijken we 
de situatie in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde 
Staten. Zweden en Duitsland zijn opgenomen als ‘vergelijkbare cases’. Het 
gaat om sociaal-democratische verzorgingsstaten met een aanzienlijk 
arbeidsmigratie in de jaren zestig en zeventig en een beperkte inkomens-
ongelijkheid. De contrasterende cases zijn in dit geval de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk met veel minder gereguleerde woningmarkten waar 
zich een veel scherpe segregatie aftekent van een aantal bevolkingsgroepen.  
 
 

1.1 Haken en ogen aan een internationale vergelijking 

Bij een internationale vergelijking van etnische en sociale segregatie spelen 
verschillende problemen, in het bijzonder met betrekking tot het meetmoment, 
de ruimtelijke eenheden die worden gebruikt en de definities die worden 
gehanteerd. We lichten de problemen hieronder toe.  
 
Beschikbaarheid materiaal 
Er bestaat geen eenduidig systeem van gegevensregistratie en verzameling in 
de verschillende West-Europese landen en de Verenigde Staten. Zweden en 
Nederland kennen bijvoorbeeld landelijke registers, met uitgebreide informatie 
op individueel niveau en op buurtniveau. Vaak zijn er cijfers voor ieder jaar 
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beschikbaar, wat het mogelijk maakt de ontwikkelingen over de tijd 
nauwkeurig te volgen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werken 
met volkstellingen die iedere tien jaar worden gehouden. De laatste 
volkstelling in de Verenigde Staten was in 2000 en in het Verenigd Koninkrijk 
werd de laatste in 2001 gehouden. Hierdoor kan de jaarlijkse dynamiek niet 
worden bekeken. In Duitsland worden geen volkstellingen gehouden en is er 
ook geen landelijk databestand, waar individuele informatie gekoppeld kan 
worden aan bijvoorbeeld inkomensgegevens of woonplaats. Sommige 
informatie is op lokaal niveau aanwezig, maar vaak niet beschikbaar voor 
onderzoekers. Sinds 2005 wordt wel op grond van een representatieve 
steekproef jaarlijks informatie verzameld (Microzensus), maar de gegevens 
kunnen niet op buurtniveau worden bekeken (Schönwälder en Söhn 2008). 
Door de verschillende manieren van dataregistratie en verzameling zijn lang 
niet voor alle landen en steden recente cijfers of cijfers voor meerdere jaren 
beschikbaar. Ook kunnen we niet altijd rapporteren over meerdere dimensies 
van segregatie, omdat het cijfermateriaal niet beschikbaar was. Het 
uitgangspunt is steeds geweest om in ieder geval per land twee verschillende 
dimensies van segregatie te belichten. 
 
Ruimtelijke eenheden 
Veelal wordt in wetenschappelijke studies gebruikgemaakt van segregatie of 
dissimilariteitsindexen, waarbij wordt gekeken naar de ruimtelijke spreiding 
van een bepaalde bevolkingsgroep ten opzichte van de overige bevolking. De 
ruimtelijke eenheden die hierbij als uitgangspunt worden genomen (buurten, 
stadsdelen, districten etc.) kunnen in verschillende landen sterk in grootte 
verschillen. Hoe groter het gebied dat als uitgangspunt wordt genomen, hoe 
lager over het algemeen de DI’s zijn. Daarnaast wordt op verschillende 
momenten en volgens uiteenlopende methoden gemeten, waardoor de 
internationale vergelijkingskracht van DI’s verder wordt beperkt (Musterd 2005, 
Veld e.a. 2005). 
 
Verschil in definities en groepen 
Maar de vergelijkingskracht wordt ook verkleind door verschillen in definities 
van etnische groepen of indicatoren voor een zwakke sociaaleconomische 
positie. Verschillende Europese landen hanteren sterk uiteenlopende definities 
van een etnische groep, bijvoorbeeld op grond van nationaliteit, afkomst of 
zelfidentificatie. Ook tussen de landen in deze studie zijn er 
definitieverschillen. In Zweden wordt een etnische groep over het algemeen op 
grond van het geboorteland gedefinieerd. In Duitsland is een buitenlandse 
nationaliteit over het algemeen het uitgangspunt. In Nederland wordt gekeken 
naar het geboorteland (van de ouders). In Groot-Brittannië en Verenigde 
Staten wordt uitgegaan van zelfidentificatie. De verschillen in definities hebben 
mogelijk gevolgen voor de meting van etnische segregatie. In Duitsland 
worden Turken met de Duitse nationaliteit voor het bekijken van segregatie-
patronen als Duitsers beschouwd. In Nederland worden Turken met een 
Nederlandse nationaliteit voor segregatiepatronen wel tot de Turkse bevol-
kingsgroep gerekend. Hierdoor kan de ruimtelijke segregatie in Duitsland in 
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vergelijking met Nederland worden onderschat.  
Daarnaast hebben verschillende steden in Europa andere bevolkingsgroepen 
aangetrokken. Deze groepen verschillen in bijvoorbeeld leeftijdssamenstelling, 
inkomenspositie en verblijfsduur. Ook dit kan van invloed zijn op de sprei-
dingspatronen. Jongeren wonen vaak sterker geconcentreerd in de grote 
steden en hebben vanwege hun inkomenspositie een beperkte toegang tot de 
woningmarkt. Daarnaast is de verwachting dat recente immigrantengroepen 
sterker geconcentreerd wonen dan immigrantengroepen die al langer in het 
vestigingsland wonen.  
 
Bovenstaande observaties dwingen ons om de internationale vergelijking ten 
aanzien van sociaaleconomische en etnische segregatie met de nodige 
voorzichtigheid ter hand te nemen. Wij zullen namelijk lang niet altijd in staat 
zijn om een nauwkeurige vergelijking tussen de steden in verschillende landen 
te maken. In elk geval is het belangrijk om te proberen naast segregatie en 
isolatie-indexen, de achterliggende processen en andere dimensies van 
segregatie bloot te leggen, om voldoende bouwstenen aan te dragen voor een 
zinvolle internationale vergelijking.  
 
 

1.2 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt allereerst een globaal overzicht gegeven van 
segregatie en ontwikkelingen daarin in verschillende Europese landen en de 
Verenigde Staten. Dit geeft een grof overzicht van de trends en de mate van 
segregatie in verschillende grote steden en dient als uitgangspunt voor het 
verdere rapport. In hoofdstuk 3 beschrijven we in meer detail de segregatie en 
concentratiepatronen in Nederland en gaan we verder in op de 
beleidsinterventies en de effectiviteit daarvan. Vervolgens wordt via een 
vergelijkbare aanpak de situatie in Zweden (hoofdstuk 4), het Verenigd 
Koninkrijk (hoofdstuk 5), Duitsland (hoofdstuk 6) en de Verenigde Staten 
(hoofdstuk 7) besproken. Tot slot beantwoorden we in hoofdstuk 8 de 
onderzoeksvragen en gaan we in op de verklaringen voor de gevonden 
verschillen en effectiviteit van de gevolgde beleidsstrategieën. Dit moet 
aanknopingspunten bieden voor de toekomstige beleidspraktijk in Nederland.  
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2 SEGREGATIE IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 

Ondanks de moeilijkheden die een internationale vergelijking van segregatie 
en concentratiebuurten met zich meebrengt, proberen we in dit hoofdstuk de 
Nederlandse situatie in een internationaal perspectief te plaatsen. Deze inter-
nationale vergelijking moet niet worden gezien als een overzicht van harde 
cijfers. De cijfers zijn een indicatie van verschillen waarvoor ondersteuning 
moet worden gezocht in meer kwalitatieve verschillen tussen landen en 
steden. We belichten in dit hoofdstuk zowel etnische als sociaaleconomische 
segregatie, door te kijken naar spreidingspatronen en concentratieniveaus. 
Daarnaast wordt in vogelvlucht ingegaan op de verklaringen die in de literatuur 
worden gegeven voor internationale verschillen in de mate van segregatie en 
concentratie. Vervolgens volgt een toelichting op de manier waarop segregatie 
en concentratie worden belicht in beleidsdiscussies.  
 
 

2.1 Etnische segregatie 

In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op de moeilijkheden van een 
internationale vergelijking aan de hand van dissimilariteitsindexen en isolatie-
indexen. Toch presenteren we in deze paragraaf een overzicht van 
segregatie- en isolatie-indexen voor verschillende West-Europese en 
Amerikaanse steden en voor verschillende bevolkingsgroepen. Er is steeds 
gebruikgemaakt van cijfers op het laagst beschikbare schaalniveau en voor 
verschillende groepen en steden afzonderlijk. Dat er geen eenduidig systeem 
van gegevensregistratie is, zien we terug in de data die we hier presenteren: 
het gaat om verschillende groepen en op verschillende momenten gemeten, 
afkomstig uit een groot aantal verschillende bronnen. Ondanks deze 
beperkingen kunnen op grond van de beschikbare gegevens toch een aantal 
grove conclusies worden getrokken, zowel met betrekking tot de 
spreidingspatronen als de concentratieniveaus en ontmoetingskansen.  
 

2.1.1 Spreidingspatronen 

Als we kijken naar de beschikbare segregatie-indexen van grote steden in 
Europa en daarbuiten kunnen we een vijftal conclusies trekken. Allereerst is er 
in alle opgenomen steden sprake van etnische segregatie. Immigranten en 
hun nakomelingen vertonen een ander spreidingspatroon dan de autochtone 
bevolking (Musterd en Van Kempen 2009). Ten tweede is er een verschil in 
het niveau van segregatie tussen steden in de Verenigde Staten en de steden 
in West-Europa. De steden in de Verenigde Staten kennen over het algemeen 
een hogere mate van segregatie dan de West-Europese steden, al zijn er wel 
grote verschillen tussen bevolkingsgroepen en tussen steden. De waarden 
van de indices kunnen variëren van nul tot honderd. Een waarde minder dan 
veertig staat voor een laag niveau van segregatie. Een waarde tussen veertig 
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en zestig betekent een matige segregatie. Tussen de zestig en zeventig wordt 
de segregatie hoog beschouwd en een hogere waarden dan zeventig geldt als 
zeer hoog (Peach 2007a). Alleen de segregatie van Afro-Amerikanen in New 
York kan volgens deze indeling als zeer hoog worden ingeschaald. In de 
meeste Europese steden is sprake van een laag of matig niveau van 
segregatie. Alleen bij de Bangladeshi in London zien we een hoge mate van 
segregatie.  
Ten derde zijn er duidelijke verschillen tussen steden in hetzelfde land aan te 
geven. Afro-Amerikanen in Los Angeles wonen minder gesegregeerd dan 
Afro-Amerikanen in New York. En Turken in Rotterdam wonen wat sterker 
gesegregeerd dan Turken in Amsterdam. Ten vierde zijn er verschillen tussen 
diverse etnische groepen in dezelfde stad. De Bangladeshi in London wonen 
meer gesegregeerd dan de Pakistani. En de Surinamers in Amsterdam wonen 
meer verspreid over de stad dan de Turken. Ten vijfde zijn, voor zover er 
cijfers beschikbaar zijn, de segregatie-indexen redelijk stabiel gebleven in de 
periode 1998-2008. De segregatie-indexen voor Marokkanen en Turken in 
Rotterdam zijn wel duidelijk afgenomen.  
 
Op grond van de internationale vergelijking van segregatie-indexen neemt 
Nederland een middenpositie in, tussen de Verenigde Staten en Engeland 
enerzijds en de Scandinavische landen en Duitsland anderzijds. De etnische 
segregatie is sterker op grond van de gepresenteerde cijfers in de Amerikaan-
se en Engelse steden en juist lager in Duitsland en de Scandinavische landen. 
Als we alleen de situatie in de Europese steden vergelijken dan is de segre-
gatie in Nederland gemiddeld tot hoog, afhankelijk van de bevolkingsgroep. De 
segregatie van Turken is in Nederland wat sterker dan in de Duitse steden. Dit 
kan echter ook het gevolg zijn van een verschil in het definiëren van de groep 
en het moment van meten. Voor de situatie in de Duitse steden wordt de 
groep gedefinieerd naar nationaliteit. Voor de situatie in de Nederlandse 
steden wordt de groep breder gedefinieerd en omvat deze zowel degenen die 
in Turkije zijn geboren als degenen van wie een van de ouders in Turkije is 
geboren. De segregatie van Turken in Denemarken is het laagst.  
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Tabel 2.1 Dissimilariteitsindex voor geselecteerde steden en 
migrantengroepen in de periode 1998-2008 

Stad Dissimilariteitsindex
 1998-1999 2000-2001 2002-2004 2004-2008
Amsterdam (NL)     
Marokkanen 39 40 40 40 
Turken 40 41 42 44 
Surinamers 34 33 33 34 
Rotterdam (NL)     
Marokkanen 45 43 40 39 
Turken 50 48 44 41 
Antillianen 28 30 30 28 
London (UK)     
Bangladeshi  61   
Pakistani  46   
Keulen (D)     
Turken 33 35   
Joegoslaven 26 26   
Hamburg (D)     
Turken 39    
Joegoslaven 31    
Frankfurt (D)     
Buitenlanders   12  
Barcelona (E)     
Ecuadorianen  35   
Marokkanen  53   
Kopenhagen (De)     
Turken    25 
Libanezen    42 
Stockholm (S)     
In het buitenland geboren 29 29 30 31 
Brussel (Be)     
Marokkanen 43    
Turijn (I)     
Roemenen   22  
Marokkanen   30  
Toronto     
Afro-Amerikanen  49   
Latin Americans  48   
New York     
Afro-Amerikanen  81   
Hispanic  67   
Los Angeles     
Afro-Amerikanen  66   
Hispanics  63   

Bronnen: Musterd en Ostendorf (2009), Musterd en Fullaondo (2008), Arbaci en Malheiros (2009), 
Peach (2009), Statistics Sweden, Iceland, Weinberg en Steinmetz (2002), CBS 2009 
NB: per kolom het meest recente cijfer weergegeven. 
 
 

2.1.2 Etnische concentraties in West-Europese steden: enclaves en getto’s? 

Buurten in de Europese steden kenmerken zich in eerste instantie door 
etnische diversiteit. Dit is het gevolg van de immigratiegeschiedenis van de 
verschillende landen. Landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland 



 10

hebben een koloniaal verleden. Grote aantallen vertrokken uit de voormalige 
koloniën om in West-Europa een bestaan op te bouwen. In de jaren ’60 en ’70 
kwam een grote stroom arbeidsmigranten opgang, allereerst uit Zuid Europa 
en later uit Marokko en Turkije. In jaren ’80 en begin jaren ’90 nam hun aantal 
verder toe door familiehereniging en gezinsvorming. De laatste jaren heeft de 
komst van vluchtelingen en asielzoekers de bevolkingssamenstelling verder 
gediversifieerd. (Musterd en Van Kempen 2009). Er zijn in de grote West-
Europese steden dan ook weinig buurten die worden gekarakteriseerd door 
een specifieke etnische groep. 
 
In een studie naar etnische concentraties worden verschillende uitgangs-
punten gebruikt voor het definiëren van een ‘etnische wijk’. In een onderzoek 
naar etnische concentratieniveaus in Amerikaanse steden werd een buurt als 
etnisch concentratiegebied gezien als ten minste veertig procent van de 
bevolking tot een specifieke etnische groep behoorde (Alba e.a. 1997). In een 
andere studie werden etnische concentraties gedefinieerd op basis van 
overrepresentatie van een etnische groep in een bepaalde buurt in vergelijking 
tot het gemiddelde percentage van de etnische groep in de stad (Musterd en 
Fullaondo 2008). Om te kunnen spreken van etnische enclaves en getto’s, dat 
wil zeggen een buurt die wordt gedomineerd door een enkele minderheids-
groep, worden percentages van zeventig en tachtig aangehouden (2007b). Als 
deze laatste niveaus als uitgangspunt worden genomen, zijn er in de West 
Europese steden nauwelijks enclaves en al helemaal geen getto’s te vinden. 
In een analyse van 1810 buurten in 33 West-Duitse steden was het grootste 
aandeel van een etnische groep (op grond van nationaliteit) 38 procent. Dit 
kwam slechts in één buurt voor (Schönwälder en Söhn 2009). Van de 1810 
buurten waren er slechts vijftien waar het aandeel van één groep groter was 
dan twintig procent. Het ging dan over het algemeen over de bevolkingsgroep 
met de Turkse nationaliteit (ibidem). In de Engelse steden zijn er wel een 
aantal buurten die volgens de hierboven genoemde criteria tot een ‘etnische 
enclave’ kunnen worden gerekend. Twaalf procent van de Indiase bevolking 
van Leicester woont in een ward waar het aandeel Indiërs zeventig procent of 
hoger is (Peach 2007). In de Amerikaanse steden zijn de buurten die worden 
gedomineerd door een bepaalde etnische groep talrijk. Er zijn buurten die 
bijna geheel zwart zijn of juist Italiaans of Puerto Ricaans gekleurd (Musterd 
en Van Kempen 2009). In Chicago woont ruim zeventig procent van de Afro-
Amerikanen in een buurt waar zeventig procent of meer Afro-Amerikaans is. In 
2000 woonde zestig procent van de Afro-Amerikanen in een getto, dat wil 
zeggen in een buurt die bijna uitsluitend (90-100%) wordt bewoond door de 
eigen etnische groep.  
 
Er zijn overigens grote verschillen tussen steden en ook tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. Afro-Amerikanen in Miami wonen veel minder vaak in een 
getto dan Afro-Amerikanen in Chicago. Ongeveer een derde van de Turken in 
West Duitse steden woont in een buurt waar tenminste tien procent Turks is. 
In één specifieke stad woont echter meer dan de helft van de Turken in een 
dergelijke buurt. De Marokkaanse bevolkingsgroep in Amsterdam woont vaker 
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in een etnische concentratie dan de Surinaamse bevolkingsgroep (Musterd en 
Fullaondo 2008). En in de West Duitse steden wonen Turken vaker in een 
concentratiegebied, dan voormalig Joegoslaven (Schönwalder en Söhn 2009).  
 

Tabel 2.2 Wonen in een etnische concentratie 
 Concentratie % % groep in 

concentratie 
Amsterdam 2004 (NL)   
Surinamers > 27.64* 37 
 > 18.63* 55 
Marokkanen > 25.61* 54 
 > 17.07* 72 
Barcelona 2006 (E)   
Ecuadorianen > 5.14* 20 
Marokkanen > 3.72* 38 
33 West Duitse steden 2004 (D)   
Voormalig Joegoslaven ≥ 10,00 5 
Turken ≥ 10,00 32 
Leicester (UK)   
Indiaas ≥ 70,00 12 
Bradford (UK)   
Pakistani ≥ 70,00 0 
Chicago, Cook County 2000 (USA)   
Afro-Amerikanen ≥ 70,00 74 
Miami, Dade County 2000 (USA)   
Afro-Amerikanen ≥ 70,00 43 

* Voor Amsterdam zijn concentratiegebieden vastgesteld op twee standaarddeviaties boven het 
gemiddelde. Voor Barcelona zijn concentratiegebieden vastgesteld op één standaarddeviatie 
boven het gemiddelde.  

Bron: Musterd en Fullaondo (2008), Schönwalder en Söhn (2009), Peach (2009) 
 

De ontmoetingskansen van een etnische groep met andere leden van de 
eigen groep hangt samen met het wonen in een concentratiegebied. Er is dan 
ook een groot verschil tussen de ontmoetingskansen met de eigen etnische 
groep in Amerikaanse steden enerzijds en een aantal Europese steden 
anderzijds. De kans dat een Indiër in Londen een andere Indiër tegenkomt,  
was in 2001 achttien procent. Dit betekent dat de ‘gemiddelde Indiër’ in een 
buurt woont met achttien procent Indiërs. De ontmoetingskans van een Afro-
Amerikaan in New York is veel groter. De gemiddelde Afro-Amerikaan in New 
York woonde in 2000 in een buurt met meer dan tachtig procent Afro-
Amerikanen.  
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Tabel 2.3 Ontmoetingskans met de eigen groep 
 % 
Amsterdam 2008  
Marokkanen 16 
Turken 10 
Rotterdam 2008  
Marokkanen 11 
Turken 15 
Londen 2001  
Indiërs 18 
Pakistani 6 
Chicago 2000  
Afro-Amerikanen 78 
Hispanics 55 
New York 2000  
Afro-Amerikanen 83 
Hispanics 71 

Bron: Iceland, Weinberg en Steinmetz (2002), CBS 2009, Peach (2009) 
 

In Nederland is er net als in de andere Europese steden in geen geval sprake 
van getto’s naar Amerikaans voorbeeld. Er zijn geen buurten die worden 
gedomineerd door één etnische groep. Dit zien we ook terug in de 
ontmoetingskans met de eigen groep, die voor Nederlandse steden veel lager 
is dan voor Amerikaanse steden.  
 
 

2.2 Sociaaleconomische segregatie 

Bij het vergelijken van sociaaleconomische segregatie-indexen moet dezelfde 
voorzichtigheid worden betracht als bij het vergelijken van etnische segregatie. 
Er is maar in beperkte mate vergelijkbaar materiaal beschikbaar en de definitie 
van de groepen die worden bekeken verschilt. In figuur 2.1 vergelijken we 
segregatie aan de hand van twee indicatoren die iets zeggen over iemands 
sociaaleconomische positie: een laag inkomen of het ontvangen van een 
uitkering. Het lijkt erop dat de meeste Europese steden niet alleen een 
etnische mix kennen, maar ook een sociale mix. De mate van sociaalecono-
mische segregatie in de Europese steden is over het algemeen laag. De 
segregatie van huishoudens die moeten rondkomen van een laag inkomen is 
veel sterker in de Amerikaanse steden dan in de Europese steden. Meer dan 
een derde van de armen in de grote steden van Amerika zou moeten 
verhuizen om tot een evenredige spreiding over de steden te komen. Wel zijn 
er ook uitzonderingsgevallen in de Europese context, die meer in de buurt 
komen van de segregatie van armen in de Amerikaanse steden. De segregatie 
van armen in Antwerpen is bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van armen in de 
Amerikaanse steden. En in voormalige industriesteden zoals Leeds en 
Rotterdam is de segregatie van lage inkomens sterker dan in steden zoals 
Stockholm en Amsterdam. 
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Figuur 2.1 Sociaaleconomische segregatie 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

SE, Stockholm, lage inkomensgroepen (2002)

DE, Berlijn, hh met een laag inkomen (2000)

UK, Birmingham, income support ontvangers (2001)

DE, Frankfurt, sozialhilfe ontvangers (2004)

NL, Amsterdam, lage inkomens (2006)

UK, Liverpool, income support ontvangers (2001)

UK, Leeds, income support ontvangers

NL, Rotterdam, lage inkomens (2006)

DE, Keulen, sozialhilfe ontvanger (2004)

VS, Metropolitane Gebieden, onderste 20% inkomen
(2000)

BE, Antwerpen, hh met bestaansminimum (2001)

Bron: CBS 2009, Iceland, Weinberg en Steinmetz (2002) Domburg-de Rooij (2005) 
 
 

2.3 Verklaringen voor ruimtelijke segregatie en concentratie in  
vogelvlucht 

Uit verschillende onderzoeken weten we dat etnische en sociaaleconomische 
spreidingspatronen met elkaar samenhangen. Het is echter niet een een-op-
een relatie. Etnische segregatie kan namelijk niet volledig worden verklaard 
door sociaaleconomische kenmerken (Musterd 2005). Bovendien speelt een 
veelheid aan factoren een rol en kunnen spreidingspatronen niet simpelweg 
worden vertaald uit financiële factoren. Historische en economische processen 
spelen eveneens een rol, evenals individuele keuzes en structurele barrières 
op de woningmarkt. We geven hieronder, op grond van de literatuur, een 
overzicht in vogelvlucht van factoren die de hierboven beschreven verschillen 
in ruimtelijke etnische en sociaaleconomische spreiding kunnen verklaren. Het 
dient als een eerste aanzet om verschillen tussen landen, tussen steden en 
tussen etnische groepen of sociale klassen inzichtelijk te maken.  
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2.3.1 Individueel gedrag en zelfsegregatie 

Zelfsegregatie wordt vaak als een mogelijke verklaring gegeven voor 
verschillen in segregatieniveaus tussen groepen. Verschillende groepen en 
individuen hebben verschillende woonvoorkeuren. Etnische groepen met 
relatief grote gezinnen, zullen op zoek zijn naar (betaalbare) grote woningen. 
Ook wordt gewezen op de voorkeur om in een buurt te wonen met mensen 
met dezelfde culturele of etnische of sociaaleconomische achtergrond, ook 
onder de autochtone bevolking. In sommige gevallen worden bepaalde 
groepen bewust uitgesloten. Een groep trekt zich terug in een bepaald gebied, 
waar andere sociale groepen worden geweerd. Een bekend voorbeeld voor 
deze ontsnappingsstrategie zijn de gated communities. Een gated community 
is een woongebied dat is afscheiden van de omgeving, door het verbieden of 
controleren van toegang. Het werkt het ontstaan van homogene buurten naar 
sociaaleconomische achtergrond en/of etniciteit in de hand.  
De lokale arbeidsmarkt kan ook een rol spelen om ervoor te kiezen in een 
concentratiegebied van de eigen etnische groep te gaan of blijven wonen 
(Smets en Salman 2008). Als een buurt een specifieke etnische arbeidsmarkt 
kent, denk bijvoorbeeld aan de Chinatowns in diverse steden met veel 
Chinese restaurantjes en bedrijven, dan trekt dit ook arbeidskrachten uit de 
etnische groep aan.  
Ontwikkelingen in spreidingspatronen zijn in ieder geval afhankelijk van het 
woongedrag van alle bevolkingsgroepen in een stad en kunnen niet verklaard 
worden door te kijken naar woonvoorkeuren en keuzes van één 
bevolkingsgroep (Van Kempen en Musterd 2009). Voorkeuren van een groep 
kunnen een rol spelen, maar ook het mijdgedrag van een andere groep.  
 

2.3.2 Structurele barrières 

Eigen keuze op de woningmarkt wordt echter beperkt door allerlei barrières, 
zoals een spreidingsbeleid, discriminatie op de woningmarkt, de (directe) 
beschikbaarheid van woningen en processen van sociale uitsluiting.  
In Nederland wordt een spreidingsbeleid gevoerd voor de opvang van 
asielzoekers. Zij hebben bij aankomst geen vrije keuze in de plaats van 
vestiging. Als zij eenmaal een verblijfsstatus hebben en op zoek gaan naar 
sociale huisvesting in een gemeente zijn er ook barrières. Iedere gemeente 
heeft een taakstelling en als hieraan is voldaan hoeven zij geen huisvesting 
meer aan te bieden (Klaver en Van der Welle 2009).  
Ook woningprijzen en aanbod zorgen voor uitsluiting op de woningmarkt. 
Sommige wijken zijn vanwege de huizenprijzen simpelweg onbetaalbaar voor 
de lage inkomensgroepen. Ook het aanbod van woningen op een bepaald 
moment kan spreidingspatronen bepalen. Bijvoorbeeld in de jaren zestig en 
zeventig kwam een grote stroom van arbeidsmigranten en vluchtelingen naar 
Zweden. Huisvesting was vooral beschikbaar in appartementencomplexen in 
de nieuwe buitenwijken die in die periode werden gerealiseerd (Bevelander 
2005). Daar kwamen velen dan ook terecht.  
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Door uitsluitingspraktijken op de woningmarkt worden mogelijkheden voor 
sociale stijging en daarmee sociale menging beperkt. Een voorbeeld hiervan is 
het zogenaamde redlining. Redlining wil zeggen dat een hypotheekaanvraag 
niet alleen wordt beoordeeld op basis van de gebruikelijke criteria, maar ook 
op de locatie van het huis. Hypotheekaanvragen worden dan afgewezen 
omdat de huizen in de verkeerde wijk liggen (Aalbers 2010). Het wordt 
redlining genoemd omdat Amerikaanse hypotheekverstrekkers in de jaren ’30 
van de vorige eeuw een rode lijn om de wijken trokken die volgens hen te 
risicovol waren (ibidem). Ondanks dat in de Community Reinvestment Act is 
vastgelegd dat banken dezelfde criteria voor leningen moeten gebruiken voor 
alle gemeenschappen, zijn deze praktijken nog altijd niet verdwenen. Ook in 
Europese landen is redlining geen onbekend fenomeen. Uit onderzoek blijkt 
dat deze manier van uitsluiting op de hypotheekmarkt ook voorkomt in 
bijvoorbeeld Nederland en Italië (Aalbers 2005, 2007, 2010). Dit draagt bij aan 
hogere segregatie-indexen, omdat in geredlinede buurten sociale stijging 
binnen de buurt (van huurwoning naar koopwoning) wordt beperkt.  
 

2.3.3 Type verzorgingsstaat 

Het type verzorgingsstaat wordt vaak als een belangrijke verklaring voor 
verschillende spreidingspatronen gezien en ook voor de mate waarin 
segregatie voorkomt. Dit heeft veel te maken met de invloed van het type 
verzorgingsstaat op de sociaaleconomische ongelijkheid. Zo is er in 
verschillende Europese landen sprake van herverdeling van inkomen, door 
inkomensbelasting en sociale verzekeringen. Dit zien we terug in de 
inkomensongelijkheid in West-Europa en de Verenigde Staten. . De 
inkomensongelijkheid is veel groter in de Verenigde Staten, dan in Europa 
(CBS 2009). Maar ook tussen Europese landen zijn er wel degelijk grote 
verschillen. De geringste inkomensongelijkheid is te vinden in de 
Scandinavische landen. Veel hogere inkomensongelijkheid is er in Groot-
Brittannië en Portugal, Spanje en Italië.  
Het idee is dat sociaaleconomische en etnische segregatieniveaus lager zijn in 
verzorgingsstaten die gekenmerkt worden door een sterke herverdeling van 
inkomen (Musterd 2005). In meer liberale verzorgingsstaten, zoals de 
Verenigde Staten, zijn er grotere inkomensverschillen die weer leiden tot een 
ongelijkmatige ruimtelijke spreiding. Economische en marktprocessen spelen 
een grotere rol in de spreiding van huishoudens naar inkomen in de 
Amerikaanse context, dan in veel Europese landen. Wel neemt de 
inkomensongelijkheid in veel Europese landen toe. En ook al is er sprake van 
een terugtredende overheid en privatiseringstendensen op de woningmarkt in 
veel Europese landen, de verschillen tussen Europa en Amerika zijn er nog 
steeds.  
 
De rol van de staat op de woningmarkt kan als aanvullende verklaring dienen, 
vooral ook voor verschillen binnen Europa. Nederland, Groot-Brittannië en 
Zweden zijn de drie landen met de grootste publieke huursector. In deze heeft 
de publieke woningbouw een belangrijk aandeel in het woningaanbod. 



 16

Daarnaast worden individuele huursubsidies verstrekt. De publieke huursector 
huisvest in deze landen een hoger aandeel huishoudens met lage inkomens 
dan in andere Europese landen (Van Kempen en Murie 2009). Als de sociale 
huurwoningen geconcentreerd zijn in bepaalde delen van de stad, kan worden 
verwacht dat er concentratiegebieden van lage inkomens ontstaan (ibidem). 
Tegelijkertijd wordt het kopen van een woning in deze landen steeds meer 
gestimuleerd. Goedkope sociale huurwoningen moeten plaatsmaken voor 
duurdere huur- en koopwoningen. Hierdoor kan de sociaaleconomisch 
segregatie toenemen, omdat er steeds minder alternatieven zijn voor de 
huishoudens met lage inkomens (Van Kempen en Murie 2009).  
 
Door verschillen in welvaartsstaatregimes, de rol van de staat op de woning-
markt en staatsinterventies, maken Europese steden niet eenzelfde ontwik-
keling door in tijden van economische herstructurering als Amerikaanse 
steden (Van Kempen en Murie 2009). Maar ook tussen Europese steden zijn 
er grote verschillen en de verwachting is dat zij zich in de komende jaren ook 
op verschillende manieren zullen ontwikkelen (ibidem).  
 

2.3.4 Stedelijk beleid en stedelijke context 

In de literatuur is er veel aandacht voor verzorgingsstaatregimes, waarbij de 
nadruk ligt op nationale instituties. Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat door 
processen van globalisering, nationale grenzen en nationale staten minder 
relevant zijn geworden voor het leven in de steden (Smets en Salman 2008). 
De mate waarin steden onderdeel zijn van een mondiaal netwerk is belangrijk 
voor het verklaren van verschillen tussen steden (Sassen 2001). 
Sociaaleconomische segregatie is hoger in voormalige industriesteden die 
kampen met economische herstructurering zoals Rotterdam, Antwerpen, 
Leeds en Detroit. Voormalige handelssteden met een sterk postindustrieel 
karakter, zoals Amsterdam en Hamburg, worden gekenmerkt door een 
mindere mate van sociaaleconomische segregatie. Dit betekent niet dat 
nationale staten er niet meer toe doen, maar heeft er wel voor gezorgd dat er 
in onderzoek steeds meer aandacht is voor verschillen in stedelijk beleid, als 
verklaring voor polarisatie en sociale ongelijkheid in steden. Steden 
concurreren over nationale grenzen heen met elkaar om bepaalde groepen 
aan te trekken. De creatieve klasse staat bijvoorbeeld de laatste jaren hoog op 
het prioriteitenlijstje van veel grote steden.  
 
 

2.4 Beleidsdiscussies: het bewerkstelligen van een sociale mix 

Grote steden in West-Europa en de Verenigde Staten zijn etnisch diverse 
steden. Deze diversiteit wordt veelal omarmd en gezien als een positief aspect 
van de stedelijke omgeving. Een te sterke etnische segregatie wordt echter 
gezien als een probleem. Politici en beleidsmakers spreken hun zorgen uit 
over de toename van etnische segregatie en armoedeconcentraties in de 
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grote steden. Veel minder aandacht is er voor segregatie van huishoudens 
met een hoog inkomen. De nadruk ligt vooral op de negatieve effecten van 
segregatie. De mogelijke positieve effecten van etnische concentratiegebieden 
worden nauwelijks nog belicht.  
 
Ongerustheid over segregatie en concentratie van etnische groepen is er niet 
alleen in landen met relatief hoge segregatieniveaus, zoals Groot-Brittannië en 
de Verenigde Staten. Ook in Scandinavië en Duitsland, landen met een 
beperkte segregatie wordt gediscussieerd over de toename van segregatie en 
de gevolgen daarvan voor de samenleving. De achtergrond van de zorgen 
over segregatie zijn tweeledig. Allereerst wordt ervan uitgegaan dat door 
etnische segregatie, gekoppeld aan sociale economische achterstand, de 
sociale ongelijkheid toeneemt. Het wonen in een buurt die wordt gekenmerkt 
door achterstand, beperkt de sociale mobiliteit van de bewoners, is de 
opvatting. Er wordt gewezen op het proces van negatieve socialisatie, door 
gebrek aan succesvolle rolmodellen of sociaal netwerk. Daarnaast ligt ook het 
gevaar van ruimtelijke stigmatisering op de loer als er armoedeconcentraties 
ontstaan. Bewoners worden bij sollicitaties dan bijvoorbeeld afgerekend op de 
buurt waar zij wonen, omdat deze in verband wordt gebracht met allerlei 
sociale problematiek.  De tweede zorg die in toenemende mate wordt geuit in 
discussies over segregatie, is dat voortdurende etnische segregatie het 
integratieproces belemmerd en de sociale cohesie bedreigt (Bolt e.a. 2009). 
Verschillende politici waarschuwen voor het ontstaan van parallelle 
gemeenschappen, waarbij bepaalde groepen geheel gescheiden leven van de 
omringende samenleving, waardoor bepaalde tradities en gebruiken kunnen 
worden behouden en integratie tegengehouden.  
Per land worden overigens andere accenten gelegd als het gaat om 
segregatieproblemen. In sommige landen, zoals Zweden, Nederland en 
Engeland, wordt etnische segregatie expliciet als probleem benoemd. In 
Frankrijk worden segregatieproblemen uitsluitend in sociaaleconomische 
termen belicht, omdat het republikeinse integratiemodel niet differentieert naar 
etniciteit.  
 

2.4.1 Sociale menging als oplossing 

De consensus onder politici en beleidsmakers is dat segregatie in de grote 
steden moet worden aangepakt en moet worden ingezet op sociale menging. 
Vooral het huisvestingsbeleid wordt gebruikt om deze menging te 
bewerkstelligen. Het idee is dat een divers woningaanbod, dat wil zeggen 
verschillende woningtypen en zowel huur als koop, zorgt voor een diverse 
bevolkingssamenstelling (Musterd en Andersson 2005). Vervolgens wordt 
verwacht dat sociale menging de sociale mobiliteit en integratie van de 
bewoners bevordert. Dat het samenwonen van verschillende groepen, de 
sociale cohesie en daarmee de integratie bevordert, is gebaseerd op de 
contacthypothese (Allport 1954). Als verschillende groepen contact met elkaar 
hebben, heeft dit een positief effect op de wederzijdse beeldvorming en 
acceptatie. Sociale menging vergroot de ontmoetingskansen tussen 
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verschillende groepen en meer contact zorgt voor wederzijds begrip en 
sympathie. Dit vormt het uitgangspunt van beleidsstrategieën in zowel de 
Europese als de Amerikaanse steden.  
 

2.4.2 Europese versus Amerikaanse aanpak 

De uitgangspunten van het mengingsbeleid in Europa en in de Verenigde 
Staten komen dan wel in grote lijnen overeen, er is niettemin een verschil in 
aanpak. Bolt (2009) onderscheidt op grond van de internationale literatuur vijf 
typen maatregelen in het huisvestingsbeleid, die bedoeld zijn om de 
segregatie aan te pakken: 
 
• Scattered-site-programma’s die erop zijn gericht sociale huurwoningen te 

verspreiden door deze te bouwen in blanke, niet arme wijken 
• Mobiliteitsprogramma’s, waarbij huursubsidie wordt gecombineerd met hulp 

bij het vinden van huisvesting in een buurt met een meer gebalanceerde 
samenstelling naar inkomen en/of etniciteit 

• Huursubsidies verstrekken, zodat de woningkeuze voor huishoudens met 
een laag inkomen worden vergroot  

• Woningverdelingssysteem, bijvoorbeeld door het stellen van quota’s voor 
bepaalde etnische of inkomensgroepen in buurten waar deze groepen 
oververtegenwoordigd zijn 

• Diversifiseren van de woningvoorraad; het bouwen van verschillende 
woningtypen en zowel koop als huur.  
 

Van deze vijf desegregatiemaatregelen zijn alleen de laatste twee gebruikelijk 
in Europa (Bolt 2009). In de Europese steden wordt vooral geprobeerd door 
herstructurering in de wijken de sociale mix te bewerkstelligen of te herstellen. 
Het beleid richt zich veelal op een beperkt aantal buurten in de steden, waarbij 
het doel is zowel fysieke als sociale veranderingen te verwezenlijken. 
Huursubsidies worden in sommige Europese landen ook verstrekt en de 
verwachting is dat deze vaak ook desegregerend werken. Huursubsidies zijn 
echter meestal niet bedoeld als maatregel om segregatie aan te pakken (Bolt 
2009).  
Scattered-site en mobiliteitsprogramma’s zijn karakteristiek voor het 
Amerikaanse stedelijke beleid. Met programma’s als ‘Moving to Opportunity’ 
wordt geprobeerd de positie van lage inkomenshuishoudens te verbeteren 
door ze te helpen verhuizen vanuit armoedeconcentraties naar woonwijken 
waar de middenklasse domineert. Een dergelijk grootschalig programma is er 
niet in Europa (Van Kempen e.a. 2009; Bolt e.a. 2009). Er zijn echter ook 
Amerikaanse federale programma’s die vergelijkbaar zijn met de Europese 
projecten zoals ‘Housing Opportunities for People Everywhere’ (HOPE VI). Dit 
programma richt zich op stedelijke vernieuwing door het slopen van bestaande 
problematische huisvesting en het creëren van een woningbestand voor 
verschillende inkomensklassen.  
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Het grootste verschil tussen de Amerikaanse en de Europese aanpak is de 
omvang van de beleidsinterventies. De Europese interventies zijn 
veelomvattender en bereiken een veel groter deel van de bevolking dan de 
Amerikaanse interventies (Musterd en Andersson 2005). In de volgende 
hoofdstukken wordt in meer detail aandacht besteed aan de effectiviteit van 
het hierboven beschreven beleid om segregatie aan te pakken en de kansen 
van de bewoners van concentratiegebieden te verbeteren.  
 
 

2.5 Conclusie: een internationale blik op Nederland 

De meeste Europese steden zijn geen verdeelde steden langs etnische of 
sociale scheidslijnen. De steden worden gekarakteriseerd door een sociale en 
etnische mix. In sommige Amerikaanse steden kan wel gesproken worden van 
een verdeelde stad, maar in de Europese context is er geen sprake van 
getto’s naar Amerikaans voorbeeld. Ook tekent er zich geen ontwikkeling af 
naar een sterkere ruimtelijke segregatie. Segregatieniveaus zijn in de Neder-
landse grote steden de afgelopen tien jaar redelijk stabiel gebleven. Eenzelfde 
beeld zien we in andere Europese steden in de Verenigde Staten. Er zijn geen 
aanwijzingen om aan te nemen dat de segregatie de afgelopen decennia 
enorm is toegenomen.  
 
Wat betreft etnische segregatie neemt Nederland een middenpositie in. De 
segregatie van etnische groepen is in Nederland hoger dan in de Scandina-
vische landen en Duitsland. Maar is lager dan etnische segregatie in Engeland 
en de Verenigde Staten. Ook in steden met een recente immigratiegeschie-
denis, zoals Barcelona, is voor sommige groepen de segregatie hoger dan die 
in Nederland. De totale omvang van de groep is echter beperkt.  
 
Redenen voor verschillen tussen landen en steden moeten worden gezocht in 
de samenstelling van de groep en de achtergrond van de migratie, structurele 
barrières, het type verzorgingsstaat en de stedelijke context. Het is lastig deze 
factoren uit elkaar te houden, aangezien ze vaak met elkaar zullen 
samenhangen.  
 
Ongeacht of er sprake is van toenemende segregatie, maken politici in Europa 
en de Verenigde Staten zich zorgen over de negatieve effecten van 
armoedeconcentraties en/of etnische concentratiegebieden. Sociale menging 
is het sleutelwoord en heeft als doel de sociale mobiliteit van bewoners en de 
situatie in de buurt (sociale cohesie, leefbaarheid) te verbeteren. De vraag is 
of sociale menging daadwerkelijk deze doelstellingen verwezenlijkt. 
Wetenschappelijk bewijs voor het vergroten van de sociale cohesie en sociale 
mobiliteit door menging is beperkt of niet éénduidig (Veldboer e.a. 2007).  
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De trends met betrekking tot etnische en sociaaleconomische segregatie,  
zoals ze in dit hoofdstuk zijn geschetst, zeggen nog weinig over de 
achterliggende patronen en specifieke beleidsaanpak in afzonderlijke landen. 
In de volgende hoofdstukken worden de ontwikkelingen in Nederland, Groot-
Brittannië, Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten nader toegelicht en 
worden de beleidsstrategieën, de kritieken daarop en lokale verschillen verder 
uitgediept.  
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3 RUIMTELIJKE SEGREGATIE IN NEDERLAND 

In zijn oratie stelde de demograaf Jan Latten (2005) dat Nederland ‘zwanger is 
van segregatie’. Hij beschreef diverse ontwikkelingen in Nederland die ertoe 
kunnen leiden dat ‘de uitersten in de maatschappelijke verdeling – de posities 
van achterblijvers en succesvollen – zich in de toekomst scherper profileren’. 
Een dergelijke tweedeling van de maatschappij zal zich ook ruimtelijk mani-
festeren in een onevenredige spreiding van bevolkingsgroepen, oftewel 
segregatie. Hij verwacht dat ondanks dat een deel van de etnische groepen 
zal stijgen op de maatschappelijke ladder, etniciteit een belangrijke component 
zal blijven in de ruimtelijke segregatie in Nederland.  
 
Het door Latten geschetste toekomstscenario is een schrikbeeld voor veel 
beleidsmakers en politici. Er bestaat in het bijzonder angst voor Amerikaanse 
toestanden, waarbij de ruimtelijke segregatie zeer sterk is en gepaard gaat 
met uiteenlopende negatieve effecten, zoals stigmatisering en een armoede-
cultuur. Dit alles roept vragen op over de omvang van segregatie in Nederland 
en de ontwikkelingen daarbinnen. Ook roept dit vragen op over wat dit 
betekent voor bewoners van dergelijke concentratiebuurten. In dit hoofdstuk 
gaan we op zoek naar de antwoorden.  
 
 

3.1 Etnische segregatie en concentratie 

De allereerset vraag die we hier beantwoorden, is de vraag hoe gesegregeerd 
en geconcentreerd de diverse etnische groepen nu eigenlijk wonen in Neder-
land en welke ontwikkeling zich de afgelopen jaren heeft afgetekend. Hoe 
reëel is het geschetste toekomstbeeld van een langs etnische lijnen verdeeld 
Nederland? Om hiervan een beter beeld te krijgen, bespreken we allereerst de 
segregatie-indexen van verschillende bevolkingsgroepen in de vier grote 
steden. Vervolgens kijken we naar de ontwikkeling van concentratiebuurten in 
Nederland en de ontmoetingskansen tussen verschillende bevolkingsgroepen.  
 

3.1.1 Spreidingspatronen 

Etnische segregatie doet zich voor in alle grote steden in Nederland, maar er 
zijn duidelijke verschillen tussen en binnen de vier grote steden (tabel 3.1). 
Den Haag kent het meest ongelijke spreidingspatroon van de vier grote 
steden. Bijna de helft van de bevolking van niet-westerse afkomst zou moeten 
verhuizen om een evenwichtige spreiding van deze groepen in Den Haag te 
bewerkstelligen. In de andere drie steden woont deze groep evenrediger 
verspreid over de stad. Ruim een derde (36-37%) zou in deze steden moeten 
verhuizen om de groep gelijkmatig over de stad te verdelen.  
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Naast het verschil in de mate van segregatie voor de niet-westerse bevolking 
als geheel, verschilt de mate van segregatie ook tussen de afzonderlijke 
bevolkingsgroepen. De Marokkaanse en Turkse bevolkingsgroepen wonen in 
alle vier steden het meest gesegregeerd. De Antilliaanse en Surinaamse 
bevolkingsgroep daarentegen wonen meer verspreid over de verschillende 
delen van de steden.  
 
De ontwikkeling van segregatie door de tijd  laat niet één specifiek patroon  
zien. Figuur 3.1 geeft aan dat er verschillen zijn in de etnische 
spreidingspatronen tussen de vier grote steden. Zo is in de periode 1998-2008 
de segregatie van de verschillende etnische groepen in Amsterdam en Den 
Haag redelijk stabiel gebleven. In Rotterdam en Utrecht zien we echter een 
minder stabiel beeld. In Rotterdam toont de segregatie van alle vier de 
bevolkingsgroepen juist een afname in dezelfde periode. In Utrecht is de 
segregatie daarentegen over het algemeen toegenomen. Alleen voor de 
Antilliaanse bevolkingsgroep zien we een toegenomen ruimtelijke spreiding in 
deze periode. Een belangrijke verklaring van de afwijkende ontwikkeling van 
de segregatie van niet-westerse allochtonen in Utrecht is de uitbreiding van de 
gemeente Utrecht in 2001 met de gemeente Vleuten-De Meer. In de 
voormalige gemeente Vleuten-De Meer is de groep niet-westerse allochtonen 
namelijk ondervertegenwoordigd, hetgeen zich vertaalt in een hogere 
segregatie-index (Bolt e.a., 2006).1 Vooral ook de Marokkaanse en Turkse 
bevolkingsgroepen zijn in Vleuten-De Meer flink ondervertegenwoordigd, al is 
hun aandeel wel enigszins toegenomen in de laatste jaren (Wijkenmonitor, 
2009).  
 
Ook ontwikkelt het spreidingspatroon van de afzonderlijke etnische groepen 
zich verschillend in de vier grote steden. Het spreidingspatroon van de 
Surinaamse bevolkingsgroep is in Amsterdam redelijk stabiel gebleven. In 
Rotterdam en Den Haag nam de segregatie van de Surinaamse bevolkings-
groep juist af. Terwijl de segregatie van de Turkse bevolkingsgroep in 
Amsterdam en Utrecht toenam, nam deze in Rotterdam af. Ook ten aanzien 
van de ruimtelijke spreiding van Antillianen zien we een uiteenlopend patroon: 
in Utrecht nam de segregatie van deze groep noemenswaardig af na 2004, 
ondanks een trend van toenemende etnische segregatie. In de andere steden 
is de segregatie van Antillianen redelijk stabiel gebleven. Ten aanzien van de 
Marokkaanse bevolking zien we een afnemende ruimtelijke concentratie in 
Rotterdam, tegenover een toename in Utrecht. In de steden Den Haag en 
Amsterdam is de ruimtelijke segregatie onder Marokkanen niet noemens-
waardig veranderd in de afgelopen tien jaar.   
 

                                                      
1 Het aantal autochtonen in Vleuten-de Meer is hoog (81%), in vergelijking met het 
percentage voor de gehele stad (69%). 
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Figuur 3.1 Segregatie-index voor de vier grote steden naar etnische groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: CBS 2009  
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De ontwikkeling in de spreiding van niet-westerse allochtonen over de 
verschillende stadsdelen in de afgelopen tien jaar laat een stabiel beeld zien. 
Van de vier grote steden tekent zich alleen in Rotterdam een tendens van 
ruimtelijke spreiding af. Voor de afzonderlijke etnische groepen is er geen 
eenduidig beeld, behalve dat de veranderingen in de laatste tien jaren beperkt 
zijn gebleven.  
 

3.1.2 Wonen in concentratiewijken en ontmoetingskansen 

Het aantal buurten met een hoge concentratie niet-westerse allochtonen is de 
afgelopen jaren toegenomen. In 2000 waren er 28 buurten op grond van 
postcodegebied, waar etnische minderheden een meerderheid vormden. Per 1 
januari 2008 was dit aantal toegenomen tot 50 buurten (CBS 2008). Het gaat 
hierbij echter zelden om etnisch homogene buurten. Juist de etnische diver-
siteit kenmerkt deze buurten. Wel wonen Marokkanen en Turken vaker in 
concentratiebuurten met relatief veel leden van de eigen etnische groep dan 
Antillianen en Surinamers (Musterd, verwacht). In het bijzonder is het aandeel 
van de bevolking van Marokkaanse afkomst, dat woont in een concentratie-
gebied van de eigen groep, toegenomen tussen 2000 en 2008. Van getto-
vorming, waarbij buurten worden gedomineerd door slechts één etnische 
groep, is in Nederland echter geen sprake.   
 
Aan de hand van isolatie-indexen kan inzicht worden gekregen in hoeverre 
groepen zich concentreren in bepaalde delen van de stad (zie hoofdstuk 1).  
Zo’n index laat zien hoe groot de kans is op een ontmoeting met iemand van 
de eigen etnische groep.  Deze ontmoetingskansen verschillen in Nederland 
voor de verschillende minderheidsgroepen. Zo hebben in Amsterdam de 
Surinamers de grootste kans iemand van de eigen groep te ontmoeten. In 
Rotterdam en Den Haag hebben Turken juist de grootste kans iemand van de 
eigen groep te ontmoeten en in Utrecht zijn dat de Marokkanen. Het is 
belangrijk te beseffen dat het hierbij gaat om statistische ontmoetingskansen. 
Dit zegt nog niets over daadwerkelijke ontmoetingen in de stad. Daarnaast zijn 
deze ontmoetingskansen sterk afhankelijk van de omvang van de groep. De 
groep niet-westerse allochtonen is de afgelopen jaren in de grote steden in 
aantal sterker toegenomen dan de autochtone bevolking. Als de etnische 
groep in omvang toeneemt, dan neemt ook de ontmoetingskans met de eigen 
groep toe. Daarom hebben relatief kleine bevolkingsgroepen, zoals bijvoor-
beeld Antillianen of Somaliërs, een kleinere kans op een ontmoeting met 
iemand van de eigen groep, dan leden van omvangrijkere bevolkingsgroepen, 
zoals de Turken of Marokkanen.  
 
De ontwikkeling van de statistische ontmoetingskansen van de verschillende 
etnische groepen laten een ander beeld zien dan de spreidingspatronen 
(figuur 3.1). Terwijl in Amsterdam de segregatie van de bevolkingsgroep van 
Turkse afkomst is toegenomen sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw, 
is de groep niet veel meer geïsoleerd geraakt. De kans dat iemand van Turkse 
afkomst een andere persoon van Turkse afkomst ontmoet, is nauwelijks 
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toegenomen. Wel is de kans op een ontmoeting met autochtonen afgenomen. 
In de periode 1995-2008 geldt voor de vier grootste etnische groepen in alle 
vier de grote steden dat de kans op een ontmoeting met autochtonen is 
afgenomen. Dit geldt overigens ook voor een ‘nieuwe’ etnische groep als de 
Somaliërs. De ontwikkeling van de ontmoetingskansen toont een meer een-
duidig beeld dan dat van de spreidingspatronen. Voor de Marokkaanse en 
Turkse bevolkingsgroepen is de kans op een ontmoeting met iemand van de 
eigen groep de afgelopen tien jaar toegenomen. De ontmoetingskansen van 
de Surinamers met de eigen groep zijn stabiel gebleven of kleiner geworden. 
Voor alle groepen en in alle steden is de kans op een ontmoeting met 
autochtonen kleiner geworden.  
 

Tabel 3.1 Ontmoetingskansen (Isolatie-index en Exposure-index, P*) 
 Met autochtonen Met eigen groep 
 1998 2008 1998 2008 
Amsterdam     
    Marokkanen 51 43 13 16 
    Turken 51 43 8 10 
    Surinamers 47 41 18 18 
    Antillianen 45 41 4 3 
    Somaliërs 44 41 0.5 0.2 
     
Rotterdam     
    Marokkanen 44 39 10 11 
    Turken 43 37 14 15 
    Surinamers 52 47 11 11 
    Antillianen 56 49 3 5 
    Somaliërs 57 45 0.5 0.5 
     
Utrecht     
    Marokkanen 62 55 15 18 
    Turken 63 56 - - 
    Surinamers 68 65 - - 
    Antillianen 71 68 1 1 
    Somaliërs 68 64 0.4 0.6 
     
Den Haag     
    Marokkanen 41 33 10 12 
    Turken 39 32 15 17 
    Surinamers 47 42 16 14 
    Antillianen 53 44 2 3 
    Somaliërs 46 34 0.7 0.6 
Bron: CBS, Statline 2009; Lautenbach en Ament (2004); Gijsberts en Dagevos (2009) 
 

Dat het aantal concentratiebuurten van niet-westerse allochtonen de 
afgelopen jaren is toegenomen, kan voor een groot deel worden verklaard 
doordat de omvang van deze groep is toegenomen door natuurlijke aanwas en 
immigratie. Hierdoor dalen ook de ontmoetingskansen tussen 
bevolkingsgroepen van buitenlandse afkomst en de autochtonen.   
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Op grond van een analyse van de woonmobiliteit van verschillende etnische 
groepen in de Nederlandse grote steden, concluderen Bolt en Van Kempen 
(2010) dat de ruimtelijke segregatie in Nederland op de korte termijn niet 
drastisch zal veranderen. Etnische groepen vertrekken veel minder vaak uit 
buurten met een hoge concentratie van niet-westerse allochtonen, dan de 
autochtonen. Slechts zeven procent van de Turken en Marokkanen is in de 
tweejarige onderzoeksperiode vanuit een etnische concentratiebuurt verhuisd 
naar een buurt die niet wordt gekenmerkt door een hoge concentratie niet-
westerse allochtonen (ibidem). Inkomen en opleiding hebben overigens wel 
een positief effect op het vertrekken uit een concentratiebuurt. Daarnaast is er 
ook een generatie-effect; de tweede generatie is meer geneigd te kiezen voor 
buurten waar de bevolkingssamenstelling meer divers is dan de eerste 
generatie.  
 
 

3.2 Sociaaleconomische segregatie en concentratie 

Behalve de vraag naar etnische segregatie doemt een tweede vraag op, 
namelijk of er zich een tweedeling langs sociaaleconomische lijnen aftekent. In 
hoeverre is er sprake van rijke en arme wijken? En in hoeverre concentreren 
arme huishoudens zich in bepaalde delen van Nederland? 
 
Allereerst zien we dat huishoudens met een laag inkomen oververtegen-
woordigd zijn in de vier grote steden. De lage inkomensgrens is gebaseerd op 
een vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks alleen aangepast voor prijs-
ontwikkelingen. In 2006 was de lage-inkomensgrens voor een alleenstaande 
zonder kinderen € 880,- netto per maand (CBS, 2009). Van alle huishoudens 
die moeten rondkomen van een laag inkomen, woont bijna een kwart in de 
grote steden (tabel 3.2). Dit is flink hoger dan het landelijke aandeel huis-
houdens met een laag inkomen. Bijna negen procent van de Nederlandse 
bevolking behoort tot de lage inkomensgroepen (ibidem:46). Er doen zich wat 
dit betreft overigens wel significante verschillen voor tussen de afzonderlijke 
steden. Amsterdam en Rotterdam staan bovenaan in de top tien van 
gemeenten met het hoogste aandeel huishoudens met een laag inkomen. 
Respectievelijk zeventien en zestien procent van de bevolking moet rond-
komen van een laag inkomen. Utrecht en Den Haag komen niet voor op deze 
lijst (ibidem).  
 
Ten tweede zien we dat binnen de steden huishoudens met lage inkomens 
niet sterk gesegregeerd wonen van andere sociaaleconomische groepen. Dit 
geldt evenmin in de grote steden. Van de vier grote steden is de segregatie 
van huishoudens met een laag inkomen het laagst in Amsterdam en het 
hoogst in Den Haag. Rotterdam en Utrecht nemen een tussenpositie in. De 
verschillen zijn kleiner als wordt gekeken naar de agglomeraties. In de periode 
1994-2006 is de segregatie van huishoudens met een laag inkomen redelijk 
stabiel gebleven.  
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Tabel 3.2 Segregatie-index (DI) lage inkomenshuishoudens 
 Gemeente Agglomeratie 
 1994 2000 2006 1994 2000 2006
Amsterdam 19.5 18.5 18.4 25.5 24.4 21.4 
Rotterdam 24.2 24.3 25.9 27.7 28.7 29.2 
Den Haag 26.7 28.9 28.7 29.5 30.4 30.1 
Utrecht 20.3 22.8 25.1 23.9 26.6 27.7 

Bron: CBS (2009); Lautenbach en Ament (2004) 
 

Ten derde zijn er in de grote steden wel gebieden aan te wijzen met een 
concentratie van huishoudens met een laag inkomen. Deze 
concentratiegebieden zijn in kaart gebracht door Nederland op te delen in 
gebieden van 500 bij 500 meter (CBS, 2009). Per gebied is vervolgens 
gekeken naar het aantal huishoudens met een laag inkomen. Gebieden met 
meer dan driehonderd huishoudens met een laag inkomen zijn als 
concentratiegebied aangemerkt. Zodoende waren er in 2006 in Nederland 135 
van dergelijke concentratiegebieden. Bijna alle concentratiegebieden liggen in 
de drie grootste steden: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (zie tabel 3.3).  
 

Tabel 3.3 Concentratie lage inkomenshuishoudens (2006) 
 Aantal gebieden % 
Amsterdam 67 50 
Rotterdam 37 27 
Den Haag 23 17 
Overig 8 6 
Totaal 135 100 

Bron: CBS 2009 
 

Ruimtelijke segregatie blijkt zich in mindere mate langs sociaaleconomische 
grenzen te manifesteren dan langs etnische lijnen. Een beperkte mate van 
sociaal-economische ruimtelijke segregatie betekent niet dat er geen 
ruimtelijke concentraties van de lagere inkomensgroepen zijn. Deze gebieden 
bevinden zich vooral in de grote steden.  
 
 

3.3 Verklaringen voor verschillen  

Het is lastig een eenduidige verklaring te geven voor de verschillen in  
segregatie tussen groepen en tussen steden in Nederland. We bespreken hier 
kort drie aspecten die in de literatuur worden gebruikt om de verschillen te 
duiden: (1) de woonvoorkeuren van bewoners, (2) het functioneren van de 
woningmarkt en (3) de stedelijke context. In het onderstaande lichten deze 
achtergronden kort toe.  
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Woonvoorkeuren en zelfsegregatie 
Woonvoorkeuren van verschillende groepen kunnen ertoe bijdragen dat 
segregatie in stand wordt gehouden en kunnen mogelijk ook verschillen in 
concentratie tussen groepen verklaren. Bij deze verklaring staat de eigen 
keuze dus voorop. Het gaat om zelfsegregatie, voortkomend uit een behoefte 
om bij elkaar te willen wonen. Uit onderzoek naar de woonvoorkeuren en 
woonprioriteiten van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen blijkt dat 
vooral de Marokkaanse en Turkse groep sterk gericht is op de eigen familie 
(Kullberg e.a., 2009). Zij vinden het belangrijk in de buurt van verwanten te 
wonen. Door de deelnemers van Antilliaanse en Surinaamse afkomst wordt 
daarnaast ook gewezen op het belang van de nabijheid van hun sociale 
netwerk van vrienden (ibidem). De onderzoekers stellen bovendien dat naast 
de rol van sociale netwerken, etnische concentratie voortkomt uit het belang 
van etnische voorzieningen, winkels en in mindere mate de nabijheid van de 
moskee. Overigens leeft ook bij autochtonen een voorkeur om onder elkaar te 
willen wonen en is er behoefte aan het vasthouden van het bekende en dat 
wat vertrouwd is (ibidem). Dit uit zich bijvoorbeeld in een zogenoemde ‘witte 
vlucht’ van autochtonen uit de stad naar voorsteden en buitenwijken, al zullen 
bij deze vlucht ook vooral woonambities een rol spelen (grotere woning, 
veiligere omgeving et cetera).  
 
Barrières op de woningmarkt 
De hoogte van iemands inkomen is sterk bepalend voor iemands toegang tot 
de woningmarkt. Ruimtelijke concentratie van goedkope huurwoningen in 
sommige delen van de grote steden is dan ook een belangrijke verklaring voor 
de spreiding van verschillende inkomensgroepen over de stad. De buurten 
met een hoge concentratie van lage inkomens zijn vaak ook de buurten met 
een hoge concentratie niet-westerse allochtonen. Deze twee aspecten hangen 
met elkaar samen, omdat niet-westerse allochtonen zijn oververtegenwoordigd 
in de lage inkomensgroepen. Ontwikkelingen in de lokale woningvoorraad, 
bijvoorbeeld nieuwbouw in het middeldure segment en wijkvernieuwing, 
kunnen de concentratie van niet-westerse allochtonen in bepaalde buurten 
dan verminderen.  
 
Naast inkomen en woningaanbod speelt de omvangrijke sociale huursector 
ook een belangrijke rol in de toegang tot de woningmarkt en op die manier 
mogelijk in de ruimtelijke spreiding van verschillende bevolkingsgroepen. Uit 
onderzoek blijkt echter dat in Nederland de effecten van woonruimteverdeling 
op etnische segregatie beperkt zijn (Bos e.a., 2005). Inkomenseisen en 
huishoudcriteria bleken niet of nauwelijks een rol te spelen als verklarende 
factor waarom iemand in een etnische concentratiewijk terechtkomt.  
 
Er is weinig bekend over discriminatie op de woningmarkt en de uitkomsten 
die er liggen, wijzen in verschillende richtingen. Uit focusgroepgesprekken in 
recent onderzoek komen vanuit de deelnemers geen signalen van ervaringen 
discriminatie in de sociale huursector naar voren. In de particuliere huursector 
speelde dit soms wel (Kullberg e.a. 2009). Uit onderzoek onder Marokkaanse 
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Rotterdammers komt naar voren dat het woonruimteverdelingssysteem en de 
werkwijze van de corporaties bij vernieuwing ondoorzichtig zijn, wat voor 
sommige betrokken bewoners het gevoel oproept te worden gediscrimineerd 
op grond van hun afkomst (Schriemer en Kasmi 2007). Zij hebben 
bijvoorbeeld het idee te worden overgeslagen als woningen worden 
gerenoveerd of dat ‘alle buitenlanders in één wijk worden geplaatst.’  
 
Van belang is op te merken dat het in bovenstaande onderzoeken gaat om 
een gevoel te worden gediscrimineerd en niet om een bewezen discrimine-
rende werking van het woonruimteverdelingssysteem. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het woonruimteverdelings-
systeem niet op zelfstandige wijze leidt tot etnische segregatie (Bos e.a., 
2005). Gevoelens van uitsluiting kunnen niettemin een rol spelen bij het kiezen 
van een woonomgeving en segregatie in de hand werken. Uit onderzoek naar 
de woonpositie van niet-westerse allochtonen blijkt bijvoorbeeld dat leden van 
een etnische minderheidsgroep terughoudend zijn ten aanzien van het wonen 
in een buitenwijk ‘tussen de Nederlanders’ (Kullberg e.a., 2009). Het idee te 
worden weggekeken door de autochtonen en de angst geïsoleerd te blijven 
omdat het niet lukt om in contact te komen met de autochtone buren, voeden 
deze terughoudendheid.  
 
Op de Nederlandse koopmarkt lijkt discriminatie op grond van de buurt of 
etniciteit slechts een beperkte rol te spelen. Maar uitsluitingspraktijken zijn niet 
geheel afwezig en kunnen juist in tijden van economische neergang of een 
‘kredietcrisis’ weer de kop op steken. Dit kan bijvoorbeeld doordat financiële 
instellingen hypotheekaanvragen afwijzen op grond van de locatie van een 
woning. Deze praktijken, al komen ze niet structureel voor, lijken in Nederland 
terug van weggeweest (Aalbers, 2010). Zo uitten makelaars en notarissen in 
de regio Rotterdam en Den Haag in de zomer van 2009 hun zorgen over het 
wegvallen van financieringen in sommige Vogelaarwijken. “Banken willen 
alleen nog veilige hypotheken verstrekken. Moeilijke wijken en moeilijke 
kopers vallen buiten de boot. Er staat nergens op papier dat in achterstands-
wijken geen hypotheken meer worden verstrekt, maar daar komt het wel op 
neer”, aldus de Rotterdamse notaris Van Heeswijk in de Volkskrant.2 Deze 
mening wordt bevestigd door andere betrokkenen (zie Aalbers, 2010). Een 
van de gevolgen van een dergelijke uitsluiting is dat het ook voor mensen met 
een goed inkomen onmogelijk wordt een woning te kopen in een minder 
koopkrachte buurt. Het belemmert wooncarrières binnen de buurt.  
 
De stedelijke aantrekkingskracht en de arbeidsmarkt  
Veldboer en Van der Graaf (2007) wijzen erop dat verschillen in de stedelijke 
context ook van invloed zijn op de mate van segregatie (tabel 3.4). De 
stedelijke arbeidsmarkt kan belemmerend of juist positief werken. In 
Rotterdam is er vooral werk voor lager geschoolden. Tegelijkertijd kampt de 

                                                      
2 Eerenbeemt, M. van den en M. Rengers, Geen hypotheken meer in Vogelaarwijk. De 
Volkskrant, 24 juni 2009.  
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stad met een hogere werkloosheid onder sommige groepen laaggeschoolden 
(ibidem). Door concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen 
etnische tegenstellingen toenemen. Aangezien het Rotterdam vooralsnog 
maar beperkt lukt de middenklasse binnen de stadsgrenzen te behouden, 
wordt het lastig de gewenste sociale mix van hogere en lagere inkomens tot 
stand te brengen. In Amsterdam trekt de middenklasse juist naar de stad en is 
er sprake van een gespannen huizenmarkt. Sociale menging komt daardoor 
mogelijk gemakkelijker en door vrije keuze van de bewoners tot stand.  
 

Tabel 3.4 Verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam 
Amsterdam Rotterdam
Handelsstad Industriestad 
Sterk post industrieel Opkomend postindustrieel 
Creatieve stad Sportstad 
Gedeelde stad, kloof tussen arm en rijk Arme stad 
Gespannen huizenmarkt Ontspannen huizenmarkt 
Middenklasse trekt naar de stad Middenklasse trekt uit de stad 
Gemiddeld inkomen op landelijk niveau Gemiddeld inkomen lager 
Segregatie-index voor inkomen <20 Segregatie-index > 20  
Werkloosheid immigranten gemiddeld  Werkloosheid immigranten groter 
Etnische concentratie: naoorlogse wijken Etnische concentratie: vooroorlogse wijken
Illegalen wonen bij familie (ergo: sociale 
controle) 

Illegalen wonen zelfstandig (ergo: 
overlast) 

Bron: Veldboer en Van der Graaf (2007:153) 
 
 

3.4 Segregatie als probleem en stedelijke beleidsinterventies 

Het idee dat segregatie een negatieve invloed heeft op participatie en 
integratie is niet nieuw. Al halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw 
werd duidelijk dat de gastarbeiders in Nederland zouden blijven en werd er 
een begin gemaakt met het ontwikkelen van spreidingsprogramma’s in grote 
steden als Amsterdam en Rotterdam (Musterd en Ostendorf, 2009; Penninx 
e.a., 1998). Deze plannen werden echter – vanwege verschillende juridische 
obstakels – nooit in praktijk gebracht. In de jaren tachtig verdween etnische 
segregatie als probleem enige tijd van de politieke agenda. De aandacht voor 
het aanpakken van achterstand bleef onverkort van kracht, maar dit werd los 
gezien van het fenomeen concentratiewijk (Koopmans, 2002). Etnische 
segregatie werd niet langer eenzijdig als een probleem gezien, maar ook als 
een mogelijkheid voor groepsemancipatie. Vanaf halverwege de jaren 
negentig veranderde het politieke klimaat en kwam er steeds meer kritiek op 
de multiculturele visie op integratie. Er werd gewaarschuwd voor het ontstaan 
van een kloof tussen de autochtone bevolking en een etnische onderklasse. 
Het gebrek aan sociale cohesie en de concentratie van etnische minderheden 
in bepaalde delen van de grote steden staat sindsdien boven aan de lijst van 
dringende sociale kwesties, waarvoor overheidsingrijpen gewenst is. Deze  
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urgentie zien we terug in zowel het rijksbeleid als de beleidspraktijk in de grote 
steden.  
 

3.4.1 Het rijksbeleid 

Naast arbeid en onderwijs is wonen een belangrijk domein waarin 
integratiebeleid vorm krijgt. De ambitie van het ministerie van VROM is om 
een integratiestimulerend woonbeleid te voeren (Ministerie van VROM/WWI, 
2007). Daartoe zijn vier speerpunten geformuleerd die zowel de concentratie 
van huishoudens met lage inkomens moeten verminderen als de leefbaarheid 
in achterstandsbuurten moeten verbeteren, namelijk: 
• verdere differentiatie van de eenzijdige woningvoorraad in de 

concentratiewijken; 
• uitvoeren van regionale afspraken over huisvesting van lage inkomens in 

randgemeenten van de grote steden; 
• reguleren van de instroom van lage inkomensgroepen in 

concentratiewijken van huishoudens met een laag inkomen; 
• het realiseren van een stimulerende leefomgeving in concentratiebuurten. 
 
Een stimulerende woonomgeving, in dit geval een sociaaleconomische 
gemengde woonomgeving waarin autochtonen en allochtonen contact met 
elkaar hebben, wordt derhalve gezien als cruciaal voor sociale stijging en 
emancipatie (ibidem). Het idee is dat de woonomgeving dan heeft een 
integrerende werking heeft. Een gebiedsgerichte aanpak moet uitkomst 
bieden. Om een tweedeling tussen kansarme wijken en andere wijken te 
voorkomen, introduceerde de toenmalige minister van Wonen, Wijken en 
Integratie in 2007 een programma om probleemwijken in prachtwijken te 
veranderen.  
Hiertoe werden veertig wijken geselecteerd waar sprake is van een cumulatie 
van fysieke en sociale problemen en waar een grotere kans bestaat dat 
kwetsbare groepen de aansluiting bij de samenleving kwijtraken.  
Zowel fysieke ingrepen als verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving 
door sloop, nieuwbouw en veranderingen in de publieke ruimte, als sociale 
interventies zijn onderdeel van het gebiedsgerichte beleid.   
 

3.4.2 Stedelijk beleid 

Uit een analyse van Meerjarenontwikkelingsprogramma’s (MOP) van de 
steden blijkt dat op twee gemeenten na, alle gemeenten de ruimtelijke 
concentratie van bevolkingsgroepen langs sociaaleconomische en/of etnische 
lijnen als een probleem zien (Bolt en Van Kempen, 2008). Dat deze 
bevolkingsconcentraties de sociale cohesie in de stad aantasten, wordt daarbij 
steevast aangegeven. Andere nadelen die worden genoemd zijn de 
probleemcumulatie, de aantasting van de leefbaarheid, de beperking van de 
wooncarrière en het ontstaan van armoedewijken (ibidem). Sociale menging, 
door met name het herstructureren van de woningvoorraad, moet de nadelen 
het hoofd bieden. Ook in de vier grote steden is sociale menging het 
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sleutelwoord. Er zijn echter lokale verschillen in de manier waarop wordt 
geprobeerd de gewenste sociale mix tot stand te brengen en de accenten die 
worden gelegd. Ter illustratie bespreken we hier kort de Rotterdamse en de 
Amsterdamse aanpak.  
 
De afgelopen jaren heeft Rotterdam het vestigingsbeleid aangescherpt om de 
concentratie van ‘kansarmen’ in bepaalde delen van de stad tegen te gaan. 
Het doel van dit beleid is om het sociaal-economisch draagvlak van 
achterstandsbuurten te verbeteren en de leefbaarheid en het woongenot in 
deze buurten te vergroten. Zodoende moet inkomenssegregatie worden 
tegengegaan en moet selectieve instroom en uitstroom worden voorkomen. Er 
wordt daarbij zowel ingezet op het aantrekken en vasthouden van midden- en 
hogere inkomens, als op het verspreiden van kansarme groepen. De bouw 
van dure huurappartementen in en om de binnenstad moet huishoudens met 
een hoger inkomen aantrekken, zowel van binnen de stad als van daarbuiten. 
Gerichte inzet van huisvestingsvergunningen moet het ‘verlies aan 
draagkracht van wijken door segregatie naar inkomen en 
huishoudenssamenstelling’ bestrijden (Gemeente Rotterdam, 2007). Op 1 
januari 2006 trad hiertoe de Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke 
problematiek in werking, beter bekend als de Rotterdamwet. Deze wet biedt 
de mogelijkheid om in een aantal aangewezen gebieden vestigers van buiten 
de stadsregio te weren als zij niet beschikken over inkomen uit werk, pensioen 
of studiefinanciering. Het doel is een meer gelijkmatige spreiding van 
kansarmen over de stad.  
 
Een ongedeelde stad is een van de thema’s van de Amsterdamse Woonvisie. 
Alle bevolkingsgroepen moeten in alle wijken kunnen wonen. Het doel is dat 
alle buurten toegankelijk zijn voor zowel jong en oud, arm en rijk. Segregatie 
langs etnische lijnen wordt in de woonvisie pas als probleem gezien als het 
samengaat met sociaaleconomische achterstanden (Gemeente Amsterdam, 
2007). Het woonbeleid in Amsterdam is meer dan het Rotterdamse beleid 
gericht op de vrije keuze. Vooral woningdifferentiatie (verschillende 
woonvoorkeuren en verschillende prijsniveaus) wordt als wapen in de strijd 
ingezet tegen verdergaande segregatie. Het doel is om midden en hoge 
inkomens in de stad te kunnen houden en tegelijkertijd huishoudens met lage 
inkomens niet uit te sluiten op de Amsterdamse woningmarkt of afhankelijk te 
maken van bepaalde segmenten van de woningmarkt (verdringing 
voorkomen). De toegankelijkheid van gebieden met een grote marktdruk voor 
lage en middeninkomens garanderen en het vergroten van het aanbod in het 
middensegment zijn prioriteiten in de huidige Amsterdamse woonvisie.  
Een belangrijk punt in de woonvisie is het behouden van de allochtone 
middenklasse. Naast de Surinaamse middenklasse, ziet de gemeente nu ook 
Turken en Marokkanen naar suburbaan gebied vertrekken. De verwachting is 
dat als deze middengroepen niet behouden worden, de segregatie van 
etnische groepen in de toekomst veel sterker zal samenhangen met sociaal-
economische segregatie (Gemeente Amsterdam, 2007). 
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3.5 Opbrengsten beleidsinterventies en aangrijpingspunten   

Met het sociale mengingsbeleid en de wijkaanpak wordt beoogd op drie 
terreinen resultaat te boeken: 
• deconcentratie in (achterstands-)buurten; 
• de spreiding van etnische en kansarme bevolkingsgroepen over een buurt 

of stad; 
• de kansen en integratie van de bewoners. 
 
We bespreken hieronder wat aan de hand van recente studies kan worden 
gezegd over de opbrengsten van de beleidsinterventies op deze drie terreinen 
en de aangrijpingspunten die naar voren komen uit onderzoek om de 
opbrengsten te versterken.   
 
Deconcentratie op buurtniveau 
 
Het huidige beleid wil sociale menging op buurtniveau realiseren en daarmee 
armoedeconcentraties voorkomen en een cumulatie van problemen 
doorbreken. Hiervoor wordt zowel ingezet op sociale als fysieke interventies in 
de buurt. Op grond van een aantal studies zijn er van de fysieke ingrepen op 
buurtniveau twee duidelijke opbrengsten te noteren. Allereerst is de sociale 
mening in de herstructureringswijken vergroot. De combinatie van sloop en het 
bouwen van duurdere woningen is inderdaad succesvol in het vergroten van 
de sociale mix in de aandachtswijken (Van Kempen e.a., 2009). Er komen 
nieuwe bewoners naar de buurt, die gemiddeld een hoger inkomen hebben 
dan de oorspronkelijke bewoners. Bovendien verandert hierdoor ook de 
omvang van bepaalde aan de bevolkingssamenstelling gerelateerde 
problemen (Wittebrood en Van Dijk 2007). Deze menging leidt bijvoorbeeld tot   
een toegenomen koopkracht in de buurt, waardoor bepaalde voorzieningen 
kunnen worden behouden. Ten tweede zorgen onderhoud aan gebouwen, 
fysieke herstructurering en de verkoop van sociale huurwoningen voor een 
vermindering van de gerapporteerde overlast, onveiligheid en verloedering van 
de wijk (Marlet e.a., 2009; Wittebrood en Van Dijk, 2007).  
 
Onderzoek naar de opbrengsten en gevolgen van sociale menging op de 
sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt onderstreept de uitgangspunten 
van de wijkaanpak dat alleen fysieke ingrepen niet voldoende zijn om het 
gewenste resultaat te bereiken. Sociale menging betekent immers niet 
automatisch dat verschillende bevolkingsgroepen contact met elkaar hebben. 
Uit onderzoek in Rotterdam blijkt bijvoorbeeld dat de contacten tussen 
huishoudens met een laag inkomen en huishoudens met een hoog inkomen 
vaak oppervlakkig en soms zelfs vijandig zijn (Uitermark e.a., 2007). Juist in 
homogene buurten waar de afstand tussen de bewoners gering is, zijn er over 
het algemeen veel sociale contacten in de buurt en is de sociale cohesie groot 
(Van Kempen e.a., 2009). Bij het doorbreken van dergelijke sociale netwerken 
door grootschalige herstructurering dreigt anomie en sociale isolatie, zeker als 
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er geen nieuwe contacten voor in de plaats komen (ibidem). Ook onderzoek 
naar de sociale contacten van nieuwe bewoners in naoorlogse wijken 
onderstreept dat sociale menging in buurten de sociale cohesie niet altijd ten 
goede komt (Van Beckhoven en Van Kempen 2003, Dekker en Bolt 2006). De 
nieuwe bewoners maken namelijk nauwelijks gebruik van de faciliteiten in hun 
nieuwe woonbuurt. Ook speelt hun sociale leven zich veelal buiten de buurt af. 
Op het niveau van de woonblokken zorgt de menging van huishoudens naar 
sociaaleconomische klasse geregeld tot wrijvingen tussen verschillende 
groepen (Bouw en Karsten, 2007). Dergelijke wrijvingen zouden zich vooral in 
de gedeelde ruimte – zoals binnenruimtes en galerijen – voordoen.  
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat objectieve verbeteringen in de veiligheid, 
zoals een afname van de geregistreerde criminaliteit, niet betekent dat de 
veiligheidsbeleving van de bewoners verbetert. Uit onderzoek naar de 
buurtbeleving van bewoners van verschillende naoorlogse wijken blijkt dat de 
meerderheid vindt dat de veiligheid niet is toegenomen en het imago van de 
buurt niet is verbeterd door de stedelijke vernieuwing (Van Kempen e.a., 
2009).  
 
Evaluatie-onderzoeken naar de opbrengsten van sociale ingrepen op 
buurtniveau zijn in aantal beperkt. Op grond van onderzoek zijn er wel 
aangrijpingspunten van welk type sociale ingrepen wordt verwacht dat deze de 
opbrengsten van fysieke ingrepen kunnen versterken en mogelijke 
schaduweffecten van deze ingrepen kunnen afzwakken. Allereerst kan het in 
een vroeg stadium betrekken van bewoners in het besluitvormingsproces en 
inspraak geven in de veranderingen ervoor zorgen dat zij de veranderingen 
niet als een bedreiging ervaren (Van Kempen e.a., 2009). Het is belangrijk dat 
bewoners zich mede-eigenaar voelen van de publieke ruimte; pas dan zullen 
zij anderen aanspreken op ongewenst gedrag, diverse activiteiten 
ondernemen en verbindingen aangaan met andere groepen in de buurt 
(Uitermark en Duyvendak, 2007). Ten tweede is het stimuleren van 
wooncarrieres binnen de buurt belangrijk. Wanneer de woningvoorraad 
voldoende veelzijdig is, zodat ook sociale stijgers in de buurt kunnen blijven 
wonen, houdt dit de sociale verbindingen in stand. Nieuwe bewoners van 
buiten de buurt scoren daarentegen slecht op sociale contacten en dragen niet 
bij aan de sociale cohesie in de buurt (Dekker en Bolt, 2006). 
 
Desegregatie in de grote steden 
 
Het is lastig om de opbrengsten van het huidige mengingsbeleid op de 
spreiding van etnische groepen en lage inkomenshuishoudens over de 
verschillende stadsdelen vast te stellen. Het is immers onduidelijk hoe de 
ontwikkeling van de spreidingspatronen eruit had gezien als er geen beleid 
gericht op desegregatie was gevoerd. Toch kan in de grote steden van 
Nederland, met Rotterdam als voorzichtige uitzondering, niet worden 
gesproken van een eenduidige afname van segregatie. We hebben eerder in 
dit hoofdstuk laten zien dat de ontwikkelingen voor de verschillende groepen 
niet eenduidig zijn en bovendien verschillen per stad. Demografische en 
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economische ontwikkelingen, maar ook individuele woonvoorkeuren zijn sterk 
bepalend voor de spreidingspatronen in de grote steden. Zo kan een toename 
van minder kansrijke groepen en etnische minderheden in de steden het 
bewerkstelligen van de gewenste spreiding bemoeilijken.  
 
Een extra complicatie is dat sociale menging in de aandachtsbuurten kan 
leiden tot het ontstaan van concentratiegebieden in andere delen van de stad, 
de zogenaamde ‘waterbedeffecten’. Tot op heden is er in onderzoek nog geen 
eenduidig bewijs gevonden voor dergelijke ‘waterbedeffecten’ van het huidige 
wijkenbeleid (Leidelmeijer e.a. 2009). De onderzoekers concluderen dat er 
geen sprake is van een ‘algemene en systematische verplaatsing van 
leefbaarheidsproblemen vanuit de aandachtswijken naar andere gebieden’. 
Tegelijkertijd signaleren zij dat er wel specifieke situaties zijn waarin de 
veranderingen in de aandachtswijk bijdragen aan de minder gunstige 
ontwikkeling in andere gebieden, bijvoorbeeld bij uitplaatsing van bewoners 
die bij voorrang elders in een complex of buurt worden gehuisvest. Dit laatste 
blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek onder voormalige bewoners van 
herstructureringsbuurten. Huishoudens die door sloop in dergelijke buurten 
moeten verhuizen, komen vaak in een vergelijkbare buurt wat betreft etnische 
en sociaaleconomische samenstelling terecht. Hierdoor kunnen dan nieuwe 
concentratiegebieden ontstaan (Bolt e.a., 2009).  
 
Individuele kansen en integratie 
 
Etnische concentratiegebieden en armoedeconcentraties worden door 
beleidsmakers en politici als een belemmering gezien voor de kansen en het 
integratieproces van de bewoners. De gedachte hierachter is dat er een 
zelfstandig effect uitgaat van de sociaaleconomische of etnische samenstelling 
van de buurt op de positie van de bewoners, los van individuele kenmerken 
zoals opleidingsniveau of leeftijd. De resultaten van onderzoek naar dergelijke 
buurteffecten wijzen overigens in verschillende richtingen. Wel blijken individu-
ele kenmerken nog altijd belangrijker in het reproduceren van sociale ongelijk-
heden.3 Sommige studies verwijzen naar geringe zelfstandige buurteffecten op 
de sociaaleconomische positie van de bewoners, in andere worden geen 
zelfstandige effecten gevonden (zie bijvoorbeeld Uunk, 2001; Van der Laan 
Bouma-Doff 2005; Musterd e.a., 2006). Op andere terreinen zijn de effecten 
eenduidiger en worden sterkere buurteffecten gevonden. Zo blijkt uit 
onderzoek dat een combinatie van een gemiddeld lage sociaaleconomische 
status, een concentratie van niet-westerse migranten en snelle veranderingen 
van de bevolkingssamenstelling de kans vergroot dat bewoners van deze 
buurten slachtoffer worden van criminaliteit en zich onveilig voelen (Wittebrood 
en Van Dijk, 2007; Leerkens en Bernasco, 2007). Daarnaast worden er 
substantiele buurteffecten gevonden van het wonen in een concentratiegebied 
van niet-westerse allochtonen op interetnische sociale contacten. De kans dat 

                                                      
3 Voor een overzicht van de literatuur over buurteffecten in Nederland, zie Gijsberts e.a. 
2010. 
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migranten contacten onderhouden met autochtone Nederlanders is kleiner in 
concentratiewijken. Autochtonen die in een concentratiewijk wonen hebben 
meer kans dat zij in contact komen met migranten, al is het buurteffect hier 
minder groot (Gijsberts e.a., 2010.). Als het gaat om buurteffecten op 
wederzijdse beeldvorming tussen autochtonen en migranten is het vooral de 
verandering van het aandeel migranten in de laatste vijf jaar dat een negatief 
effect heeft op de ervaren discriminatie en de opvattingen over autochtonen. 
Er werden geen buurteffecten gevonden voor de opvattingen van autochtonen 
over migranten (ibidem).  
 
Ook als er geen eenduidige buurteffecten worden gevonden, betekent dit niet 
dat de buurt niet van invloed is op de positie van de bewoners. Inzicht in de 
mechanismen die op buurtniveau een rol kunnen spelen voor de kansen van 
individuen, is belangrijk en biedt aanknopingspunten voor beleidsinterventies. 
Het gaat dan om de vraag op welke manier de buurt van invloed is op de 
positie van de bewoners, zowel in positieve als in negatieve zin. Onderzoek in 
twee buurten in Den Haag, een buurt met een overrepresentatie van lage 
inkomens en een buurt met een sociale mix, wijst er bijvoorbeeld op dat de 
buurt op verschillende en soms zelfs tegenstrijdige wijze de 
arbeidsperspectieven van bewoners beïnvloedt (Pinkster, 2009). Sociale 
isolatie, negatieve socialisering en de lokale sociale infrastructuur in de lage-
inkomensbuurt hebben een negatief effect op de arbeidsmarktpositie van de 
buurtbewoners. Tegelijkertijd heeft het wonen in een achterstandsbuurt niet 
alleen maar negatieve effecten. Bewoners ontwikkelen volgens Pinkster 
‘betekenisvolle relaties met andere bewoners en gebruiken deze relaties om 
verder te komen op de arbeidsmarkt’.  
 
Tot slot wordt voor het versterken van de positie van bewoners door zowel 
beleidsmakers als onderzoekers veel verwacht van rolmodellen in 
achterstandsbuurten. In een overzicht van de stand van zaken van de 
wijkenaanpak haalt minister Van der Laan een aantal successen aan, 
waaronder het programma ‘Scoren in de wijk’. Dit is een initiatief van vijf 
betaaldvoetbalclubs. De minister stelt dat ‘de invloed van profvoetballers als 
rolmodel op jongeren niet is te overschatten’.4 Ook vanuit de 
wetenschappelijke hoek is er ondersteuning voor het positieve effect van 
rolmodellen. Volgens Veldboer en Van der Graaf (2007) zou de bescheiden 
verheffende werking van de middengroepen in achterstandsbuurten aan 
gewicht kunnen winnen door het instellen van mentorprojecten in gemengde 
wijken, waarin bewoners op achterstand worden gekoppeld aan ‘voorbeeldige’ 
middengroepen. Vooral sociale stijgers van de eigen etnische groep en de 
creatieve klasse (zoals kenniswerkers, ontwerpers en architecten) lijken hierin 
een betekenisvolle rol te kunnen spelen. Het zijn vooral deze twee groepen die 
contacten aangaan met bewoners in een achterstandspositie en voor deze 
groep concreet iets doen, bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij sollicitaties. De 

                                                      
4 Brief van minister Eberhard van de Laan, over de wijkenaanpak, verzoek van Cie. voor 
Wonen, Wijken en Integratie d.d. 20 april 2009. 
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jonge economische middenklasse is daarentegen veel minder toegankelijk, 
tolerant en toegerust voor de (behoeften en noden van de) armere 
buurtbewoners. 
 
Kortom, het wonen in een concentratiegebied kan op verschillende manieren 
van invloed zijn op de positie van bewoners, zowel in positieve als in 
negatieve zin. Meer kennis over de gevolgen van sociale menging op de 
sociale positie van de bewoners is noodzakelijk, om de eventuele 
schaduwzijden bijvoorbeeld als gevolg van het doorbreken van bestaande 
netwerken te ondervangen. Vooralsnog wijst het beschikbare onderzoek in de 
richting van het ondersteunen van het betrekken van bewoners, rolmodellen 
en het behouden van de sociale stijgers van de verschillende etnische 
groepen.   
 
 

3.6 Conclusie 

Segregatie langs etnische lijnen komt in alle vier de grote steden voor. De 
etnische segregatie is het sterkst in Den Haag en het laagst in Utrecht. 
Daarnaast wonen de Marokkaanse en Turkse bevolkingsgroepen sterker 
gesegregeerd dan de Surinaamse en Antilliaanse bevolkingsgroepen. De 
sociaaleconomische segregatie in de grote steden is beperkter dan de 
ruimtelijke concentratie naar etnische herkomst. Maar ook hier geldt dat er 
grote verschillen tussen steden zijn. Amsterdam is sociaaleconomisch gezien 
veel meer een gedeelde stad dan Den Haag en Rotterdam. Tegelijkertijd is het 
aantal wijken met een concentratie van huishoudens met een laag inkomen in 
Amsterdam groter. De specifieke lokale context en vooral de stedelijke 
arbeidsmarkt en de aantrekkingskracht voor uiteenlopende bevolkingsgroepen 
vormen belangrijke verklaringen voor de gevonden verschillen tussen steden. 
 
De ontwikkeling van de segregatie van niet-westerse allochtonen in de grote 
steden laat een redelijk stabiel beeld zien. De segregatie is gedurende de 
afgelopen tien jaren niet noemenswaardig veranderd. Alleen in Rotterdam is 
sprake van een zichtbare afname. Voor de afzonderlijke etnische groepen is 
overigens geen eenduidige trend op te tekenen. De ontwikkelen verschillen 
per stad. Wel wonen de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen sterker 
gesegregeerd dan de Antilliaanse en Surinaamse bevolkingsgroepen. 
Evenmin ten aanzien van ruimtelijke segregatie naar inkomen is er sprake van 
een duidelijke opwaartse of neerwaartse trend. In de periode 1994-2006 is de 
segregatie van huishoudens met een laag inkomen redelijk stabiel gebleven.  
 
Armoedeconcentraties en etnische concentraties worden in alle grote steden 
als een probleem gezien. De zorgen betreffen vooral de cumulatie van 
problemen en de zorg dat dergelijke concentraties een bedreiging vormen 
voor de sociale cohesie. Vandaar dat er volop wordt ingezet op sociale 
menging, in het bijzonder in wijken met sterke concentraties etnische 
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minderheden en minder koopkrachtigen. De gedachte achter dergelijke 
ingrepen is dat met een meer diverse bevolkingssamenstelling de kwaliteit en 
leefbaarheid van de wijk wordt vergroot. De specifieke lokale context zorgt  
wel voor een andere aanpak en andere accenten. Zo ligt in Amsterdam vooral 
het accent op gemengd bouwen, waarbij bewoners vrij zijn in hun woonkeuze. 
Het Rotterdamse beleid is meer dwingend door het beperken van de 
woonkeuze van sommige groepen nieuwe vestigers in de stad.  
 
De combinatie van fysieke en sociale interventies biedt op buurtniveau 
voldoende kansen om armoedeconcentraties te voorkomen en om 
leefbaarheidsproblemen tegen te gaan. In herstructureringsbuurten is de 
bevolkingssamenstelling na de fysieke ingrepen in sociaal opzicht diverser 
geworden en daarmee is ook een aantal specifieke, aan de bevolkings-
samenstelling gerelateerde, problemen tegemoet getreden.  Ook zijn er 
successen geboekt op het gebied van de veiligheid en leefbaarheid in de 
buurten. Wel is gebleken dat fysieke ingrepen alléén niet voldoende zijn, 
omdat menging niet automatisch leidt tot een grotere sociale samenhang en 
een verbetering van de situatie van bewoners op achterstand. Sociale 
ingrepen zijn dan ook een belangrijke aanvulling om het gewenste effect te 
sorteren. Bovendien hebben diverse studies een aantal waardevolle noties 
aangereikt om de opbrengsten van het mengingsbeleid te versterken. Het gaat 
hierbij onder andere om het belang van de binding van de nieuwe bewoners 
met de buurt, om mogelijkheden voor sociale stijging binnen de buurt te 
realiseren en om de notie dat het proces van herstucturering met een zeker 
geduld dient plaats te vinden. 
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4 SEGREGATIE IN ZWEDEN 

Zweden heeft een lange traditie in het bestrijden van sociaaleconomische 
segregatie. Al in het begin van de jaren zeventig werd het bewerkstelligen van 
een sociale mix geïntroduceerd als een van de speerpunten van het beleid 
(Andersson 2006). Dit was een directe reactie op de toenemende segregatie 
op de woningmarkt (Holmqvist en Bergsten 2009). In de jaren zestig en 
zeventig nam de immigratie naar Zweden toe. Er kwamen arbeidsmigranten 
uit de buurlanden, maar ook uit Zuid-Europa en Turkije. Vanaf 1970 kwamen 
er ook vluchtelingen naar Zweden. Zweden veranderde van een etnisch 
homogeen land in een immigratieland. Op dit moment is veertien procent van 
de Zweedse bevolking in het buitenland geboren.1 De grootste groep is nog 
altijd afkomstig uit het buurland Finland, gevolgd door migranten afkomstig uit 
Irak en voormalig Joegoslavië.2 Door de toenemende immigratie kreeg de 
sociaaleconomische segregatie gaandeweg ook een etnische dimensie. En 
ook het bestrijden van segregatie kreeg in de volksmond een andere 
betekenis. Als mensen tegenwoordig praten over segregatie, wordt over het 
algemeen etnische segregatie bedoeld (Andersson e.a. 2010: 242).  
 
In dit hoofdstuk bespreken we allereerst de ontwikkelingen van de spreidings-
patronen van etnische en sociaaleconomische groepen in de grote steden. 
Daarna wordt kort ingegaan op de verklaringen voor de spreidingspatronen en 
de dynamiek van deze patronen. Het laatste deel gaat in op de beleidsinter-
venties om segregatie of de (vermeende) negatieve gevolgen van segregatie 
aan te pakken.  
 
 

4.1 Etnische segregatie en concentratie 

Immigranten wonen in Zweden niet sterk gesegregeerd. Ongeveer een derde 
van de immigranten woonachtig in de vier grote steden moet verhuizen om tot 
een gelijkmatige spreiding te komen. De mate van segregatie verschilt wel 
tussen de grote steden. De segregatie in Göteborg is hoger dan in de andere 
drie grote steden. Bijna veertig procent van de immigranten in Göteborg moet 
verhuizen om deze bevolkingsgroep gelijkmatig te spreiden over de 
verschillende buurten in de stad. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de 
afzonderlijke steden, zien we tegengestelde trends. De segregatie van 
immigranten in Stockholm is toegenomen, terwijl deze in Uppsala en Malmö 
licht is gedaald. In de mate van segregatie in Malmö is de afgelopen tien jaar 
weinig veranderd.  
 
 
                                                      
1 Factsheet integration, 2009. 
 
2 Ibidem. 
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Figuur 4.1 Segregatie-index van immigranten (in het buitenland geboren) in  
 verschillende steden 
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Bron: www.scb.se, op grond van SAMS (ongeveer 1000 inwoners) 
 

Naast verschillen tussen de steden zijn er ook verschillen tussen groepen 
immigranten in dezelfde stad. De segregatie van migranten uit de nabijgelegen 
Scandinavische landen, Finland en Duitsland wonen veel minder sterk 
gesegregeerd dan de niet-Europese migrantengroepen in zowel Stockholm, 
Malmö als Göteborg (tabel 4.1). Vluchtelingen uit Somalië, Irak, Libanon en 
Afghanistan wonen het sterkst gesegregeerd. Immigranten uit Chili, Voormalig 
Joegoslavië en Iran nemen in de meeste steden een tussenpositie in.  
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Tabel 4.1 Segratie-index (dissimilariteitsindex) voor Stockholm, Malmö en  
 Göteborg 
 Stockholm Malmö Göteborg 
 1995 2000 1995 2004 1995 2006 
Duitsland 17 16 21 20 23 27 
Noorwegen 16 16 29 27 26 25 
Finland 23 22 27 24 40 35 
Chili 54 51 65 60 63 56 
Voormalig 
Joegoslavië 

42 42 55 55 56 54 

Turkije 69 67 71 65 75 68 
Iran 54 50 62.9 59 57 46 
Afghanistan - - 89 82 - - 
Irak 63 65 73 72 78 77 
Libanon 67 65 78 78 75 73 
Bosnië-Herzegovina 66 64 69 66 81 69 
Vietnam - - - - 85 74 
Somalië 75 80   84 85 
Ethiopië 61 62 75 74 - - 
Syrië 76 73 - - - - 

* In het buitenland geboren ten opzichte van in Zweden geboren personen. 
Bron: Andersson, Bråmå en Hogdal 2009, 2007; Andersson, Hedman, Hogdal en Johansson 2006 
 

Immigranten wonen geconcentreerd in de stedelijke gebieden van Stockholm, 
Malmö en Göteborg, vaak in de hoogbouwwijken die na de Tweede Wereld-
oorlog zijn gebouwd. Maar in deze steden zijn geen getto’s of enclaves van 
etnische groepen te vinden. Er zijn geen buurten die worden gedomineerd 
door één bepaalde etnische groep. Er zijn wel buurten met een hoge 
concentratie immigranten. In sommige buurten is zelfs meer dan de helft van 
de bevolking immigrant (Andersson en Bråmå 2004). Tabel 4.2 toont het 
aandeel van verschillende bevolkingsgroepen dat woont in een concentratie-
gebied van de eigen groep. Een buurt wordt als concentratiegebied aange-
merkt als meer dan vijf procent van de bevolking tot de etnische groep wordt 
gerekend, waarbij etniciteit wordt bepaald aan de hand van het geboorteland. 
Van de Ethiopische, Bosnische en Chileense bevolkingsgroep woont maar 
een klein deel in een concentratie van de eigen groep. Dit aandeel is ook 
afgenomen in de periode 1995-1999. Van de Turkse Somalische en Irakese 
bevolkingsgroep woont een veel groter aandeel in een etnisch concentra-
tiegebied. Bij de laatste twee groepen is het aandeel gedurende de jaren 
negentig ook sterk toegenomen. Het is duidelijk dat, met uitzondering van de 
Bosnische bevolkingsgroep, de recent gearriveerde migrantengroepen de 
neiging hebben tot clustering (Andersson 2007).  
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Tabel 4.2 Aandeel woonachtig in concentratie van de eigen groep in 
Stockholm 

Geboorteland 1995 1999
Ethiopië 15.6 17.0 
Somalië 26.6 52.6 
Bosnië 18.7 17.1 
Turkije 64.3 61.0 
Irak 29.8 50.9 
Iran 29.6 30.8 
Chili 27.4 18.4 

Noot: gebaseerd op 500 m x 500 m-gebieden in Stockholm. Een gebied waar het aandeel van de 
eigen etnische groep hoger is dan vijf procent, geldt als concentratiegebied. 
Bron: Andersson 2007 
 
 

4.2 Sociaaleconomische segregatie 

Stockholm en Göteborg zijn geen verdeelde steden naar inkomen en arbeids-
participatie. Zowel werklozen en huishoudens met lage inkomens wonen 
verspreid over de stad (tabel 4.3). De hoge inkomensgroep woont veel meer 
geconcentreerd in bepaalde delen van de stad. Dit zien we ook in Stockholm, 
waar de segregatie-index voor de hoge inkomensgroep ruim twee keer zo 
hoog is als voor de lage inkomensgroep.  
 

Tabel 4.3 Sociaaleconomische segregatie 
 Dissimilariteitsindex 
Stockholm  
Werklozen (1996) 10.2 
Lage inkomensgroepen (2002) 13.0 
Hoge inkomensgroepen (2002) 28.1 
Göteborg  
Werklozen (1996) 10.1 

Bron: Domburg-De Rooij 2005 
 

Sociaaleconomische ongelijkheid is sinds de jaren tachtig toegenomen in 
Zweden. Dit zien we ook terug in de grote steden, waar armoedeconcentraties 
en inkomenspolarisatie zijn toegenomen. Op grond van onderzoek naar 
armoedeconcentraties in de grote steden (Stockholm, Göteborg en Malmö) in 
Zweden blijkt dat het aantal arme wijken is toegenomen. Alle wijken waar het 
aandeel arme kinderen minstens veertig procent is, werden gerekend tot een 
arme wijk. In 1990 waren er tien wijken die op grond van deze definitie als 
arme wijk werden bestempeld. In 2002 was het aantal opgelopen tot 34 
(Gustafsson en Österberg 2008). Tabel 4.4 laat de inkomenspolarisatie zien 
op buurtniveau in Göteborg en Malmö. In de periode 1990-2006 is de 
inkomenspolarisatie in deze twee grote steden toegenomen. In de top 10% 
buurten naar inkomen in Göteborg verdienden de bewoners in 1990 
gemiddeld ruim anderhalf keer zoveel als in de andere buurten. In 2006 
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verdiende de bewoners van deze buurt meer dan twee keer zoveel. De 
inkomenspolarisatie is overigens groter in Göteborg dan in Malmö.  
 

Tabel 4.4 Inkomenspolarisatie op buurtniveau in Göteborg en Malmö 
 Göteberg Malmö 
 1990 2006 1990 2004
Percentiel 90 / percentiel 10 1.55 2.33 1.48 1.79 
Percentiel 80 / percentiel 20 1.30 1.58 1.30 1.39 
Percentiel 70 / percentiel 30 1.18 1.30 1.17 1.21 
Percentiel 60 / percentiel 40 1.08 1.12 1.12 1.14 

Noot: alle buurten (± 1200 in Göteborg en 1000 in Malmö) zijn gerangschikt op grond van het 
gemiddelde inkomen uit arbeid. Daarna is het verschil bekeken tussen de percentielen.3  
Bron: Andersson e.a. 2010 
 

De sociaaleconomische segregatie in Zweden hangt sterk samen met de 
etnische segregatie. Alle arme buurten hebben een relatief hoog aandeel 
immigranten. Tegelijkertijd wonen niet alle immigranten in arme buurten 
(Andersson e.a. 2010).  
 
 

4.3 Enkele verklaringen voor de Zweedse spreidingspatronen  

In de literatuur worden verschillende verklaringen gegeven voor de Zweedse 
spreidingspatronen langs etnische en sociaaleconomische lijnen. Allereerst 
worden de institutionele structuur en de invulling van de verzorgingsstaat 
genoemd als oorzaak voor de beperkte sociaaleconomische segregatie. De 
inkomensongelijkheid is in Zweden sinds de jaren vijftig duidelijk afgenomen. 
De Gini-coefficient, een gebruikelijke maat om inkomensongelijkheid te meten, 
is afgenomen van 0.5 tot ongeveer 0.3, wat overigens voornamelijk valt te 
verklaren doordat de verschillen tussen de inkomens van vrouwen afnamen 
(Andersson e.a. 2010). De inkomensongelijkheid is beperkt in vergelijking met 
andere landen in de Europese Unie. Engeland, Duitsland, België en ook 
Nederland hebben een grotere inkomensongelijkheid (CBS 2009/Eurostat). 
Ook het aandeel personen in Zweden dat te maken heeft met financiële 
beperkingen (materiële deprivatie) is laag. Ongeveer zes procent van de 
inwoners heeft te maken met financiële beperkingen. Dit is vergelijkbaar met 
Nederland, maar veel lager dan bijvoorbeeld België en Frankrijk, waar twaalf 
procent van de bevolking te maken heeft met financiële beperkingen. 
Ondanks dat in de basisvoorzieningen van het Zweedse verzorgingssysteem 
de laatste jaren weinig is veranderd, zijn sociaaleconomische verschillen sinds 
de jaren tachtig wel toegenomen. Dit heeft zich ook vertaald in sociale polari-
satie op buurtniveau en is ook verweven met een bepaald spreidingspatroon 
van immigranten. Er is een vergelijkbare ‘etnische hiërarchie’ in alle Zweedse 

                                                      
3 Percentiel 90 betekent in dit geval de top 10% buurten wat betreft gemiddeld inkomen. 
Negentig procent van de buurten heeft een gemiddeld inkomen dat lager is dan deze 
buurten.  
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steden. Immigranten uit de buurlanden staan aan de top, met hoge arbeids-
participatie en een lage dissimilariteitsindex. Vluchtelingen afkomstig uit West-
Azië en Afrika staan onderaan deze hiërarchie, met een lage arbeidspartici-
patie en een hoge dissimilariteitsindex (Andersson e.a. 2010).  
Zweedse gemeenten hebben een grote onafhankelijkheid van de staat, gemid-
deld bedraagt de gemeentebelasting ruim twintig procent van het inkomen uit 
loon. Om grote ongelijkheid in inkomsten tussen rijke en arme buurten te 
voorkomen, zijn er verschillende systemen om het geld te verdelen. Dit is 
belangrijk om sociaaleconomische segregatie te beperken. Het ontbreken van 
een dergelijk verdelingssysteem zou er toe kunnen leiden dat de rijkere huis-
houdens, meer dan dat ze nu al doen, wijken vermijden waar veel mensen 
wonen die aanspraak maken op sociale uitkeringen (Andersson e.a. 2010).  
 
Een andere reden voor de beperkte sociaaleconomische segregatie is het 
Zweedse huisvestingsbeleid. In het Zweedse beleid wordt anders tegen de 
publieke huursector aangekeken dan gebruikelijk is in andere Europese 
landen en de Verenigde Staten. Het beleid is gebaseerd op het principe dat de 
publieke huurwoningen beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Er worden 
geen eisen gesteld aan inkomen om voor een dergelijke huurwoning in 
aanmerking te komen (Holmqvist en Bergsten 2009). Een concentratie van 
publieke huurwoningen betekent dus niet automatisch een concentratie van 
huishoudens met een laag inkomen. Maar omdat er wordt gewerkt met 
wachtlijsten voor het toewijzen van een woning, komen de nieuwkomers op de 
woningmarkt (jongeren en immigranten) terecht in woningen in de minder 
aantrekkelijke buurten, waar de wachtduur voor een woning betrekkelijk korter 
is (Van Beckhoven e.a. 2006).   
 
Het aanbod op de woningmarkt heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
concentratie van arbeidsmigranten en hun nakomelingen in bepaalde buurten. 
In de periode 1965-1974 lanceerde de Zweedse overheid een programma om 
één miljoen woningen te realiseren om de woningnood tegen te gaan. In deze 
korte periode werden uiteindelijk 650.000 woningen gebouwd (Abramsson e.a. 
2002). In de beginperiode verhuisden alle typen huishoudens naar deze 
nieuwe woningen, maar in de jaren zeventig begon dat te veranderen. De 
Zweden vertrokken uit het gebied naar eengezinswoningen die in aantrekke-
lijke buurten waren gebouwd en de arbeidsmigranten die in die periode in 
groten getale kwamen, namen hun plek in (Magnussen en Özüekren 2002). 
De balans tussen Zweden en immigranten veranderde in veel van de buurten 
gebouwd onder het Miljoen Woningen Programma en ze zijn de laatste 
decennia steeds armer geworden (Abramsson e.a. 2002). De beschikbaarheid 
van woningen en het wegtrekken van de Zweden heeft de concentratie van 
immigranten in deze buurten versterkt.  
Naast het aanbod, zijn inkomen en leeftijd belangrijke verklaringen voor de 
concentratie van immigranten. De immigranten zijn vaak relatief jong en 
hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt en een lager inkomen. Dit 
beïnvloedt hun positie op de woningmarkt. Zij zijn oververtegenwoordigd in de 
huursector. Maar de etnische component speelt ook een rol. Uit onderzoek in 
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Stockholm blijkt dat ook als wordt gecontroleerd voor gezinssituatie, 
arbeidsparticipatie, besteedbaar inkomen en woonduur in Zweden, personen 
geboren in West-Azië of Noord-Afrika veel minder vaak een koophuis hebben 
dan autochtone Zweden (Bråmå e.a. 2006).  
 
Individuele woningkeuze en vluchtgedrag worden ook genoemd als verklaring 
voor het ontstaan en voortbestaan van etnische concentratiebuurten in 
Zweden. Onderzoek in Stockholm in de jaren negentig naar verhuizingen naar 
en vanuit concentratiebuurten van migranten laat zien dat er sprake is van 
witte vlucht en vermijdgedrag bij autochtone Zweden (Bråmå 2006). Zodra een 
buurt een hoge concentratie immigranten heeft, is de kans groot dat het 
concentratieproces verder gaat, deels door een hoog vertrekpercentage van 
de autochtone Zweden, maar vooral ook door het lage vestigingspercentage. 
Meer Zweden vertrekken uit de concentratiebuurten, dan dat ze zich er 
vestigen (ibidem). Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat sommige 
immigrantengroepen, bijvoorbeeld Turken, een voorkeur hebben voor het 
wonen in de buurt van gezins- en andere familieleden (Magnussen en 
Özküekren 2002, Özküekren 1992). De individuele keuze van immigranten 
wordt ook beperkt door discriminatie op de woningmarkt, door makelaars en 
huiseigenaren (Van Beckhoven e.a. 2006).  
 
 

4.4 Beleidsinterventies 

In Zweden wordt net als in veel andere Europese landen sociale menging op 
buurtniveau gezien als de aangewezen strategie om de segregatie te 
verminderen. Het Zweedse huisvestingsbeleid richt zich in eerste instantie op 
het tegengaan van sociaaleconomische segregatie. De segregatie van 
immigranten wordt vooral gezien als het gevolg van de falende integratie van 
immigranten op de arbeidsmarkt (Andersson 2007; Holmqvist en Bergsten 
2009 ). Etnische segregatie wordt dan ook met name aangepakt door 
programma’s om de arbeidsparticipatie te bevorderen en niet zozeer via het 
stimuleren (op wat voor manier dan ook) van een etnische of sociale mix.  
 
Al sinds de jaren zeventig is de mengingsgedachte prominent aanwezig in de 
Zweedse huisvestingspolitiek. Uniek voor de Zweedse case is het doel een 
sociale mix te bewerkstelligen in alle buurten. Een evenwichtige mix van 
koopwoningen en huurwoningen moet niet alleen worden gerealiseerd in 
achterstandswijken, maar ook in alle andere wijken (Holmqvist en Bergsten 
2009). De nadruk ligt in Zweden vooral op indirecte manieren van mengen, 
zoals vernieuwing van buurten en niet op directe ingrepen zoals het stellen 
van quota of een voorkeursbeleid voor bepaalde beroepsgroepen. De vrijheid 
van mensen om zich te vestigen waar ze maar willen, moet worden gewaar-
borgd (Van Beckhoven e.a. 2006). Diversificatie van het woningenaanbod 
naar koop/huur en woninggrootte is de belangrijkste strategie om sociale 
menging tot stand te brengen. Tevens moet dit ervoor zorgen dat de 
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individuele keuze voor de woonbuurt zo min mogelijk wordt beperkt. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt op het gemeentelijke niveau en in de alle-
daagse planningspraktijk (ibidem). Alle buurten die nieuw worden gebouwd, 
moeten voorzien in verschillende woningtypen, zowel koop als huur en van 
verschillende grootte (ibidem).  
 
Eind jaren negentig verschoof de aandacht naar gebiedsgericht beleid om 
segregatie aan te pakken. Deze verschuiving werd vooral ingegeven door 
toenemende sociale polarisatie en woonsegregatie in de grote steden en de 
instroom van een paar honderdduizend vluchtelingen in suburbaan gebied, die 
werden geconfronteerd met sociale uitsluiting en integratieproblemen 
(Andersson 2007:84). Het Metropolitan Development Initiative (MDI) had als 
doel de segregatie een halt toe te roepen en gelijke levensomstandigheden te 
realiseren voor alle inwoners van de drie grote steden: Stockholm, Göteborg 
en Malmö (Andersson 2010). Het MDI richt niet op alle buurten in de 
betreffende steden. Op dit moment zijn er 38 buurten in 21 gemeenten als 
stedelijk ontwikkelingsgebied gedefinieerd, omdat een groot deel van de 
bevolking te maken heeft met sociale uitsluiting door werkloosheid, langdurige 
uitkeringsafhankelijkheid, gevoelens van onveiligheid of een slechte 
gezondheid.4 Voor het stedelijke beleid zijn drie hoofddoelen geformuleerd: 
• minder buurten die gekenmerkt worden door sociale uitsluiting; 
• in de buurten met veel sociale uitsluiting moet het aantal ‘sociaal 

uitgeslotenen’ worden teruggedrongen; 
• de concurrentiekracht van de stedelijke gebieden moet worden verbeterd. 
De nadruk ligt op ingrepen in de sociaaleconomische positie van de bewoners 
van de buurten: het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt en het 
verminderen van de uitkeringsafhankelijkheid. Daarnaast wordt er 
geïnvesteerd in het renoveren van bestaande woonblokken (Van Beckhoven 
e.a. 2006). Anders dan in andere Europese landen zoals Nederland, is sociale 
menging geen prominent onderdeel van het gebiedsgerichte beleid (Holmqvist 
en Bergsten 2009). Dit komt omdat de nadruk ligt op sociale ingrepen en niet 
op fysieke ingrepen. Er worden niet of nauwelijks huizen gesloopt (Andersson 
2006; Holmqvist en Bergsten 2009). De nadruk ligt op het verbeteren van de 
situatie in de achterstandswijken (Veldboer e.a. 2002). 
 
We bespreken hieronder kort wat er bekend is over het succes van de 
beleidsinterventies op buurtniveau, op de spreiding van bevolkingsgroepen en 
voor de kansen van bewoners.  
 
In de buurt  
Vanwege een woningtekort in de Zweedse steden wordt sloop als optie niet 
overwogen. Het bijbouwen van woningen van een ander type is niet mogelijk 
in buurten waar de woningdichtheid al erg hoog is, zoals in buurten met veel 
flats. In deze wijken kunnen concentratietendensen niet worden tegengaan 
door het veranderen van de woningvoorraad (Van Beckhoven e.a 2006). 

                                                      
4 Factsheet Urban Development Policy 2007. 
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Verschillende evaluaties van het grootstedelijk beleid laten zien dat vooruit-
gang is geboekt op het gebied van werkeloosheid en uitkeringsafhankelijkheid 
en scholing. Deze worden echter veelal toegeschreven aan de verbeterde 
economische situatie in het begin van het millennium en niet aan het sociale 
mengings- of gebiedsgericht beleid (Andersson 2006). Etnische segregatie 
wordt nauwelijks beïnvloed door het gebiedsgerichte stedelijke beleid 
(Andersson e.a. 2010).  
Daarnaast gaat een diverser woningaanbod niet altijd samen met meer sociale 
mix. Musterd en Andersson (2005) concluderen op grond van longitudinale 
data op buurtniveau voor de periode 1991-1999, dat de relatie tussen 
diversiteit van het woningaanbod en een sociale mix van bewoners niet zo 
sterk is. Homogene buurten met betrekking tot etniciteit of inkomen komen 
zowel voor in buurten met een divers woningbestand als in buurten met een 
homogeen woningbestand (ibidem: 786). 
Selectieve migratie uit de probleembuurten, degenen die verhuizen naar de 
buurt hebben een lagere sociaaleconomische positie dan degenen die 
weggaan, beperkt de effectiviteit van het gebiedsgerichte beleid. Zolang er 
sprake is van selectieve migratie uit de probleembuurten, kan de 
gebiedsgerichte aanpak misschien een positief effect hebben op individueel 
niveau, maar zal het geen of weinig veranderingen teweegbrengen in de 
sociaaleconomische samenstelling en structurele positie van de buurt (Van 
Gent 2009). 
 
Desegregatie 
Ondanks dat er in Zweden successen zijn geboekt op wijkniveau, heeft dit tot 
op heden nog niet geleid tot vermindering van de segregatie. Een verklaring 
die hiervoor wordt gegeven is de terugtrekking van de staat uit de woning-
markt. De marktwerking is belangrijker geworden en de staat geeft nog 
nauwelijks subsidies voor het bouwen van woningen. Het doel door middel van 
woningbouw sociale mix te genereren is meer dan voorheen zonder effectieve 
instrumenten en de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gemeenten. Er zijn 
geen sancties als de gewenste sociale mix niet wordt gerealiseerd (Andersson 
e.a. 2010).  
Ook selectieve migratie belemmert de desegregatie mogelijkheden van het 
gevoerde beleid. Mensen wier sociaaleconomische positie verbetert, 
verhuizen naar een andere buurt (Andersson en Bråmå 2004; Andersson 
2007: 84). Het is de middenklasse die bepaalde buurten mijdt of die uit de 
buurt vertrekt, wat zorgt voor het toenemen van segregatie of het herprodu-
ceren van segregatie. Uit onderzoek blijkt dat degenen die vertrekken uit 
etnische of armoedeconcentratiegebieden gemiddeld een betere positie op de 
arbeidsmarkt en een hoger inkomen hebben dan degenen die naar deze 
buurten toe verhuizen (Andersson 2006).  
 
Kansen van individuen 
Voor het effect van de buurt op de kansen van individuen wordt in Zweden, net 
als in veel andere landen geen overweldigend bewijs gevonden. Vooral 
individuele kenmerken zoals scholing zijn van belang, waardoor het 
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veranderen van de samenstelling van de buurt niet automatisch tot meer 
kansen van de bewoners in achterstand leidt. De mogelijkheden van 
gebiedsgericht beleid om de kansen van de bewoners te verbeteren zijn 
beperkt (Andersson en Musterd 2005). Daarnaast wordt erop gewezen dat 
een etnische concentratiebuurt ook positieve effecten kan hebben op de 
kansen van individuen. Uit longitudinaal onderzoek in de periode 1995-2002 
blijkt dat immigranten die na zich na binnenkomst vestigen in een etnisch 
concentratiegebied hier over het algemeen van profiteren. Dit is echter alleen 
het geval als ze niet te lang in deze buurt blijven wonen. (Musterd e.a. 2008, 
Andersson 2007). 
 
 

4.5 Conclusie 

De steden in Zweden zijn niet sterk verdeeld op grond van etniciteit of 
sociaaleconomische klasse. De beperkte segregatie is het gevolg van de 
sterke verzorgingsstaat waardoor inkomensverschillen klein zijn en de 
omvangrijke publieke huursector die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht 
inkomen. Politici maken zich vooral zorgen om de etnische segregatie, maar 
er is geen eenduidige trend dat deze ook daadwerkelijk toeneemt. Er zijn grote 
verschillen tussen etnische groepen en tussen steden. Terwijl in Stockholm de 
etnische segregatie toenam, nam deze in Mamö en Uppsala juist af. Het is ook 
niet gemakkelijk te stellen dat de etnische segregatie in Zweden per definitie 
matig of beperkt is naar internationale maatstaven. De segregatie van een 
recente immigrantengroep als de Somaliërs is sterk te noemen.  
De sociaaleconomische polarisatie op buurtniveau nam in de jaren negentig 
toe in Göteborg en Malmö, als gevolg van een toenemende inkomens-
ongelijkheid.  
Ondanks de sterke segregatie van een aantal groepen, zijn in de Zweedse 
steden geen getto’s of etnische enclaves te vinden. De stadswijken hebben 
over het algemeen een sociale en een etnische mix.  
 
Zweden zet, net als andere Europese landen, in op een sociaal mengingsbe-
leid en op een gebiedsgericht beleid. Wel is er een aantal verschillen. Sociale 
menging is geen onderdeel van het gebiedsgericht beleid, maar een nationale 
beleidsstrategie. De mogelijkheden om sociale menging te realiseren zijn ech-
ter beperkt. Maatregelen die de individuele keuzevrijheid mogelijk beperken, 
worden als onwenselijk beschouwd. Woonvoorkeuren en selectieve migratie 
werken segregatie in de hand. Daarnaast wordt er in Zweden nauwelijks 
gesloopt. In nieuwbouwprojecten kan de sociale mix direct worden aangepakt 
door het bouwen voor verschillende doelgroepen. Dergelijke nieuwbouw is niet 
mogelijk in buurten waar de bevolkingsdichtheid al hoog is. Het gebiedsgerich-
te beleid behaalt successen op buurtniveau, zoals een afgenomen werkloos-
heid en uitkeringsafhankelijkheid. In hoeverre het beleid de kansen van de 
bewoners in probleembuurten ook daadwerkelijk verbetert wordt bekritiseerd.  
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5 SEGREGATIE IN GROOT-BRITTANNIË 

Groot-Brittannië kent een lange academische traditie ten aanzien van de 
bestudering van ruimtelijke segregatie, in het bijzonder voor de migranten-
populaties in het land. De segregatiestudies baseren zich hoofdzakelijk op de 
volkstellingen die elke tien jaar worden gehouden. De eerste volkstelling 
waarin ook etnische herkomst als variabele is meegenomen, stamt uit 1991. 
Op basis van deze telling zijn vele overzichten  verschenen, inclusief de 
overzichtsstudie die in 2005 door het ISEO voor de ministeries van VROM en 
Justitie is gemaakt. Inmiddels kan ook uit de  volkstelling uit 2001 worden 
geput en is het mogelijk een vergelijking tussen beide jaren te geven.   
 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het fenomeen van ruimtelijke segre-
gatie, waarbij zowel de ruimtelijke concentratie, de mate van dissimilariteit als 
de isolatie-index worden gebruikt. Bovendien zal niet alleen de ruimtelijke 
segregatie naar etnische herkomst worden besproken maar ook naar sociaal-
economische achtergrond. We zullen deze gegevens vooral weergeven op het 
ruimtelijke niveau van de ward.1 Dergelijke eenheden zijn het meest geschikt 
om de uitkomsten van segregatie te vergelijken met die in  andere landen. De 
gegevens zullen vooral voor de Engelse situatie worden beschouwd. 
Daarnaast zal meer specifiek op de etnische segregatie in de agglomeratie 
Londen worden ingegaan. Voor deze stad zijn veruit de meeste gegevens 
beschikbaar.  
 
 

5.1 Segregatie en dissimilariteit: de etnische dimensie 

Op basis van de volkstellingen van 1991 en 2001 valt een trend op te maken 
ten gunste van een toegenomen residentiële mix. Deze toename is het gevolg 
van een groeiende omvang van etnische minderheden in Groot-Brittannië en 
een hogere mate van ruimtelijke spreiding over de afzonderlijke administra-
tieve woongebieden (Simpson, 2006). Etnische minderheden hebben een 
betere toegang tot zowel de sociale als de private huizenmarkt dan in het 
verleden en zijn daarmee in afnemende mate gebonden aan de minst aantrek-
kelijke woongebieden in de Engelse binnensteden (Phillips en Harrison, 2010). 
In de onderstaande tabel wordt dit aan de hand van de dissimilariteitsindex 
(ID) geïllustreerd. De cijfers maken duidelijk dat de ruimtelijke verdeling in 
woonlocatie tussen de autochtone Engelse bevolking (de ‘whites’) en de 
minderheidsgroepen gelijkmatiger is geworden. De sterkste clustering treffen  

                                                      
1 In Groot-Brittannië worden drie geografische schaalniveaus gebruikt. Het eerste is dat van 
de borough en is vergelijkbaar met de Nederlandse (deel-)gemeenten. Het tweede niveau is 
dat van de ward; dit is een geografische eenheid met ongeveer 10.000 inwoners. Het 
kleinste niveau wordt enumerated district genoemd en heeft gemiddeld 500 inwoners. 
 



 

 50

we aan bij de groepen die het meest recent naar Groot-Brittannië zijn 
gemigreerd, namelijk de Pakistani, de Bengalen en de Afrikaanse bevolking.  
 

Tabel 5.1 Dissimilariteitsindex berekend voor alle wards in Engeland en 
Wales, 1991 en 2001 

Bevolkingsgroep Index 1991 Index 2001 
Autochtone bevolking  61,4 58,8 
Caribische bevolking 68,9 67.0 
Afrikanen 71,1 70,6 
Indiërs  65,3 62,1 
Pakistani 75,1 71,7 
Bengalen   74,2 71,6 
Chinezen 42,2 41,3 

Bron: Simpson (2006) Royal Statistical Society 
 

Een vergelijkbaar beeld ontvouwt zich wanneer we de mate van ruimtelijke 
dissimilariteit voor een aantal Engelse steden bekijken. In tabel 5.2 worden de 
ID’s op basis van de census van 1991 en 2001 gegeven. Wat blijkt is dat de 
indices in alle steden en voor alle groepen een dalende trend vertonen. Voor 
de groepen uit Pakistan en Bangladesh ligt de mate van dissimilariteit 
weliswaar het hoogst, zeker in de kleinere industriesteden, maar de trend naar 
beneden is ook voor deze groepen overduidelijk. Op grond van de geschetste 
ontwikkeling komt Peach (2006) tot de conclusie dat in het Verenigd Koninkrijk 
geen sprake is van gettovorming, maar – en in tegendeel – van afnemende 
segregatie. 
 

Tabel 5.2 Dissimilariteitsindex in vijf Engelse steden voor vijf etnische 
groepen naar herkomstland, 1991 en 2001 

 Caraïben India Pakistan Bangladesh 
 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001
Birmingham 40 35 48 42 62 55 67 61 
Leicester 29 20 42 38 47 40 73 63 
Londen 43 39 46 44 48 46 62 61 
Manchester 49 38 39 35 52 48 63 53 
Leeds 63 35 42 42 61 55 82 61 

Bron: Peach (2007) Sleepwalking into Ghettoisation? The British Debate over Segregation 
 

In aanvulling op patronen van segregatie naar etnische herkomst heeft 
Brimicombe (2007) de segregatie naar religieuze signatuur bekeken.2 
De auteur constateert voor de Londense situatie dat de segregatie op grond 
van religie veel sterker is dan op grond van etniciteit. Het meest gesegregeerd  

                                                      
2 In de census van 2001 is voor het eerst de variabele ‘religieuze zelfidentificatie’ 
toegevoegd. Het gaat hierbij om een meerkeuzevraag, waarbij expliciet wordt aangegeven 
dat het niet verplicht is deze in te vullen en waarbij tien categorieën worden onderscheiden 
(inclusief de categorie ‘geen religie’). 
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wonen de mensen die zichzelf als jood of moslim identificeren.3 Overigens 
geeft de auteur aan dat segregatie niet altijd overeenkomt met ongunstige 
sociale of maatschappelijke kenmerken van de buurt of haar bewoners. Zo 
blijkt dat sommige religieuze minderheden – en met name de hindoes en sikhs 
– er met betrekking tot de variabele ‘sociale deprivatie’ in de buurten met hoge 
segregatiewaarden beter voorstaan dan degenen die in minder gesegregeerde 
gebieden woonachtig zijn. Ten aanzien van de moslims in Londen is dit echter 
niet het geval. Voor deze religieuze groep gaan segregatie en deprivatie wel 
gelijk op. De auteur geeft dan ook aan dat er met betrekking tot het aanpakken 
van residentiële segregatie niet naar ‘one size fits all’-oplossingen gezocht 
moet worden. 
 

5.1.1 Segregatie in de agglomeratie Londen  

Meer specifiek voor de Londense agglomeratie zien we hoe de ruimtelijke 
concentratie en segregatie aan een sterke dynamiek onderhevig is (zie tabel 
5.3). Met betrekking tot de ruimtelijke concentratie van niet-westerse minder-
heden valt allereerst op hoezeer de absolute omvang van niet-westerse 
migranten in deze stad is toegenomen. Het verbaast dan ook niet dat een 
steeds groter aandeel van de totale groep niet-westerse minderheden in een 
wijk woont met hoge concentraties etnische minderheden. Bijna twee derde 
van alle niet-westerse groepen in Londen woont in een buurt waar zij meer 
dan dertig procent van de totale bevolking uitmaakt. Daarnaast wordt echter 
duidelijk dat de ruimtelijke concentratie tussen de afzonderlijke groepen sterk 
verschilt. Hoge concentraties komen we tegen voor Indiërs en Bengalen. Lage 
concentraties zien we voor minderheden uit de Caraïben, het Afrikaanse 
continent en Pakistan. Wanneer we ons beperken tot de cijfers uit 2001, dan 
blijken er geen wijken te zijn waarin laatstgenoemde groepen meer dan dertig 
procent van de bevolking uitmaken.  
 
Wat ook opvalt is dat de ruimtelijke concentraties voor de totale niet-westerse 
bevolking in Londen weliswaar zijn toegenomen, maar dat dit niet geldt voor 
de afzonderlijke niet-westerse minderheidsgroepen. Zo zien we dat in 1991 
een beduidend hoger percentage van de niet-westerse minderheden in wijken 
met veel herkomstgenoten woonde dan in 2001 het geval was. In dit laatste 
jaar woonde alleen nog een kleine minderheid uit India en Bangladesh in 
wijken met veel leden van de eigen groep. Zo beschouwd, neemt de 
ruimtelijke concentratie van niet-westerse migranten in Londen nog altijd toe, 
maar is er meer dan voorheen sprake van menging van verschillende 
minderheidsgroepen in een wijk. Gettovorming – in de zin dat een woonwijk 
door slechts één etnische groep wordt gedomineerd – komt in sterk 
afnemende mate voor.  
 

                                                      
3 Van de joodse bevolking in Londen blijkt 35 procent in een wijk te wonen die als 
residentieel gesegregeerd kan worden beschouwd. Van de moslimsbevolking is dit zelfs 49 
procent.  
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Tabel 5.3 Concentratie van minderheden naar herkomstland in wijken van  
 Londen, 1991 en 2001 
 Absolute omvang niet-

westerse bevolking 
Aandeel van de totale 

niet-westerse bevolking 
dat in wijken woont waar 

zij meer dan 30% 
uitmaken 

 1991 2001 1991 2001 
niet-westerse minderheden 1.346.119 1.842.779 53,6 62,2 
-uit de Caraïben 290.968 343.564 2,6 0,0 
-uit Afrika (Sub-Sahara) 163.635 378.934 2,0 1,1 
-uit India 347.091 463.992 25,6 21,9 
-uit Pakistan 87.816 142.748 1,4 0,0 
-uit Bangladesh 85.738 153.893 33,0 29,8 

Bron: Peach (2007) Sleepwalking into Ghettoisation? The British Debate over Segregation 
 
 

5.2 De isolatie-index: de etnische dimensie 

Een andere maat om etnische segregatie te bepalen vormt de isolatie-index. 
Deze index vormt een belangrijke maat voor de kans op potentieel contact met 
andere bevolkingsgroepen. Van belang is dat niet alleen de ruimtelijke 
concentratie van een bevolkingsgroep hierbij een rol speelt, maar ook hun 
omvang in de totale bevolking buiten de eigen woonwijk. Op basis van tabel 
5.4 wordt duidelijk dat de waarden voor de Pakistani, Bengalen en Afrikanen 
zijn toegenomen, tegenover een lichte afname voor de autochtone bevolking 
(de ‘whites’) en de minderheden uit de Caraïben en India. Gemiddeld 
gesproken leven de autochtonen met minder groepsgenoten dan voorheen 
binnen hun woongebied, hetgeen als vanzelfsprekend voortkomt uit de 
toegenomen omvang van etnische minderheden in dit land. Een omgekeerd 
proces voltrekt zich voor de meeste Aziatische groepen: zij gemiddeld 
gesproken met meer groepsgenoten binnen hun woongebied.  
 

Tabel 5.4 Isolatie-index berekend voor alle wards in Engeland en  
 Wales, 1991 en 2001 
Bevolkingsgroep Index 1991 Index 2001 
Autochtone bevolking  95,3 93,5 
Caribische bevolking 7,6 7,3 
Afrikanen 4,3 8,2 
Indiërs  15,6 15,5 
Pakistani 13,9 17,4 
Bengalen   10,9 13,8 
Chinezen 0,8 1,2 

Bron: Simpson (2006) Royal Statistical Society 
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5.2.1 De isolatie-index voor de agglomeratie Londen 

Wanneer we de isolatie-index voor Londen bekijken, voltrekt zich min of meer 
dezelfde ontwikkeling als in Engeland als geheel. Duidelijk wordt dat er voor 
diverse etnische groepen sprake is van een toename van de waarden van de 
isolatie-index tussen 1991 en 2001 (tabel 5.5). Dit betekent dat deze groepen, 
en de Pakistani en Bengalen in het bijzonder, gemiddeld gesproken met meer 
landgenoten in hun woonwijk of buurt wonen. Alleen voor de Engelse 
autochtonen (de ‘whites’) en de minderheden uit de Caraïben geldt een 
afname. Ten aanzien van de autochtone Engelse bevolking houdt deze 
afname verband met hun verminderde aandeel in de Londense bevolking 
tussen 1991 en 2001. Ten aanzien van de Caribische bevolking speelt vooral 
de toegenomen ruimtelijke spreiding een rol in de afgenomen waarde van de 
isolatie-index: zij wonen gemiddeld gesproken in wijken met minder 
groepsgenoten dan tien jaren daarvoor. Voor alle niet-westerse groepen geldt 
overigens een isolatie-index van minder dan twintig procent, hetgeen betekent 
dat elk van deze groepen in wijken woont waar gemiddeld meer dan tachtig 
procent van de bevolking tot een andere etnische groep behoort.   
 

Tabel 5.5 Isolatie-index voor vijf etnische groepen in Londen naar land van  
 herkomst, 1991 en 2001 
 Engels 

autoch-
toon 

Indisch Paki-
staans 

Bengaals Caribisch Afrikaans

Aandeel 
bevolking 2001 

71,2 6,1 2,0 2,1 4,8 5,3 

Aandeel 
bevolking 1991 

79,8 5,2 1,3 1,3 4,4 2,4 

Isolatie-index 
2001 

75,6 17,7 6,4 19,6 6,2 6,2 

Isolatie-index 
1991 

82,7 17,4 4,8 16,2 9,6 5,3 

Bron: Peach, C. (2007) Sleepwalking into Ghettoisation? The British Debate over Segregation 
(samenvatting van tabel 8: Comparison of P* values for London) 
 
 

5.3 Sociaaleconomische segregatie 

Over het algemeen ligt de mate van sociaaleconomische segregatie op een 
laag niveau in West-Europa (Musterd, 2005). Dit geldt ook voor Groot-
Brittannië, met als uitzonderling de lage inkomenshuishoudens in enkele 
Noord-Engelse steden.4 Toch wordt residentiële segregatie in Groot-Brittannië 
steeds meer als een problematisch verschijnsel gezien, vooral omdat lage 
inkomensbuurten veelal gepaard gaan met ongunstige uitkomsten op het 
terrein van onderwijs, openbare orde, criminaliteit et cetera. Bovendien blijkt 

                                                      
4 Meer specifiek onderscheidt Musterd een hoge residentiële segregatie voor werklozen in 
Sheffield, Leeds, Birmingham en Manchester, evenals voor groepen met een 
inkomensondersteuning in Birmingham en Manchester.  
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het fenomeen van sociaalruimtelijke segregatie in Groot-Brittannië erg 
standvastig. Veel buurten die nu tot de armste worden gerekend, waren dat 
vele decennia geleden ook al (Cheshire, 2007).   
 
Cijfermatige informatie over residentiële segregatie op basis van sociaal-
economische kenmerken wordt verschaft door de Joseph Rowntree 
Foundation (2007), die de dissimilariteit in Groot-Brittannië over een langere 
periode heeft berekend (tabel 5.6). Uit deze studie blijkt dat zowel de lagere, 
de gemiddelde als de hogere inkomensgroepen in dit land steeds minder 
geneigd zijn om in elkaars buurt te wonen. Niet alleen de armere, maar ook de 
rijkere bevolking blijkt zich dus steeds meer ruimtelijk te clusteren. Ten 
aanzien van de eerste groep zal hierop beslist de ruimtelijke concentratie van 
sociale huisvesting, evenals het proces van etnische zelfsegregatie van 
invloed zijn geweest. Beide aspecten worden in paragraaf 5.5 besproken. Ten 
aanzien van de laatste groep kan in dit verband gewezen worden op een 
sterke neiging tot residentiële segregatie, zoals deze zich onder andere 
manifesteert in een opvallende groei van ‘gated communities’ (Atkinson en 
Flint, 2004).   
 

Tabel 5.6 Dissimilariteitsindex voor drie inkomensgroepen in Groot- 
 Brittannië, 1980, 1990 en 2000 
 1980 1990 2000 
Lage inkomensgroepen 16,7 17,1 18,3 
Gemiddelde inkomensgroepen  15,4 16,7 19,8 
Hoge inkomensgroepen  34,9 34,5 40,1 

Bron: Joseph Rowntree Foundation (2007) Poverty and wealth across Britain 1968 to 2005  
 

In aanvulling hierop kan nog verwezen worden naar een studie over 
economische segregatie in Engeland (Meen e.a., 2005) en naar Monitoring 
poverty and social exclusion (Maclnnes, 2009). In de eerste studie wordt 
duidelijk dat de ruimtelijke segregatie op basis van werkloosheid vooral in 
sommige industriesteden in het noorden van Engeland aanzienlijk is.5 Dit geldt 
in nog sterkere mate voor de ruimtelijke segregatie naar woningeigendom 
(aandeel sociale huisvesting). Hoge waarden in dissimilariteit zien we vooral in 
de middelgrote steden als Bradford, Middlesbrough en Leeds. In de tweede 
studie wordt op de ruimtelijke concentratie van uitkeringsafhankelijkheid 
ingegaan.6 Hieruit komt naar voren dat vooral (inner) Londen en de andere 
grote steden van Groot-Brittannië de meeste concentratiegebieden van 
personen met een uitkering herbergen. Wel is het aantal van dergelijke wijken 
in de grote steden afgenomen tussen 2000 en 2009. Zo is het aandeel van  

                                                      
5 Op basis van de TTWA-indeling worden vooral hoge waarden van de dissimilariteitsindex 
gemeten in Birmingham, Derby, Leeds, Nottingham en Middlesbrough. 
  
6 Hierbij worden kleinschalige gebieden met elkaar vergeleken aan de hand van het aantal 
‘benefit claimants’. De gebieden vormen de Lower Super Output Areas in Engeland en 
Wales, en de Data Zones in Schotland.  
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concentratiewijken van personen met een uitkering in (inner) Londen in deze 
periode met bijna een vijfde verminderd.     
 
Vanzelfsprekend staan sociaaleconomische en etnische segregatie niet los 
van elkaar. Veel armere wijken en buurten worden namelijk in sterke mate 
bevolkt door migranten uit niet-westerse landen. De vraag in hoeverre er 
vooral sprake is van een economische of etnisch-culturele segregatie is dan 
ook niet altijd duidelijk. Toch blijkt uit recent onderzoek van Peach (2005) dat 
minder dan tien procent van de etnische segregatie wordt verklaard door 
economische factoren. Met andere woorden, ook veel migranten die niet tot de 
laagste inkomensgroepen behoren, hebben zich gevestigd in wijken met veel 
andere etnische minderheden. Andere factoren, zoals persoonlijke preferen-
ties, verschillen in informatievoorziening en de werking van de woningmarkt, 
eisen klaarblijkelijk nog altijd een noemenswaardige rol op ter verklaring van 
etnische segregatie in Groot-Brittannië. Omgekeerd geldt dat de sociaal-
economische segregatie niet slechts begrepen kan worden uit het woongedrag 
van migranten in Groot-Brittannië. Ook de Engelsen zelf wonen naar 
sociaaleconomische status ruimtelijk gesegregeerd.  
 
 

5.4 Enkele achtergronden van ruimtelijke segregatie  

Het is niet eenvoudig om een verklaring te geven voor het feit dat residentiële 
segregatie zich in Groot-Brittannië mogelijkerwijs iets scherper aftekent dan op 
het Europese continent. Zeker is in elk geval dat patronen van segregatie in 
het eerstgenoemde land prominent aanwezig zijn – en ook veelvuldig 
bestudeerd zijn – en dat deze met name worden toegeschreven aan de 
beperkte keuzemogelijkheden van zowel de laagste inkomensgroepen als de 
etnische minderheden. Ten aanzien van de eerste categorie geldt daarbij dat 
deze in belangrijke mate afhankelijk is geweest van de ruimtelijk geconcen-
treerde sociale huisvesting (zie ook paragraaf 5.5). Ten aanzien van de 
tweede groep heeft zich gedurende lange tijd een situatie voorgedaan waarin 
zowel de sociale als private woningmarkt grotendeels buiten het bereik van 
migranten is gebleven (Phillips, 2006; Phillips en Harrison, 2010). Institutionele 
barrières, gebrek aan informatie, maar ook het vóórkomen van uiteenlopende 
vormen van racisme en achterstelling hebben ertoe geleid dat minderheden 
voornamelijk aangewezen zijn geweest op de onderkant van de huizenmarkt. 
Het is echter niet eenvoudig om aan te geven in hoeverre deze processen zich 
in sterkere mate dan in andere West-Europese landen hebben voorgedaan. 
Wel kan worden verwezen naar een politieke, culturele en sociale context, die 
mogelijk heeft bijgedragen tot de gepresenteerde residentiële segregatie in 
Groot-Brittannië.   
 
Om met de politieke context te beginnen, wordt veelal het karakter van de 
verzorgingsstaat genoemd als indicatie voor patronen van segregatie en 
concentratie. Deze factor lijkt beslist van belang om de relatief hoge waarden 
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in de Engelse steden te begrijpen. Een minder actief verzorgingsmodel, zoals 
in het geval van Groot-Brittannië, heeft dan tot gevolg dat het fenomeen van 
segregatie in mindere mate wordt geproblematiseerd en veeleer als een 
onvermijdelijk maatschappelijk proces van ruimtelijke uitsortering wordt 
beschouwd (vergelijk Van der Waal, 2005). In elk geval zien we dat in Groot-
Brittannië het fenomeen residentiële segregatie tot en met het begin van deze 
eeuw vrijwel geen politieke aandacht heeft gekregen. Daar waar wel sprake 
was van het problematiseren van segregatie, werd dit overwegend met 
verminderde kansen op materiële welvaart in verband gebracht (Virinder en 
Kappor, 2008). Deze situatie is echter met het uitbreken van verschillende 
raciale onlusten sterk veranderd. Sinds dergelijke onlusten zich in diverse 
Engelse steden aan het begin van dit millennium hebben voorgedaan, bestaat 
er in Groot-Brittannië een toenemende zorg om het ontstaan van zogenoemde 
‘parallelle culturen’, waarbij met name de ondermijning van gedeelde waarden 
en van de sociale cohesie centraal staan. In dit verband zien we dat 
vergaande segregatie ook door de Britse overheid steeds meer als 
onwenselijk wordt beschouwd.  
 
Voorts is er een culturele dimensie, waarbij het vooral om de mate van 
etnisch-culturele integratie van afzonderlijke minderheidsgroepen gaat. Dit 
aspect heeft recentelijk in Groot-Brittannië veel aandacht gekregen, met name 
ten aanzien van zogenoemde religieuze minderheden. De sterke ruimtelijke 
concentratie van minderheden uit India, Pakistan en Bangladesh wordt in dit 
verband mede begrepen vanuit hun grote culturele en religieuze afstand tot de 
maatschappelijke hoofdstromen in Groot-Brittannië.7 Anderzijds zien we een 
afnemende segregatie onder de Caribische en zwarte bevolking in de Engelse 
steden. Deze trend wordt in verband gebracht met het zogenoemde idee van 
de melting pot, waarbij minderheidsgroepen steeds meer opgaan in de 
hoofdstromen van de ontvangende samenleving (Phillips, 2006; Virinder en 
Kappor, 2008). In ruimtelijke termen vertaalt zich dit in een toenemende 
mobiliteit richting de woongebieden met minder sterke concentraties van 
migrantengroepen.   
 
Tot slot is er een sociale component en deze heeft vooral betrekking op de 
directe economische omgeving waarin minderheden integreren. Meer specifiek 
blijken dan industriesteden en/of -gebieden die zich voor een economische 
herstructurering gesteld zien – zoals Bradford, Sheffield en Leeds – tot een 
sterkere mate van segregatie te leiden dan bijvoorbeeld de Londense 
metropool. De belangrijkste verklaring voor deze verschillen moeten we 
zoeken in de mogelijkheden om werk aan deze groepen te bieden. Vooral dan 
kunnen minderheden zich sociaal opwerken en ontstaan er mogelijkheden 
naar betere wijken en buurten te verhuizen. Daarnaast hebben we reeds 
aangeven dat ook onder de hoogste inkomensgroepen in dit land een sterke 

                                                      
7 Brimicombe (2007) stelt bijvoorbeeld dat religie meer dan etniciteit van belang is om de 
stedelijke (woon-)segregatie in Londen te begrijpen.  
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tendens bestaat tot ruimtelijke clustering. In dit verband wordt de ruimtelijke 
segregatie – zowel naar etnische herkomst als inkomensgroep – niet alleen 
gevoed door de gebrekkige mogelijkheden van personen aan de onderkant, 
maar ook door de ruime keuze mogelijkheden aan de bovenkant van de Britse 
samenleving.  
 
 

5.5 Beleid 

In Groot-Brittannië bestaat er, in vergelijking tot veel andere West-Europese 
landen, geen sterke overheidsinterventie om de residentiële segregatie tegen 
te gaan. Analoog aan de classificatie van een liberale en marktgeoriënteerde 
samenleving is de Britse overheid altijd terughoudend geweest in het voeren 
van een actief huisvestings- en spreidingsbeleid in deze (Van der Waal, 2005). 
Bovendien heeft ook de multiculturele signatuur van de Engelse opvattingen 
over integratie bijgedragen aan een sterk geloof in het idee van groepseman-
cipatie in eigen kring. Dit komt ook terug in de Britse huisvestingspolitiek, waar 
veel nadruk ligt op culturele diversiteit en ruime individuele keuzemogelijk-
heden (Phillips, 2010). Toch zien we dat de Britse overheid in toenemende 
mate is overgegaan tot het voeren van een meer actieve huisvestingspolitiek. 
De negatieve effecten van armoedeconcentraties, maar zeker ook de 
gepercipieerde gevaren van culturele segregatie hebben daarbij een 
prominente rol gespeeld.  
 
Wanneer we de naoorlogse geschiedenis van het Britse huisvestingsbeleid in 
ogenschouw nemen, moeten we vaststellen dat er decennialang weinig 
aandacht is geweest voor het tegengaan van vergaande residentiële 
segregatie. In plaats daarvan heeft het beleid van council housing ertoe geleid 
dat er veel grootschalige woongebieden zijn ontwikkeld, in het bijzonder ten 
behoeve van lagere inkomensgroepen.8 Het doel van dit beleid was om een 
alternatief te bieden voor de veelal slechte huisvesting in de binnensteden van 
Groot-Brittannië. Aanvankelijk waren deze ‘council estates’ bestemd voor 
brede lagen uit de bevolking, maar mede door de beperkte kwaliteit van de 
woningen zijn deze gebieden steeds meer een toevluchtsoord voor lagere 
inkomensgroepen geworden. Vanaf de jaren zeventig wordt de sociale 
huisvesting ook steeds toegankelijker voor migrantengroepen, vooral ook 
omdat lokale overheden steeds alerter zijn geworden op uiteenlopen praktijken 
van achterstelling (Hills, 2007; Phillips en Harrison, 2010).9 
 

                                                      
8 De term ‘council housing’ refereert aan de historische rol van decentrale overheden (van 
districts and boroughs) als eigenaars en beheerders van sociale huisvesting. Later hebben 
semi-particuliere woningcorporaties deze taak deels overgenomen.  
 
9 Meer dan een kwart van alle zwarte gezinshoofden is een huurder in de sociale sector; 
voor de gezinshoofden uit Bangladesh is dit zelfs meer dan de helft en voor de Caribische 
bevolking ruim twee vijfde (Hills, 2007).  
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Als gevolg van het geconcentreerde woningaanbod, de toewijzingspraktijken  
door publieke en private spelers op de huizenmarkt, maar ook door het proces 
van etnische zelfsegregatie, zien we in de Engelse steden een voortgaand 
proces van ruimtelijke uitsortering, zowel naar etnische als sociaalecono-
mische achtergrond. Het gevolg hiervan is echter dat deze locaties steeds 
meer tot concentraties van armoede en kansloosheid zijn verworden. Mede 
om dit proces van degeneratie en verval te keren, is de overheid er in de 
afgelopen decennia toe overgaan om langs verschillende wegen de kwaliteit 
van het woningaanbod te verbeteren en ook om de sociale mix in dergelijke 
buurten en wijken te vergroten. Daarnaast vormen sociale cohesie en culturele 
integratie steeds belangrijkere motieven om tot overheidsingrijpen over te 
gaan. Een belangrijke basis voor dit nieuwe denken wordt gevormd door de 
uitkomsten van enkele gezaghebbende rapporten waarin vooral op de 
negatieve gevolgen van zogenoemde zelfsegregatie wordt gewezen.10 Flint 
(2010) stelt in dit verband dat culturele en religieuze enclaves steeds meer 
gezien worden als een bedreiging voor nationale solidariteit en sociale 
cohesie. Zodoende worden de nationale en lokale overheden steeds actiever 
om woonkwaliteit en leefbaarheid in dergelijke wijken te verbeteren, waarbij de 
volgende drie beleidsinitiatieven bijzondere aandacht verdienen: (1) 
programma’s van sloop en renovatie, (2) het stimuleren van privébezit en 
particulier initiatief, en (3) het introduceren van een nieuw toewijzingssysteem. 
We lichten deze initiatieven achtereenvolgens toe.  
 
Met betrekking tot het beleid in de Engelse binnensteden, zien we dat eerst 
vooral sloop en later renovatie en nieuwbouw speerpunten zijn geweest van 
overheidsingrijpen (Phillips en Harrison, 2010). Dergelijke programma’s zijn 
vooral door lokale overheden geïnitieerd en hadden tot doel het sociale 
isolement van de bewoners te doorbreken. Ook probeert de Britse overheid 
deze woongebieden nieuw leven in te blazen door het omarmen van het idee 
van gentrification (onder andere Lupton en Fuller, 2009). Het bouwen voor 
hoge inkomensgroepen moet het sociale isolement van deze concentraties 
van armoede doorbreken en tevens de kwaliteit in dergelijke gebieden 
vergroten. 
Recentelijk worden in de – veelal na-oorlogse – gebieden van sociale 
huisvesting zogenoemde Neighbourhood Renewal Programmes ingezet ten 
behoeve van een grotere aantrekkelijkheid en verhoogde leefbaarheid. In het 
bijzonder wordt daarbij overgegaan tot subsidiëring van maatregelen en voor-
zieningen die door de bewoners van de wijken zelf zijn ingebracht. Het gaat 
hier vooral om ‘community capacity building’ met als doel de leefgebieden, het 
voorzieningenniveau en de woonblokken zelf kwalitatief hoogwaardiger te  

                                                      
10 Zie onder andere, het Ouseley report (2005) over de raciale conflicten in Bradford en het 
Cantle Report (2001) naar aanleiding van de rassenrellen in Bradford, Oldham and Burnley. 
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maken. Kleinschalige evaluaties wijzen overigens op een succesvolle uitkomst 
van deze aanpak.11  
 
Een ander beleidsinstrument om het verval in de woongebieden aan de 
onderkant van de huizenmarkt tegen te gaan, is het stimuleren van eigen 
woningbezit. Vanaf de jaren tachtig is de Britse overheid overgegaan op het 
stimuleren van privébezit, door de huizen onder gunstige condities aan de 
bewoners te verkopen (Right to Buy Schemes). Op deze manier moesten de 
council estates meer divers worden en hoopte men dat het eigen woningbezit 
de binding met de eigen buurt zou vergroten. Daarnaast ruimt de overheid een 
steeds grotere plaats in voor het stimuleren van particulier initiatief en onder-
nemerschap. In het bijzonder hebben semiparticuliere en non-profitorgani-
saties in de loop der jaren diverse taken van de decentrale overheden 
overgenomen, onder andere ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe 
woningen en woonlocaties (Tunstall, 2002; Lupton en Fuller, 2009). Privébezit 
en marktwerking vormen dus essentiële bestanddelen van het hedendaagse 
Britse beleid om de negatieve effecten van residentiële segregatie terug te 
dringen.   
 
Tot slot kan gewezen worden op een recente beleidswijziging om huurders in 
Groot-Brittannië meer vrijheid te geven in hun keuze voor de locatie van hun 
woning. Meer bepaald betreft het de introductie in 2008 van het uitgangspunt 
van Choice Based Lettings. Het idee is om huurders meer zeggenschap te 
geven over hun woonkeuze. Dit aanbodmodel, zoals het SCP (2009) aangeeft, 
blijkt in Groot-Brittannië in enige mate desegregerend te werken, meer dan 
bijvoorbeeld in Nederland. Monitorinformatie geeft in dit verband aan dat het 
aanbodssysteem ‘tends to reduce rather than compound ethnic segregation’.12 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vooral aan meer kwetsbare groepen 
huurders, waaronder zich de etnische minderheden scharen, extra begeleiding 
wordt geboden in hun keuze om ergens te wonen. Deze groepen worden 
zodoende begeleid bij het zoeken van een huis in de betere buitenwijken. 
Tegelijkertijd moeten de uitkomsten van dit systeem niet overdreven worden. 
Van Ham en Manley (2009) geven in een uitgebreide analyse aan dat etnische 
minderheden ook met dit keuzesysteem vooral kiezen voor de zogenoemde 
concentratiewijken.   
 
Recente evaluaties constateren overigens dat veel gebieden van sociale 
huisvesting nog altijd een negatieve spiraal van kansenarmoede en 
verpaupering ondergaan (onder andere Hills, 2007). Behalve de slechte staat 
waarin veel woningen verkeren, kenmerken dergelijke estates zich door hoge 
werkloosheid, criminaliteit en verpaupering. Momenteel bevindt vijftig procent 

                                                      
11 Zie onder andere, een evaluatie in Ealing (West Londen) van het Neighbourhood Renewal 
Programme waarin gewezen wordt op impressive results ten aanzien van het verbeteren van 
de leefomgeving en het voorzieningenniveau.  
 
12 Monitoring the longer term impact of Choice Based Lettings. Zie:  
http://www.communities.gov.uk/housing/housingmanagementcare/choicebasedlettings.  
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van alle sociale huisvesting zich in de twintig procent meest achtergestelde 
gebieden van het land. Evenzo manifesteert zich onder een verhoudingsgewijs 
hoog aandeel van de bewoners een reële angst voor geweld, diefstal en 
overlast (ibidem). Evenmin blijkt het idee van de sociale mix in deze buurten 
geen grote effecten te sorteren. In een studie van Tunstall (2002) wordt 
aangeven dat de effecten van tenure mixing zeer bescheiden zijn, in elk geval 
met betrekking tot het fenomeen van sociale uitwisseling tussen verschillende 
eigendomsgroepen. Ook Phillips en Harrison (2010) komen tot vergelijkbare 
conclusies. Bovendien wordt aangegeven dat het overheidsingrijpen altijd 
weinig rekening heeft gehouden met de belangen van gevestigde bewoners. 
Flint (2010) stelt in dit verband dat residentiële integratie niet automatisch volgt 
uit het bestaan van gemende wijken; ook in dergelijke wijken en buurten 
openbaren zich ethische spanningen en tekenen zich processen van culturele 
isolatie af.  
 
Hoewel sommige beleidsinitiatieven dus gunstig lijken te werken ten aanzien 
van de individuele keuzemogelijkheden van bewoners en de leefbaarheid van 
buurten, is het Britse model tot dusverre niet in staat gebleken om het gebrek 
aan kansen en perspectief van bewoners in concentratiegebieden te 
verminderen. Hiervoor is meer nodig dan het veranderen van de 
woonomgeving.   
 
 

5.6 Concluderende opmerkingen 

Ruimtelijke segregatie is in Groot-Brittannië een prominent verschijnsel 
gebleken. Deze segregatie vindt zijn oorspong in zowel de migratiegeschie-
denis, het bestaan van grote sociaaleconomische verschillen in het land als in 
de wijze waarop de Britse overheid een rol voor zichzelf ziet weggelegd om 
een (pro)actief huisvestingsbeleid te willen voeren. Het gevolg hiervan is dat 
de segregatie in dit land sterker is dan in veel andere West-Europese landen, 
met name onder de meer recent gearriveerde migrantengroepen. Deze 
uitkomst wordt door de Britse overheid in toenemende mate als zeer 
onwenselijk beschouwd. Wel is het zo dat de verschillen – zowel tussen 
steden als tussen uiteenlopende groepen – substantieel zijn, hetgeen duidelijk 
maakt dat algemene conclusies onvoldoende recht doen aan een zeer 
gevarieerd beeld in dit land. In dit verband zal men zich vooral ook rekenschap 
moeten geven van de lokale politieke, sociale en culturele context om de 
patronen van residentiële segregatie inzichtelijk te maken.   
 
Een zeer belangrijke bevinding uit het gepresenteerde overzicht is dat 
segregatie allerminst een statisch fenomeen is. Op basis van de volkstellingen 
van 1991 en 2001 vallen diverse trends op te maken. Allereerst zien we dat als 
gevolg van een blijvende instroom van immigranten het aantal wijken en 
buurten met veel niet-westerse migranten verder is toegenomen. Daarnaast 
zien we echter dat deze gebieden in afnemende mate worden bevolkt door 
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slechts een minderheidsgroep. De segregatie is weliswaar het hoogst onder 
groepen die het meest recent naar dit land zijn gemigreerd – in het bijzonder  
Pakistani, de Bengalen en de Afrikaanse bevolking – maar ook voor deze 
groepen geldt een voorzichtige trend in de richting van een toegenomen 
residentiële mix. Op grond van de geschetste ontwikkeling kan voor het 
Verenigd Koninkrijk geen voortgaande gettovorming worden opgetekend.  
Wel hebben de toegenomen aantallen niet-westerse migranten voor 
verschillende groepen geleid tot hogere waarden van de isolatie-index. Op 
grond van deze maat voor etnische segregatie moeten we vaststellen dat de 
kans op ontmoetingen met personen met een andere etnische achtergrond is 
afgenomen. 
 
Cijfermatige informatie over residentiële segregatie op basis van sociaal-
economische kenmerken maakt duidelijk dat de mate van segregatie 
weliswaar geringer is dan in het geval van segregatie naar etnische herkomst, 
maar dat er wel sprake is van een structurele toename. Zowel de lagere, de 
gemiddelde als de hogere inkomensgroepen zijn in dit land steeds minder 
geneigd om in elkaars buurt te wonen. Niet alleen de armere, maar ook de 
rijkere bevolking blijkt zich dus steeds meer ruimtelijk te clusteren. In deze 
ontwikkeling zien we enerzijds de beperkte woonkeuze van lagere inkomens 
terug en anderzijds de toegenomen wens tot ruimtelijke clustering onder de 
Britse bovenlaag.  
 
Uit dit proces blijkt dat de recente initiatieven van zowel de nationale als lokale 
overheden om tot een grotere residentiële mix in wijken en buurten te komen, 
de dominante trend naar voortgaande ruimtelijke uitsortering niet heeft kunnen 
keren. Wel kan worden aangeven dat de Britse overheid veel meer dan 
voorheen oog heeft voor de nadelige effecten van segregatie. In het bijzonder 
kan daarbij verwezen worden naar het ‘vermarkten’ van sociale huurwoningen 
en het nieuwe vraaggerichte woningverdeelsysteem. Vooral dit laatste 
systeem heeft enige positieve invloed gehad op een afnemende concentratie 
van migrantengroepen in Groot-Brittannië. Ook zijn kleine vorderingen 
gemaakt met projecten die primair zijn bedoeld om de leefbaarheid in 
woonbuurten te verbeteren. Over het algemeen past echter de conclusie dat 
de Britse overheid het proces van ruimtelijke concentratie niet heeft weten te 
keren en dat ook de nadelige effecten die hieruit voortkomen onverminderd 
van kracht zijn.  
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6 SEGREGATIE IN DE VERENIGDE STATEN 

De Verenigde Staten kennen historisch een hoog niveau van segregatie langs 
etnische scheidslijnen. De ruimtelijke segregatie van met name de zwarte 
bevolking, maar ook van andere etnische groepen ligt op een (veel) hoger 
niveau dan in andere westerse landen. De afgelopen decennia is er overigens 
wel sprake van een verschuiving. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
neemt de etnische segregatie geleidelijk af en is de sociaaleconomische 
segregatie toegenomen. Deze twee aspecten zijn overigens niet onafhankelijk 
van elkaar, het is met name de interactie van ras/etniciteit en sociaalecono-
mische klasse die de ruimtelijke structuur van de Amerikaanse steden en de 
plek van mensen daarbinnen bepalen (Massey et al. 2009). 
 
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is het aantal buurten in 
Amerikaanse steden waarin de meerderheid (of nagenoeg de meerderheid) 
van de bewoners onder de federale armoedegrens valt, in het hele land 
dramatisch toegenomen (Goetz, 2003). De gevolgen van ruimtelijke segre-
gatie, met name de concentratie van armoede, zijn uitgebreid onderzocht. Als 
gevolg van de extreme concentratie van armoede ontstaat in deze buurten 
een cumulatie van sociale problemen, zoals voortijdig schoolverlaten, tiener-
zwangerschappen, criminaliteit, drugsmisbruik et cetera. De problemen in 
deze buurten zijn omvangrijker dan op grond van armoede-effecten alleen kan 
worden verondersteld. Onderzoek laat zien dat in deze gemeenschappen 
zogenaamde ‘buurteffecten’ optreden: de buurt waarin men woont, bepaalt in 
belangrijke mate de kansen en ervaringen van individuen. 
 
Om de stedelijke problematiek van geconcentreerde armoede aan te pakken, 
zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw verschillende programma’s 
opgezet om arme bewoners te verspreiden over andere buurten en om arme 
buurten te diversifiëren. Van maatregelen ten behoeve van diversificatie in de 
concentratiewijken van migranten of lage inkomensgroepen is echter niet of 
nauwelijks sprake. Evenmin kunnen de Verenigde Staten bogen op groot-
scheepse effecten van het gevoerde desegregatiebeleid.  
 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de mate van segregatie langs 
etnische scheidslijnen. Vervolgens wordt de sociaaleconomische dimensie van 
ruimtelijke segregatie besproken. Na deze bespreking van de aard en omvang 
van de problematiek volgt een verkenning van de belangrijkste verklaringen 
voor de gevonden patronen en wordt nader ingegaan op een aantal beleids-
programma’s die worden ingezet om segregatie en de negatieve gevolgen 
daarvan aan te pakken. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting van de 
belangrijkste bevindingen. 
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6.1 Segregatie en isolatie: de etnische dimensie 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 zijn er verschillende maten om de mate van 
segregatie en ruimtelijke concentratie weer te geven. De meest gebruikte 
maten zijn de dissimilariteitsindex en de isolatie-index. Er zijn aanzienlijke 
verschillen tussen steden en bevolkingsgroepen in de mate van segregatie. 
De zwarte bevolking woont het meest gesegregeerd. Zeker in de oude indus-
triesteden in het noordoosten en midwesten is de segregatie van de zwarte 
bevolking zeer hoog (waarden op de dissimilariteitsindex van meer dan 70). 
De Aziatische bevolking woont aanzienlijk minder gesegregeerd; gemiddelde 
waarden liggen vaak tussen 40 en 60, hetgeen geldt als matige segregatie. 
Hispanics zitten daar tussenin met indices die wijzen op een matige tot hoge 
mate van segregatie. 
 

Tabel 6.1 Dissimilariteitsindex naar etnische groep in een aantal 
geselecteerde Large Metropolitan Areas in 1980, 1990 en 2000* 

 Blacks Asians Hispanics  
 1980 1990 2000 1980 1990 2000 1980 1990 2000
Chicago 87,8 83,8 79,7 45,3 44,3 42,4 63,5 61,9 61,1 
Detroit 87,4 87,4 84,6 40,5 42,8 45,6 41,3 39,8 45,6 
Los Angeles-Long 
Beach 

80,8 72,8 66,4 46,8 46,3 44,7 57,3 61,1 63,1 

New York 81,2 81,3 81,0 49,2 48,4 50,5 65,2 65,6 66,7 
San Francisco 67,5 63,8 60,0 51,1 50,1 48,4 45,5 49,8 53,5 
Washington 68,7 65,0 62,5 32,2 35,5 38,2 32,2 42,3 48,0 
          
Alle metropolitan areas 
(gewogen gemiddelde)

72,7 67,8 64,0 40,5 41,2 41,1 50,2 50,0 50,9 

* Referentiegroep is non-Hispanic whites. Data gebaseerd op alle ‘census tracts’ in Metropolitan 
Areas. 

Bron: U.S. Census Bureau, Census 1980, 1990 en 2000, Summary File 1 
 

In de periode 1980-2000 is de ruimtelijke segregatie van de zwarte bevolking 
afgenomen. Gemiddeld is in twintig jaar tijd de dissimilariteits-index voor de 
zwarte bevolking met negen procent afgenomen. Dit geldt overigens niet voor 
alle steden. Zo is in New York de mate van segregatie van de zwarte 
bevolking vrij constant gebleven. Het algemene beeld voor de Aziatische en 
Hispanic bevolking is dat ondanks de massale immigratie uit Azië en Latijns-
Amerika sinds het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw, de 
ruimtelijke segregatie van deze groepen vrij constant en gematigd is gebleven. 
Massey et al (2009) wijten dit onder meer aan de relatieve openheid van de 
Amerikaanse woningmarkt voor nieuwkomers sinds de burgerrechtenbewe-
ging. Overigens geldt ook voor deze bevolkingsgroepen dat het beeld per stad 
verschilt; in sommige steden is de segregatie van deze groepen in deze 
periode duidelijk toegenomen (bijvoorbeeld in Washington) terwijl in andere 
steden de dissimilariteitsindex constant is gebleven of zelfs is afgenomen 
(bijvoorbeeld Chicago).  
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Verder is het interessant om te zien hoe de segregatie van de zwarte 
bevolking zich heeft ontwikkeld op verschillende geografische schaalniveaus. 
Het zwaartepunt van de ruimtelijke segregatie van de zwarte bevolking is 
gedurende de twintigste eeuw namelijk verschoven van het macroniveau 
(staten en counties) naar het microniveau (gemeenten en buurten). In het 
begin van de twintigste eeuw was de dissimilariteitsindex op het niveau van de 
county en de staat het hoogst. Met de trek na de Eerste Wereldoorlog van de 
rurale zwarte bevolking naar de steden in het noordoosten, nam de segregatie 
op het niveau van staten en counties af, terwijl het op het niveau van steden 
en buurten (tracts) toenam. Vanaf de jaren zeventig neemt ook de mate van 
segregatie op buurtniveau af. In het jaar van de laatste volkstelling (2000) lag 
de dissimilariteitsindex voor de zwarte bevolking op buurtniveau op 60. In 
1970 lag dit nog op bijna 80 (Massey et al., 2009). 
 
Ook wanneer de segregatie wordt afgemeten aan de hand van mogelijke 
contacten met andere groepen, geldt hierin voor de zwarte bevolking een 
toename: de waarde van de isolatie-index is in de afgelopen decennia voor de 
zwarte bevolking afgenomen. In 1980 woonde de gemiddelde zwarte persoon 
in een buurt waar gemiddeld 65 procent van de bevolking zwart was. In 2000 
was dit gedaald tot 59 procent; een afname van tien procent in twintig jaar tijd. 
Voor de andere twee bevolkingsgroepen geldt dat in de afgelopen twee 
decennia de mate van isolatie juist flink is toegenomen. Dit kan vooral worden 
verklaard door de enorme bevolkingsgroei van deze twee groepen sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw. De isolatie-index voor de Aziatische 
bevolking is in twintig jaar tijd met bijna een derde toegenomen en die van de 
Hispanic bevolking met ruim een vijfde. Inmiddels is de mate van isolatie voor 
Hispanics nagenoeg even hoog als voor de zwarte bevolking: in 2000 woonde 
de gemiddelde Hispanic in een buurt waar gemiddeld 55 procent van de bevol-
king eveneens van Hispanic afkomst was. Voor de Aziatische bevolkingsgroep 
lag dit aandeel, ondanks de grote procentuele toename, veel lager namelijk op 
dertig procent. 
 

Tabel 6.2 Isolatie-index naar etnische groep in een aantal geselecteerde 
Large Metropolitan Areas in 1980, 1990 en 2000 

 Blacks Asians Hispanics  
 1980 1990 2000 1980 1990 2000 1980 1990 2000
Chicago 85,5 80,9 77,6 10,7 14,9 19,3 43,7 48,7 55,0 
Detroit 80,5 82,3 81,3 3,0 5,6 11,3 10,5 12,8 24,4 
Los Angeles-Long 
Beach 

75,8 69,3 65,2 27,7 40,5 50,2 60,3 71,5 78,1 

New York 79,3 81,8 82,7 23,4 32,8 43,8 60,4 66,5 70,8 
San Francisco 51,4 47,8 43,2 36,8 46,0 52,3 30,9 41,1 49,7 
Washington 68,6 65,3 65,4 6,8 12,5 20,8 9,7 22,2 33,8 
          
Alle metropolitan areas 
(gewogen gemiddelde) 

65,5 61,4 59,1 23,3 26,4 30,6 45,5 50,8 55,2 

* Referentiegroep is non-Hispanic whites. Data gebaseerd op alle census tracts in Metropolitan 
Areas. Een census tract omvat gemiddeld 4000 bewoners. 

Bron: U.S. Census Bureau, Census 1980, 1990 en 2000, Summary File 1 
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6.2 Sociaaleconomische segregatie 

Als gevolg van een enorme toename van de inkomensongelijkheid en de 
economische herstructurering in de jaren zeventig en tachtig is de ruimtelijke 
segregatie van huishoudens naar sociaaleconomische kenmerken aanzienlijk 
toegenomen. In de periode 1973-2003 realiseerden de vijf procent rijkste 
huishoudens een reële inkomensstijging van 75 procent. In diezelfde periode 
gold voor de middeninkomens een reële stijging van dertien procent en voor 
de twintig procent armste huishoudens een reële stijging van slechts vijf 
procent (Massey et al., 2009). Deze toename van de inkomensongelijkheid is 
niet zonder ruimtelijke gevolgen gebleven; armoede is in toenemende mate 
ruimtelijk geconcentreerd in de binnensteden en de rijke en succesvolle 
huishoudens scheiden zich steeds meer af van de rest van de Amerikaanse 
samenleving. 
 

Tabel 6.3 Dissimilariteit en isolatie naar inkomen en opleidingsniveau 1970-
2000 

 1970 1980 1990 2000 
Inkomen*     
• Dissimilariteit arm-rijk 29 40 43 37 
• Isolatie arme huishoudens 14 16 28 25 
• Isolatie rijke huishoudens 31 27 35 34 
Opleiding**     
• Dissimilariteit high school-

college graduates 
21 30 33 34 

• Isolatie college graduates 19 24 31 36 
* Arme huishoudens zijn gedefinieerd als huishoudens met een inkomen onder de federale 

armoedegrens voor vier personen. Rijke huishoudens zijn gedefinieerd als huishoudens met 
een inkomen van minimaal vier keer de federale inkomensgrens voor vier personen. 

** Segregatie gemeten op buurtniveau (tracts). 
Bron: Massey et al. 2009 
 
In 2000 woonde een gemiddeld arm huishouden in een buurt waar gemiddeld 
een kwart van de huishoudens een inkomen had onder de federale armoede-
grens. Dertig jaar eerder lag dit aandeel op veertien procent. De mate van 
isolatie van rijke huishoudens is groter (in 2000 woonde een gemiddeld rijk 
huishouden in een buurt waar gemiddeld ruim een derde van de huishoudens 
eveneens rijk was), maar is minder sterk gestegen in de afgelopen dertig jaar 
dan voor de arme huishoudens. 
 
Met name in de periode 1970-1990 is de ruimtelijke segregatie naar sociaal-
economische klasse sterk gestegen. In deze periode is het aantal buurten dat 
te maken heeft met geconcentreerde armoede (gedefinieerd als een buurt 
waarin veertig procent van de bevolking onder de federale armoedegrens 
leeft) verdubbeld en is het aantal personen dat in deze buurten woont, 
gestegen van ruim vier miljoen naar acht miljoen (Goetz, 2003). 
Geconcentreerde armoede doet zich het meest voor in de steden in het 
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midwesten en noordoosten. Bovendien is sprake van een duidelijke relatie met 
etniciteit: leden van etnische minderheidsgroepen hebben een veel hogere 
kans om in een zeer arme wijk te wonen dan de blanke Amerikaanse 
bevolking. 
 
Het laatste decennium van de twintigste eeuw laat weer een kleine daling zien 
in de mate van sociaaleconomische segregatie. Deze daling wordt onder meer 
geweten aan de sterke economische groei gedurende de jaren negentig. 
Daarnaast wordt in positieve zin gewezen naar de overheidsprogramma’s, 
gericht op het ontmantelen van sociale huisvestingsprojecten ten gunste van 
onder meer vouchersystemen en het revitaliseren van stedelijke centra (onder 
andere Bolt, 2009). Dwyer (2008) wijst er overigens op dat de licht afnemende 
ruimtelijke concentratie van armoede in de jaren negentig vooral het gevolg is 
van een herverdeling van arme huishoudens van extreem arme buurten naar 
arme buurten en niet zozeer een verspreiding van lage inkomensgroepen  
naar niet-arme buurten. Bovendien zijn er aanwijzingen dat sinds het begin 
van de eenentwintigste eeuw de armoede in buurten opnieuw is toegenomen. 
 
 

6.3 Een verklarend kader 

Er zijn vele studies verricht naar de omvang en gevolgen van en verklaringen 
voor de groeiende concentratie van armoede in de Amerikaanse steden. De 
verklaringen voor de geconcentreerde armoede worden steeds meer gezocht 
in een samenspel van verschillende factoren die op lokaal niveau hun 
specifieke uitdrukking vinden. Een overzicht van relevante factoren die van 
invloed zijn op de toenemende sociaaleconomische segregatie kan ontleend 
worden aan Goetz (2003). Hieronder geven we een beknopt overzicht van 
factoren die van invloed zijn op de groeiende ruimtelijke concentratie van 
armoede. 
 
Als gevolg van de economische herstructurering en de-industrialisatie in de 
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn veel werkgelegenheid en 
inkomensbronnen voor met name de lagere klasse in de industriesteden in het 
midwesten en noordoosten verdwenen. Met het verschuiven van de 
dynamische groeicentra naar de randen van de stad in suburbane en niet-
metropolitane gebieden en de verandering van een industriële economie naar 
een high-tech diensten economie, is werkgelegenheid steeds verder buiten het 
bereik van de stedelijke onderklasse gekomen. Deze onderklasse raakt steeds 
meer gevangen in de binnensteden, waar alle economische activiteit aan het 
verdwijnen is. In steden die hard geraakt zijn door deze processen, zoals 
bijvoorbeeld Chicago, Philadelphia, Milwaukee en Cleveland, is het aandeel 
arme buurten enorm toegenomen (Goetz (2003). 
 
Een andere belangrijke ontwikkeling die heeft bijgedragen aan de groeiende 
concentratie van armoede in de steden is de systematische onttrekking van 
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publieke en private investeringen uit de binnensteden ten gunste van suburbs 
en kleinere stedelijke gebieden. Zo waren bijvoorbeeld gedurende lange tijd 
subsidies voor huiseigenaren, waar met name de wat rijkere en witte bevolking 
van profiteert, vooral gericht op de suburbane gebieden. In de minder 
welvarende binnensteden is het profijt van dergelijke publieke en private 
interventies altijd veel geringer geweest (ibidem). 
 
Armoede en de concentratie van armoede is in de Verenigde Staten 
overduidelijk verbonden met etniciteit en ras. Verklaringen voor de segregatie 
naar etniciteit en klasse moeten dan ook mede gevonden worden in 
discriminatie op de woningmarkt en hypotheekmarkt. De Verenigde Staten 
kennen een lange geschiedenis van openlijke rassendiscriminatie die in 
belangrijke mate heeft bijgedragen aan de hoge mate van ruimtelijke 
segregatie van de zwarte bevolking. Als uitvloeisel van de burgerrechten-
beweging zijn vanaf het midden van de jaren zestig deze praktijken minder 
scherp geworden. Heden ten dage speelt directe rassendiscriminatie een 
minder prominente en directe rol. Wel zijn er verschillende mechanismen 
waardoor minderheidsgroepen nog steeds worden belemmerd in hun keuze 
op de woningmarkt en vaak aangewezen blijven op huisvesting in arme en 
gekleurde buurten in de steden (De Leeuw et al, 2007). 
 
In de suburbane gebieden zijn het vaak locale partijen (uit de wereld van het 
vastgoed, lokaal bestuur en gemeenschapsleiders) die de vestiging van arme 
bewoners, veelal afkomstig uit minderheidsgroepen uit de binnensteden, tegen 
proberen te gaan. Zo kunnen bijvoorbeeld door middel van exclusief zoning 
beleid effectief bepaalde bevolkingsgroepen worden geweerd. Een van de 
verklaringen voor de toenemende sociaaleconomische segregatie wordt dan 
ook gezocht in land use policies (Massey et al, 2009). Dit beleid is niet 
expliciet gebaseerd op discriminatie naar ras of klasse, maar onderliggende 
vooroordelen kunnen wel degelijk een rol spelen. Een voorbeeld van dergelijk 
beleid zijn density zoning regulations waarin de toegestane dichtheid van 
bebouwing wordt vastgelegd. Een restrictief zoning beleid vermindert de 
toegang tot betaalbare huisvesting en laat een duidelijke relatie zien met zowel 
segregatie op basis van etniciteit/ras als klasse (De Leeuw et al, 2007; 
Rothwell & Massey, 2009). 
 
Een niet te onderschatten factor in het verklaren van de hoge mate van 
etnische en sociaaleconomische segregatie in de Amerikaanse steden is het 
door de overheid gedurende decennia gevoerde sociale huisvestingsbeleid. In 
de meeste Amerikaanse steden zijn sociale huisvestingsprojecten geconcen-
treerd in de armste wijken en in de wijken met de hoogste percentages 
etnische minderheden in de centrale stad (zie tabel 6.4). Zo was in 1990 meer 
dan 61 procent van alle publieke huisvesting gesitueerd in de binnensteden 
(Goetz, 2003). Verschillende studies wijzen er op dat de overconcentratie van 
publieke en gesubsidieerde huisvesting in buurten in de binnensteden heeft 
bijgedragen aan het verval van deze buurten (Schill, 1991; Schill en Wachter 
1995; Turner, 1998).  
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Tabel 6. 4 Verdeling van federaal gesubsidieerde huisvesting naar 
minderheidsstatus buurt en armoedeniveau buurt in percentages 

 Publiek (%) Privately 
owned (%) 

Huurder-
gebonden 
subsidie (%) 

Minderheidsstatus buurt    
<10% minderheden in buurt 21 42 44 
>80% minderheden in buurt 37 15 10 
Armoedeniveau buurt    
Laag (<10%) 7,5 27,4 27,5 
Gemiddeld (10-29%) 38,9 50,7 57,8 
Hoog (30-39%) 17,1 11,5 9,5 
Zeer hoog (>40%) 36,5 10,4 5,3 

Bron: Newman and Schnare (1997), geciteerd in Goetz (2003) 
 

De concentratie van publieke huisvesting in de binnensteden vindt zijn 
oorsprong onder meer in het sinds de jaren dertig van de vorige eeuw 
gevoerde beleid, waarin het bouwen van publieke huisvesting werd gekoppeld 
aan het opruimen van sloppen. Hierdoor werd de nieuwe publieke huisvesting 
gebouwd in gebieden die al gekenmerkt werden door grote armoede en een 
concentratie van minderheden. Daarnaast geldt dat het huisvestingsbeleid 
werd gekenmerkt door een grote mate van lokale autonomie ten aanzien van 
het realiseren van publieke huisvesting. Hierdoor konden veel suburbane 
gebieden eenvoudig afzien van publieke huisvestingsprojecten binnen hun 
jurisdictie. In de steden waar wel werd gebouwd, waren het de lokale politici 
die bepaalden in welke buurten deze projecten gerealiseerd zouden worden. 
Zeker tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw was dit bijna altijd zonder 
uitzondering in of nabij zwarte wijken. Met de implementatie van de Fair 
Housing Act in 1968 werd de lokale autonomie ten aanzien van sociale 
huisvestingsprojecten overigens beperkt. Tot slot heeft ook het stellen van 
steeds scherpere inkomenseisen voor het verkrijgen van toegang tot publieke 
huisvesting bijgedragen aan een concentratie van armoede. In toenemende 
mate konden alleen de meest achtergestelden uit de lagere klasse een beroep 
doen op deze huisvesting, hetgeen in de praktijk leidde tot een concentratie 
van sociale en economische problemen. 
 
Als laatste factor die van invloed is op de concentratie van armoede in de 
Amerikaanse (binnen)steden mag ook de mobiliteitskeuze van de meer 
welgestelde bevolking niet onvermeld blijven. Zoals hierboven al werd 
opgemerkt, ligt de mate van segregatie van de rijke bevolking aanzienlijk 
hoger dan van de arme bevolking. Al gedurende decennia keert de 
welvarende (witte) middenklasse de binnensteden de rug toe om zich te 
vestigen in de suburbane gebieden.  
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6.4 Beleid 

De concentratie van armoede wordt steeds meer gezien als hét probleem van 
stedelijk Amerika. Het wonen in geconcentreerde armoede beïnvloedt niet 
alleen het leven van individuele families, maar heeft ook een overstijgend 
effect op de hele gemeenschap. In verschillende steden zijn als gevolg van 
een gebrek aan economische activiteiten in de binnensteden en stijgende 
criminaliteit hele gemeenschappen dysfunctioneel geworden. Een extreem 
voorbeeld van deze ontwikkeling is te vinden in Detroit. Deze stad kent het 
hoogste armoedeniveau van alle grote Amerikaanse steden; in 2007 leefde 
bijna 34 procent van de bevolking in armoede, terwijl dit landelijk nog geen tien 
procent was. Detroit wordt kenmerkt door een hoge mate van raciale en 
sociaaleconomische segregatie: de witte middenklasse is gevlucht naar de 
suburbane gebieden van Oakland County, terwijl de arme zwarte bevolking is 
achtergebleven in de stad (zie Darden et al. 2010). Door een daling van de 
belastinginkomsten in de centrale stad is het steeds moeilijker om publieke en 
sociale voorzieningen voor de verarmde stedelijke bevolking te financieren. 
Hierdoor ontstaat een neergaande spiraal in deze gebieden. 
 
Om een antwoord te vinden op deze stedelijke problemen, zijn in de afgelopen 
decennia programma’s opgezet door de overheid om de concentratie van de 
arme bevolking tegen te gaan. Dit beleid is vooral gericht op het verspreiden 
van bewoners van gesubsidieerde huisvesting. Een eerste serie beleids-
initiatieven stamt uit de late jaren zestig en jaren zeventig van de vorige eeuw 
en werd vooral ingezet om de extreme ruimtelijke segregatie op basis van ras 
tegen te gaan. Deze programma’s combineerden antidiscriminatiemaatregelen 
met het streven naar een grotere integratie van diverse bevolkingsgroepen. 
Een nieuwe serie maatregelen is ingezet vanaf de jaren negentig, waarbij 
vooral de deconcentratie van extreme armoede het belangrijkste speerpunt is. 
In feite kunnen drie hoofdstromen in de aanpak van segregatie en concentratie 
worden onderscheiden, te weten het realiseren van sociale huisvesting in 
rijkere buurten, het bieden van ondersteuning aan sociale huurders om in 
andere gebieden te gaan wonen en het mengen van inkomens in bestaande 
grootschalige sociale huisvestingsprojecten in de binnensteden. 
 
Projecten buiten concentratiegebieden 
Tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw werden de publieke 
huisvestingsprojecten gekarakteriseerd door grote dichtheden in hoogbouw in 
de binnensteden. Dit heeft, zoals gezegd, in aanzienlijke mate bijgedragen 
aan de ruimtelijke concentratie naar sociaaleconomische klasse en etniciteit. 
Vanaf het eind van de jaren zestig/begin van de jaren zeventig wordt echter 
ingezet op het realiseren van sociale huisvesting buiten deze traditionele 
gebieden via scattered-site programs en fair-share housing programs. 
 
De scattered-site programs, die op lokaal niveau functioneren, zijn maar 
beperkt succesvol gebleken als gevolg van hoge grondprijzen buiten de 
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bestaande gebieden, protesten van bewoners in de ontvangende midden-
klassenbuurten en beperkt commitment van locale beleidsmakers ten aanzien 
van deze programma’s. Om op regionaal niveau tot een betere verspreiding 
van publieke huisvesting te komen, werden fair-share housing programs 
geïnitieerd. In deze programma’s werden federale middelen voor bijvoorbeeld 
de aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen verbonden aan het 
realiseren van sociale huisvesting in suburbane gebieden. Dit werd echter 
onvoldoende politiek gedragen en vanaf het begin van de jaren zeventig is dit 
beleid afgeschaft. Fair-share housing is sindsdien een strikt lokaal initiatief. 
 
Huurdergebonden ondersteuning 
Vanaf het midden van de jaren zeventig worden ook huurdergebonden 
ondersteuningsprogramma’s ingezet in de strijd tegen etnische en 
sociaaleconomische segregatie. Binnen het federale huisvestingsbeleid is de 
nadruk in het beleid in feite steeds meer op deze vorm van ondersteuning 
komen te liggen. Eind jaren negentig ging bijna driekwart van de nieuwe 
middelen naar huurdergebonden ondersteuning en een kwart naar 
projectgebaseerde programma’s. 
 
In sectie 8 van de Housing and Community Development Act uit 1974 werd 
een huurdergebonden subsidie ingesteld, waarmee huishoudens met behulp 
van een certificaat konden huren in de particuliere sector. Het verschil tussen 
de marktconforme huur binnen een bepaald segment van de woningmarkt en 
dertig procent van het gezinsinkomen, kon worden overbrugd met het certi-
ficaat. Deze certificaten konden alleen op lokaal niveau worden ingezet. In 
aanvulling hierop zijn in het begin van de jaren tachtig de zogenaamde 
vouchers in het leven geroepen, die gebruikt kunnen worden in de hele 
Verenigde Staten. In 1998 zijn het certificate en voucher program 
samengevoegd. 
 
De huurdergebonden ondersteuning is in de jaren negentig voortgezet met 
nieuwe programma’s, waarbij naast financiële ondersteuning ook een vorm 
van mobiliteitscounseling wordt ingezet. Er zijn verschillende van deze 
mobiliteitsprogramma’s die vaak met elkaar gemeen hebben dat: 
• de deelnemers moeten verhuizen naar niet-geconcentreerde buurten;  
• er begeleiding wordt gegeven aan deelnemers in de vorm van 

mobiliteitscounseling;  
• er actief huiseigenaren in andere buurten worden gerekruteerd om deel te 

nemen aan het programma.  
 
Een voorbeeld hiervan is het federale programma Moving to Opportunity 
(MTO). Dit programma is gericht op huishoudens in buurten met een hoge 
concentratie van armoede (meer dan 40% van de bewoners onder de federale 
armoedegrens). Het programma wordt uitgevoerd door non-profitorganisaties 
die verantwoordelijk zijn voor het rekruteren van huiseigenaren, het screenen 
van deelnemers en het geven van mobiliteitscounseling en ondersteuning in 
het zoek- en hervestigingsproces. Deelnemers moeten zich hervestigen in 
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gebieden met een lage concentratie arme huishoudens (buurten met minder 
dan 10% van de huishoudens beneden de federale armoede grens). Het 
programma loopt in vijf steden, te weten New York, Los Angeles, Chicago, 
Boston en Baltimore. 
 
Een andere aanpak is het zogenaamde vouchering out. Dit is een vorm van 
huurdergebonden ondersteuning die wordt aangeboden aan huishoudens uit 
publieke huisvestingsprojecten die worden gesloopt dan wel gerenoveerd. 
Anders dan bijvoorbeeld het Moving to Opportunity-programma gaat het hier 
overigens om onvrijwillige verplaatsing. Huurders zijn niet gehouden aan het 
verhuizen naar niet-concentratiegebieden. Wel krijgen deze huishoudens 
naast financiële ondersteuning ook hulp bij het vinden van andere huisvesting. 
 
Mengen binnen concentratiegebieden 
Sinds de jaren negentig worden ook steeds meer inspanningen gepleegd om 
tot een grotere menging van inkomensgroepen en gebruikerscategorieën te 
komen in bestaande publieke huisvestingsprojecten. Het betreft hier de 
zogenaamde mixed-income developments. Bij de scattered-site programs ging 
het nog om het mengen van arme huishoudens in rijkere buurten, bij mixed- 
income developments wordt juist de omgekeerde weg bewandeld en wordt 
gestreefd naar het aantrekken van hogere inkomensgroepen naar arme 
buurten, door bijvoorbeeld aantrekkelijke huisvestingsmogelijkheden aan te 
bieden. Voor het welslagen van dergelijke initiatieven is het belangrijk dat er 
aantrekkelijke voorzieningen zijn voor deze hogere inkomensgroepen en dat 
de buurten veilig zijn. Een bekend voorbeeld van deze aanpak is het federale 
HOPE VI programma. Via dit programma worden zowel project- als 
huurdergebonden vormen van ondersteuning geboden. Het programma is er 
vooral op gericht om de grootschalige en meest problematische publieke 
huisvestingsprojecten te slopen en herontwikkelen in gebieden met lagere 
dichtheden met gemengd gebruik en gemengde inkomens. Ook hier geldt dat 
bewoners onvrijwillig worden verspreid met een voucher. Zij zijn overigens niet 
verplicht om zich te herhuisvesten in niet-geconcentreerde buurten. 
 

6.4.1 Effecten van het gevoerde deconcentratiebeleid 

Voor het in kaart brengen van de effecten van het gevoerde deconcentratie-
beleid kunnen drie niveaus worden onderscheiden, namelijk: 
- effecten van de spreidingsprogramma’s op de buurten met 

geconcentreerde armoede; 
- effecten ten aanzien van de daadwerkelijke verspreiding van de arme 

bevolking over het stedelijk gebied; 
- effecten op het individuele- en huishoudensniveau. 
 
Effecten op buurtniveau 
Goetz (2003) geeft aan dat er weinig onderzoek is verricht naar de effecten 
van de spreidingsprogramma’s op de buurten met geconcentreerde armoede. 
Voor de mobiliteitsprogramma’s geldt dat zij worden beschouwd als individuele 
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programma’s en niet als plaatsgebonden programma’s. Onderzoek naar de 
effecten van deze programma’s heeft dan ook vaak betrekking op de effecten 
voor de individuele deelnemers en niet op de buurt waar zij vandaan komen. 
Bovendien is de omvang van deze programma’s waarschijnlijk te beperkt om 
resultaten op buurtniveau te realiseren. Als er al sprake is van veranderingen 
in de buurt, dan zijn deze mogelijkerwijs zelfs negatief aldus Goetz, omdat 
zeker bij de vrijwillige mobiliteitsprogramma’s sprake is van zelfselectie; 
huishoudens met een iets gunstiger uitgangspositie zijn namelijk eerder 
geneigd te verhuizen.  
Over de effecten van meer gebiedsgerichte maatregelen zoals HOPE VI en 
vouchering out is eveneens weinig onderzoek beschikbaar, maar het is wel 
duidelijk dat de effecten van deze maatregelen groter zijn. Deze maatregelen 
resulteren namelijk zonder uitzondering in een deconcentratie van armoede in 
deze gebieden. Overigens bestaat het risico dat in deze herontwikkelde 
gebieden een proces van grootschalige gentrificatie ontstaat, waardoor arme 
huishoudens worden verdrongen. In Chicago zien we bijvoorbeeld dat als 
gevolg van sloop en herontwikkeling buurten in een snel tempo gentrificeren.  
 
Effecten ten aanzien van spreiding 
Censusgegevens laten zien dat geherhuisveste bewoners naar betere buurten 
verhuizen dan de buurten waaruit zij vrijwillig of gedwongen vertrokken zijn. 
Bolt (2009) stelt in dit verband dat het voucher system niet alleen de keuze-
mogelijkheden heeft vergroot, maar ook tot een afname van segregatie heeft 
geleid. Wel blijkt dat huishoudens die vrijwillig verhuizen een grotere mate van 
verspreiding realiseren dan huishoudens die onvrijwillig moeten verhuizen 
(Goetz, 2003). Zeker in programma’s als MTO waarbij een verhuizing naar 
minder gesegregeerde buurten een vereiste is, is het deconcentratie-effect het 
grootst. Bij onvrijwillige verhuizing, zoals vouchering out, is het effect op 
verspreiding minimaal, aangezien de meeste huishoudens die vanwege sloop 
moeten verhuizen, naar (nabijgelegen) buurten vertrekken die ook zeer 
gesegregeerd zijn. Gebrek aan vervoersmogelijkheden, de wens om in de 
nabijheid van eigen ondersteuningsnetwerken te blijven en de angst voor 
discriminatie bij het zoeken naar huisvesting leidt ertoe dat veel huishoudens 
een woning zoeken in vergelijkbare en nabijgelegen buurten. 
 
Effecten op huishoudniveau 
Tot slot is er de vraag welke invloed mobiliteitsprogramma’s hebben op de 
individuele huishoudens. Naar dit thema is veel onderzoek gedaan, maar de 
uitkomsten zijn niet eenduidig (Goetz, 2003; Kling e.a. 2007). Vooral voor 
jongeren worden er buurteffecten gevonden. Ten aanzien van het onderwijs 
van kinderen laten verschillende studies een positief effect zien voor de 
huishoudens die naar de suburbane gebieden zijn verhuisd. Schooluitval 
neemt af, onderwijsniveaus nemen toe en de houding van kinderen ten 
aanzien van onderwijs verbetert. Aan de andere kant komen zwarte kinderen 
in de suburbane gebieden ook vaker in speciale onderwijsprogramma’s 
terecht. 
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Ook ten aanzien van werkgelegenheid zijn de effecten divers. Sommige 
studies laten een duidelijk positief effect zien op het hebben van betaald werk 
voor huishoudens die verhuisd zijn naar de suburbane gebieden. De beschik-
baarheid van werk en een veilige omgeving dragen bij aan het vinden van 
werk. Andere studies naar families die onvrijwillig zijn verhuisd constateren 
nauwelijks enige verbetering in de arbeidsmarktpositie van deze huishoudens. 
Een verklaring hiervoor is dat veel van de gedwongen verhuizers zijn 
verplaatst naar gebieden waar de kansen op werkgelegenheid eveneens 
beperkt zijn. 
 
Tot slot is ook het beeld ten aanzien van sociale integratie niet eenduidig. 
Zwarte kinderen die naar de suburbane gebieden zijn verhuisd, hebben vaker 
contact met witte kinderen, zowel in als buiten de school. Hun houding 
tegenover andere bevolkingsgroepen (met name de witte bevolking) is ook 
positiever dan van degenen die in de binnensteden zijn blijven wonen. Tegelij-
kertijd ervaren deze verhuizers vaker racistische opmerkingen en is het gevoel 
van isolatie en eenzaamheid groter onder deze groep. De sociale interactie 
beperkt zich vaak tot anderen die in dezelfde gesubsidieerde projecten wonen. 
Van sociale menging is dan niet echt sprake. 
 
 

6.5 Samenvatting en conclusie 

In de Verenigde Staten ligt de ruimtelijke segregatie van migrantengroepen, en 
met name van de zwarte bevolking, op een (veel) hoger niveau dan in andere 
westerse landen. Wel neemt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw de 
etnische segregatie geleidelijk af. Dit terwijl de sociaaleconomische segregatie 
verder is toegenomen. Armoede is in toenemende mate ruimtelijk geconcen-
treerd in de binnensteden en de rijkere huishoudens scheiden zich steeds 
meer af in eigen suburbane gebieden. Als gevolg van de extreme concentratie 
van armoede ontstaat in deze buurten een cumulatie van sociale problemen 
zoals voortijdig schoolverlaten, tienerzwangerschappen, criminaliteit en 
drugsmisbruik. Onderzoek laat bovendien zien dat in deze gemeenschappen 
zogenaamde ‘buurteffecten’ optreden: de buurt waarin men woont, bepaalt in 
belangrijke mate de kansen en ervaringen van individuen. 
 
Er zijn vele studies verricht naar de verklaringen voor de zich scherp 
aftekenende ruimtelijke segregatie in de Amerikaanse steden. Steeds meer 
wordt daarbij gekeken naar een samenspel van verschillende factoren die op 
lokaal niveau zijn specifieke uitdrukking vinden. Het gaat hierbij onder meer 
om processen van economische herstructurering en de-industrialisatie, de 
sterke focus van publieke en private investeringen op de suburbs en kleinere 
stedelijke gebieden, en het bestaan van discriminatie op de woning- en 
hypotheekmarkt. Een andere factor is het door de overheid gedurende 
decennia gevoerde sociale huisvestingsbeleid. In de meeste Amerikaanse 
steden zijn sociale huisvestingprojecten geconcentreerd in de armste wijken 
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en in de wijken met de hoogste percentages etnische minderheden in de 
centrale stad. Onderzoek wijst er daarbij op dat de overconcentratie van 
publieke huisvesting in de binnensteden heeft bijgedragen tot een zichtbaar 
verval van deze buurten.  
 
Om de stedelijke problematiek van armoedeconcentraties en etnische 
segregatie tegen te gaan, zijn er verschillende programma’s opgezet. Dit 
beleid is vooral gericht op het spreiden van bewoners van gesubsidieerde 
huisvesting. Een eerste serie beleidsinitiatieven stamt uit de late jaren zestig 
van de vorige eeuw en werd vooral ingezet om de extreme ruimtelijke 
segregatie op basis van ras tegen te gaan. Een nieuwe serie maatregelen is 
ingezet vanaf de jaren negentig, waarbij vooral de deconcentratie van extreme 
armoede het belangrijkste speerpunt is. In feite kunnen drie hoofdstromen in 
de aanpak van segregatie en concentratie worden onderscheiden, te weten 
het realiseren van sociale huisvesting in rijkere buurten (de zogenoemde 
scattered-site en fair-share programs), het bieden van ondersteuning aan 
sociale huurders om in andere gebieden te gaan wonen (onder andere de 
vouchering out programs en het Moving to Opportunity program) en het 
mengen van inkomens in bestaande sociale huisvestingsprojecten in de 
binnensteden (waaronder het HOPE VI program). 
 
Er is in de Verenigde Staten weinig onderzoek verricht naar de effecten van de 
spreidingsprogramma’s op de buurten met geconcentreerde armoede. Wel 
wordt aangegeven dat de omvang van deze programma’s waarschijnlijk te 
beperkt is om buurteffecten te kunnen realiseren. Over de effecten van meer 
gebiedsgerichte maatregelen zoals HOPE VI en vouchering out is eveneens 
weinig onderzoek beschikbaar. Niettemin wordt duidelijk dat de buurteffecten 
van deze maatregelen groter zijn. Deze maatregelen resulteren namelijk 
zonder uitzondering in een deconcentratie van armoede in deze gebieden. 
Daarnaast blijkt dat de spreidingsprogramma’s er inderdaad op neerkomen dat 
de segregatie van bepaalde groepen afneemt. Veel geherhuisveste bewoners 
komen namelijk terecht in iets meer gemêleerde (en vaak ook betere) buurten. 
 
Zo bezien gaat er van het gevoerde beleid vooral een zeker deconcentratie-
effect uit. Deze opbrengst is beslist interessant voor de West-Europese 
landen, omdat in laatstgenoemde regio het beleid op een andere manier in 
elkaar steekt. Waar de Verenigde staten minder succes hebben, betreft dit de 
mogelijkheden om ook de concentratiebuurten zelf aan te pakken en de 
kansen van de bewoners te vergroten. Tot dusverre blijven de investeringen 
hierin beperkt en zien we nauwelijks enige positieve signalen die een einde 
moeten maken aan de negatieve spiraal van segregatie en voorgaande 
armoede en achterstand in de Amerikaanse binnensteden. 
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7 SEGREGATIE IN DUITSLAND 

In het Duitse publieke debat staan etnische concentratiebuurten steeds weer 
in de aandacht. De concentratiegebieden worden gezien als een belemmering 
voor de integratie van immigranten en als een teken dat er een ‘Parallel-
gesellschaft’ ontstaat. In dit hoofdstuk bekijken we in hoeverre er sprake is van 
isolatie van etnische groepen in de Duitse grote steden. De nadruk ligt in dit 
hoofdstuk op de steden in West-Duitsland en Berlijn. De Oost-Duitse steden 
hebben een compleet andere migratiegeschiedenis en dynamiek en zijn 
daardoor niet te vergelijken met de steden in het westen van Duitsland en met 
Berlijn. Bijna alle inwoners met een migratieachtergrond (96%) wonen in 
voormalig West-Duitsland of in Berlijn (Schönwälder en Söhn 2009).  
 
In dit hoofdstuk bekijken we de etnische segregatie en de sociaaleconomische 
segregatie afzonderlijk. Vervolgens gaan we kort in op de verklaringen die 
worden gegeven voor de specifieke spreidingspatronen van de buitenlandse 
bevolking en de huishoudens met een laag inkomen. Het laatste deel van het 
hoofdstuk bespreekt kort de beleidsinterventies en de effecten daarvan op 
etnische en sociaal-economische segregatie.  
 
 

7.1 Etnische segregatie en concentratie 

Op grond van de beschikbare gegevens voor Keulen, Hamburg en Berlijn zien 
we dat de segregatie-index voor de buitenlandse bevolking, dus voor degenen 
met een buitenlandse nationaliteit, tussen de 25 en 30 ligt. Dat wil zeggen dat 
ongeveer een kwart van de buitenlandse bevolking zou moeten verhuizen om 
deze groep gelijkmatig over de stad te verspreiden.  
Als we de verschillende steden vergelijken eind jaren negentig, dan lijkt de 
segregatie van de buitenlandse bevolking in Berlijn wat sterker dan de segre-
gatie van de buitenlandse bevolking in Keulen en Hamburg. Het verschil is 
echter niet heel groot en kan het gevolg zijn van de verschillende grootte van 
de gebiedseenheden die zijn gebruikt bij het berekenen van de segregatie-
indexen. De Turkse en Joegoslavische bevolking woont sterker gesegregeerd 
in Hamburg dan in Keulen.  
Ook zijn er verschillen op grond van nationaliteit. De Turkse bevolking woont 
meer gesegregeerd, dan de (voormalig) Joegoslavische bevolking, zowel in 
Hamburg als in Keulen.  
De segregatie-indexen laten in de verschillende steden een redelijk stabiel 
patroon zien in de jaren negentig. In Berlijn is er wel een verschil in de 
ontwikkeling van de segregatie tussen Oost- en West Berlijn. In de periode na 
de val van de muur is de segregatie van de buitenlandse bevolking in Oost-
Berlijn duidelijk afgenomen en op eenzelfde niveau uitgekomen als in West -
Berlijn. Wel is het aantal buitenlanders in Oost-Berlijn veel lager (6%) dan in 
West-Berlijn (17%).  
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Figuur 7.1 Segregatie-indexen naar nationaliteit in Keulen 1980-2000 
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Figuur 7.2 Segregatie-indexen naar nationaliteit in Hamburg 1994-2000 
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Figuur 7.3 Segregatie-index buitenlandse bevolking in Oost- en West-Berlijn 
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Bron: ILS 2003 en Neumann 2002 in Schönwälder en Söhn 2007, Kemper 1998 
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Etnische concentratiegebieden 
In Duitsland wonen migranten niet geconcentreerd in de grote steden, maar 
verspreid over veel verschillende steden. Ook in de middelgrote en kleine 
steden zijn als gevolg van de vraag naar arbeidskrachten in de fabrieken veel 
migranten terechtgekomen. De concentratie van migranten in de grootste 
steden is dan ook minder dan in andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld 
Engeland, waar Londen het dominante centrum is (Schönwalder en Söhn 
2009). De tien grootste Duitse steden huisvesten ongeveer een kwart (26%) 
van de buitenlandse bevolking. De omvangrijkste buitenlandse bevolkings-
groep, met de Turkse nationaliteit, woont ook niet sterk geconcentreerd in één 
specifieke stad. In absolute aantallen is de groep in Berlijn het grootst. Maar 
slechts zeven procent van de Turkse bevolking in Duitsland woont in Berlijn 
(ibidem).  
Een aantal specifieke groepen concentreert zich wel sterker in een specifieke 
stad. Ongeveer een kwart van alle Afghanen en ook een kwart van de 
Ghanezen in Duitsland woont in Hamburg (Schönwalder en Söhn 2007).  
 

Tabel 7.1 Tien grootste steden en aandeel mensen met buitenlandse  
 nationaliteit, 2004 
Stad Bevolking Buitenlanders % Buitenlanders % Turkse 

nationaliteit
Berlijn 3.387.828 454.545 13.4 3.6 
Hamburg 1.715.225 244.401 14.2 3.5 
München 1.273.168 282.208 22.2 3.3 
Keulen 1.022.627 192.156 18.8 6.7 
Frankfurt Mainz 655.079 165.600 25.3 4.8 
Stuttgart 590.657 127.560 21.6 3.8 
Dortmund  588.860 79.842 13.6 4.8 
Essen 588.084 62.511 10.6 2.9 
Düsseldorf 574.541 100.990 17.6 2.6 
Bremen  545.983* 70.208 12.9 4.4 
Totaal  10.942.052 1.780.021   
     
Duitsland 82.500.849 6.717.115   
Aandeel top 10 13% 26%   
* Cijfers voor 30 juni 2005. 
Bron: Schönwalder en Söhn 2009, aangepast door auteur 
 

Schönwalder en Söhn (2009) laten op grond van analyses van 1810 buurten in 
33 West-Duitse steden zien dat er in Duitsland geen sprake is van getto’s of 
etnische enclaves. Er zijn maar een paar buurten in de West-Duitse steden 
waar het aandeel van een specifieke etnische groep groter is dan dertig 
procent. De hoogste concentratie werd gevonden in een buurt waar 38 procent 
van de bevolking de Turkse nationaliteit had. Van de 1810 buurten, waren er 
slechts vijftien waar het aandeel van één groep hoger was dan twintig procent. 
Meestal ging het om mensen met de Turkse nationaliteit. Slechts in zeven 
procent van de buurten heeft één specifieke etnische groep een absolute 
meerderheid. Kortom, de meeste buurten in de West-Duitse steden hebben 
een diverse samenstelling.  
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De ene bevolkingsgroep woont wel meer geconcentreerd dan de andere. De 
Turken wonen het sterkst geconcentreerd (tabel 7.2). Ongeveer een derde 
(32%) van de Turken woont in een buurt waar ten minste tien procent de 
Turkse nationaliteit heeft. De Italianen wonen het meest verspreid. Er is geen 
enkele buurt waar Italianen minstens tien procent van de bevolking uitmaken. 
De bevolking uit de voormalige Sovjet Unie en de voormalig Joegoslaven 
nemen een middenpositie in. Respectievelijk tien en vijf procent woont in een 
buurt waar meer dan tien procent van de bevolking dezelfde nationaliteit 
hebben (ibidem).  
 
Ook zijn er verschillen tussen steden. Het aandeel Turken dat in een 
concentratiegebied woont, verschilt van vijf procent in de ene stad tot meer 
dan de helft in de andere stad. Vooral in de steden in Noordrijn-Westfalen zijn 
er veel Turkse concentratiebuurten te vinden. Keulen heeft bijvoorbeeld 
verschillende wijken waar het aandeel Turken varieert van vijftien tot wel meer 
dan twintig procent (Schönwalder en Söhn 2009).  
 

Tabel 7.2 Ruimtelijke concentratie naar nationaliteit, 33 West-Duitse  
 steden, 2004 
 Turken Voormalig 

Joegoslaven
Voormalig 

Sovjet-Unie 
Buitenlands 

totaal 
Omvang groep 657.707 376.868 289.694 2.600.947 
Gemiddeld % per gebied 3.4 2.0 2.3 14.6 
Max. % in een gebied 38.4 26.1 26.0 70.3 
     
Concentratiegebied 
Gebieden met 10% of 
meer van nationaliteit 

    

Aantal 121 36 38  
% van totaal gebieden 7 2 2  
Aantal personen in 
concentratiegebied 

211.575 19.271 29.565  

% groep in 
concentratiegebied 

32 5 10  

Bron: Schönwalder en Söhn 2009, selectie door auteur 
 

Sociaaleconomische segregatie en etnische segregatie hangen met elkaar 
samen. Bijvoorbeeld onderzoek in Noordrijn-Westfalen laat zien dat het 
aandeel buitenlanders en sociale deprivatie sterk met elkaar samenhangen. In 
München, Hamburg en Frankfurt zijn de buurten met een hoog aandeel buiten-
landers vaak ook buurten met een armoedeconcentratie (zie in Schönwalder 
en Söhn 2007). Toch overlappen etnische spreidingspatronen en de sprei-
dingspatronen op grond van sociaaleconomische kenmerken elkaar niet 
helemaal. Gebieden met een hoog aandeel migranten zijn niet automatisch 
armoedeconcentraties. Daarom bespreken we hieronder nog enkele aspecten 
om meer inzicht te krijgen in het bestaan van armoedeconcentraties in de 
grote Duitse steden.   
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7.2 Sociaaleconomische segregatie 

Er zijn weinig betrouwbare cijfers met betrekking tot armoede en de concen-
tratie daarvan in bepaalde buurten. Wel is bekend dat de huishoudens met 
een laag inkomen en de werkloze bevolking niet gelijkmatig verdeeld wonen in 
de grote steden. Op grond van cijfers over de geografische spreiding van 
uitkeringsontvangers in een aantal West-Duitse steden zijn er verschillen 
tussen de steden (figuur 7.4). De segregatie is het sterkst in Dortmund en 
Keulen en het zwakst in Frankfurt. Dit is slechts een indicatie van verschillen in 
spreidingspatronen tussen de steden, aangezien verschillende ruimtelijke 
eenheden van verschillende grootte als uitgangspunt zijn genomen.  
 

Figuur 7.4 Segregatie index voor Sozialhilfebezieher, 2004 
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berekend 
 

In Bremen tekent zich geen sterke toename van de sociale segregatie af. De 
afgelopen twintig jaar is de segregatie van uitkeringsontvangers stabiel 
gebleven (figuur 7.5). Na een daling van de sociale segregatie begin jaren 
negentig is de segregatie wel licht toegenomen. Een lichte toename sinds 
halverwege de jaren negentig zien we ook in andere West-Duitse steden, 
zoals Keulen en Essen. De toename wordt toegeschreven aan gentrification 
en selectieve migratie. In de aantrekkelijke stadswijken in de binnenstad, die al 
een laag aandeel uitkeringsontvangers hadden, is het aandeel verder 
afgenomen. In de traditionele arbeiderswijken in de buurt van de industrie-
terreinen is tegelijkertijd door verarming en selectieve migratie het aandeel 
uitkeringsontvangers toegenomen (Farwick 2007).  
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Figuur 7.5 Segregatie-index voor Sozialhilfebezieher in Bremen 1982-2004 
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Ondanks de beperkte segregatie van uitkeringsontvangers, zijn er wel gebie-
den waar zich armoedeconcentraties lijken af te tekenen, omdat huishoudens 
die een keuze hebben deze buurten mijden. Er zijn volgens Farwick (2007) 
twee typen woongebieden waar de sociaal zwakke bevolkingsgroep zich 
concentreert. Allereerst in voormalige arbeidersbuurten in de binnenstad, die 
door hun ligging bij industriegebieden en verkeersaders (luchtvervuiling en 
lawaai) onaantrekkelijk zijn. En ten tweede in de perifeer gelegen monotone 
woonblokken die in de jaren zestig en zeventig zijn gebouwd. In deze 
gebieden nemen werkeloosheid en armoede meer dan gemiddeld toe. De 
koopkracht van de bewoners neemt af, waardoor winkels in de buurt moeten 
sluiten en sociale conflicten nemen toe (ibidem).  
 
 

7.3 Een verklarend kader 

Duitsland heeft, net als Nederland en de Scandinavische landen, een 
uitgebreide verzorgingsstaat, wat de polarisatie van inkomensgroepen 
beperkt. De inkomensongelijkheid is in Duitsland beperkt, maar wel groter dan 
in de Scandinavische landen (CBS 2009). De Duitse staat intervenieert op de 
woningmarkt door sociale huurwoningen en kan op deze manier de sociale 
structuur in stadswijken beïnvloeden, door ze toegankelijk te houden voor 
huishoudens met lage inkomens (Schönwälder en Söhn 2009). De sociale 
huurwoningen zijn in steden zoals München ook sterk verspreid over de stad, 
wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van huishoudens met een laag 
inkomen.  
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De spreiding van gastarbeiders is niet bepaald door de aanwezigheid van 
sociale huurwoningen. In de jaren zestig en zeventig kwamen buitenlanders 
niet in aanmerking voor deze huurwoningen. Dat migrantengezinnen terecht-
kwamen in de buurten in het centrum van de grote steden en niet in de 
woonblokken in de buitenwijken, is een onbedoeld gevolg van deze uitsluiting 
op de woningmarkt (Schönwälder en Söhn 2009). In West-Duitsland waren er 
in de jaren zestig plannen om een groot deel van de woningvoorraad van voor 
1914 te slopen. Hiervoor moesten de Duitse bewoners verhuizen naar 
nieuwbouw in verschillende delen van de stad. De achtergelaten woningen 
werden opgevuld met gastarbeiders, die hier immers tijdelijk zouden blijven en 
geen toegang hadden tot de nieuwe sociale huurwoningen. Toen de plannen 
uiteindelijk niet doorgingen, waren bijvoorbeeld bepaalde Berlijnse wijken 
zoals Kreuzberg en Wedding, migrantenbuurten geworden (Schönwälder en 
Söhn 2009, Häussermann e.a. 2005). Maar ook in andere steden concen-
treerden migrantengroepen zich in de wijken in de binnenstad. Vluchtelingen 
die in de jaren tachtig en negentig naar Duitsland kwamen, wonen juist in de 
woonblokken in de buitenwijken van de stad.  
 
Naast het moment van vestiging, spelen inkomensverschillen en huishoudens-
samenstelling een rol in verschillen in de spreidingspatronen naar nationaliteit. 
De Turkse huishoudens zijn gemiddelde groter en hebben minder te besteden 
dan bijvoorbeeld de Italiaanse huishoudens (Schönwälder en Söhn 2009). 
Inkomensverschillen en verschillen in de grootte van de huishoudens kunnen 
niet het volledige spreidingspatroon verklaren. Er zijn signalen dat er ook 
sprake is van discriminatie bij verhuurders. Uit een experiment in Dortmund 
bleek bijvoorbeeld dat testpersonen met een Turkse achternaam, die zich 
online inschreven voor een woning en gebruikmaakten van dezelfde bege-
leidende brief als de Duitse testpersonen, toch minder vaak een positief 
antwoord kregen (BBMFI 2007:154).  
 
Tot slot is een diversiteit in woonvoorkeur mogelijk ook een verklaring voor 
verschillen in segregatie van de afzonderlijke bevolkingsgroepen. Resultaten 
uit een aantal survey-onderzoeken wijzen in de richting van zelfsegregatie. De 
Turkse bevolking gaf vaker aan de voorkeur te geven aan een buurt waar 
vooral buitenlanders wonen, dan de Italianen of de voormalig Joegoslaven 
(BMAS 2001, Haug en Sauer 2007). Als motief gaven zij veelal aan dat zij 
graag bij familie en vrienden in de buurt willen wonen. Het betekent dus niet 
per definitie een voorkeur voor het wonen in een concentratiegebied van de 
eigen groep. Een meerderheid van de migranten geeft desgevraagd de 
voorkeur aan een gemengde buurt boven een etnische homogene buurt 
(Münch 2009:444).  
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7.4 Beleidsinterventies 

Het Duitse beleid ziet zelfsegregatie en woningkeuze als een belangrijke 
oorzaak van etnische segregatie. Er bestaan zorgen over de ontwikkeling van 
getto’s. De conservatieven spraken al geregeld hun bezorgdheid uit over de 
ontwikkeling waarbij bepaalde bevolkingsgroepen in Duitsland zich afscheiden 
van de mainstream. Er wordt een verband gelegd tussen etnische concentratie 
en het behouden van traditionele culturele waarden en dat is ongewenst 
(Schönwalder & Söhn 2007). Een gebalanceerde bevolkingssamenstelling 
wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor de integratie van 
etnische minderheden en staat centraal in het huisvestings- en integratiebeleid 
(Münch 2009). Daarnaast zijn er ook zorgen over de toenemende sociale 
segregatie in Duitse steden. De gedachte is dat de toenemende concentratie 
van huishoudens met een sociaaleconomische achterstand in deze buurten op 
den duur tot sociale conflicten leidt (www.sozialestadt.de).  
 
Gebiedsgericht beleid moet de geconstateerde ontwikkelingen richting 
gepolariseerde of verdeelde steden een halt toe roepen. Daarvoor lanceerde 
de overheid eind jaren negentig het nationale beleidsprogramma Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf: Die soziale Stadt. Steden konden 
probleemgebieden aandragen en moesten aangeven op welke manier zij in 
deze gebieden wilden ingrijpen. Het beleidsprogramma onderscheidt zes 
domeinen: 
• participatie; 
• lokale economie en het creëren van banen; 
• buurtcentra; 
• sociale en culturele infrastructuur; 
• huisvesting (modernisering en transformatie bestaande huisvesting); 
• publieke ruimte. 
 
Het gebiedsgerichte beleid beperkt zich niet tot een klein aantal grote steden. 
In 1999 werden in totaal 161 districten geselecteerd in 124 verschillende 
steden. Dit aantal is inmiddels opgelopen tot 249 districten in 184 
verschillende steden.  
 
Om een sociale stad te bewerkstelligen is sociale menging het uitgangspunt. 
Anders dan in andere Europese steden wordt hierbij ook specifiek ingezet op 
de etnische mix. Duitse steden kunnen op een heel directe manier ingrijpen in 
etnische en sociale segregatie. In bepaalde buurten worden er quota gesteld 
aan het aandeel buitenlanders of wordt de toestroom van buitenlanders 
uitgesloten van sociale huurwoningen. Naast de gemeentelijke criteria voor het 
toewijzen van woningen hebben de woningbouwcorporaties hun eigen 
strategieën en ontransparante quota om de door hen gewenste etnische mix 
te creëren (Münch 2009). Een voorbeeld is het ‘Frankfurt Contract’, waarin 
door de gemeente en de woningbouwcorporaties bepaalde quota zijn 
opgesteld voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Het aandeel 
buitenlandse bewoners, uitkeringsgerechtigden en etnische Duitsers in 
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afzonderlijke gebouwen of projecten mag niet meer zijn dan respectievelijk 
dertig, vijftien en tien procent (CLIP 2009).  
 
Er zijn ook voorbeelden van beleid dat probeert het keuzegedrag van 
huishoudens te beïnvloeden. Dit gebeurt hoofdzakelijk op twee manieren. 
Voor vluchtelingen en asielzoekers geldt een spreidingsbeleid, zoals dat ook in 
Engeland, Denemarken en Nederland gebruikelijk is, waardoor de vrije keuze 
wordt beperkt. Maar ook voor andere groepen wordt geprobeerd het keuze-
gedrag te beïnvloeden. Bijvoorbeeld in Münster worden etnische Duitsers die 
zich in de stad willen vestigen begeleid bij de woningkeuze en geadviseerd om 
te verhuizen naar gebieden zonder een concentratie buitenlanders en actief te 
worden in lokale organisaties. (Planerladen 2005 in Münch 2009).  
 
Beperkingen van desegregatiemaatregelen 
Immigratie naar Duitsland bestaat hoofdzakelijk uit familiehereniging en 
familievorming. Dit type immigratie versterkt het bestaande spreidingspatroon. 
Hierdoor hebben desegregatiemaatregelen maar een beperkt effect. 
Daarnaast verandert de samenstelling van de grote steden. In de groep 
kinderen onder de vijf jaar zijn kinderen van buitenlandse afkomst in sommige 
steden al in de meerderheid. Pogingen om een ideale etnische mix op 
buurtniveau te creëren, zijn dan ook vaak gedoemd om te mislukken (Münch 
2009). Het stellen van quota, zoals in Frankfurt, helpt om de sociale en 
etnische segregatie te beperken, maar is ook zeer controversieel en niet altijd 
haalbaar. Er zijn bijvoorbeeld veel meer migrantengezinnen met kinderen die 
een sociale huurwoning nodig hebben, dan Duitse gezinnen met kinderen. 
Hierdoor is het in sommige gebieden onmogelijk de gestelde quota aan te 
houden. Door deze quota moeten buitenlanders vaak ook langer wachten op 
een woning dan de autochtone Duitsers (CLIP 2009).  
 
Verder wordt de effectiviteit van het desegregatiebeleid belemmerd, doordat 
de sociale huursector klein is en krimpt. Het is een van de kleinste in Europa. 
Deze sociale huursector neemt snel in omvang af. In 1987 waren er nog 
ongeveer vier miljoen sociale huurwoningen. In 2003 waren er nog ruim twee 
miljoen over (Farwick 2007). Het sociale woningenbestand bedraagt op dit 
moment ongeveer zeven procent van de totale woningvoorraad in Duitsland 
(Münch 2009). Doordat sociale huurwoningen die worden verkocht, vaak de 
woningen zijn die in betere staat zijn en in meer geliefde buurten, werkt dit de 
concentratie van groepen met een sociaaleconomische achterstand in minder 
aantrekkelijke woonbuurten in de hand. Daarnaast zijn de nieuwe spelers in de 
Duitse huursector selectief in het kiezen van huurders voor hun woningen en 
proberen ze hun huurwoningen te verkopen aan de huurders. Dit werkt 
sociaaleconomische segregatie in de hand. Daarnaast zijn er ook huiseige-
naren die hun woningen juist willen verhuren aan mensen die een uitkering 
ontvangen, omdat ze dan zeker weten dat ze de huur van de staat ontvangen 
(Münch 2009).  
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Tot slot is de mogelijkheid om sociale menging tot stand te brengen in 
Duitsland niet overal even kansrijk. Grote delen van Duitsland, voornamelijk in 
het oosten, hebben te maken met een krimpende bevolking en leegstand. Hier 
speelt het spreiden van nieuwkomers in de stad, zoals de etnische Duitsers uit 
de voormalige Sovjet-Unie, geen rol. Het belangrijkste is dat de lege woningen 
worden opgevuld, quota voor verschillende groepen worden dan niet 
gehanteerd. Daarnaast is de migratie uit deze steden selectief. Juist 
huishoudens met een betere sociaaleconomische positie vertrekken. Het zijn 
de huishoudens met een relatief zwakke sociaal economische positie, die in 
deze woonblokken zijn achtergebleven (Münch 2009). De combinatie van 
selectieve migratie en de samenstelling van de groep nieuwkomers versterkt 
de segregatie in deze steden en biedt weinig mogelijkheden voor sociale 
menging.  
 
 

7.5 Conclusie 

De etnische segregatie en sociaaleconomische segregatie in West-Duitsland 
zijn beperkt. Dit blijkt zowel uit segregatie-indexen als uit cijfers over de 
concentratie van groepen in bepaalde steden en stadsdelen. Er is geen 
eenduidige ontwikkeling in de etnische segregatie en niets wijst op een 
vergaande trend naar parallelle gemeenschappen van etnische 
bevolkingsgroepen. De etnische segregatie is in de besproken steden stabiel 
gebleven en soms zelfs afgenomen. De sociaaleconomische segregatie is wel 
wat toegenomen en heeft vooral te maken met verdringing van lage inkomens 
in bepaalde stadswijken.  
 
De uitgebreide verzorgingsstaat en de omvangrijke huursector hebben een 
belangrijke rol in de geringe segregatie in Duitsland. De huursector is niet of 
nauwelijks geconcentreerd in bepaalde delen van de stad. Dit verzwakt een 
segregatietendens op grond van inkomen. De uitgebreide verzorgingsstaat 
beperkt de inkomensverschillen en door sociale huurwoningen kan de 
overheid stadswijken toegankelijk houden voor lage inkomens. De verschillen 
in segregatie tussen etnische groepen kunnen grotendeels worden verklaard 
door de migratiegeschiedenis en het moment van toetreding op de woning-
markt, de inkomenspositie en huishoudenssamenstelling en woonvoorkeuren 
van de afzonderlijke groepen.  
 
In de Duitse steden wordt heel direct ingezet op een etnische mix, terwijl dit in 
andere Europese landen onvoorstelbaar is en er wordt gekozen om de ge-
wenste mix door menging alleen op grond van inkomen tot stand te brengen. 
Gebiedsgericht beleid moet het ontstaan van een verdeelde stad een halt 
toeroepen, door zowel sociale als fysieke ingrepen. Het desegregatiebeleid 
heeft maar weinig effect op de spreidingspatronen. Verklaringen hiervoor zijn 
de kleiner wordende sociale huursector, de verandering van de bevolkings-
samenstelling in de grote steden en de strategieën van huiseigenaren op de 
Duitse woningmarkt.  
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

Het ministerie voor WWI heeft Regioplan Beleidsonderzoek gevraagd na te 
gaan hoe het staat met de ruimtelijke segregatie in Nederland en of de huidige 
stand van zaken verschilt met die in het buitenland. We zijn daarbij ingegaan 
op zowel etnische als sociaaleconomische segregatie. In het onderzoek 
stonden drie vragen centraal: 
 
1. Wat is de mate van etnische en sociaaleconomische segregatie in 

Nederland en hoe verhoudt deze zich tot die in enkele omringende landen 
en de Verenigde Staten? 

 
2. Welke ontwikkelingen zijn er de laatste tien jaar in segregatie en 

concentratieniveaus in Nederland en andere westerse landen waar te 
nemen? 

 
3. Wat is de beleidsreactie op ruimtelijke segregatie in de verschillende 

landen en wat is bekend over de effectiviteit van beleidsinterventies? 
 
Door antwoord te geven op bovenstaande vragen moet dit rapport duidelijk 
maken of het Nederlandse beleid op het gebied van ruimtelijke segregatie 
wezenlijk verschilt van dat van andere landen en of er mogelijk interessante 
lessen uit deze vergelijking te trekken zijn. In het bijzonder is het ministerie 
geïnteresseerd in het bestaan van succesvolle beleidsvoorbeelden om de 
ruimtelijke segregatie van etnische minderheden of lage inkomensgroepen 
tegen te gaan. In dit laatste hoofdstuk worden bovenstaande vragen 
achtereenvolgens beantwoord.  
 
 

8.1 Segregatie in Nederland naar etnische herkomst in 
internationaal perspectief 

Als gevolg van een blijvende bevolkingstoename van de grootste migranten-
groepen in Nederland is ook het aantal buurten met een hoge concentratie 
niet-westerse allochtonen de afgelopen jaren verder gegroeid. In 2000 waren 
er 28 buurten op grond van het postcodegebied waar etnische minderheden 
een meerderheid vormden. In 2007 was dit aantal toegenomen tot 50. Het 
gaat hierbij echter zelden om etnisch homogene buurten. Juist de etnische 
diversiteit kenmerkt deze buurten. Wel wonen de Marokkanen en Turken 
vaker dan Antillianen en Surinamers in concentratiebuurten met relatief veel 
leden van de eigen etnische groep. Bovendien zien we hierin een toename 
tussen 2000 en 2008 voor de Marokkaanse bevolking in de grote steden. 
Deze groep woont ruimtelijk dus steeds gesegreerder. Van gettovorming, 
waarbij buurten worden gedomineerd door slechts een enkele etnische groep, 
is in Nederland echter geen sprake. 
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Daarnaast zijn er duidelijke verschillen tussen en binnen de vier grote steden 
in de spreidingspatronen van etnische groepen. Den Haag kent het meest 
ongelijke spreidingspatroon van de vier grote steden. Bijna de helft van de 
bevolking van niet-westerse afkomst zou binnen deze gemeente moeten 
verhuizen om een evenwichtige spreiding over alle wijken van deze stad te 
bewerkstelligen. In de andere drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht) wonen niet-westerse allochtonen meer evenredig verspreid over de 
stad. Als we kijken naar de ontwikkeling in etnische segregatie tussen 1998 en 
2008, dan geldt voor Rotterdam de grootste afname. In Utrecht is de etnische 
segregatie het meest toegenomen in deze periode. In Den Haag en 
Amsterdam is het beeld min of meer stabiel gebleven.  
 
De isolatie-index, een andere maat voor segregatie, zegt iets over de ont-
moetingskansen van etnische minderheden met de leden van de eigen groep. 
Deze kans wordt bepaald aan de hand van zowel het aantal groepsgenoten in 
de wijk als in de stad als geheel. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is voor 
de vier grote steden in Nederland echter verre van eenduidig. Zo hebben in 
Amsterdam de Surinamers de grootste kans iemand van de eigen groep te 
ontmoeten. Dit heeft te maken met de omvang van de groep en met de sterke 
concentratie in Amsterdam-Zuidoost. In Rotterdam en Den Haag hebben 
Turken juist de grootste kans iemand van de eigen groep te ontmoeten en in 
Utrecht zijn dat de Marokkanen. Het is hierbij belangrijk te beseffen dat als de 
etnische groep in omvang toeneemt, ook de kans op een ontmoeting met de 
eigen groep groter wordt. Zodoende is de ontmoetingskans met leden van de 
eigen groep voor getalsmatig minder omvangrijke etnische minderheden als 
de Antillianen of Somaliërs per definitie kleiner dan voor grote groepen als de 
Turken en Marokkanen. 
 
Uit de patronen van spreiding en concentratie blijkt dat in Nederland het aantal 
concentratiegebieden van niet-westerse etnische groepen verder toeneemt, 
maar dat dit niet automatisch betekent dat ook de ruimtelijke segregatie verder 
is toegenomen. Het beeld dat overheerst in de grote steden van Nederland is 
er een van stabiliteit: de ruimtelijke concentratie vertoont een min of meer 
stabiel patroon over de laatste tien jaar. Alleen in Rotterdam zien we over de 
gehele linie een lichte afname van de ruimtelijke concentratie van etnische 
minderheden. Ook wanneer we de ontwikkelingen van ruimtelijke segregatie 
voor de afzonderlijke etnische groepen in ogenschouw nemen, dan blijken de 
verschillen over een langere periode beperkt. Wel laten de onderzochte 
groepen in de verschillende steden soms een licht tegengestelde trend zien. 
Zo blijkt voor de Turkse gemeenschap tussen 2000 en 2008 een lichte 
toename van segregatie in Amsterdam en Utrecht, terwijl deze in Rotterdam 
iets afneemt. Ook neemt de segregatie van Antillianen in de eerstgenoemde 
steden ietwat af, terwijl dit in Rotterdam en Den Haag niet het geval is. Over 
het algemeen zijn de verschillen in deze periode echter beperkt.  
 
Het is niet eenvoudig om tot een valide internationale vergelijking van 
ruimtelijke segregatie te komen. Factoren die dit bemoeilijken, hebben te 
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maken met zowel de indeling en schaalgrootte van gebieden, de definiëring 
van groepen als het moment van meten. Niettemin kan in globale zin worden 
gesteld dat Nederland geen sterk afwijkend patroon in vergelijking met dat in 
verschillende andere Europese landen laat zien. Op grond van een inter-
nationale vergelijking van segregatie-indices nemen de Nederlandse steden 
namelijk een middenpositie in. De segregatie van etnische bevolkingsgroepen 
in de grote Nederlandse steden bijvoorbeeld minder sterk dan in Amerikaanse 
en de meeste Engelse steden. Maar als we een vergelijking maken met enkele 
steden op het Europese continent, dan is de segregatie in Nederland 
gemiddeld tot hoog. Zo is de etnische segregatie in de Scandinavische landen 
en Duitsland iets lager dan in Nederland, maar is dit niet het geval voor enkele 
steden in Spanje en België. Er bestaan echter in alle genoemde landen grote 
verschillen in ruimtelijke spreiding en concentratie, zowel tussen etnische 
groepen als tussen afzonderlijke steden. De specifieke lokale context en de 
(ruimtelijke) mogelijkheden van individuele groepen zijn dan ook minstens zo 
belangrijk voor de gevonden verschillen als uiteenlopende nationale factoren 
en mechanismen. 
 
 

8.2 Ruimtelijke segregatie naar sociaaleconomische status in  
internationaal perspectief 

De ruimtelijke segregatie van lage inkomensgroepen is in Nederland over het 
algemeen gering. Dit betekent dat rijkere en armere groepen tot op zekere 
hoogte in elkaars nabijheid wonen. De segregatie is in elk geval minder sterk 
dan wanneer gekeken wordt naar etnische herkomst. Een beperkte mate van 
sociaaleconomische segregatie betekent overigens niet dat er geen concen-
tratiegebieden van lage inkomenshuishoudens zijn. Dergelijke concentraties 
zijn er vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.  
 
Wel verschilt de ruimtelijke segregatie van lage inkomenshuishoudens enigs-
zins tussen de vier grote steden: deze is het laagst in Amsterdam en het 
hoogst in Den Haag. Rotterdam en Utrecht nemen een tussenpositie in. In de 
periode 1994-2006 is de segregatie van huishoudens met een laag inkomen 
overigens redelijk stabiel gebleven. Alleen in de stad Utrecht is sprake van een 
substantiële toename. Als meest plausibele verklaring voor dit afwijkende 
beeld geldt de ontwikkeling van de vinex-locatie Leidsche Rijn binnen de 
nieuwe gemeentegrenzen van de stad Utrecht.  
 
Bij het vergelijken van sociaaleconomische segregatie-indices moet dezelfde 
voorzichtigheid worden betracht als bij het vergelijken van etnische segregatie. 
Er is maar in beperkte mate vergelijkbaar materiaal beschikbaar en de definitie 
van sociaaleconomische achterstand verschilt per land. Op basis van enigs-
zins vergelijkbare cijfers kan niettemin geconcludeerd worden dat in de 
Europese steden de lage inkomenshuishoudens niet sterk gesegregeerd 
wonen van de rest van de bevolking. In elk geval is de ruimtelijke segregatie 
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naar van lage inkomensgroepen beduidend kleiner dan naar etnische 
herkomst of nationaliteit. Dit impliceert dat de ruimtelijke concentratie van 
etnische groepen in Europa niet slechts door sociaaleconomische factoren 
begrepen kan worden; ook andere ‘immateriële’ factoren zoals woonvoor-
keuren en discriminatie op de woningmarkt dragen bij aan segregatie.  
 
De ruimtelijke segregatie naar inkomen is veelal sterker in de Amerikaanse 
steden dan in de Europese steden. Meer dan een derde van de armere 
groepen in de grote steden aldaar zou moeten verhuizen om tot een meer 
evenwichtige spreiding te komen. In veel Europese steden is dit gemiddeld 
gezien minder dan een vijfde. Maar er zijn ook uitzonderingen binnen West-
Europa. In het bijzonder zien we een aantal oudere industrie- en havensteden 
met een sterke mate van ruimtelijke inkomenssegregatie. In dit verband tekent 
de segregatie in Antwerpen, Leeds of Rotterdam zich veel scherper af dan in 
bijvoorbeeld Frankfurt, Stockholm of Amsterdam.  
 
 

8.3 Beleidsinterventies in internationaal perspectief 

Lange tijd sprak er weinig urgentie uit het Nederlandse minderhedenbeleid om 
de ruimtelijke segregatie te lijf te gaan. Dit paste in het multiculturele denken 
met een grote aandacht voor keuzevrijheid, emancipatie in eigen kring en 
respect voor etnische verschillen. Aan het eind van de vorige eeuw veran-
derde het Nederlandse politieke klimaat echter en is er steeds meer kritiek 
gekomen op deze nogal terughoudende opstelling. Politici waarschuwen in 
toenemende mate voor het ontstaan van een sociale en culturele kloof tussen 
de autochtone bevolking en een etnische onderklasse. In het nieuwe politieke 
denken worden ruimtelijke concentraties van etnische groepen dan ook direct 
in verband gebracht met een negatief effect op de sociale cohesie en 
maatschappelijke participatie.  
 
Het huidige beleid van de rijksoverheid richt zich dan ook op een grotere 
sociale menging in wijken en buurten. In het bijzonder gaat de aandacht daar-
bij uit naar een verdere differentiatie van de woningvoorraad en een betere 
leefomgeving in de concentratiewijken. Het beleid heeft gezicht vooral gekre-
gen met de programma’s om probleemwijken in prachtwijken te veranderen. 
Er wordt daarbij vooral ingezet op een verbetering van de kwaliteit van de 
woonomgeving door sloop en nieuwbouw, het ingrijpen in de publieke ruimte 
en op het bevorderen van de sociale integratie. Op deze manier moeten ook 
de minder attractieve wijken in de grote steden meer koopkrachtige groepen 
aantrekken en vasthouden. Uitgangspunt hierbij is het combineren van fysieke 
en sociale maatregelen.  
 
Ook op gemeenteniveau is men unaniem in het problematiseren van 
eenzijdige bevolkingsconcentraties, in het bijzonder naar etnische herkomst. 
Wel maken gemeenten andere keuzes in de manier waarop ruimtelijke 
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segregatie wordt aangepakt. Zo heeft Rotterdam met behulp van een 
quotasysteem het vestigingsbeleid aangescherpt om de concentratie van 
‘kansarmen’ in bepaalde delen van de stad terug te dringen. Daarentegen 
staat in Amsterdam de vrije keuze nog altijd voorop in het gemeentelijk 
woonbeleid. Een vraaggestuurd woningverdeelsysteem en afspraken over 
percentages sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten moeten dan 
bijdragen aan sociale menging in de afzonderlijke stadsdelen.  
 
Zowel op centraal als decentraal niveau is dus meer aandacht gekomen voor 
het belang van sociale menging in wijken en buurten. Toch is de ruimtelijke 
segregatie van etnische minderheden in Nederland de afgelopen tien jaar 
redelijk stabiel gebleken, zij het dat zich op het niveau van afzonderlijke 
steden en groepen lichte verschuivingen hebben voorgedaan. Het voort-
bestaan van etnische segregatie is een moeilijk te keren proces is, gezien ook 
de uiteenlopende factoren die hierop van invloed zijn. Dit betekent overigens 
niet dat het desegregatiebeleid geen effect zou hebben gehad. Verschillende 
studies laten namelijk zien dat concrete interventies in de samenstelling van 
buurten en wijken beslist hebben geleid tot een meer gemengde bevolking in 
deze gebieden.  
 
Nederland staat overigens niet alleen in de toenemende beleidsaandacht voor 
de negatieve effecten van het wonen in etnische concentratiegebieden of in 
armoedeconcentraties. Ook in andere West-Europese landen en in de 
Verenigde Staten staat het probleem van ruimtelijke segregatie hoog op de 
politieke agenda. Sociale menging en een gebiedsgerichte aanpak zijn ook 
hier de sleutelwoorden en hebben als doel het integratieproces te bevorderen, 
armoedeculturen te voorkomen en de koopkracht in buurten te behouden. 
Veel Europese landen proberen echter op een andere manier de sociale en 
etnische mix tot stand te brengen dan in de Verenigde Staten het geval is.   
 
In West-Europa proberen beleidsmakers door wijkgerichte programma’s van 
herstructurering de sociale mix te bewerkstelligen of te herstellen. Het beleid 
richt zich veelal op een beperkt aantal buurten in de steden, waarbij het doel is 
om zowel fysieke als sociale veranderingen te realiseren. Maatregelen die 
worden ingezet, zijn bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen en de publieke 
ruimte, het toewijzen van bewoners op basis van specifieke criteria en het ver-
strekken van huursubsidies. Deze Europese interventies zijn veelomvattender 
dan de Amerikaanse maatregelen, waar het tegengaan van segregatie in 
mindere mate als een overheidstaak wordt gezien. Daarnaast richt de Ameri-
kaanse aanpak zich sterker op het verbeteren van de positie van huishoudens 
en niet zozeer op de samenstelling van de buurt.   
 
Toch wordt eveneens duidelijk dat de successen om deze ruimtelijke uitsor-
tering tegen te gaan over het algemeen beperkt zijn. Segregatie blijkt een taai 
en moeilijk om te buigen proces. De huidige ruimtelijke verdeling van de 
woningvoorraad, de blijvende instroom van nieuwe migrantengroepen, 
specifieke woonpreferenties en het bestaan van uiteenlopende barrières op de 
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huizenmarkt; dit zijn enkele prominente factoren die ervoor zorgen dat 
groepen met een vergelijkbaar inkomen of dezelfde etnische herkomst in 
elkaars nabijheid wonen. Dit alles neemt niet weg dat overheidsinterventies 
succesvol kunnen zijn geweest in het vergroten van de sociale en etnische 
diversiteit in bepaalde stadsbuurten en het voorkomen van armoedeconcen-
traties. De onderzochte landen – Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, 
Zweden en Duitsland – leggen elk voor zich specifieke accenten om sociale 
menging op buurtniveau tot stand te brengen.  
 
In Groot-Brittannië staat het tegengaan van segregatie pas sinds kort op de 
politieke agenda en de maatregelen tot dusverre zijn te bescheiden in omvang 
om het proces van segregatie te stoppen. Wat in dit land opvalt, is dat de 
segregatie relatief hoog is onder lage inkomensgroepen en onder recent 
gevestigde migrantengroepen. Maatregelen die worden genomen zijn vooral 
gebiedsgerichte herstructurering, privatiseringsprogramma’s en de introductie 
van een vraagsturend woningverdeelsysteem. Ondanks het feit dat segregatie 
door deze maatregelen vooralsnog niet of nauwelijks wordt afgeremd, is er 
ook in Groot-Brittannië geenszins sprake van gettovorming. Wel doet zich in 
dit land een omvangrijk proces van (etnische) zelfsegregatie voor, hetgeen in 
verband wordt gebracht met zowel een sterke sociaal-culturele kloof ten 
aanzien van vooral religieuze minderheden, als met uiteenlopende vormen 
van alledaags racisme. Noemenswaardige resultaten komen vooral voor 
rekening van maatregelen die de leefbaarheid in de buurt of wijk ten goede 
komen en zeker ook de initiatieven die samen met de bewoners worden 
aangepakt. Onduidelijk is of hierdoor ook de segregatie wordt tegengegaan. 
Het nieuwe woningverdeelsysteem werkt wel de-segregerend en heeft voor 
een lichte afname van de etnische segregatie gezorgd.  
 
In de Verenigde Staten is minder dan in West-Europa politieke aandacht voor 
het verschijnsel etnische segregatie. Dit is opvallend omdat de patronen van 
residentiële concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen in dit land veel 
duidelijker zijn. De huidige politieke aandacht in de VS gaat momenteel vooral 
uit negatieve aspecten die samenhangen met armoedeconcentraties. 
Opvallend genoeg manifesteert zich in West-Europa juist een omgekeerd 
proces. Een ander verschil is dat de VS diverse maatregelen hebben 
genomen om de mobiliteit van bewoners van concentratiegebieden te 
vergroten. Het beleid in veel West-Europese landen richt zich daarentegen 
vooral op het sociaal en etnisch divers maken van de concentratiewijken zelf. 
De scattered-site programs en mobiliteitsprogramma’s in de VS zijn echter 
altijd zeer kleinschalig gebleven en kunnen evenmin op tastbare successen 
bogen. Meer perspectief biedt het systeem van housing vouchers, dat voorziet 
in een financiële tegemoetkoming aan minder koopkrachtigen, ook wanneer 
men in beter gesitueerde stadsdelen gaat wonen en ongeacht de woonlasten 
van de begunstigde. Dit vergroot niet alleen de individuele woningkeuze, maar 
draagt ook bij aan een verminderde residentiële segregatie. In dit verband kan 
beslist van een kansrijke maatregel worden gesproken. 
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In Zweden zagen we dat de residentiële segregatie zich op het eerste gezicht 
minder sterk manifesteert dan in veel andere West-Europese landen. De 
beperkte segregatie is mede het gevolg van de sterke verzorgingsstaat, 
waardoor inkomensverschillen verhoudingsgewijs klein zijn. Ook dient 
gewezen te worden op verhoudingsgewijs geringe omvang van arbeids- en 
gezinsmigratie uit niet-westerse landen, waardoor ruimtelijke processen van 
groepsvorming mogelijk minder manifest zijn geweest. Twee kenmerken van 
het Zweedse huisvestingsbeleid hebben een dempend effect op de etnische 
en sociaaleconomische segregatie. In de eerste plaats kent Zweden een 
omvangrijke publieke huursector die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht 
het verdiende huishoudinkomen. In de tweede plaats wordt het idee van de 
sociale mix bij nieuwbouwprojecten in het gehele land toegepast.  
Ondanks de beperkte segregatie wordt ook in Zweden een te vergaande 
etnische en sociaaleconomische segregatie gezien als een probleem dat moet 
worden aangepakt. Maatregelen die de individuele keuzevrijheid mogelijk 
beperken, worden echter als onwenselijk beschouwd. Alleen in nieuwbouw-
projecten wordt de sociale mix aangepakt door het bouwen voor verschillende 
doelgroepen. Dergelijke nieuwbouw is echter niet mogelijk in buurten waar de 
bevolkingsdichtheid al hoog is, vooral omdat het slopen van woningen 
nadrukkelijk geen onderdeel van het beleid tegen segregatie uitmaakt. Op 
buurtniveau worden overigens wel positieve resultaten geboekt, zoals een 
afgenomen werkloosheid en een verminderde uitkeringsafhankelijkheid.  
 
Tot slot is naar uitkomsten en processen van ruimtelijke segregatie in 
Duitsland gekeken. De mate van etnische concentratie en segregatie in dit 
land is beperkt in vergelijking met andere West-Europese landen. Dit blijkt 
zowel uit segregatie-indices als uit cijfers over de concentratie van groepen in 
bepaalde steden en stadsdelen. Wel moet hierbij bedacht worden dat de 
cijfers in dit land betrekking hebben op groepen die, anders dan in 
bijvoorbeeld Nederland, zijn gedefinieerd op basis van nationaliteit. Hierdoor 
tekent de etnische segregatie zich mogelijk minder scherp af. Een andere 
verklaring voor de relatief lage segregatie in dit land is de omvang van de 
huursector. De huursector is in Duitsland erg belangrijk en concentreert zich 
niet of nauwelijks in bepaalde delen van de stad. Dit verzwakt althans de 
segregatie op grond van inkomen. In sommige Duitse steden wordt, anders 
dan in veel andere Europese steden, heel direct ingegrepen in de etnische 
samenstelling op buurtniveau. Gemeenten hanteren quota voor de instroom 
van buitenlanders in bepaalde wijken. Dit heeft de omvang van 
migrantenpopulaties in specifieke wijken mogelijk beperkt. Toch moet meer in 
het algemeen worden vastgesteld dat dit beleid maar een gering effect heeft 
gehad, vooral vanwege de beperkte en steeds kleiner wordende omvang van 
de publieke huursector in Duitsland.  
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8.4 Aanknopingspunten voor beleid  

De beschrijving van de beleidsinterventies in de verschillende Europese 
landen en de Verenigde Staten bieden een aantal interessante ondersteu-
ningen en aangrijpingspunten voor het Nederlandse beleid. We noemen in dit 
verband zes aspecten: 
 
 
1) De combinatie van sloop en het bouwen van duurdere woningen is 

succesvol in het vergroten van de sociale mix in de aandachtswijken. 
Bovendien verandert hierdoor ook de omvang van bepaalde aan de 
bevolkingssamenstelling gerelateerde problemen. Wel zijn investeringen in 
de voorzieningen en leefbaarheid van de wijk noodzakelijk om ook de 
aantrekkingskracht op nieuwe en economisch meer kansrijke groepen te 
vergroten. Zo bezien, lijkt een combinatie van fysiek en sociaal beleid een 
zeer kansrijke mix om sociaaleconomische segregatie een halt toe te 
roepen.  

 
2) Herstructurering leidt over het algemeen tot een grotere diversiteit, Wel 

worden er vanuit onderzoek verschillende noties aangereikt die ertoe 
leiden dat een dergelijke menging niet per definitie ten goede komt aan de 
sociale cohesie in de wijk. Het gaat hierbij onder andere om het belang van 
de binding van de nieuwe bewoners met de buurt, om mogelijkheden voor 
sociale stijging binnen de buurt te realiseren en om de notie dat het proces 
van herstucturering niet in een te hoog tempo moet worden ingezet. Ook 
geven voorbeelden uit het buitenland aan dat het vruchtbaarder is om de 
plannen met en niet alleen voor de bewoners te smeden. 

 
3) Institutionele belemmeringen, zoals de discriminerende praktijken van 

uiteenlopende actoren op de huizenmarkt, hebben in Nederland geen grote 
invloed op het voortbestaan van etnische segregatie. Daarentegen blijken 
woonvoorkeuren en selectieve migratie, zowel in Nederland als in de 
omringende landen, nog altijd een cruciale factor ten gunste van een 
voortgaande segregatie. Dergelijke patronen bieden overigens ook 
voordelen, zeker als de buurt voldoende sociale en economische potentie 
heeft. 

 
4) In West-Europa gaat de aandacht primair uit naar sociale menging in 

bepaalde buurten. Initiatieven gericht op een grotere mobiliteit onder de 
bewoners van deze wijken ontbreken veelal. Voorbeelden uit de Verenigde 
Staten maken niettemin duidelijk dat dergelijke programma’s onder 
bepaalde voorwaarden succesvol kunnen zijn. In het bijzonder wanneer de 
housing vouchers ook ten behoeve van duurdere woningen kunnen worden 
aangewend kan dit een positief effect hebben op de mobiliteit van de 
minder welgestelde bewoners. 
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5) Steden maken hun eigen keuzes in de aanpak van segregatie, afhankelijk 
van de specifieke context, bijvoorbeeld door het stellen van quota voor de 
instroom van bepaalde groepen in achterstandsbuurten. In diverse Duitse 
steden en in Rotterdam bestaat deze aanpak. Dergelijke ingrepen in de 
keuzevrijheid liggen in veel landen gevoelig, maar kunnen niettemin een 
krachtig middel zijn om de sociale menging op af te dwingen. Het succes 
van dergelijke maatregelen is wel afhankelijk van de ruimte op de woning-
markt en de omvang van de instroom van nieuwe bewoners. Daarnaast 
moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met het bestaan van 
zogenoemde waterbedeffecten, waarbij de ruimtelijke concentratie niet 
wordt opgelost maar zich hooguit naar elders verplaatst.  

 
6) Desegregatie kan ook worden aangepakt door interventies buiten de con-

centratiewijken. In Zweden, een land met een lage ruimtelijke segregatie, is 
de sociale menging geen onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak, maar 
maakt het deel uit van een landelijk beleid. Zo bestaan er bij nieuwbouw-
projecten landelijke normen voor een minimale vertegenwoordiging van 
bepaalde groepen, in het bijzonder naar inkomen. Deze moeten ertoe 
leiden dat de keuzemogelijkheden van meer kwetsbare groepen op de 
woningmarkt worden vergroot.  
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