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Dankzijdewervendeactiviteiten vanDr.Th.A.M.Beckers,thanshoogleraar indeVrijetijdswetenschappenaande KUB inTilburg, isdit
onderzoeksproject in 1985van startgegaan.Deopdracht werd verleend
doorde DirectieOpenluchtrecreatie vanhet Ministerie vanLandbouw en
Visserijonder detoenmalige leidingvan Ir.D.Vergunst.Projectleider isDrs.J. Lengkeek,gewezen coördinator vandeWerkgroep Recreatie. Initiator,opdrachtgever enprojectleider nemen thansnieuwe
maatschappelijke posities in.Demaatschappij isniet statisch.Een
aaneenschakeling vanophet eerstegezicht losstaande veranderingen,
dieelkeenpersoonlijke dimensieheeft,brengen samen ontwikkelingen
eneentijdsgeest tot stand,dieeendoorwerkinghebben opzoveelmeer
terreinendanoorspronkelijkvoorspeld kanworden.
Inditonderzoekheefthet themavanmaatschappelijke veranderingen
centraalgestaan;m.n.veranderingenophet terreinvanarbeid en
vrijetijd ende invloed daarvanopopenluchtrecreatie.Afnemende
koopkracht entoenemende vrije tijd inbepaalde delenvandebevolking
zou, zowerd verondersteld, toteen toenemende deelname aanopenluchtrecreatiekunnen leiden.Deeffectenvallenmeeof tegen-afhankelijk
vandepositie vanwaaruitde zaakwordtbezien.Desalnietteminheeft
openluchtrecreatie eenbelangrijkeplaats enbetekenisbinnenhet
geheel vanvrijetijdsbestedingen.Devormgevinghiervan inhet beleid
magnietdedupezijnvanpolitieke touwtrekkerijenarbitraireafspraken tussen ministeriesenbestuursniveaus.Het ishier echter niet
deplaatsomnaderopderesultaten integaan.Voorde vluchtige
lezer wordtverwezennaar dehoofdstukken 5en 6.

Hetopstellen,uitvoerenenafrondenvanditonderzoeksproject heeft
alleenkunnen slagendankzijdeondersteuning vanvelen.Studenten van
de ErasmusUniversiteit inRotterdamhebbengeënquêteerd. Zonder de
bereidwilligheid enopenheid vandevele informanten,respondenten en
uitgebreid geïnterviewdenhadhetveldwerk geendoorgang kunnenvinden.Derijkdomvanhet materiaal isaanhunmedewerking tedanken.
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1. ONDERZOEKSOPZET

1.1 Inleiding
Indithoofdstuk wordtdeprobleemstelling, debenadering vanhet
probleemveld, denadereprobleemafbakening endegevolgde methode van
gegevensverzameling en-verwerkingbeschreven.Deconsequenties van
hetgekozentheoretischperspectief voordeonderzoeksopzet wordt
behandeld. De selectievan informanten ende functiehiervanvoorafgaand aanentijdenshetveldwerk wordenvermeld.Deoverwegingenbij
dekeuzevanhetonderzoeksgebied endeafbakening vandeonderzoeksgroepzijneveneensweergegeven.Verderwordtdewijzevan verzamelen
enverwerken vanmateriaalbeschreven.

1.2 De probleembenadering
Inde literatuurstudie (AnderssonenDeJong,1985)werdopbasis van
de structuratietheorie vanGiddensendetijdgeografievanHägerstrand
eentheoretischperspectief geschetst. Inhet analysekader werddit
theoretischperspectief vertaald naardevraagstelling toe.Deoorspronkelijk door opdrachtgever geformuleerde vraagstellingen voorhet
veldwerk waren:
a)wat isdedoor individuen socialegroepen ofcategorieëngedefinieerdeplaatsenbetekenisvanopenluchtrecreatie ineenconcreet
aftebakenen ruimtelijke ensocialecontext;
b)hoewijzigtzichdezedefiniëring onder invloedvanmaatschappelijkeontwikkelingen entendensen invrijetijdsbesteding.
Naeenanalysevaneenreeksmaatschappelijkeontwikkelingen ende
invloeddaarvanopvrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatie isgekozenomhet accent te leggenopveranderingen indevrije tijd en
koopkracht.Uitdezeanalysebleek namelijk dat veranderingen in
hoeveelheid arbeidsvrijetijd enkoopkracht nauwverbonden zijnmet
anderemaatschappelijkeontwikkelingen.Verder gaf de toen recentelijk
verschenenpublicatie vanLakatosenvanKralingen:Naar 1990.Een
kwestie vantijdengeld,aanleidingomditonderwerpnader tebelichten.

Inhet licht vanhet theoretischeperspectief isde vraaggesteld of
en, zo ja,hoedevrijetijdsbestedingendeplaatsenbetekenis van
openluchtrecreatie verandert zijn indeafgelopen 4 jaar.Belangrijk
hierbij isomdemogelijke causale relatiestebeschrijven tussen
enerzijds veranderingenwatbetreft controle,verdeling enbeheer over
tijd,ruimte engeld enanderzijds veranderingen invrijetijdsbesteding enopenluchtrecreatie.Hetaccent ligtopdeopenluchtrecreatie.
Deplaats enbetekenis vanopenluchtrecreatie krijgt vormdoor de
wisselwerking tussenactor enstructuur.Tenbehoeve vandeanalyse is
eenonderscheid gemaakt ineendrietal invalshoeken:
1)De sociale context vanhethandelen,ookhandelingscontext genoemd.
Theoretischgezien iseenverdeling temaken inde interactiecontext ende institutionele context.De interactie-context geeft
dewijzeweerwaaropdirecte face-to-facecontactende verdeling
vanendemogelijkheid totcontroleover tijd,ruimte engeld van
actoren inhun concrete leefsituatie mede vormgeven.Deinstitutionele context geeft dewijzeweerwaarop institutioneleregelingendeverdeling vanendemogelijkheid totcontroleover tijd,
ruimteengeld vanactoren inhunconcrete leefsituatie medebepalen.Hetaccent isinhet veldwerk gelegdopde interactie-context.
2)Depositiebepalendekenmerken vanhethandelen.Hierbijgaathet om
depositiediedeactor inneemt tenopzichte van levensfase,geslacht,verzorgingspositie ensocialeklasse.Dezekenmerkenhebben
geleid tothetafbakenen vanbevolkingsgroepen.
3)Eenderde invalshoek ishet strategischhandelen.Indeliteratuurstudie zijneenreeksvanaandachtspunten aangegeven. Zieschema1.
Hetgekozentheoretischperspectief isniet verbonden aanéénbepaalde
methodevanonderzoek. Zowelkwalitatieve alskwantitatieve methoden
kunnengebruikt worden (1).Eenkoppeling vanmeerderemethodenverdient echterdevoorkeur. Inzicht indewijzewaaropdeplaats en
betekenisvanopenluchtrecreatie vormkrijgt inde wisselwerking
tussenactor enstructuur isnietmeteengestructureerde enquêtete
onderzoeken.
Deaard vandevraagstelling vanhet onderzoek ende theoretische
invalshoekhebbenertoegeleid datdevolgende combinatie vanmethoden
gekozen is.Informanten zijngeraadpleegd. Erzijneen gestructureerde
enquêteenopen interviewsgehoudenen secundair materiaal isverzameld.

Schema1.Aandachtspunten tenbehoevevanhetveldwerk
Arbeidsvrijetijd
Watbetekentdeaard endesamenstelling vanhet
leefverband voordewijzewaaropactoren omgaanmet
tijd,ruimteengeld envoordebetekenis,dieaan
openluchtrecreatie wordttoegekend?

Inhoeverre isdewijzewaaropdetijdvrijkomtvanbelangvoorhetomgaanmetdetijd?
Hoeveranderthetkeuzeproces inderecreatiedooreen
toenamevandehoeveelheid arbeidsvrijetijd?
Leidtdetoenamevandearbeidsvrije tijd toteenspreiding indetijdvandedeelnameaan (openlucht)recreatie?
Heeftdetoenemendearbeidsvrije tijdeen bewustwording
tengevolgevantekorten enmogelijkheden indeleefsituatieeninderecreatievesfeer?

Koopkracht

Ruimtelijk

-Hoewordtdebetekenisvanopenluchtrecreatie uitgedrukt infinanciëleoffers?Zijnbestedingen een
maatstafvoordewaardering vanrecreatie?Uit
welkecomponenten bestaan derecreatievebestedingen?Vanwelkeoriëntatie isditeenuiting?
-Wordendeverschuivingen inbestedingendieuiteen
forseachteruitgang inkoopkracht voortvloeienbewust enrationeelgepland ofzijnzevooreengroot
deelhetonbedoelderesultaatvanhethandelen?Hoe
verlopenkeuzeprocessen bijverschillendecategorieën (ouderen,jongeren,etc.)?
-Alsonderdeelhiervanzijnwegeïnteresseerdin
kostenvoorvervoer ende effectenophetgedrag.
Wat betekenthetnietbeschikkenoverofhetverliesvaneenautovoordeactie-radius,enhetbezoekaanrecreatieprojecten inhet landelijkgebied?
- Indiendekoopkracht ineenbetrekkelijk korteperiodeaanzienlijk afneemt;hoeverandertdanhet
scalaaanrecreatie-activiteiten? Wordtditscala
smallerofbreder?Of leidenineerste instantie
bezuinigingstactieken niettotafnemendedeelname?
Devolgendemogelijkhedendoenzichvoor:
.defrequentieofduurvandedeelnamewordtbeperkt;
.deaangewendehulpmiddelen,zoalsduurzamerecreatiegoederen worden goedkoper,eenvoudiger
ofworden intensieverbenut;
.door zelfwerkzaamheid wordendekostenvande
deelnamegedrukt;
. tenslotte ishetookmogelijk datopdoorderdengeleverdedienstwordtbezuinigd,bijvoorbeelddoornietmeer sporteninverenigingsverband,maarongeorganiseerd.Ofbijvoorbeeld
doormindervancommerciëledienstengebruikte
maken.
-Leidtminderkoopkracht toteentoenemendebetekenisvanvrijetijdsbesteding inenronddewoning
ofdedirectewoonomgeving?

-Hoevarieertdebetekenisenhetgebruikvandiverse
soortengroen/openbareruimtevoordeteonderscheiden
sociale categorieën?
-Watisderelatietussenhetgebruik endebelevingvan
recreatieruimten indewijken zelf,indestadsranden
hetbuitengebied?
-Hoeishetgebruik endebetekenisvan recreatieruimten
inwijkenwaarindewoongebiedenverdichting istoegepast?
-Welkeeffectenophetrecreatiefgebruik vanopenbare
ruimtenontstaandoorhettoepassenvanhetprofijtbeginselenprivatisering?
-Wat isdeaard,omvang enkwaliteitvandoorbewoners
gewenstgeachte recreatieruimten?

1.2.1

Afbakening probleemveld

Informanten
Voor de afbakening van h e t onderzoek, h e t z i c h t k r i j g e n op de onderzoeksproblematiek en h e t evalueren van de r e s u l t a t e n op hun b e l e i d s r e l e v a n t i e z i j n informanten van groot belang geweest. In B i j l a g e 1 i s
een o v e r z i c h t gegeven van de personen d i e geraadpleegd z i j n . Deze

lijst isniet volledig.Vaak werdenmensen terloopsgesproken:een
gesprek meteengemeente-ambtenaar tijdenshetwachtenopdebinnenkomst vandeenquêteurs indehal vandedeelgemeente,eenbezoek bij
eenbuurtcentrum, dieuitmondt ineenuitgebreid gesprek meteenvan
debuurtwerkers etc.Deze gesprekken warendesalniettemin belangrijk.
Aanhetbegin vande studiewaren informanten nodig voordeprobleemafbakening endekeuzevanhet gebied.Middels gesprekken metvertegenwoordigers vanhetgemeentelijk beleid metbetrekking totruimtelijkeordening enrecreatie invier steden,Rotterdam, 's-Hertogenbosch,ArnhemenNijmegen,werd een indruk verkregenvandeactualiteit enrelevantie vanonze vraagstelling.Tijdensdeuitvoering van
hetonderzoek zijngesprekkengevoerd metvertegenwoordigers vande
gemeente Rotterdam,dedeelgemeente Kralingen endebuurten inKralingen.Doormiddelvandezegesprekken iseen indruk verkregenvande
sociaal-ruimtelijke structuur endeontwikkelingen inentekortkomingenvanhet recreatiebeleid. Bijdeafronding vanhet onderzoek zijn
een 15-talpersonenuitgenodigd. Dezevertegenwoordigenhetbeleid op
nationaal,regionaal enlocaalniveau.Zijwerdengeconfronteerd met
stellingen dieeeneersteaanzet totbeleidsaanbevelingen vormden.Hun
reactieshebbengeleid toteentoespitsing enconcretisering vande
stellingen.

Keuze gebied
Bijdekeuzevanhet onderzoeksgebiedhebbendiverseuitdeprobleemstelling endeonderzoeksopzet voortkomende overwegingen een rolgespeeld.
1.Bereidheid tot medewerking.
Degemeente Rotterdam enhet voormaligeOpenbaar Lichaam Rijnmond
warenbereidomhetonderzoek testeunen.Menwasbereidom basisgegevens te leveren enomhunbeleid terdiscussie testellen.
2.Maatschappelijkeproblematiek.
De inde literatuurstudiebeschreven maatschappelijkeproblematiek is
inRotterdamenRijnmond groot.Hogewerkloosheid, verpaupering van
woonwijken,vergrijzing,veeletnischeminderheden en ruimtelijke
segregatie zijnproblemendie inRotterdam nijpend zijn.Rotterdam
heeft volgenseenoverzicht vanSimonse (Simonse, 1982)eengroot

aantalkansarmebuurten.Degemeente Rotterdambeschikt overdocumentatieoverdewerkloosheid perwijk enheeft opbasisvaneen reeks
indicatoren eenwelstandsindicatie per wijk ontwikkeld.
3.Tekortenophet gebied vanrecreatie en groenvoorzieningen.
VolgensdeBehoefteraming Openluchtrecratie (Ministerie vanCRM, 1981)
heeft Rotterdameengroot tekort aanvoorzieningen voor landrecreatie,
zowelopkortealsoplangeafstand.Er iseveneens eentekort aan
mogelijkhedenomtezwemmenenzonnen inRotterdam. Zowel indeBeleidsnota RuimtelijkeOrdeninguit 1983,als indenota "Gemeentelijk
beleid inde (vrije)tijd"wordtde relatiegelegd tussenmaatschappelijkeveranderingen, (vrije)tijd enopenluchtrecreatie. Indenota
"Groen inRotterdam" uit 1985wordthetbeheer vanstedelijk groen
geëvalueerd. Er iseen indeling ingroenarme engroenrijke wijken
gemaakt.Deoudevooroorlogsewijkenzijnoverhetalgemeendegroenarmewijken.Aanhet groen indezewijkenmoet volgensdenotaprioriteitwordengegeven.

4.Te toetsenbeleidsuitgangspunten.
InRotterdam vindenweverschillende voorhet recreatiebeleid belangrijkebeleidsvoornemens.
DeRandstadgroenstructuur iseen lange-termijnsvisievanderijksoverheid opde inrichting vandegroeneruimte rondde steden indeRandstad.Eenaantalvande indezevisieopgenomenprojecten isinRijnmond gelegen en isonder andere voordeRotterdammers bestemd.
Sindshetbegin vande jaren '80wordtdoorbezuinigingen ook inde
sector sport enrecreatieprivatisering toegepast.Er isonderzoek
gedaannaar demogelijkhedenhiervoor.Deconclusies zijnnieteenduidig.Hetoverdragen vanonderhoud enbeheer isnietalleen eenbesparing,hetkost daarentegen ookgeld.Metdekosten/opbrengst verhoudingwordt steedsmeer rekeninggehouden.Heteconomische aspect is
binnendegemeente Rotterdam steedsbelangrijker geworden.Dat geldt
ookbinnende sector sport enrecreatie.
Het compacte stad-ideekomt inRotterdam optweemanieren totuiting.
Inde stadsvernieuwingswijkenisweinigopenbaar groen. Beleidsmatig
speelt eenconflict tussenhet creëren vangroenvoorzieningen en
parkeervoorzieningen. Erzijnpogingenommeergroen terug tekrijgen
ofgroeneaders temaken. Indena-oorlogsewijken isde situatie

anders.Daar isdebevolkingssamenstelling veranderd ensommigeopenbare voorzieningen wordenniet meer gebruikt.Hetopenbaar groen
krijgt eenherbestemming.Dewijkverdichtingvindt slechts inbeperkte
mateplaats.
Zoalswe inde literatuurstudiehebbenaangegeven (ziep.3en4)
hebbenwegekozenvooreenkansarme eneenkansrijkebuurt.
De selectieheeftplaatsgevonden opbasis vandevolgende criteria:
1)hetpercentagewerklozen enuitkeringstrekkenden;
2)het inkomen enopleidingsniveau;
3)hetpercentage etnischeminderheden;
4)dedemografischeopbouw.
Debuurtendienden -gelet opdeze criteria -contrasterend tezijnen
bovendienaangewezenopdezelfdebovenwijkse groenvoorzieningen.Kralingen-West enKralingen-Oostblekenaandezecriteria tevoldoen.In
Hoofdstuk 2wordendezebuurtenbeschreven.
Keuze onderzoeksgroep
DoordezekeuzevanKralingen-Oost enKralingen-Westalsonderzoeksgebiedwerd deonderzoeksgroep alruimtelijk bepaald. Ineerste instantie isdeonderzoeksgroep debewoners vandetweewijken.Er iseen
onder-enbovengrensqua leeftijd vastgesteld. 17jaar isdeondergrens.Pasbovende leerplichtige leeftijd speelthethebben van
arbeidsvrijetijd enproblemen rondwerkloosheid enarbeidsongeschiktheid eenrol.Debovengrens is75 jaar.Bijmensen van75 jaar en
ouderheeft deovergang vanwerkennaar nietwerken telang geleden
plaatsgevonden omnogalsreferentiepunt tekunnendienen.
Binnendezegroep zijnmiddelseenenquêteonder eenaselecte steekproef van400bewonersgegevens verzameld.Hieruit iseen selectievan
60personenvoor eenmeerdiepgaand interview gemaakt.Deze60personenwordengeselecteerd uit voordetweewijkenkenmerkendebevolkingsgroepen,die indeafgelopen4 jaareenverandering inkoopkracht
en/of vrijetijdhebben meegemaakt.
1.2.2 Methode van gegevensverzameling
De rolvan informanten ishiervoor besproken.Verderhebbenwe gekozen
voorhethoudenvaneengestructureerde enquête,het afnemenvanopen

interviews enhet verzamelen van secundair materiaal.
Deenquêtehad twee functies,namelijk:
1)Hetverkrijgen vaneenrepresentatiefbeeld vandebetreffende
wijk.Eenbeelddatbestaat uitsociaal-economische endemografischekenmerken eneenaantalelementairekenmerken vanhet feitelijke recreatiegedrag indeopenlucht.Culturelekenmerken kwamen
indeopen interviews aanbod.
2)Hetverschaffen vaneengoedebasis voorde selectie vanpersonen
voorde "open"interviews.Bijdeze selectie spelenkoopkracht en
arbeidsvrijetijd eencentralerol.
Deopen interviews diendenom inzicht tekrijgen inde achtergronden
vanveranderingen inhet recreatiegedrag endebetekenishiervan.De
verzameling vansecundair materiaal vondwaar nodigter aanvulling van
deoverige informatiebronnenplaats.
1.2.2.1 Kwantitatief gedeelte
De enquête
Indeenquêtekomendevolgendeonderwerpen aandeorde (ziebijlage
2):
1)achtergrondvariabelen, waarin extraaandachtwordtbesteed aan
beroep,beroepsverleden,werktijden envormenvanverzorgingspositiesandersdandiegebaseerd op inkomenüitarbeid.Deze gegevens
werden zowelvoorde respondent alsvoordeoverige ledenvanhet
huishouden gevraagd;
2)materiëlehulpbronnent.b.v.recreatie en vakantiebesteding;
3)vrijetijdsgedrag, openluchtrecreatie en vakantiebesteding;
4)veranderingen invrije tijd,koopkracht enandere veranderingen in
leefsituatie endeeventuele invloeddaarvanopwatmen indevrije
tijddoet.
Deenquêtegegevens zijnverwerkt metbehulpvanenkelvoudige methoden
als frequentietabellen enkruistabellen.Deverschillen zowelqua
bevolkingssamenstelling alsvrijetijdsgedragzijnvergeleken tussen
Oost enWest.Verder iseen indeling inbevolkingsgroepen gemaakt en
isvoor elkebevolkingsgroephet specifiekerecreatieprofielbeschreven.Debevolkingsgroepen zijnookdeinganggeweestvoorde selectie
vangeïnterviewden voordetweede fasevanhet veldwerk.Dekwantita-

tieveverwerking issterkbeschrijvend vanaard.
De steekproef
Desteekproefomvang is400.DeverdelingoverKralingen-West enKralingen-Oost is287respectievelijk 111.Metdeze steekproefomvangkan
voordepopulatie alsgeheelenvoorKralingen-West uitspraken worden
gedaanmeteenredelijkebetrouwbaarheid ennauwkeurigheid. Bijhet
analyseren vandegegevenskunnenwe vrijver gaan inhet uitsplitsen
vaneenkruistabel zonderdatdaarmeedevereisteminimale celvulling
ingevaarkomt.
Deuitkomsten diebetrekkinghebben opKralingen-Oost,het kansrijke
gedeelte vanonsonderzoeksgebied,hebben eenlagere betrouwbaarheid
ennauwkeurigheid. Eenvergaandeuitsplitsing insubgroepen isin
Kralingen-Oost nietmogelijk.Bijdebespreking vande non-respons
komenwehieropterug.
Gekozen isvoor eenhogere steekproefomvang inKralingen-West,omdat
devariatie inWestopbelangrijke onderzoeksvariabelen groter isdan
inOost.Dezegrotere variatie vraagt omeengrotere steekproefomvang.
Inverband metonderzoekstechnischeoverwegingenwordtdezelfde steekproeffractie inKralingen-Oost enKralingen-West gehanteerd.Met de
steekproefgrootte inKralingen-Oost verwachtenweeenweliswaar globaal,maar desalniettemin voorhet onderzoeksdoel,voldoendebeeld te
krijgenvandedifferentiatiewatbetreft arbeidsvrijetijd,koopkracht enrecreatie.
Omdatde respons indegrote stedenuit verschillende onderzoekingen
laagblijkttezijn-eenresponsvan40%isgeenuitzondering hebbenweeensteekproef vanruim1000getrokken.ProportioneelverdeeldoverWest enOostwasdit 740respectievelijk284.
Als steekproefkader ishet "afgiftebestand"vandePTTgekozen.De
kostenvanhet latentrekkenvaneen steekproef waren laag.
Uithet afgiftebestand iseenaselecte steekproef met een systematisch
begingenomen.Hetaantalwoonadressen inKralingen-Oosten-Westwas
ruim 10.000.De steekproeffractiewas 1/10.
Binnendesteekproefeenheid,hetwoonadres,isnog eenselectietoegepast voor derespondent.Alstoevalsgetal isde laatste jarigegehanteerd.

Deuitvoering
De enquête isindeperiode17 juni t/m 8 juli 1985afgenomen.De
keuzevandezeperiodeheeft alsvoordeel gehad datwe voloprecreatiegedrag indeopenluchtkunnen registreren.Dit integenstelling tot
hettijdsbestedingsonderzoek vanhet SociaalCultureelPlanbureau,
waarin inoktoberhet veldwerkheeftplaatsgevonden.Eennadeel isdat
sommigemensenalmetvakantiewaren.Omtevoorkomendatweeenalte
groteuitvalkregenalsgevolgvanafwezigheid i.v.m.vakantiehebben
wegezorgddatdeenquêtesafgenomenwarenvoordatde schoolvakanties
op6 juli vanstart gingen. Indeperiode voorafgaand aanhet veldwerk
entijdenshet veldwerk washet zonnigendroogweer.De enquêteurs
waren studentenmet interview-ervaring vandeErasmusUniversiteit,
dieeenkorte interview-training kregenvandeonderzoekers entwee
medewerkers vandevakgroepSociologie vandewesterse gebieden vande
Landbouwuniversiteit.Deenquêteurswerden inhet veldbijgestaan door
deonderzoekers.Er isgetracht omderespons zolaagmogelijk te
houdenenomdenon-respons tekunnentracerennaaroorzaak envoorzover mogelijk naarkenmerken vandebewoners.Deenquêteurs zijnopelk
adresminstensdriekeeraandedeurgeweest enop verschillende
tijdenvandedag.Tijdenshet veldwerk zijnomdedriedagenoverzichtengemaakt vanresponsennon-responsper enquêteur enperwijk
om te'kunnenbijstellen.

Respons
Deresponswas47%.Denon-responswasverdeeld over 28%weigeringen
en25%niet-thuisnaminstens 3keerbenaderen.De responswas in
Kralingen-Oost iets lager dan inKralingen-West,ondankshet feitdat
we inde laatstedagenvanhet veldwerk extraaandacht aanhetverhogenvande respons inOosthebbenbesteed.Hetpercentage weigeringen
was inKralingen-Oost 31%eninKralingen-West 26,5%.
Al metalwas 17%vande ruim1000adressennietbruikbaar vanwege
leegstand,bedrijfsadressenofeentehoge leeftijd vandebewoners.
Ondankshet feitdat een responsvan47%indegrote stedentegenwoordigniet laag is,ishetdesalniettemin nodigomwatextra aandacht
aandenon-respons tegeven.De redenen voor denon-respons zijn
geregistreerd.

Tabel1.Responsennon-respons.
Afgenomen enniecafgenomen
enquêtes

Kralingen West
abs.
* van t
van
tot.
1 .2,3

Kral ingen Oost
abs.
%van %
van
tot.
1 ,2,3

abs.

(1)
(21

289
161

Afgenomenenquêtes
Weigeringen
Nietthuisnaminimaal
3xbenaderen
Leegstand
Bedrijven
Bewonerteoudr>75jaar

(3)
(4)
(5)
(6)

Totaal

(7)

39
22

47
27

109
77

38
27

45
31

398
238

161

22

27

54

20

24

78
18
39

10
2
5

21
6
17

7
2
6

746

100

284

100

101

39
23

47
28

215

21

25

99
24
56

10
2
5

--

1030

100

L00

Zoweldeperiode van interviewen (eind juni)alsdesamenstelling van
debevolking enhet grootstedelijk milieu zal invloedhebbengehad op
het aantalnietthuisgetroffenen.
De schoolvakantiebegint inRotterdamop8 juli.Dezedatumheeft
alleen effectopgezinnenmet schoolgaandekinderen.Vandevolwassen
bewoners inKralingen-Westhad op1 januari 1984 53%geenkinderen
(ditzijndeechtparen zonderkinderen enalleenstaanden).VoorKralingen-Oostwasditpercentage48%.Alsdeechtparenmetkinderen,die
niet leerplichtig zijn,meeworden gerekend,danzouverboven de50%
vande steekproef uitmensenbestaandievoorhun vakantienietgebondenzijnaandeschoolvakantie.Door deomvang vandecategorie "niet
thuis"mogenweaannemen,datweeenondervertegenwoordiging hebben
vanmensendieniet veelthuis zijn (onderanderewerkenden,tweeverdieners,mensenmeteenactief levenbuitenshuis).
Deweigeraars zijnteverdelen inmensendiebeslist nietwillenen
mensendienietkunnen.73%vandeweigeraarswildenietmeedoen.De
mensendienietwilden,hebbenalsredengenoemd: "geenzin":, "ziet
het nut erniet van in","geenbelangstelling", "doetnietmee","ik
doenietsaanvrijetijdsbestedingof recreatie,dushoefthet niet
voormij".27%vandeweigeraarskonniet meedoenvanwege tijdsgebrek,
ziekte entaalproblemen.
Representativiteit vande steekproef
Deuitkomsten vandeenquête zijnopdekenmerken:geslacht, leeftijd
enburgerlijke staatvergelekenmetdestatistischegegevensvoor
Kralingen-Oost en-West uit1985.
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Kralingen
%van
%van
tot.
1,2,3

100

Tabel 2.Vergelijking steekproef en totalepopulatie voor de kenmerken geslacht,
burgerlijke staat en leeftijd (in % ) .
Kenmerk

Kralingen West
St.pr. Tot.pop.

Kralingen Oost
St.pr. Tot.pop.

Kralingen
St.pr. Tot.pop.

Geslacht
Man

45

49

36

49

Vrouw

55

51

64

51

100%

100%

100%

100%

38
45
11
7

38
47
7
8

46
40
8
6

39
49
6,
6

100%

100%

100%

100%

20- 34 jaar

62

51

38

43

35 -64 jaar

38

49

62

57

100%

100%

100%

100%

Totaal
Burgerlijke staat
Gehuwd
Ongehuwd
Gescheiden
Weduwe(naar)
Totaal
Leeftijd

Totaal

De steekproef inKralingen-West wijktopdevariabelen geslacht en
burgerlijke staatweinigafvandegegevens voordetotalepopulatie.
De leeftijdsverdeling isscheef.Erzijnmeer jongeren (20-35 jaar)in
desteekproef dan indetotalepopulatie.
De steekproef inKralingen-Oost wijktopalledriedevariabelenaf
vandegegevensvandetotalepopulatie.Inde steekproef blijkennaar
verhouding teveelvrouwen engehuwdentezijn.Deleeftijdsverdeling
isenigszins scheefgetrokken.Erzijnmeer mensen indeleeftijdsgroep
35-64 jaar indesteekproef.
Bijdeverwerking vandegegevens iszoveelmogelijk methuishoudensgegevens gewerkt inplaats van individuele gegevens.Dezezijnminder
vertekend.
Verwerking enanalyse
Degegevens uitdeenquête zijnmetbeschrijvendetechniekenverwerkt.
Er isgezochtnaarmanierenomhet materiaal synthetiserend tebeschrijven.
Degrotehoeveelheid gegevens zijndoor middel van indicesgeredu-
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ceerd.Metbehulpvaneen factor-analyse iseen indexgemaakt voorde
sociaal-economische status.Dit iseendoorMeynengehanteerde methode
afkomstig vanBernstein enBrandis (Meynen, 1979). Specifiek voor dit
onderzoek zijn indicesvoor ruimtegebondenheid,diversiteit en frequentie vanhet recreatiegedrag ontwikkeld. Zoweldeachtergrondvariabelenalsdevariabelen metbetrekking tothet recreatiegedrag zijn
voorKralingen-Oost enKralingen-West beschreven.
Er iseen indeling gemaakt inbevolkingsgroepen opbasisvan leeftijd,
huishoudenssamenstelling enverzorgingspositie. Per categorie ishet
recreatiegedrag beschreven.Deze indeling isdebasisgeweest voorde
selectie van interviewrespondenten voor deopeninterviews.
Designificantievandeverschillen tussenOost enWest entussen
o

groepenvanrespondenten isgetoetst metdeWilcoxontoets endeX.
Aangezien ervantevorengeenhypothesenwarengeformuleerd overde
richting vanhet verband isertweezijdiggetoetst.
1.2.2.2 Hetkwalitatief gedeelte
Selectievanrespondenten voorde interviews
Derespondenten voordeopen interviews zijngeselecteerd opbasis van
devolgende tweecriteria dieuitdeprobleemstelling endenadere
afbakeningdaarvanvoortvloeide.
1.Heeft derespondent eenverandering meegemaakt watbetrefthoeveelheidarbeidsvrijetijd en/ofkoopkracht indeafgelopen4 jaar?
2.Hoortderespondent toteenvoordewijk (Kralingen-Oost enKralingen-West)typerendebevolkingscategorie, gezienzijn/haar individuelekenmerken,dekenmerken zijn/haar huishoudenssamenstelling
endekenmerken vanhet vrijetijds-en recreatiegedrag.
Dehoeveelheid respondenten inKralingen-West enKralingen-Oost,die
eenveranderinghebbenmeegemaaktwatbetreft arbeidsvrije tijd en
koopkracht indeafgelopen 4 jaar,isweergegeven inschema2.
Schema 2.Veranderingen in hoeveelheid vrije tijd en koopkracht
Kralingen-West

Hoeveelheid vrije
tijd veranderd

Hoeveelheid koopkracht veranderd

ja

nee

ja
145
81,5%

nee
33
18,5%

178
62%

68
62,4%

41
37,6%

109
38%

213
74,2%

74
25,8%

287
100%

Kralingen-Oost

Hoeveelheid vrije
tijd veranderd

Hoev eelheid koopkracht veranderd

ja

nee

12

nee
12
19,7%

61
55%

33
66%

17
34%

50
45%

82
73,9%

29
26,1%

ja
49
80,3%

111
100%

Op b a s i s van l e e f t i j d , h u i s h o u d e n s s a m e n s t e l l i n g , v e r z o r g i n g s p o s i t i e en ( a l s v e r b i j z o n d e r i n g b i j g e z i n n e n ) h e t a a n t a l p e r s o n e n i n
h e t h u i s h o u d e n met b e r o e p s a r b e i d , i s een i n d e l i n g i n b e v o l k i n g s g r o e p e n gemaakt d i e 83% /an h e t t o t a l e a a n t a l van 398 r e s p o n d e n t e n
d e k t ( z i e schema 3 ) .
Schema 3. Bevolkingsgroepen in Kralingen-West en Kralingen-Oost.
KralingenWest

Groep
1.Jong (<35 j.),
alleenstaanden en
echtparen/kinderen
werkend (>20u.)

KralingenOost

Totaal

48

11

59

20%

12,4%

17,9%

2. Middelbare leeftijd (35-55 j.),
alleenstaanden en echtparen
zonder kinderen,werkend (>20 u.)

18
7,5%

8
9,0%

26
7,9%

3.Ouderen (>55j.),
alleenstaanden en echtparen
zonder kinderen, niet-werkend

60
25,0%

23
25,8%

83
25,2%

4. Jong enmiddelbaar (<55 j.)>
echtparen met kinderen,
hoofdkostwinner (>20 u.)
beroepsarbeid

44
18,3%

29
32,6%

73
22,2%

5.Jong enmiddelbaar (<55j.),
echtparen met kinderen,
niemand inhet huishouden
met beroepsarbeid

18
7,5%

1
1,1%

19
5,8%

6. Jong (<35 j.),
alleenstaanden en echtparen
zonder kinderen, studiebeurs
toelagevan ouders of zakgeld

18
7,5%

9,0%

26
7,9%

23
9,6%

1
1,1%

24
7,3%

8.Middelbare leeftijd (35-55j.),
alleenstaanden en echtparen
zonder kinderen,werkloos

7
2,9%

2
2,2%

9
2,7%

9. Ouderen (>55j . ) ,
werkend (<20 u.)

4
1,7%

6
6,7%

10
3,0%

7.Jong (<35 j.),
alleenstaanden en echtparen
zonder kinderen, werkloos

Totaal (100%)

240

13

89

329

Bijdeverdere selectiehebbenwe eerst gekekenwelkegroepen eruit
springenalswedebevolkingsgroepen perwijk confronteren metde
onderpuntééngemaakte verdeling inmeerarbeidsvrijetijd en/of
minderkoopkracht (patroon2)enminder arbeidsvrije tijd enmeer
koopkracht.Hieruitblijkthetvolgende:
1.Minder arbeidsvrije tijd/meer koopkracht
Ditveranderingspatroon vindenwebijde jongealleenstaanden en
echtparen zonderkinderen,diewerken (>20 u . ) , datwil zeggen
groep 1.Ditgeldt voor zowelOostalsWest.
Inanderebevolkingsgroepen isditveranderingspatroon minder uitgesproken.Metalsuitzonderingbevolkingsgroep 4,gezinnen met
minimaaléénwerkende, inKralingen-Oost.60%vandepersonen in
dezebevolkingsgroep inKralingen-Oostheeft met minderarbeidsvrijetijdenmeerkoopkracht temaken.
2.Meer arbeidsvrije tijd/minder koopkracht
Ditveranderingsproces vindenwe inzowelOostalsWest ingroep3:
deniet-werkende ouderen. InKralingen-West vindenweditpatroon
verderbijgroep 5engroep 7,degezinnenzonderwerkenden ende
jongealleenstaanden of echtparen zonderkinderen enzonderwerk.
Het verschil tussenKralingen-West enKralingen-Oost watbetreft de
richting vandeverandering quaarbeidsvrije tijd enkoopkracht is
merkbaarbijde jongerenenbijdegezinnen. InKralingen-Oost vinden
wenauwelijkswerkloze jongeren.Hetzelfde geldt voorwerkloosheid in
gezinnen inKralingen-Oost.
Het voordewerklozenkenmerkendepatroon vanmeer arbeidsvrije tijd
enminderkoopkrachtkomt nietofnauwelijks inKralingen-Oost voor.
Uit dezeanalyse isdevolgende selectie vangroepengemaakt.
Kralingen-West
Werkende jongeren

Kralingen-Oost
Werkende jongeren

Werkloze jongeren
Gezinnenmetwerkende(n)

Gezinnenmet werkende(n)

Gezinnen zonderwerkende(n)
Niet-werkende ouderen

Niet-werkende ouderen

Uitdezegroepenzijncirca93personen gekozenvoordeopen inter-
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views.Binnendezegroepen isverder gelet opeen representatieve
verdeling naargeslacht,sociaal-economische status,aantal werkenden
ennaar eensamengestelde recreatievariabel.Er zijn intotaal 60
personen geïnterviewd.
Het interviewschema
Het interviewschema isinverschillende fasenontwikkeld.Deprobleemstelling endetheoretischebenadering moest inhet interviewschema
uitgewerkt worden.Het interview isopgebouwd uit 6onderdelen (zie
bijlage 3 ) . Deeerstetweebetreffen de leefsituatie endeveranderingendaaringedurende deafgelopen vier jaar.Metbehulpvande vragen
hebbenwe inzicht gekregen indehandelingscontext vande geïnterviewde.Devolgendedrieonderdelenbetreffenhethandelen tenaanzien van
tijd,geld endebetekenis vanopenluchtrecreatie.Tenslotte isgevraagd naardebetekenis van recreatievoorzieningen.

1.Positie inverandering.
Met deenquêtealsvertrekpunt isdeveranderde leefsituatie vande
afgelopen4 jaardoorgelopen.Ditwas eenbelangrijk hiografisch
onderdeel vanhet interview.De volgendepunten zijnbesproken: 1)
wonen, 2)huishoudenssamenstelling, 3)verzorgingspositie,4)overige
verplichte taken,5)vrijwilligerswerk,cursussen enopleidingen, 6)
vrijetijd,openluchtrecreatie envakantiebesteding. Deaard ende
betekenis vandeverandering isbesproken.Deze veranderingsmomenten
zijnalsaanknopingspunt gehanteerd voorde restvanhet interview.

2. Socialecontacten.
Bijditonderdeel isdeaard endebetekenis van sociale contacten
besproken.Derelatiesbinnenhetgezinende familie,vriendenen
kennissen, collega's,schoolof studiegenoten enoverige contacten en
debetekenis daarvanvoor vrijetijdsbestedingzijnaandeordegesteld.Deeventuele veranderingen inaard enbetekenis van contacten
indeafgelopen 4 jaarende relatiemetandereveranderingen inde
leefsituatie zijnverder aandeordekomen.
Deeerstetweeonderdelen vanhet interview gingenoverwater inde
afgelopen 4 jaarheeftplaatsgevonden.De volgende 3onderdelen gaan
overhet 'hoeenwaarom'.
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3.Tijdstructurering.
Inditonderdeel zijndeveranderende mogelijkhedenendetebesteden
vrije tijdbesproken.Deopbouw vaneendag enweek,herverdeling van
tijd,afbrekenofaanvangen vanprojecten endezeggenschap over tijd
isaandeordegesteld.
4. Bestedingsgedrag.
Verder iselkeactiviteit indeopen luchtwaaraande respondent
volgensdeenquête enhet gesprek deelneemt apartbesproken.Depersoonlijkebetekenis,debetekenis vanhetwelofniet samendoenvan
deactiviteit,deconsequenties vandedeelname,geziengeld entijdbesteding enderuimtelijkekant vandedeelname zijnaandeorde
gesteld.

5.Voorzieningen.
Tenslotte isenigszins losvandeoverige vragengevraagd naar de
betekenis vandesport-enrecreatievoorzieningen indewijk,de
gemeente enbuitendestad.
Verwerking enanalyse
Deverwerking enanalyseheeft infasenplaatsgevonden. Ineerste
instantie iselk interviewapart geanalyseerd aandehand vanvraagpuntenafgeleid uitdeprobleemstelling. Daarna isper bevolkingsgroep
gezocht naarovereenkomsten enverschillenbinnenen (inmindere mate)
tussendebevolkingsgroepen.Ditheeft geresulteerd inhet eerste
concept van+95pagina's.Dit isopnieuwgereduceerd door volgensde
drietheoretische ingangen:de sociale context,de verzorgingspositie
endekeuzeprocessenhet materiaal teherordenenenanalyseren.Uiteindelijk zijnrecreatiestijlenonderscheiden.Derecreatiestijlen
zijnbeschrijvingenvanrecreatiegedrag gezienals resultaten uitde
wisselwerking tussenactor enstructuur.De sociale context,deverzorgingspositie endebiografiekomthierintotuiting.
Ditprocesvananalyseren,comprimeren enabstraherenheeft langetijd
gekost.Hetbleek moeilijk omafstand tedoenvande ervaringen vande
individuele cases.We moestenons losmaken vandeuniciteit vande
individuenomherkenningspunten tevindentussenaldie individuele
geschiedenissen met iederhun eigen logicaen interne samenhang.
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2.DEROTTERDAMSEWIJK KRALINGEN

2.1 Inleiding
Inde inleiding zijndecriteria aangeduid diehebben geleid totde
keuzevoordeRotterdamsewijk Kralingen. Indithoofdstuk wordt
aangegeven omwat voorwijkhet gaat.Indebeschrijving staande
verschillen tussenKralingen-West enKralingen-Oost centraal.
Aandeordekomen ruimtelijke,demografischeen sociaal-economische
kenmerken endebeleidscontext.Voor zovermogelijk wordt aandacht
geschonkenaandeontwikkeling vandezekenmerken gedurende deafgelopenperiode.De informatiebronnen voordezebeschrijving vanKralingen
zijndegegevensvanhetGemeentelijk BureauvoorOnderzoek enStatistiek Rotterdam,deenquêteonderdeKralingsebevolking endegesprekkendiemet informanten inRotterdamzijngevoerd.

2.2 Ruimtelijkeopbouw en voorzieningen
Kralingen ligt inhet noordoosten vanRotterdam.Dewijkwordt inhet
noorden'enoostenbegrensd door tweeautosnelwegen.De zuidgrenswordt
gevormd doordeMaas.Tegendewestzijde vanKralingen ligtdewijk
Crooswijk.
Kralingen-Oost en-West verschillen ruimtelijk gezien sterk vanelkaar.Het stratenpatroon isinOost veelafwisselender.Hier zijnde
lanen ruimbemeten metgroen. InWest liggenrechte,smalle stratenen
ineendeelvande stratenwordt deaanblik bepaald door geparkeerde
auto's.Dewoningdichtheid is inOost aanmerkelijk geringer.Dehuizen
zijnhier overhetalgemeen riant tenoemen enzezijnveelalparticulier eigendom.
Devolgendeaandeenquêteontleendegegevens tonendeenormeverschillenaantussenOostenWest,watbetreftdewoonruimte waarover
menbeschikt.

17

-•^ä^^

Figuur 1.DewijkKralingen in Rotterdam.
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Tabel 3.Woningtype inKralingen West enKralingen Oost (in % ) .
Kralingen West

Woningtype
Eéngezinshuis vrijstaand of
twee onder één kap
Eéngezinshuis in een rij
Flat of etagewoning opde
begane grond
Flat of etagewoning niet op
debegane grond
Anders

Kralingen Oost

Kralingen

21
3

22

20

11

17

71

39

62
7

6
N= 286

Totaal (100%)

N= 397

N= 111

Maar liefst 43%vandegeïnterviewden inOostwoont ineeneengezinshuis.Ditpercentagebedraagt inWest slechts 31Hetovergrote deel
woonthier ineen flatof etagewoning dieniet opdebegane grond is
gelegen.Hettuinbezit inOost isdanook aanzienlijk groter dan in
West.Uithet volgendehoofdstuk zalde invloedhiervan opopenluchtrecreatie wordennagegaan.
Dekwaliteit vandemeestewoningen inWest loopt-met uitzondering
vandegerenoveerdehuizen -uiteenvanmatig tot zeer slecht.Veel
woningen staanopdenominatie opgeknapt ofgesloopt teworden.Vooral
inKralingen-West issprakegeweest van stadsvernieuwing.
Volgens eenrecent inRotterdam uitgevoerd onderzoek wildehelft van
debewoners vandeoudewijkengraagverhuizen (Rijpma, 1986). Deze
wenswordt voor eendeel veroorzaakt doorde slechtewoningkwaliteit.
Het isdaaromaannemelijk datmen inKralingen-Oost relatief langer op
hetzelfdeadresblijftwonen.Deze veronderstelling kanwordengetoetstmetbehulpvande enquêteresultaten.

Tabel 4.Het

aantal jaren datmer

het zelfdeadreE iwoont

1op

(in%).

Kralingen West

Kralingen Oost

0-5

63

49

59

6 en langer

37

51

41

Aantal jaren

Totaal (100%)

N= 287

N= 111
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Kralingen

N= 398

Het grootsteverschil tussenWest enOost iste vindenbijhet deel
vandegeïnterviewden datmeerdan6 jaarophetzelfdeadreswoont.
Ditdeelbedraagt inWest 20%en inOost 34%.Overhetgeheelgenomen
isdeverhuismobiliteit inWestdusgroter dan inOost.
Dehoeveelheid openbaar groen isinOostgroter dan inWest.Kralingen-West wordt totdegroenarmewijken inRotterdamgerekend (Gemeente
Rotterdam, 1985). Hetaantal vierkante metersopenbaar groenper
inwonerbedraagthier circa 6. InOost isdit 25.Eenverbetering in
West isdeaanleg vanhetGashouderspark geweest.Gedeeltelijk inhet
kader vandestadsvernieuwing zijnerbovendien enkelegroen-of
speelvoorzieningen aangelegd. InKralingen-Oost liggenhetparkRozenburg,hetpark HoningenendeOude Plantage.Langsde lanen zijn
eveneens veelbomenaanwezig. InOost zijnechterweinig speelplaatsen.Dittekortwordt ruimschoots gecompenseerd door degrotehoeveelhedenprivé-groen enoverigevormen vangroen.
HetKralingse Bos iseenbovenwijkse voorziening dienietalleenaan
Kralingen grenst,maarook aanCrooswijk enhetLageLand. Inhet
Kralingse Bos isdeKralingse Plasgelegen.Dit iseenplas vangrote
omvang,waaringevist,gezwommen engesurfdwordt.Hier isook een
jachthavenaanwezig. InhetKralingse Boszijnnoganderevoorzieningenaanwezig zoals eenkinderboerderij,eenmanege,een openbaar
golfterrein,eet-endrinkgelegenheden.
InHoofdstuk 3zullenwedebetekenis nagaandiedit grootschalige
parkheeft voor Kralingen.Vanbelang isdevraagofditpark een
compenserende functiebezit voorhet groenarme Kralingen-West.Opdeze
vraag zullenwe later terugkomen.Volgens eennotitievanhet wijkhuis
Jaffa lijktditniethet geval:"Hetaandewijk Kralingen grenzende
KralingseBos (stedelijke functie)ligtbuitendedirecte woonomgeving
enheeft geendirect gunstige invloed ophet leefklimaat inKralingenWest".
Dewinkels encafe's inKralingen zijngeconcentreerd inenkele straten.Verder zijner inKralingen eenaantalbuurt-enclubhuizen en
verenigingen. InOost iseenbesloten zwembad,terwijl er inWest een
openbaar zwembad is.Vooruitgaansactiviteiten zoals film-, schouwburg
entoneelbezoek ismen,ondanksdegroteomvang vanKralingen,vooral
ophet stadscentrum aangewezen.
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2.3 Demografische ontwikkelingen
2.3.1 Bevolkingsomvang
Het totaalaantal inwonersvanKralingen isaanzienlijk teruggelopen.
Indeperiode 1975-1985bedraagt dezeafnamebijna 20%.Devolgende
tabel maaktditduidelijk.
Tabel 5.Bevolkingsomvang Kralingen (aantallen inwoners).
Jaartal'

Kralingen-West

1975
1980
1983
1985

19.104 (=100%)
16.750
88
16.032
84
15.412
81

Kralingen-Oost
8.052 (=100%)
7.132
89
6.524
81
6.582
81

Kralingen

27.156 (=100%)
23.882
88
22.556
83
21.994
81

Bron: Gemeentelijk Bureau voor Onderzoek enStatistiek, Rotterdam.

Debevolkingsomvang inKralingen-Oost lijkt zichdeafgelopen jarente
stabiliseren.Voor Kralingenalsgeheel isdebevolkingsafname inde
periode 1980-1985geringer dandaarvoor.
2.3.2 Bevolkingsopbouw
Naar leeftijd
De samenstelling vandeKralingsebevolking naar leeftijd isinde
periode 1975-1985nauwelijks veranderd.Deleeftijdsverdeling inKralingenwordt inTabel6aangegeven.Deverschillen inleeftijdsopbouw
tussenKralingen-Oost enKralingen-West zijngering.
DeleeftijdsverdelinginKralingenkomt overeenmethetbeeld datdoor
hetCBSvoorNederland indetoekomstwordtgeprognostiseerd.Landelijkgezien ishetpercentageouderen (65+)circa12.HetCBSverwacht
tothetjaar2000eentoenametotongeveer 15%(CBS,1984). InKralingenbedraagthetdeelouderen maar liefst17%.
Hetpercentage jongereninNederland isgemiddeld 18%enhetCBS
verwacht tothetjaar 2000eenafnametot24à21%.InKralingenbedraagthetdeel jongeren (0-19jaar)22%.
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Tabel6. Bevolkingsopbouw naar leeftijd (per 1-1-1985).
Leeftijdscategorie

0 - 9 jaar
10 -19 jaar
20 -34 jaar
35 -64 jaar
65 jaar en ouder

Kralingen West
abs.
%
1532
1742
4818
4656
2664

Totaal

15412

Kralingen Oost
abs.
%
617
937
1704
2278
1046

10
11
31
30
17
100

6582

Kralingen
abs.
%
2149
2679
6522
6934
3710

9
14
26
34
16
100

10
12
30
32
17

21994 100

Bron:Gemeentelijk Bureau voorOnderzoek en Statistiek, Rotterdam.

Naar etniciteit
Hetaantalpersonen met eenvreemdenationaliteit (niet-Nederlandse
inwoners)neemt inKralingen-West sterktoe.
InKralingen-Oost isdetoename in10 jaar slechts 1%.
Tabel 7.Bevolkingsopbouw naar etniciteit (aantallen inwoners met eennietNederlandse nationaliteit als percentage vande totale bevolking).
Jaartal

1975
1980
1983
1985

KralingenWest
abs.
%
1039
1536
1954
2006

Kralingen Oost
abs.
%

5
9
12
13

351
425
389
378

Kralingen
abs.
%
4
6
6
6

1390
1961
2343
2442

Naarhuishoudenssamenstelling
Gedurendedeperiode 1975-1985 is inWesthet deel gehuwden gedaald
van51%tot 38%.InOost ishetdeelgehuwden indezeperiode gedaald
van44%tot39%.Hetdeelvanhet totaalaantal inwoners inKralingen
dat in 'gezinsverband' leeft (datwilzeggenals echtpaar metof
zonderkinderen,éénoudergezinnen enthuiswonendekinderen)is indeze
periode danookaanzienlijk gedaald. In1975bedroegditdeel 79%en
in198564%.
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5
8
10
11

Tabel 8.De huishoudenssamenstelling (in%van het totaal aantal inwoners).
Type huishouden

Echtparen met kinderen
Echtparen zonder kinderen
Eenoudergezinnen
Kinderen
1
Alleenstaande inwonenden
2)
Alleenstaande niet-inwonenden

Kralingen West
1980
1985
1975
13
12
3
26
6
15

11
11
3
25
8
20

9
9
4
24
10
26

Kra lingen Oost
1980
1975
1985
9
12
2
29
14
12

8
12
3
30
13
14

1)Het betreft hierpersonen die niet gehuwd en niet hoofd van een huishouden zijn (o.a.niet gehuwdekamerbewoners).
2)Het gaathier omhoofden vanhuishoudens anders dan echtparen of éénoudergezinnen (o.a.woongroepen of samenwonende familieleden).

Eenopvallendeontwikkeling inKralingen isdetoenamevandenietgezinshuishoudens (vooralalleenwonenden enniet-gehuwdesamenwonenden).
InHoofdstuk 4zullenwenagaanwat eenverandering indesamenstellingvanhethuishoudenkanbetekenen voorvrijetijdsbesteding.

2.4 Sociaal-economische kenmerken
Kralingen-Oost enKralingen-West wijkennietalleen inruimtelijk,
dochook insociaalopzicht vanelkaaraf.Indezeparagraaf worden in
hetkortdebelangrijksteverschillen tussenWest enOostbehandeld.
Kralingen-West onderscheidt zichdoor eenrelatief lageonderwijsdeelname,doormeerthuiswonendebijstandontvangers,eenverhoudingsgewijs
hoger aantalwerklozen,eengeringer aantalgezinnen,gemiddeldenigszinsminderoudehuizen eneenhogereverhuismobiliteit.HetGemeentelijk Bureau voorOnderzoek enStatistiek teRotterdamheeft opbasis
vandezekenmerkenaan iederewijk eenscore toegekend, diedemate
vanachterstand aangeeft.Eenpositieve score voor eenwijk betekent
datdebetreffendewijk geenachterstandswijk is.Voor de 72wijken in
Rotterdam variërendescoresvan-2,64 (Dijkzigt)tot 1,69 (Molenlaankwartier).VoorKralingen-West isde score -0,58,voorOost isde
score0,49.Westbehoort daarmee totdeachterstandwijken.De score
voorOost ligtduidelijk bovenhetRotterdamse gemiddelde.Overigens
blijkthieruit datwe voor ditonderzoek geenextreme 'kansarme'of
'kansrijke'wijkpopulatiehebbengeselecteerd.Metbehulpvandeuit-
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8
10
3
26
13
21

komstenvanâedoor ons in1985afgenomen enquête zullenwedesociaal-economische verschillen tussenOost enWest nader aangeven.
Zowelhetnetto-inkomensniveau vanhethuishoudenalshetopleidingsenberoepsniveau vandehoofdkostwinner vanhethuishouden zijn in
Oost aanzienlijk hoger dan inWest.Opbasis vandezedriekenmerken
hebbenwemetbehulpvandeenquêtegegevens voor iederhuishoudende
sociaal-economische statusberekend.
Tabel9.Desociaal-economischestatusvandeonderzochtehuishoudens
(in % ) .
Sociaal-economischestatus

Kralingen-West Kralingen-Oost Kralingen

Laag
Midden
Hoog
Totaal (100%)

24
51
25
N=69

7
34
59
N=167

19
46
34
N=124

Desociaal-economische statusvandehuishoudens inKralingen-Oost is
duidelijkhoger dan inWest.DeproportieOost-Kralingers indehoogstestatuscategorie isruimtweemaal zogrootals inWest.Bijna een
kwart vandehuishoudens inWestbehoort totde laagste statuscategorie. InOostbedraagtditdeelslechts7%.
Dehoeveelheid beroepsarbeid diedoordehuishoudens wordtverricht,
verschilt eveneens tussenKralingen-Oost en-West.Devolgende tabel
toontdeverschillen aanwatbetrefthet aantalpersonen inhethuishouden,datberoepsarbeid verricht.
Er zijn inWest significant minderpersonen inhethuishouden die
betaalde arbeid verrichten. InWest isonder45%vandehuishoudens
niemand aanwezig meteenbaan.Ditwordt vooralverklaard doorhet
relatiefhogepercentagewerklozen enbijstandstrekkers.
Vandepersonenmeteenbaan isbekendhoeveeluren zijhieraanbesteden.Het isopmerkelijk,dathetovergrote deelvandewerkendeKralingers40ofmeer urenaanberoepsarbeid besteedt.Gelet opdeze
uitkomst iservanarbeidsduurverkorting nietveeltemerken.
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Tabel 10.Het aantal uren beroepsarbeid dat door werkenden wordt verricht
(in%).
Aantal uren
minder dan 21
21-30
31-39
40
meer dan 40
Totaal (100%)

Kralingen-West

Kralingen-Oost

11

11

6
12
35
36

Kralingen
IX

5
4
35

6
9
35

44

N= 155

39

N= 79

N= 234

Verschillen tussenOost enWest zijnerbijdeberoepsarbeiders die
meerdan30urenwerken. InKralingen-Oost werktmengemiddeld langer.
De conclusie is,datdehoeveelheid beroepsarbeid die indehuishoudenswordt verricht,groter isinKralingen-Oost dan inKralingenWest.Ditbetekent dusook,datdehoeveelheid arbeidsvrijetijdonder
dehuishoudens indeachterstandswijkgroter isdanonderdemeer
welvarendebevolking inOost.

Dehiervoor genoemde sociaal-economische verschillen tussenbeide
wijkenhebbenconsequenties voordematewaarindebewonersover
materiëlehulpbronnenkunnenbeschikken. InTabel 11wordthet totaal
aantal recreatiegoederen aangegeven,waarover derespondentenbeschikken.Hetgaatomgoederendieweleensgebruiktworden.
Tabel 11.Het totaal aantal recreatiegoederen waarover men beschikt en die
wel eens gebruikt worden (in % ) .
Totaal aantal goederen
0
1/2
3/4
5-8
Totaal (100%)

KralingenWest

Kralingen Oost

13
46
32
8

Kralingen

3
41
41
16

N= 287

N= 111

10
45
35
10
N= 398

Circa 57%vandegeïnterviewden uitOostheeft debeschikking over 3à
8 goederen. InWestbedraagt ditpercentage40%.
Erbestaangeensignificante verschillen tussenOost enWest ten
aanzienvandebeschikking over devolgendegoederen:race-/sportfiets,bromfiets,motor/scooter,motorboot,stacaravan endetoer-/
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vouwcaravan.DeOost-enWest-Kralingse respondentenbeschikkeneveneens ingelijkemateover eenvolkstuin.Bijdevolgende inTabel12
genoemde goederen zijnerwelafwijkingen tussenbeidewijken inde
matewaarover menoverdegoederenbeschikt.
Tabel 12.Het type recreatiegoederen waarover menbeschikt (in % ) .
Type recreatiegoed
Auto
Gewone fiets
Zeilboot
Tweede woning
Tent
Surfplank
Foto-/filmapparatuur
Andere goederen

Kra]-ingenWest

Kralingen Oost

Kralingen

52
67
2
5
22
7
62
17

73
85
9
12
27
15
82
34

58
71
4
7
23
10
68
22

(N= 287)

<N= 111)

(N= 398)

Deconclusie isdusdatdeOost-Kralingersuit meer materiëlehulpbronnenputtenbijdevormgeving vanhunvrijetijdsbesteding.In
Hoofdstuk 5wordt onderzocht ofditvan invloed isopde relaties
tussen veranderendekoopkracht envrijetijd enerzijds enopenluchtrecreatieanderzijds.

2.5 Veranderendekoopkracht envrijetijd
/Aandegeïnterviewden isgevraagd ofhun financiëlebestedingsmogelijkheden zijnveranderd enhunhoeveelheid vrijetijd isgewijzigd
gedurendedeperiode na1980.Ook isnaardeoorzakenvande eventuele
verandering gevraagd. 'Vrijetijd' ishierbijruimgedefinieerd alsde
tijddievrijisvanverplichtingen dievoortvloeienuitberoepsarbeid, studieo£huishoudelijkwerk.
Veranderendebestedingsmogelijkheden
Circa 74%vanderespondenten inKralingen-West zegtdatdebestedingsmogelijkhedenzijnveranderd. InOost isditpercentage even
groot.Wel zijner verschillenwatbetreft de richting vanverandering.
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Tabel 13.Dewijzewaaropdebestedingsmogelijkhedenzijn veranderd (in%)
De richting van de
verandering
Duidelijk toegenomen
Enigszins toegenomen
Enigszins afgenomen
Duidelijk afgenomen
Totaal (100%)

Kralingen-West
22
15
17
46
N= 209

Kralingen-Oost

Kralingen

28
18
21
33

23
16
18
43

82

N= 291

InKralingen-Westheefthet grootstedeel, nl. 64%, eendaling van
koopkracht ondergaan.Circa36%vande respondentenheeft meer te
bestedengekregen.InOostbedragen dezepercentages resp.54%en46%.
Hierhoudenbeidecategorieën elkaar relatief meer inevenwicht.Het
aantal mensendatminder tebestedenheeft gekregen is inWestsignificanthogerdaninOost.Verhoudingsgewijszijnermeermensen in
Oost voorwiedebestedingsmogelijkhedenzijntoegenomen dan inWest.
Inditopzicht isdesocialeongelijkheid tussenbeidewijkentoegenomen.

De meest genoemde categorie vanoorzaken vande verandering vande
bestedingsruimtebestaat uithet vindenvaneenbaan,een verandering
vanhetaantalurenberoepsarbeid ofvanhet aantal inkomensuit
arbeid.Vervolgenswordenoorzakengenoemddieonderdenoemer zijnte
brengen vandeovergang vaneenbaan of studienaar eennieuwesituatie (vooralwerkloosheid).Verderwordenalsoorzakengenoemd:een
verandering vandehoogte vaneenuitkering eneenverandering vande
samenstelling vanhethuishouden (bijvoorbeeldhetkrijgenvaneen
kind).
InKralingen-Westwordenalsoorzakenrelatief vakerwerkloosheid en
eengewijzigdehoogte vandeuitkeringgenoemd. InOostwordt een
verandering vandehoogte ofhetaantal inkomensuitarbeid relatief
vaker genoemd.
Veranderdehoeveelheid vrijetijd
InKralingen-Westmeldt 62%vandegeïnterviewden eenwijziging vande
hoeveelheid vrijetijd tengevolgevaneentoe-ofafnamevanverplichtingen voortvloeiend uitberoepsarbeid, studieofhuishoudelijk
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werk. InOostbedraagt dit deel 55%.Ditdeelverschilt daarmeeniet
significant vanhetdeel inWest.
Intotaalheeft inKralingen 60%vandegeïnterviewden een verandering
vandehoeveelheid vrijetijdmeegemaakt.Vandeze 60%heeft 54%meer
vrije tijdgekregen.Eeneveneens grotecategorie,nl.46%,heeft dus
na1980temakengehadmeteendalingvandehoeveelheid vrijetijd.

Tabel 14.Dewijze waarop dehoeveelheid vrije tijd isveranderd (in%)
De richting van de
verandering
Duidelijk toegenomen
Enigszins toegenomen
Enigszins gedaald
Duidelijk gedaald
Totaal (100%)

Kralingen-West
40
15
12
32
N= 177

Kralingen-Oost

Kralingen

33
18
12
38

38
16
12
34

N= 61

N= 238

Debelangrijksteoorzaken voordeverandering vandehoeveelheid vrije
tijd zijnhet vindenvaneenbaanof eenverandering vanhet aantal
urenberoepsarbeid. Eenanderebelangrijke categorie vanoorzaken is
deovergang vaneenbaannaar eennieuwe situatie (werkloosheid,
pensionering,arbeidsongeschiktheid).Verderwordenals redenengenoemd:het stoppenof juistbeginnenmet eenschoolopleiding of studie
ofeenverandering vanhet aantalurendataandeopleiding of studie
wordt gespendeerd.
Alsoorzaak voorde verandering vandehoeveelheid vrijetijdwordt in
Kralingen-West werkloosheid relatief vakergenoemd dan inOost.In
Oostwordteenverandering vandeuren,dieaan studieof school
wordenbesteed, ietsvakergenoemd.Ondanksdeverschillen inoorzaken
voordeverandering vandehoeveelheid vrijetijdbestaat er-gelet
opdegegevensuitTabel 38-geensignificant verschil tussenOost en
West aangaandederichtingvanverandering vandehoeveelheid vrije
tijd.Hetdeelvande respondentendatmeer vrijetijdheeftgekregen,
bedraagt inWest 55%en inOost 51%.Waarschijnlijkbestaat erwel een
verschil inhet totaalaantaltoegenomenurenvrijetijd. InWest zijn
er relatief meer mensenwerkloos geworden.Devermindering vanhet
aantalurenberoepsarbeid isdaarom relatief groot.Indeenquête is
echter nietgevraagdnaardeverandering vanhet exacteaantaluren
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vrijetijd.Degegevens uitdezeparagraaf wijzen eropdatdebewoners
vandeachterstandswijk over relatief veelarbeidsvrijetijdbeschikken.

2.6 De veranderende beleidscontext
Zowelopgemeentelijk,provinciaal,alsoprijksniveau isdeafgelopen
jarensprakevanherbezinning ophetgevoerdebeleid.
Aanleidingenhiervoor zijnonder anderedetoegenomen werkloosheid,
afname vandekoopkracht onder eendeelvandehuishoudens,maarook
deafnemende financiële middelenbijdeoverheid, experimenten met
integralebeleidsplanning,discussieoverdecentralisatie,reorganisatieenprivatisering vanoverheidstaken.
Degesteldebeleidsvragenhebbenbetrekking opderuimtelijke,economischeenbestuurlijke gevolgenvandehuidige maatschappelijkeveranderingenvoorhet gevoerde^recreatiebeleid.
Indezeparagraaf richtenweonsophet gemeentelijk beleidsniveau.
Welkebeleidsontwikkelingen, dievanbelang zijnvoor recreatie,hebben zjLchdeafgelopen jaren inRotterdam voorgedaan?
Inde jarenzestigenzeventig ishet Rotterdamsebeleid tenaanzien
vanrecreatie enopenbaar groenhoofdzakelijk gericht geweest ophet
tot standbrengenvanmeer voorzieningen.Degemeente trok steedsmeer
takennaar zichtoeennamactief deelaanhet opzetten, inrichten en
beherenvan recreatiefaciliteiten.
Indeperiode rond 1980komt dezebeleidslijnopdehelling testaan.
De invloed vandeeconomische crisisdoet zichdansterk gelden.Het
tempovandewoningbouw wordt vertraagd.Devraagnaarbedrijfsterreinenenkantoorruimte neemtaf.Degemeentewordtbelast metde zorg
voor steedsmeerhuishoudens die infinanciële nood verkeren.Bovendienwordtdeaanleg vangroen-enrecreatievoorzieningen geremd (GemeenteRotterdam, 1983).
Watdit laatstebetreft,moetworden toegevoegd, datook dehiervoor
beschrevendemografischeontwikkelingenhiertoehebbenbijgedragen. In
de ruimtelijke ordening isna 1980hetbesef ontstaan,dat "Getracht
moetwordenommeteencombinatie vanverbetering vandekwaliteit van
woon-enwerkmilieus (...) het vertrek vanmensenenbedrijven uitde
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stadtedoenverminderen".
Inhet recreatiebeleid werd na 1980bovendien steedsmeer deeconomischebetekenis vansport enrecreatiebenadrukt.Ditallesheeft in
Rotterdamtotmeeraandacht geleidvoorhetopzettenvan grootschalige
evenementen (zoalsFenomena)entoeristische objecten,het verbeteren
vande infrastructuur endeverhoging vandekwaliteit vanhetwoonmilieu (GemeenteRotterdam, 1986).Toeristisch-recreatieve voorzieningen
wordenechter slechts inbepaalde delenvande stad gerealiseerd.
Toeristisch-recreatieve kwaliteiten zijn inKralingen nauwelijks te
bespeuren.Ditgaatvolgens eendeelvandebewoners tenkoste vande
levendigheid vandewijk.Bovendien zijndeuitgaansmogelijkhedenin
Kralingenbeperkt.
Inhet recreatiebeleidkwam ermeer aandacht voorkwaliteit danvoor
kwantiteit.Dezeverandering voltrok zichonder invloed vande teruglopendevraagnaarbijvoorbeeld zwembaden ensportvelden envande
afnemendebudgettenbijdegemeentelijkeoverheid.Welwerdhetgebruik vanvoorzieningen verhoogd door middelvan stimuleringsactiviteiten (sportoverdag,voorlichting).Daarbijwerd steedsmeeronderscheid gemaakt tussendoelgroepen.Hetaccent ligtophet verlagen van
deelnamedrempelsvoorachterstandsgroepen zoalsrandgroepjongeren en
etnischeminderheden. IndeoudewijkenvanRotterdam laathet leefmilieunogveeltewensenover.Hierwordt getrachthetgrotetekort aan
openbaar groenwegtewerken.Dit streven isechter slechtsgedeeltelijk succesvol.Enerzijds isde financiële ruimtebeperktgehouden,
anderzijdswordt ereenprioriteit gelegdbijwoningbouw enwoningverbetering.

Er istotnutoedoordegemeentebezuinigd door middelvan:
- efficiency-maatregelenentariefverhogingen;
vermindering vanhet onderhoud van voorzieningen;
- overdracht vanhetonderhoud aangebruikers;
- het sluitenvanaccommodaties;
- het stoppenofafremmen vandeaanleg vannieuwe groen-enrecreatievoorzieningen.
Het gevoerdebezuinigingsbeleidheeft echter eenaantalnadeligeeffectengehad:
er isteweiniggeld ommeer recreatievoorzieningen tot standte
brengen inwijkenwaargrote tekortenbestaan (stadsvernieuwingsge-
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ingeperkt. InKralingen zijnzelfwerkzaamheidsprojectenechternauwelijksaanwezig.Eensuccesvol experiment is inhet zuidenvanKralingen (Buizengat)tot standgebracht.
Hetopenluchtrecreatiebeleid vande (deel)gemeentevoorKralingen
lijktwateenzijdig gebaseerd tezijnopkwantitatieve normen.Getrachtwordthet aantal vierkantemetersgroen teverhogen zonder de
kwaliteit ervanaantepassenaandewensen vangebruikers.Veel open
ruimte inKralingen isingericht alskijkgroen (gazonnen tussen
flats), terwijl er juisteengrotebehoefte isaangebruiksgroen.
Eenbedreiging voordehoeveelheid vooropenluchtrecreatie geschikte
openbare ruimtekan zijndatopenruimtenwordenbebouwd.Ditvindt in
Rotterdamechter vooral indena-oorlogsewijkenplaats.KralingenWest iseenwoonwijk meteenhogewoningdichtheid. Indestadsvernieuwingsgedeelten inWestwordtnog steedsmet eenhoge dichtheidgebouwd.Erblijfthierdoorweinigprivé-groenaanwezig. InKralingenOost isdewoningdichtheid vanoudsher aanzienlijk geringer dan in
West.Hier vindt detendensplaats,datopen ruimtenwordenbebouwd.

2.7 Totbesluit
Kralingenbestaat uit twee inruimtelijk ensociaalopzicht van elkaar
afwijkende gedeelten.Kralingen-West iseenachterstandswijk.Dit
blijkt onder andereuitde-metuitzondering vandestadsvernieuwingsgedeelten -slechtewoningkwaliteit,de relatief geringehoeveelheidopenbaarwijkgroen,hetgrotetekortaanprivé-tuinen.Desociaal-economische status isinWestgemiddeld laag,het percentage
werklozen ishoog ener issprake vaneentoenemend aantal etnische
groeperingen.Dezeconcentreren zich inde stratenmetdemeestongunstigewoonomstandigheden.

Toch isKralingen-WestbinnenRotterdam geenwijkwaarinvaneen
extremeachterstand sprake is.Erheefthier stadsvernieuwingplaatsgevondenen incidenteel zijnergroenvoorzieningen of speelgelegenhedentoegevoegd. Bovendien zijnerenkele lanenwaardehuizen van
oudsher duidelijk vaneenbeterekwaliteit zijn.Tenslotte ligtKralingen-Westdichtbijdebovenwijksegroenvoorziening,het Kralingse
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bieden);
- voorzieningenzoalszwembadenwordenmet sluitingbedreigdof
kunnennietwordenaangepast aanveranderendewensen tenaanzien
vanhet gebruik;
- bezuinigingen ophetbeheer enonderhoud vandeopenbare ruimte
hebben toteenslordig stadsbeeld geleid;
- dedecentralisatie vanbevoegdheden naar deelgemeentenwordt niet
ondersteund door voldoende financiëlemiddelen.
Ditallesneemtnietwegdater sinds 1980tochnognieuwegroenvoorzieningenzijnaangelegd. InKralingen ishetGashouderspark aangelegd.Bovendien zijner inKralingen inhetkader vandestadsvernieuwinghier endaarkleine verbeteringen tenaanzienvandeopenbare
ruimteaangebracht (kleinschalig groen,speelgelegenheden).
Dedecentralisatie vanbevoegdheden naardedeelgemeente Kralingen is
eveneensgepaardgegaanmetbezuinigingen.Er isbezuinigd ophet
welzijnswerk enophetbeheer vandezeer intensief gebruiktebovenwijksegroenvoorziening,hetKralingseBos.Hetbeheer isnu inhanden
vandedeelgemeente.Hetbeschikbarebudget voorhetbeheer isechter
met 30%teruggeschroefd.
Dereactievandebewonersophetveranderendbeheer isnegatief.Men
klaagtoverhet slechteonderhoud vanhetKralingse Bosenvande
openbare ruimte inKralingen inhet algemeen.Erwordenklachten geuit
overde slordigheid endehondepoepdiehetgebruik vanveel groen
bijnaonmogelijk maakt.Debedreigendebezuinigingen ophetwelzijnswerkbrengendeprofessionelehulpverlening ingevaar.Een voorbeeld
hiervan is,datdegezinsverzorging enandere faciliteiten voor met
nameouderemensen indeknelkomen.Detoenemende vergrijzing van
Rotterdameistechter eenhieropaangepastehulpverlening.
Mede vanwegedebezuinigingen isdeprivatisering vangemeentelijke
taken inzwanggeraakt.Eenpositief effecthiervan isde realisatie
vanzelfwerkzaamheidsprojecteninRotterdam.Hetgaathierbijomexperimentendiegericht zijnophet creërenvaneenblijvend medebeheer
vandeopenbare ruimtedooromwonenden.Bovendien isinRotterdam de
mogelijkheid geschapen gemeentelijk plantsoen omte zetten inprivétuinen.Dit levert degemeente eenbesparingophetonderhoud op.Het
medebeheer vandeopenbare ruimtedoorbewonerskan leidentot een
grotereenactieverebetrokkenheid vandebewonersbijhunwoonomgeving entoteengrotere sociale controle,waardoor vandalismewordt
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Bos.Kralingen-Oost is-metuitzondering vanhet indezewijk gelegen
gedeelte vandebuurtLusthof -detegenpool vanKralingen-West. In
Oostbevinden zich statige lanendie ruimschoots vangroenzijnvoorzien.Erzijnriantehuizenmetbijbehorende ruime tuinen.Hetopleidings-,beroeps-en inkomensniveau vandebewoners ishoog.Het deel
werklozen onderhen isbetrekkelijk laag.Dehuishoudens inKralingenOostbeschikkenbovendien over meer (recreatie)goederen dandebewoners inKralingen-West.

De invloed vandeeconomische crisis isniet voorbijgegaanaanhet
gemeentelijk beleid. "Bezuinigen" lijkthet nieuwetoverwoord.Er zijn
experimenten gestart methetprivatiseren vantotnutoe geringe
oppervlaktengroen.Eenargumenthiervoor is-afgezienvandebesparingendiehetkanopleveren -demogelijk toenemende betrokkenheid
vandebewoners metdeopenbarebuitenruimte.Verder isersprakevan
decentralisatie vanhetwelzijnsbeleidenvaneendeelvanhetgroenbeleidnaardedeelgemeenten.VoordeDeelgemeente Kralingenbetekent
ditmeerbevoegdheden metminder financiëleondersteuning. Tenslotte
worden inKralingenmede inhetkader vanstadsvernieuwing incidenteel
meer groen-ofspeelvoorzieningen gecreëerd.

Watbetreft deveranderingen vanhoeveelhedenkoopkracht envrije tijd
onder deKralingsebevolking:bijcirca 29%vandebewoners tussende
16en76 jaar isgedurendedeperiode 1981-1985 sprake vaneentoename
vankoopkracht.Ongeveer 44%heeft temakengehad metafnemendebestedingsmogelijkheden. Intotaal isdusbijeenkleinedriekwart vande
Kralingers dekoopkracht veranderd.Verhoudingsgewijszijner meer
mensen inOost,diehunbestedingsruimtehebbenzientoenemendan in
West.Omgekeerd zijnernaar verhouding inKralingen-West meer mensen
bijgekomendiemetminder rond moetenzientekomen.De sociale
ongelijkheid isinditopzicht toegenomen.Bijcirca60%vandeKralingerstussende16en 76 jaar isdehoeveelheid vrijetijdveranderd.Voor 32%isdehoeveelheid vrije tijd toegenomen en27%heeft
minder vrijetijd tebesteden gekregen.Het isdusniet zodat ervoor
eenzeer groot deelvandebevolking sprake isvantoenemende vrije
tijd.Circatweederde vandeKralingersheeft temaken metminder
ofwel eengelijkblijvendehoeveelheid vrijetijd.
Dezeuitkomstenbevestigendebevindingen vanhetSociaal enCultureel
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Planbureau: "Vrijalgemeenwordt inbeschouwingen overhet onderwerp
vrijetijduitgegaan vaneentoename vanvrijeureneneenvermindering vankoopkracht.Bijeennaderebestudering vanhet onderwerp moet
menechter constaterendatdetijd-engeldcondities vanafzonderlijke
bevolkingsgroepen langniet steedsbijdit globalebeeld aansluiten"
(2).
Uit devolgendeHoofdstukken 3,4en5zalblijkenwatdehier
geschetstekarakteristieken vanKralingen (OostenWest)betekenen
voor vrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatie.
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3.HET RECREATIEGEDRAG

3.1 Inleiding
Inhet vorigehoofdstuk zijndebelangrijkstedemografische,sociaaleconomische enruimtelijke verschillen tussenKralingen-Oost enKralingen-West aangegeven. Indithoofdstuk wordtduidelijk gemaaktof
dezeverschillen eendifferentiërende invloedhebbenophet recreatiegedrag inbeidewijken (par.3.2).Binnenhet gedrag indevrije tijd
makenweonderscheid tussenenerzijdsopenluchtrecratie enanderzijds
de (overigevormen van)vrijetijdsbesteding.Totde openluchtrecreatie
wordtdedagrecratie endevakantiebesteding gerekend.
Indetweedeparagraaf wordt eeneersteantwoord gegevenopdeonderzoeksvraag naarde invloedvanveranderingen vankoopkracht envrije
tijdopderecreatie.Hierbijwordthet feitelijk gedrag geanalyseerd.
Tenslottewordt indederdeparagraaf nagegaanwelke bevolkingsgroepen
er ineenstadswijk kunnenwordenonderscheiden.Onderzocht isofdeze
groepen specifieke recreatiepatronenbezitten.
Indevolgendehoofdstukkenwordthieropverder ingegaan.Daar worden
eveneens deveranderingen inde leefsituatie endeeffectenhiervan op
(openlucht)recreatiebinnendeze groepen geanalyseerd.

3.2 Recreatie inKralingen-OostenKralingen-West
3.2.1 Vrijetijdsbesteding (exclusief openluchtrecreatie)
Departicipatie
Door middelvandeenquête isaanderespondenten een reeksvanvrijetijdsactiviteitenvoorgelegd metdevraagofmenhieraanheeftdeelgenomen indevieraandeenquête voorafgaandeweken.Dereeksbestaat
uit 19bezigheden,die indevolgendetabel in4hoofdcategorieën zijn
ingedeeld.
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Tabel15.De deelname aanvrijetijdsbezigheden (in % ) .
Vrijetijdsbezigheden

KralingenWest KralingenOost Kralingen

"Recreatie totaal"w.o.:
bezoek speeltuin of zwembad
bezoek dierentuin of recreatiepark
bezoek bezienswaardigheden

40
22
16
15

46
25
12
16

42
23
15
15

Uitgaan (ontspannend),w.o.:
uit eten gaan
cafébezoek
dansen of disco
winkelen voor het plezier

76
46
33
16
53

84
—1)
64'
32
14
54

78
51
33
15
53

Uitgaan (cultureel),w.o.:
filmbezoek
toneelbezoek
concertbezoek
museumbezoek

37
21
6
11
14

56 1 '
28
9

42
23
7
12
19

Sport,w.o.:
bezoek sportwedstijden
sportbeoefening inoverdekte ruimte
sportbeoefening buiten

38
13
16
24

51 1 '
11

"Maatschappelijke activiteiten", w.o
vrijwilligerswerk
activiteiten in verenigingsverband
bestuurlijke activiteiten
politieke activiteiten
naar kerk ofmoskee gaan
opleiding of cursussen
klussen voor anderen
familiebezoek

.:

97
12
17
7
2
17
18
16
81

(N= 287)

14

1)
30

42
12
15
28

14
1)
40

94
6

96
10
17
10
2
16
18
17
82

18

1)
17'
1
12
17
18
83
(N=111)

(N=398

1)Deze percentages wijken significant af van depercentages voor Kralingen
West (p= 0,05).

Voor demeesteactiviteitenwijkenKralingen-West en Kralingen-Oost
niet sterk vanelkaar afwatbetrefthet deelvandegeïnterviewden,
dataandebezighedendeelneemt.Bijallebezighedenwaarvoorsignificanteverschillen gelden, isdedeelname inOosthoger.
Vanalle indeenquêteopgenomenactiviteiten (inclusief dehiernate
bespreken openluchtrecreatievebezigheden)wordt aan familiebezoek
verreweghetmeest deelgenomen. Zo'n8vande10Kralingers inde
leeftijd van16tot 76 jaarbezoeken indebetreffende onderzoeksmaand
hun familie.Ook aanhetwinkelen voorhetplezier nemen veel mensen
deel.Dit isbijcirca 53%vandeKralingers intrek.
Eenvergelijkbaar groot deelvandeKralingers,nl. 51%,gaat éénof
meerdere malenuiteten.InKralingen-Oost isdedeelname aanzienlijk
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hoger dan inWest.Vermoedelijk spelendekosten,die ermee gemoeid
zijn,eenbelangrijke rol.Ongeveer eenderdevandebewonersbezoekt
het café.Departicipatie inOost enWest isvrijwelgelijk.Opde
vijfdeplaats staatde sportbeoefening indeopen lucht.Circa28%
sport inéénmaandbuiten,wat duidelijk meer isdande 15%diebinnen
sport.Opmerkelijk isdehogedeelname inOost.Hier isdeparticipatiebijna40%.
Bijhet filmbezoek isdedeelname inKralingen meer dan20%.Een
deelname vanmeerdan 15%treedtopbijmuseumbezoek,het volgenvan
opleidingen ofcursussen,het deelnemenaanactiviteiten inverenigingsverband,klussenvooranderen,naardekerkofmoskeegaan,
dansen,ensporten ineenoverdekte ruimte.Zoalsverwachtkanworden,
ishetdeeldatnaar museagaat inOostgroter dan inWest.Deoverige
vrijetijdsbezighedenkennen lageredeelnamepercentages.Significant is
het verschil indeelnameaanbestuurlijke activiteiten; inOost17%
tegen 7%inWest.
Deafzonderlijkebezigheden zijn indetabelper themagerangschikt.
Erworden4hoofdcategorieën vanvrijetijdsbezighedenonderscheiden:
'ontspannendeuitgaansactiviteiten', 'culturele uitgaansactiviteiten',
'sport'en 'maatschappelijkebezigheden'.Dedeelnameaandezecategorieën isde somscore vanallehierinbeslotenafzonderlijkevrijetijdsbezigheden.
Dedeelname aanmaatschappelijkeactiviteiten ishethoogst,namelijk
96%.Dehogedeelname aanfamiliebezoek draagthier voor eengroot
deelaanbij.Departicipatie aanuitgaanmet eenontspannend karakter
iseveneenshoog,nl. 78%.Zowelbijhetuitgaanmeteen cultureel
karakter alsbijsport isdedeelname inOost duidelijkhoger.
Dedeelnamefrequentie
Opbasisvandedeelnamefrequenties vooralle 19vrijetijdsbezigheden
afzonderlijk isvoor iedere respondent eentotaalscoreberekend. Deze
geeftaanhoe frequent menaanéénofmeerdere vrijetijdsactiviteiten
deelneemt. Indevolgendetabel ishet resultaat voor allerespondentenaangegeven.
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Tabel 16.De frequentie van de deelname aan alle vrijetijdsbezigheden
(in%).
Frequentie
0
1 - 5
6-10
11 - 20
21 -40
41 enmeer
Totaal (100%)

KralingenWest

Kralingen Oost

2
13
16

2
8
13
32
32
14

25
31
13
N= 287

N= 111

Kralingen
2
12
15
27
31
13
N= 398

Hetdeeldat slechtsaanminder dan6bezighedendeelneemt,bedraagt
16%.Erzijngeenduidelijke verschillen tussenOost enWest ten
aanzien vande frequentievandetotaledeelname.Inhet volgende gaan
wenawatde frequentie isvandedeelname aande4 onderscheiden
hoofdcategorieën enoferverschillen zijnteontdekkentussenbeide
wijkenvoordeafzonderlijkeactiviteitendietotdeze categorieën
behoren.

Maatschappelijke activiteiten
Slechts circa 10%vandeKralingersneemtniet deelaanéénof andere
'maatschappelijkebezigheid' (zieBijlage4Tabel 1indebetreffende
4 weken). Eveneenskleinvanomvang (13%)isdecategoriedievaker
dan21maalhieraan deelneemt.Eengrootdeel (58%)neemt 1à 10maal
deel.
Het isopmerkelijk datde frequentie inWesthoger isdan inOost(3).
Dit verschilwordt veroorzaakt doordehogere frequentie vande deelname inWestaan familiebezoek enhet naar dekerk ofmoskeegaan.In
Kralingen-Oostneemt menvakerdeelaanbestuurlijke activiteiten.
Voor deoverigeafzonderlijkemaatschappelijkebezigheden isergeen
significant verschil tussendewijkenwatbetreft deelnamefrequentie.
Ontspannendeuitgaansactiviteiten
Ruiméénvijfde vandeKralingers neemt aangeenenkele ontspannende
uitgaansvormdeel (zieBijlage4Tabel 2 ) . Hetovergrote deel vande
respondenten datditweldoet,participeert met een frequentie van1à
10maal.
EènvijfdevandeKralingersbeoefent dezevormvanuitgaan met een
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frequentie vanmeer dan11maal.
TussenKralingen-Oost en-Westbestaat geen significant verschil in
deelnamefrequentie.Welgaatmen inOost aanmerkelijk vaker uit eten
dan inWest.Bijdeandere 3activiteiten:cafébezoek, dansenen
winkelenvoorhetplezierwijkenOost enWest echterniet duidelijk
vanelkaarafwatbetreft dedeelnamefrequentie.
Culturele uitgaansactiviteiten
Vergeleken metmaatschappelijkeactiviteiten endeontspannendeuitgaansvormenvindthetuitgaanmeteencultureelkarakter duidelijk
minder frequentplaats (zieBijlage4Tabel3 ) .
Het overgrote deelvandemensen,diehet museum,deschouwburg of de
bioscoopbezoekt,doet dit slechts 1of 2maalper maand. Zoalste
verwachten is,zijndecultureleuitgaansactiviteiten verhoudingsgewijsmeer intrekbijdeOost-Kralingers.Met namede frequentie van
het museumbezoek is inOostduidelijkhoger.
Sport
Het valtop,datde 'actieve'en 'passieve'sportdeelnemers relatief
vaakper maand sporten (zieBijlage4Tabel 4 ) . Circa 29%sportzelf
ofkijktnaar sportmet een frequentie van4ofmeer malenper maand.
De sportfrequentie is inOost significanthoger dan inWest (4).Zowel
dit verschil tussenbeidewijken,alsdevergeleken metonder andere
uitgaanhoge sportfrequentie,wordt veroorzaakt door desportbeoefeningbuiten.Circa 72%vandeKralingersnemenhier niet aandeel,10%
sportminder dan4maalper maandbuiten en18%4maalofmeer.De
frequentie is inOosthoger dan inWest.Ongeveer 28%vandeOostKralingers sportbuiten4maalofmeerper maand tegen 15%vande
West-Kralingers.Geenverschillenbestaan tussenbeidewijken ten
aanzienvande frequentie vanhetoverdekt sportenenhetbezoek aan
sportwedstrijden.

Dediversiteit vandedeelname
Hetaantal verschillende vrijetijdsbezighedenwaar menaandeelneemt
isgekozenals indicatie voordediversiteit vanhet gedrag. Intheorie isdaneendiversiteitsscore van19mogelijk.Demaximaalbehaalde
scorebedraagt echter13.
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Tabel 17.Diversiteitsscore vrijetijdsbesteding (in % ) .
Aantal verschillende
bezigheden waaraan
wordt deelgenomen

Kralingen West

12
27
25
19
17

0/1
2 /3
4/5
6/7
8-14
Totaal (100%)

Kralingen Oost

Kralingen

11
23
26
23
17

8
15
27
33
16

N= 287

N= 111

N= 398

Circa 11%vandeKralingers inde leeftijd van17tot enmet 75 jaar
heeft eenbetrekkelijk eenzijdige vrijetijdsbesteding.Relatiefafwisselend ishet gedragbij17%vande inwoners.Hetovergrotedeelvan
deKralingersheeft eendiversiteitsscore van2à7.
InKralingen-Oost isdevrijetijdsbestedingoverhetgeheel genomen
afwisselender.Hetdeeldataanslechts0à3activiteiten deelneemt
isinOost 30%en inWest44% (5).Het isopmerkelijk dathet deelvan
demensendateenrelatief sterk afwisselend gedrag vertoont,zowel in
West als inOost rondde16tot 17%schommelt.Verderop indit
hoofdstuk zalblijkenwelkebevolkingscategorieën eenafwisselend dan
weleenzijdig vrijetijdsbestedingspatroonvertonen.
Ruimtegebondenheid
Door middel vandeenquêtegegevens isbepaald inwelkematevrijetijdsbesteding indeeigenwijk of inhetoverigegedeelte vandestad
(stadsgebondenheid)of ingebiedenbuiten de stadplaatsvindt.Eerst
ishet totaalaantalmalenbepaald,dat iemandaanéénof meerdere
vrijetijdsbezigheden deelneemt.Vervolgens ishetpercentageberekend,
dat inKralingenplaatsvindt.
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Wijkgebonderiheid
Tabel 18.Dematewaarin vrijetijdsbesteding inde eigen wijk plaatsvindt
(in % ) .
Percentage van het totaal
aantalmalen dat een één
ofmeerdere vrijetijdsbezighedenwordt deelgenomen
0
1-25
26 -50
51 - 75
76 -100
Totaal (100%)

KralingenWest

Kralingen Oost

Kralingen

23
26

28
24
24
15
11

29
23
23
14
11

26
17
8

N= 280

N= 108

N= 388

Eenbetrekkelijk grotegroep (28%)besteedt devrije tijd inhet
geheelniet indeeigenwijk Kralingen.Eenkleinegroep (11%)besteedtdevrije tijd voorhet grootstedeel inKralingen- Bijnadriekwart vandeKralingers tussen 16en76 jaarbrengtdevrije tijd voor
noggeen50%vandetotaleomvang vandedeelname inKralingendoor.
Vrijetijdsbesteding isduszekerniet voorhet grootstedeelaande
eigenwijk gebonden.Voor veelvrijetijdsactiviteitenzijn overigens
specifieke voorzieningen vereist,dienietaltijd inKralingen zelf
aanwezig zijn (zieHoofdstuk 2 ) .Ditgeldt metnamevoorhet bezoek
aandeschouwburg/ debioscoop entoeristische attracties.Dematevan
wijkgebondenheid vanvrijetijdsbestedingverschilt niet tussenKralingen-Oost en-West.

Stadsgebondenheid
Het deelvandegeïnterviewden,datofwel0%ofwel 100%vandevrijetijdsbestedingindestaddoorbrengt, isgering.Bijna 60%vande
respondentenbesteedt devrijetijd voordehelft ofminder inde
stad.Voor eeneveneens groot deel, nl.40%vandegeïnterviewden,
vindt vrijetijdsbestedingvoor meer dandehelft inde stadplaats.De
West-Kralingersbestedenhun vrijetijd relatief meer indestad
buitendeeigenwijk,dandeOost-Kralingers.
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Tabel 19.Demate waarin vrijetijdsbesteding inde stad (buiten de eigen
wijk om) plaatsvindt (in % ) .
Percentage van het totaal
aantalmalen dat aan één
ofmeerdere vrijetijdsbezigheden wordt deelgenomen

Kralingen West

9
21
27
21
11
11

0
-25
26• -50
51- -75
76• -99
100
1•

Totaal (100%

N= 281

Kralingen Oost

Kralingen

8
32
24
18
13
5
N= 109

9
24
26
20
12
9
N= 390

Vrijetijdsbestedingbuitendestad
Slechtsbij14%vandeKralingers vindtdevrijetijdsbestedingvoor
meerdandehelft vandetotaleomvangbuitende stadplaats.
Hetgrootstedeelvandebewoners vanKralingenbesteedt devrijetijd
vooral inRotterdamzelf.Er iseenverschil tussenKralingen-Oost en
-West,gelet ophet deelvandegeïnterviewden,dat meer dan25%van
detotaleomvang vandevrijetijdbuitende stadbesteedt.Dit deel
isinKralingen-Oost groter(6).
Tabel 20.Dematewaarin vrijetijdsbesteding buiten de stad plaatsvindt
{in % ) .
Percentage vanhet totaal
aantal malen dat aan één
ofmeerdere vrijetijdsbezigheden wordt deelgenomen
0
1-25
26 -50
51 -75
76 -100
Totaal (100%)

Kralingen West

Kralingen Oost

Kralingen

31
36
21
6
6

26
31
26
10
7

29
34
23
7
6

N= 281

N= 109

N= 390

Resume
Devrijetijdsbezigheden,waaraandemeeste inwonersdeelnemen, zijn
familiebezoek,winkelen voorhetplezier enuitetengaan.
Bijdemeestbeoefendebezigheden eneenaantal andereactiviteiten,
zoalsklussen vooranderen,wordt geengebruik gemaakt vanexclusief
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voordevrije tijdgeschikte voorzieningen.Ditneemt nietwegdat
veel inwonersdeelnemen aananderevrijetijdsbezigheden,diewelafhankelijk zijnvandergelijkehulpbronnen.Ditzijnbezigheden zoals
het naarde filmofnaar eenconcertvoorstelling gaan.Vanalleonderzochtevrijetijdsbezighedeniserslechts eenkleingedeelte,waarvoor
erverschillen inparticipatiebestaan tussendebewoners vande
achterstandswijk endemeerwelvarendewijk.Deverschillen dieer
bestaan inzoweldedeelnamealsdedeelnamefrequentie latenziendat
debewoners vandebevoorrechte wijk eenactieverevrijetijdsbesteding
hebben.Debewoners vanKralingen-West,deachterstandswijk,nemen
minder deelaanconsumptieve vormen vanvrijetijdsbestedingzoalsuit
etengaan,dandebewoners vanKralingen-Oost.
Er zijnenkeleactiviteitenwaaraan door debewoners vandeachterstandswijk verhoudingsgewijsvakerwordt deelgenomen.Tenoemenzijn
het familiebezoek enhet naar dekerk ofmoskeegaan.
Hoewel er intheorieveelverschillende vrijetijdsbezighedenzijn
waaraanmensenkunnen deelnemen,blijkt menzich indepraktijk tot
slechtsenkeleactiviteiten tebeperken.Dekansrijkewijkbevolking
bezit eenafwisselender gedragdandebevolking vandeachterstandswijk.Debewoners vandewelvarendewijk nemenaanmeer verschillende
vrijetijdsbezighedendeel.Devrijetijdsbestedingvindthet meest in
de stadbuitendeeigenwijkplaats.Dithangt voor eendeel samenmet
de inhet vorigehoofdstuk besproken afwezigheid vanbepaaldevrijetijdsvoorzieningeninKralingen.DeWest-Kralingerszijn inhun vrije
tijd meer opdestadgericht dandeOost-Kralingers.Eenbetrekkelijk
grote categorie vandebevolkingbesteedt devrijetijd of inhet
geheelniet indeeigenwijk of voor slechts eenbeperkt deel.Demate
waarindevrijetijdsbestedingaandeeigenwijk isgebonden, verschilt
niet tussenKralingen-Oost enKralingen-West.Slechts voor 14%vande
bevolking vindtdevrijetijdsbestedingvoormeerdandehelft vande
totaleomvangbuitende stadplaats.Debewonersbestedenhun vrije
tijd dusvooral inde stad eninminderemate indeeigenwijk. In
Kralingen-Oost wordt devrijetijd verhoudingsgewijswat meerbuiten
destadbesteed dan indeachterstandswijk.DeOost-Kralingers leggen
inhunvrijetijdgrotereafstanden afdandeWest-Kralingers.
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3.2.2 Openluchtrecreatie
3.2.2.1 Dagrecreatie
Departicipatie
Aandegeïnterviewdebewoners isdevraaggesteld ofmenaaneen reeks
van14verschillendeopenluchtrecreatieve activiteitenheeftdeelgenomen. Indevolgende tabel staathet deelvande respondenten vermeld
datdediversebezighedenheeft beoefend.
Hetgewoonontspannen indetuin,ophetbalkonofophet terras is
sterk intrek onderdeKralingers. InKralingen-Oost isdeparticipatie 16%hoger dan inWest.InOost ishet tuinbezit danookaanzienlijk groter dan inWest,waar menhoofdzakelijk isaangewezen opeen
balkonof eenminiembinnenplaatsje.
Tabel 21.Dedeelname aan dagrecreatieve bezigheden (in % ) .
Bezigheden
Varenmet een roeiboot of kano
Varen met een zeil- of motorboot
Vissen
Ontspannen aan het water
Surfen
Zwemmen
Fietsen voor het plezier
Wandelen voor het plezier
Toerenmet de autovoor het
plezier
Parkbezoek
Ontspanning inde tuin,op
het balkon,of terras

Kralingen West

t

Kralingen Oost

Kralingen

3
7
4
36
3
21
30
56

5
28
2)
40'
50

4
8
3
33
3
23
33
54

20

17

19

44

35

62
(N= 287)

5
11

i»

42
1

78 »
(N= 111)

66
(N= 398)

1)Dezepercentages wijken significant af vandepercentages voorKralingenWest (p= 0,05).
2)Deze percentages wijken significant af vande percentages voorKralingenWest (p=0,1).

Wandelen isvervolgens demeestbeoefende activiteit.TussenOost en
Westbestaat ergeenverschil tenaanzienvandedeelname aanhet
wandelen.Hetparkbezoek staatopdederdeplaats.
Circa42%heeft indebetreffende4wekeneenparkbezocht.Hetparkbezoek lijkt inWestwathoger tezijn,maarhet verschil isniet
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significant.
Detweeopvolgende activiteiten meteenongeveer gelijkedeelname zijn
het fietsenenhet ontspannen aanhetwater.Circa eenderdevande
Kralingersneemtaanelkvandebezigheden deel.Departicipatie aan
het fietsen voorhetplezier isinOost enigszinshoger dan inWest
(7). InWest isdedeelname aanhet ontspannen aanhetwaterwathoger
(8).
Ongeveer 23%vandeKralingersbeoefenthet zwemmen,eveneens23%
bezoekt despeeltuinofhet zwembad en19%vande inwonerstoertmet
deautovporhetplezier.Bijdezeactiviteitenbestaan geenverschillentussendemensenuitOost enWest.Deoverigeactiviteitenkennen
duidelijk lageredeelnamepercentages.Op jaarbasis zaldedeelnameaan
bijvoorbeeld vissenof surfenuiteraardhogeruitvallen.
Doormiddel vandeenquête isaanderespondenten gevraagd ofmenaan
anderenietdoordeenquêteur genoemdeactiviteitenbuitenheeft
deelgenomen.Door degeïnterviewden inOostwordenverhoudingsgewijs
meeranderebezigheden genoemddan inWest (resp.35%en 25%). InOost
wordt degolfsport,hetonderhouden vandetuinenbuitenklussen
vakergenoemd. InWestwordthardlopen envoetballen meer genoemd.
Dedeelnamefrequentie
Opbasis vandedeelnamefrequenties voordeactiviteiten afzonderlijk
isvoor iederegeïnterviewde eentotaalscoreberekend.
Dezescoregeeft de frequentie aanwaarmee iemand aanéénof meerdere
dagrecreatie-activiteiten deelneemt.Deuitkomsten voorderespondenten inbeidewijken staan inTabel 22vermeld.
Slechts8%vandeKralingersheeft aangeen enkele openluchtrecreatieveactiviteit deelgenomen.Hetgrootstedeelvandebewonersheeft
éénofmeerderebezigheden samenmeerdan 11maalbeoefend. Eenderde
vandebewoners zelfs meer dan21maal.Erbestaangeen significante
verschillenwatbetreft dedeelnamefrequentie tussendeWest-enOostKralingers.
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Tabel 22.De frequentie van de deelname aan alle dagrecreatieve bezigheden
(in%).
Frequentie
0
1-5
6-10
11 -20
21 -40
41 enmeer
Totaal (100%)

KralingenWest

Kralingen Oost

8
18
21
25
18
11

9
17
16
27
22
9

N= 287

N= 111

Kralingen
4
18
20
26
19
10
N= 398

InBijlage4Tabel 5t/m 9zijndedeelnamefrequentiesvoor de5
meest-beoefendedagrecreatieve activiteiten vermeld.Circa 61%vande
mensendie indetuinaanontspanning doenofophetbalkon,doendit
meteen frequentie van1à5maalper maand.Deoverige 39%recreërt
nog vaker indetuinofophet terras.De frequentie isonder de
bewoners inKralingen-Oost aanzienlijkhoger dan in-West.
Ongeveer 58%vandewandelaars maakt 1à5maalper maand eenommetje.
Eenkwartwandelt zelfs meerdan11maalper maand,wateen gemiddelde
betekent vanéénmaalper 2dagen.Dewandelaars inWest makenduidelijk vaker eenommetjedandewandelaars inOost (9).Dedeelname aan
hetwandelen iszoalshiervoor reedsbleek niet significanthoger in
Kralingen-West.
69% vandeKralingersdiedeelnemenaanparkbezoek, doetdit 1à5
maalper maand.Vergeleken metwandelenenhet ontspannen indetuin,
isde frequentie vanhetparkbezoek duswat lager.Tussendedeelnemers inOost enWest isgeenverschil infrequentie.
Ongeveer 79%vandevoorhetplezier fietsendeKralingers doet dit 1à
5maalper maand.Dit isrelatief laagvergeleken metdedeelnamefrequenties voordehierboven genoemde dagrecreatievebezigheden.Terwijl
dedeelnameaanhet fietsen inOostwathoger isdaninWest,geldt
voorde fietsfrequentieeerderhetomgekeerde.
Eveneens 79%vandemensendieter ontspanning aanhetwaterverpozen,
doendit 1à5maalper maand.TussenOost enWestbestaat er ten
aanzien vande frequentie nauwelijks verschil.Dedeelname isinWest
enigszinshoger.Ookbijhet zwemmen enhet toeren metdeautoverschillenderespondenten inOostenWest nietvanelkaarwatbetreft
deelnamefrequentie.Voor deoverigedagrecreatievebezigheden ishet
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niet verantwoord dekleineaantallen respondenten inOost enWest met
elkaar tevergelijken.
Dediversiteit vandedeelname
Opdezelfdewijzealsbijdevrijetijdsbezighedenhebbenwevoor
iedere respondent eendiversiteitsscorebepaald.Aande geïnterviewden
iseenreeks van14verschillende activiteiten voorgelegd.Het maximaleaantal verschillende activiteitenwaaraanmenheeft deelgenomen
bedraagt echter 9.
Tabel 23.Diversiteitsscore dagrecreatie (in % ) .
Aantal verschillende
bezigheden waaraan
wordt deelgenomen
0
1
2
3
4
5-9
Totaal (100%)

Kralingen West

Kralingen Oost

8
14
22
22
17
17

Kralingen

9
15
19
15
24
18

N= 287

N= 111

8
14
21
20
19
17
N= 398

Slechts8%vandeKralingers doet nietsaandagrecreatie indeonderzochteperiode.Het grootstedeelvandebewonersneemt aan slechts
enkeleverschillendeactiviteiten deel.Decategorie (5-9)met een
relatief afwisselend dagrecreatief patroonbedraagt29%.
Hetdagrecreatief gedragspatroon isinOost nietafwisselender danin
West. Inpar.3.2.1 zagenwedatditwelgeldt voordevrijetijdsbezigheden.
Ruimtegebondenheid
Opdezelfdewijzealsbijdevrijetijdsbezigheden isdematebepaald
waarindedagrecreatie aandeeigenwijk,aande stadofaangebieden
buitendestad isgebonden.Bovendien isderuimtegebondenheid van
openluchtrecreatie nagegaanaandehand vandegebiedendiemensen
bezochthebben.
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Wijkgebonderiheid
Tabel 24.Demate waarin dagrecreatie inde eigenwijk plaatsvindt (in % ) .
Percentage van het totaal
aantal malen dat aan één
ofmeerdere dagrecreatieve
bezigheden wordt deelgenomen

KralingenWest

9
11
18
22
16
25

0
1-25
26 -50
51 -75
76 -99
100
Totaal (100%)

Kralingen Oost

Kralingen

7
6
21
16
27
24

9
9
19
21
19
24

N= 101

N= 265

N= 366

Bijcirca 61%vandegeïnterviewden vindt dedagrecreatie voor meer
dandehelft vanhet totaal indeeigenwijk plaats.Voor 20%vande
respondenten isdedagrecreatie zelfs volledig aanKralingen gebonden.
Kwantitatief gezien isdedagrecreatie sterkwijkgebonden.Tussen
Kralingen-West en-Oostbestaat tenaanzienhiervan geen duidelijk
verschil.
Stadsgebondenheid
Het grootstedeelvandegeïnterviewden recreërt inhet geheelniet in
de stadbuitendeeigenwijk.Slechts 9% vandegeïnterviewden brengt
meer dandehelft vandedagrecreatie inde staddoor.
TussenKralingen-Oosten-Westbestaat er tenaanzienvandestadsgebondenheid vandedagrecreatie geenverschil.
Tabel 25.Dematewaarin dagrecreatie inde stad (buitende eigen wijk
plaatsvindt (in % ) .
Percentage van het totaal
aantal malen dat aan één
of meerdere dagrecreatieve
bezigheden wordt deelgenomen
0
1-25
26 -50
51-75
76-99
100
Totaal (100%)

Kralingen West

Kralingen Oost

53
26
13

Kralingen

59
23

55
25

12
3
2
2

N= 265

N= 101
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13
3
3

3
1
2
N= 366

Dagrecreatiebuitende stad
Eenrelatief groot deel vande respondenten recreërt ofwel inhet
geheelnietbuitende stad,ofwelvoor maximaal 25%vandetotale
omvang vandedagrecreatie.Eenrelatief kleindeel (16%)vande
geïnterviewden recreërt voordemeerdan50%vanhet totaalbuitende
stad.Tussenderespondenten inOost enWestbestaan er tenaanzien
vandegebondenheid vandedagrecreatieaanhet gebiedbuitendestad
wederomgeensignificante verschillen.
Tabel 26.Demate waarin dagrecreatie buiten de stad plaatsvindt (in % ) .
Percentage van het totaal
aantal malen dat aan één
ofmeerdere dagrecreatieve
bezigheden wordt deelgenomen
0
1
26
51
76

Kralingen West

37
28
20
4
4
7

- 25
- 50
- 75
- 99
100

Totaal (100%)

Kralingen Oost

N= 265

Kralingen

36
38
13
9
2
3
N= 101

36
31
18
5
4
6
N= 366

Deconclusie isdus,datdagrecreatie sterk wijkgebonden is.Dagrecreatie isbovendiennauwelijks gebondenaanandere delen vandestad
buitendeeigenwijk om.Voor slechtseenrelatief kleindeelvande
bewoners vindt dedagrecreatie overwegendbuitendestadplaats.
Bezochtegebieden voor dagrecreatie
Aande respondenten isgevraagd namentenoemen vandegebiedendie
menvooropenluchtrecreatieheeftbezocht.Daarbijwerddoordeenquêteur aangeduid,dathet omgebiedengaat,die inenbuitendestad
zijngelegenzoalsbossen,recreatiegebieden,het strand e.d.Vervolgens isgevraagd omhet antwoord eventueel aantevullenmetbehulp
vankaartmateriaal.Het resultaat isalsvolgt:
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Tabel 27.Demeest genoemde gebieden voor dagrecreatie (in % ) .
Genoemde gebieden

Kralingen-West

Kralingse Bos
Kralingse Plas
Strand en/of boulevard
Scheveningen
Strand vanHoek van Holland

Kralingen-Oost

50
11
9
8
(N= 2 8 7 )

Kralingen

391'
9

47
10

13

10

3

6
(N= 3 9 8 )

(N= 1 1 1 )

1)Ditpercentage wijkt significant afvanhet percentage voor Kralingen
West (p= 0,05).

De4meest genoemdegebieden zijn inZuid-Holland gelegen.De gebieden
diebuitendestad zijngelegen,echter nietopgroteafstand, zijn
afzonderlijk niet vaak genoemd.Vandezegebieden isdeRottemerennog
hetmeestgenoemd enweldoor 5%vandeKralingers.Debovenwijkse
voorziening,het KralingseBos,wordt verreweghet meest genoemd.Het
Kralingse BoswordtdoordeWest-Kralingers ietsvakergenoemd dan
door debewoners vanOost (resp.50%en 39%).Verder zijner tussen
beidewijkengeenverschillen.
Intotaal zijncirca 90verschillende gebieden genoemd. Inde volgende
tabelzijndezegebiedenondergebracht in5hoofdcategorieën. Inde
tabelzijndepercentages vermeld vanhet totaalaantal malendatde
respondentengebiedenhebben genoemd.

Tabel 28.De locatie vandegenoemde gebieden voor dagrecreatie (in%van
het totaal aantalmalen datgebieden genoemd zijn).
Locatie

Kralingen West

Kralingen Oost

Kralingen

Kralingen
Elders teRotterdam
Gebieden buitenRotterdam
Overig Zuid-Holland
Overig Nederland

39
9
14
21
18

35
5
9
25
27

38
8
12
22
20

Totaal (100%)

587x

214x

801x

Vandeonderscheiden locatieswordtKralingenhet meest genoemd.
Betrekkelijk weinigwordengebiedeneldersteRotterdamgenoema.Laag
scorenookdegebiedendienetbuitendestad zijngelegen.Overig
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Zuid-Holland enoverigNederland tezamenworden eveneens vaakgenoemd.Dezeuitkomsten vormen eenbevestiging vandeconclusie ten
aanzien vanderuimtegebondenheidvandedagrecreatie.
Deeigenwijk wordt relatief vaakbezocht,terwijl gebiedenelders in
de stadenniet verbuitendestadgelegenbetrekkelijk weinig genoemd
worden.Vandebezochte gebiedenwordthet Kralingse Bosverreweghet
meest genoemd.

Resumé
Inde literatuurstudie zijnde inNederland meestbeoefende dagrecreatieveactiviteiten genoemd (AnderssonenDeJong, 1985). Dit zijnhet
wandelenenhet fietsen.Demate vanpopulariteit isbepaald opbasis
vangegevens vanhetCentraal Bureau voordeStatistiek.Uithet
onderzoek naarhet recreatiegedrag vandeKralingsebevolking blijkt
hetgewoon recreëren indeeigentuin (inKralingen-Oost)ofophet
balkon (indeachterstandswijk)het meestpopulair tezijn.Hetwandelenstaat opdetweedeplaats,gevolgddoorhetparkbezoek.Verder
zijnhet fietsenenhet ontspannen aanhetwater intrek.Het zijnde
nauwelijks consumptiegebonden recreatie-activiteiten, diedoor grote
groepenvandebevolkingwordenbeoefend.Het varenmet eenzeil-of
motorboot,toerenmetdeautoenhet surfen,bezighedendie relatief
veelgeld enmoeitekosten,wordendoor aanzienlijk kleinerecategorieën inwonersbedreven.
DeOost-Kralingersontspannen meer indetuinofophet terras dande
West-Kralingers.DeOost-Kralingersbeschikkendanookoveraanzienlijk meer mogelijkhedenhiertoe dandeanderewijkbewoners. Inde
achterstandswijkwordt duidelijk meergewandeld dan indewelvarende
wijk.
Het grootstedeel vandebevolking neemt aanslechts enkeleverschillendedagrecreatievebezigheden deel.Andersdanbijdevrijetijdsbestedingblijkthet dagrecreatief patroon inKralingen-Oost nietduidelijk afwisselender tezijndan inKralingen-West.Bovendien isde
omvang vandedagrecreatie,gelet ophet totaalaantal malendat één
ofmeerderebezigheden zijnbeoefend, nietduidelijk groter inOost
dan inWest.
Eenverschil metdeeerder genoemde vrijetijdsactiviteitenis,datde
dagrecreatie sterk aandeeigenwijk isgebonden.Ditgeldtvoorbeide
wijken.Circa eenkwart vandebevolkingkomt voordagrecreatie zelfs
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inhet geheelnietbuitendeeigenwijk.
Dedagrecreatie vindt relatiefweinig indestad exclusief de eigen
wijk enbuiten destadplaats.TussenKralingen-Oost enKralingen-West
isertenaanzienvanditallesgeenverschil.
Vandegrotehoeveelheid bezochte gebiedenwordthet Kralingse Bos
verreweghetmeestgenoemd.Gebiedendieniet verbuitende stad zijn
gelegen,wordenweinig genoemd.Ditgeldt eveneens voor gebieden inde
stadexclusief deeigenwijk.
3.2.2.2 Vakantiebesteding
Lange vakanties
Aande respondenten isgevraagd of men inhet aandeenquêtevoorafgaande jaaroplangevakantie isgeweest.Doordeenquêteur werd
hieraan toegevoegd, dateen langevakantieuit 5of meerachtereenvolgendeovernachtingenbestaat.Verder isnaarhet aantalmalenendagen
gevraagd,datmenopvakantie isgeweest.
HetdeelvandeWest-Kralingersdatniet op langevakantie isgeweest
isbijna 2maal zogroot alshet deelOost-Kralingers.Devakantieparticipatie inOost ishoog;minstens 8vande10bewoners gaanop lange
vakantie.
(in

Tabel 29.De deelname aan lange vakanties
Op lange vakantie geweest

Kralingen

Ja

65

Nee
Totaal (100%)

West

35
N= 287

%)
Kralingen Oost

Kralingen

821»

70

1

18 '
N= 111

1)Dit percentage wijkt significant af van het percentage voor Kralingen
West (p= 0,05).

Nietalleende langevakantieparticipatie is inWest geringer dan in
Oost,ook dedeelnamefrequentie inWest islager (9).Het deelvande
respondenten inWest,dat slechts éénmaalper jaaroplange vakantie
gaat, is15%groter danhet deel inOost.
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30
N= 398

Tabel 30.Aantal malen op lange vakantie (in % ) .
Aantal malen

KralingenWest

1

Kralingen Oost

63

Kralingen

48

58

2

25

32

28

3 of meer

11

20

14

Totaal (100%)

N= 186

N= 90

N= 276

Het aantaldagendatmenopvakantie isgeweest,wijkt echter niet
duidelijk aftussenderespondentenuitdebeidewijken. InWest is
37% vandevakantiegangers langer dan intotaal 28dagenop vakantie
geweest. InOostbedraagt ditdeel42%.InKralingen-Oost zijnde
uitgavenper vakantiedagwaarschijnlijkhoger dan inWest.Twee indicatieshiervoor zijnteneerstehet aantalmalenendagen,datde
vakantie inhetbuitenland wordtdoorgebracht ententweede delogiesvormenwaarinmenheeftovernacht.
Dekeuzevan logiesvormenwordt verderopbehandeld. Inde volgende
tabel ishetaantal malenendagenvermelddatmenopeenbuitenlandse
vakantie isgegaan.

Tabel 31.Aantal malen endagen op buitenlandse vakantie (in % ) .
Aantal malen en aantal dagen

KralingenWest

Kralingen Oost

Kralingen

Aantal malen
0
1
2 of meer
Totaal (100%)

26
49
25
186

13
49
38
N= 92

22
49
29
278

Aantal dagen
0
5-20
21 enmeer
Totaal (100%)

26
41
33
N= 186

13
49
38
N= 92

InKralingen-Oost gaandevakantiegangers relatief vaker enlanger
naarhetbuitenland dandevakantiegangers inWest.Dit iseen sterke
aanwijzing voorhet relatiefkapitaal-intensievere vakantiegedragvan

53

22
44
34
278

debewoners uitKralingen-Oost.
Korte vakanties
Indeenquête iseveneens gevraagd naar dedeelnameaankortevakantiesenhetaantal malendatmenopkortevakantie isgeweest.Door de
enquêteur isuitgelegd,datwemeteenkortevakantieminstens 2
achtereenvolgende overnachtingenbedoelen ennietmeerdan4.
Tabel 32.Dedeelname aan korte vakanties (in % ) .
Op korte vakantie geweest

Kralingen-West

Kralingen--Oost

Kralingen

53 1 '

40

35

Ja

1

47 '

65

Nee
Totaal (100%)

N= 287

60

N= 107

N= 394

1)Deze percentages wijken significant af van depercentages voorKralingen-West (p= 0,05).

Bijdedeelnameaankorte vakanties zienwehetzelfdebeeld alsbijde
langevakantieparticipatie. InKralingen-West gaandebewonersduidelijk minder vaakopkortevakantie.
Tabel 33.Aantal malen opkortevakantie (in % ) .
Aantal malen
1
2/3
4 enmeer
Totaal (100%)

Kralingen-West

Kralingen^Oost

44
25
32

Kralingen

35
28
37

N= 101

N= 57

41
26
34
N= 158

Hetdeelvandegeïnterviewden inOostdat slechts éémaalopkorte
vakantie gaat,iscirca9% groter danhet deel inWest.
Ditverschil isechter tegeringomaantekunnennemendatdevakantiegangers inOost duidelijk vaker opkorte vakantiegaandandie in
West.
Uit devolgendegegevensblijkt datdeOost-Kralingersrelatief vaak
naarhetbuitenland opkortevakantiegaan.
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Tabel 34.Aantal

korte vakantie

mal en op buitenlandse

Aantal malen
0
1
2 enmeer
Totaal (100%)

Kralingen West

(in %).

Kralingen Oost

Kralingen
67
21
12

62
17
22

70
23
7

N= 161

N= 60

N= 101

Ookbijdekorte vakantiesblijkendebewoners vanKralingen-Oost
vakernaarhetbuitenland opvakantietegaandandebewoners van
West- DeOost-Kralingersgaanvaker,opgrotereafstand,enduurder op
vakantiedandeWest-Kralingers.
Logiesvormen
Aandemensendieminstenséénmaalopkorteen/of langevakantie zijn
geweest, isbovendien gevraagd inwelke logiesvorm(en)isovernacht.
Tabel 35.De gekozen logiesvorm(en) (in % ) .
Logiesvorm
Woning van familieof
kennissen
Hotel of pension
Tweede woning
Tent
Stacaravan
Toercaravan
Vakantiehuis of -bungalow

Kralingen West

Kralingen Oost

Kralingen

1)
43
52,1)

32
34
5
21
8
2
23

35

,;»

40
7
20
7
2
26

(N= 95)

(N= 313

13
17
4

(N= 218)

1)Deze percentages wijken significant af van de percentages voor
Kralingen West (p= 0,05).

De relatief dure logiesvormen zoalshethotel/pension envakantiehuis/bungalow zijnverhoudingsgewijsvakerdoordeOost-Kralingers
gekozen.Het isopmerkelijk datderespondentenuitOost ook vaker in
dewoning van familieofkennissen overnachten.De ideedatmensenmet
lageinkomens relatief vaker uitwijkennaarhet veronderstelde goedkopealternatief vanhetbijfamilieovernachten,wordthier niet
bevestigd.
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Resumé
Circa 70%vandebevolking gaatop langevakantie.Dit isduidelijk
meer dandeparticipatie diehet CBSvoor 1984heeft gemeten.De
participatiebedroeg toenvolgenshet CBS 59%.Het verschil isvoor
eendeelteverklarenuitdehogevakantiedeelname vandeOost-Kralingers.Maar liefst 8vande 10personenuitKralingen-Oost zijn in1984
op langevakantiegeweest.Voor eenander deel isdeafwijking tussen
dedoorhetCBSen inditonderzoek gemeten vakantiedeelname verklaarbaar uithet verschil indefinitie van langevakantie.Bijhet CBS
wordendevakanties diewordendoorgebracht bijfamilie enkennissen
uitgeslotenbijdebepaling vandedeelname.Uit ditonderzoek blijkt
echter,dat indeonderzochtewijk 35%vandegeïnterviewde vakantiegangersdevakantie indewoning vanfamilieofkennissenheeftdoorgebracht.Het isbovendien opmerkelijk,datditpercentage inKralingen-Oosthoger isdan indeachterstandswijk (resp.43%en32%).
InKralingen-Oost gaanverhoudingsgewijsmeer mensenopvakantieen
bovendiengaandevakantiegangershier vaker op langeenkortevakantie.Hetdeelvandebevolking datnietop langevakantie gaat,is
bijnatweemaalzogroot inKralingen-West als inKralingen-Oost.
Het vakantiegedrag inKralingen-Oost iskapitaalintensiever dan inde
achterstandswijk. Ineerstgenoemde wijk gaatmennamelijk vaker naar
hetbuitenland opvakantie enalslogiesvormwordt indezewijk vaker
voorhethotelofpensionenhetvakantiehuis ofde vakantiebungalow
gekozen.De ideedatdelagere inkomensgroepenbijuitstek uitwijken
naarhetalternatief vanhetbijfamilieovernachten,wordtdusechter
nietbevestigd.

3.2.3 Ontwikkelingen inhet recreatiegedrag
InHoofdstuk 2zijndeveranderingen inkoopkracht envrije tijd in
Kralingenbeschreven.Hierwordtaangegeven totwelke ontwikkelingen
inhet recreatiegedrag ditheeft geleid.Bovendienkomt devraag aan
deordeof erveranderingen zijngeweest inhet recreatiegedrag vande
Kralingers,dienietstemakenhebbenmetkoopkracht ofvrije tijd.
Gevraagd istelkensnaar veranderingen gedurende deperiode1981-1985.
Tenslottewordtnagegaan,oferbijzondereomstandighedenbijde
respondentbestaan,dievan invloed zijnoprecreatie.
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3.2.3.1 Ontwikkelingen doorveranderingenvankoopkracht
Aandegeïnterviewden,bijwiedebestedingsmogelijkhedenzijnveranderd, isgevraagd ofditheeft geleid tot veranderingen inhetrecreatiegedrag.
Tabel 36. Dematewaarin een verandering van de hoeveelheid koopkracht
tot ontwikkelingen heeft geleid inhet recreatiegedrag (in%).
Wel of geen ontwikkelingen
wel

Kralingen West

Kralingen

46

33

42

54

67

58

Geen
Totaal (100%)

Kralingen Oost

N= 215

N= 84

N= 299

Dus42% (=32%vandetotalepopulatie)vandeKralingersbijwie de
bestedingsmogelijkhedenzijnveranderd, zegtdathierdoor veranderingenzijnopgetreden inhet recreatiegedrag.
InKralingen-West zijnnaarverhouding significant meer mensendie
menendatdoor eenverandering vandekoopkracht ontwikkelingen zijn
opgetreden inwat men indevrije tijddoet.Ditkomtovereenmet de
verwachting,datmensen'dierelatiefweinig financiëlearmslaghebben,
eerderoprecreatie moetenbezuinigen.
Devraag isnuwat voorontwikkelingen inhet recreatiegedrag zijn
opgetreden. InKralingen alsgeheelwordende volgende veranderingen
relatiefhet meest genoemd:
1.minder uitgaan,zoalsuitetengaan,café-/biosccopbezoek e.d. (in
circa 11%vanhet totaalaantalmalendat eenbepaalde verandering
isgenoemd vermeld);
2.meeruitgaan (genoemd doordemensendiemeer tebestedenhebben
gekregen,in5%vanhet totaal vermeld);
3.minder,korterofniet meeropvakantiegaan (in7%vanhet totaal
van192 genoemd);
4.minder ofnietmeerdagtochten gemaakt ofweekenden weggeweest (in
5%vanhet totaal vermeld).
Hetaantal malendatdeze veranderingenwordengenoemd, verschilt niet
tussendegeïnterviewden uitKralingen-Oost enKralingen-West.
Intotaal iseengrootaantal verschillende veranderingen inhet
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gedraggenoemd.Dezehebbenwe innegenhoofdcategorieën onderverdeeld.
Veranderingen indevrijetijdsbesteding (binnenshuis)zijnduidelijk
het meest genoemd.Vervolgenswordenveranderingen indeopenluchtrecreatiehetmeestgenoemd.Overigens isde indeling inhoofdcategorieënenigszins arbitrair enhet isnietduidelijk inhoeverredagtochtenenweekenduitstapjes totvrijetijdsbestedingofwelopenluchtrecreatiekunnenwordengerekend.Ditneemtnietwegdatveranderingen inkoopkracht,gelet opdeuitkomsten vandeenquête,meer van
invloed zijnopvrijetijdsbestedingdanopopenluchtrecreatie.VerschillentussenKralingen-Oost en-West zijnernauwelijks.

Tabel 37.Ontwikkelingen inhet recreatiegedrag vanwege eenverandering van
dehoeveelheid koopkracht (in%vanhet totaal aantalmalen dat
eenverandering wordt genoemd).

Genoemde ontwikkelingen
Veranderingen inde "vrijetijdsbesteding",w.o.:
uitgaan
bezigheden thuis
bezigheden elders niet buiten
Veranderingen inde openluchtrecreatie,w.o.:
vakantiebesteding
dagrecreatie

Kralingen
West

Kralingen
Oost

43

45

44

(35)
( 7)
( 2)

(36)
( 6)
( 2)

(35)
( 7)
( 2)

19

17

18

(15)
( 4)

(11)
( 6)

dl)

Kralingen

( 5)

Verandering frequentie dagtochten/
weekenden uit
Auto aan-of afgeschaft anders gebruikt

6

Recreatiegoederen aan-of afgeschaft

2

2

Lidmaatschap(pen)genomen of opgezegd

1

2

Minder tijd aan recreatie i.h.a.
besteed

3

Overige veranderingen

20

Totaal (100%)

145

2
22

19

47

192

3.2.3.2 Ontwikkelingen door veranderingen vanvrijetijd
Aandemensenbijwiedehoeveelheid vrijetijd isgewijzigd, is
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eveneens gevraagd,ofdit tot veranderingen inhet recreatiegedrag
heeft geleid.

Tabel 38.Dematewaarin eenverandering van de hoeveelheid vrije tijd tot
ontwikkelingen heeft geleid inhet recreatiegedrag (in % ) .
Wel of geen ontwikkelingen

Kralingen West

Kralingen Oost

Kralingen

Wel

61

59

60

Geen

39

41

40

Totaal (100%)

N= 178

N= 61

N= 239

60% vanderespondenten dieeenverandering vandehoeveelheid vrije
tijdhebbenmeegemaakt,meldteeninvloedhiervanophetrecreatiegedrag.Er iswatditbetreft geenverschil tussendegeïnterviewden uit
WestenOost.
DoordeKralingersdieeenverandering inhet recreatiegedrag melden,
wordende volgende veranderingen relatiefhet meest genoemd:
1.vrijetijdsbezighedenthuisgestart ofmeerbeoefend (in18%genoemd
vanhet totaalvan192maal,dateenbepaaldeverandering isvermeld);
2.dagrecreatieve activiteiten meerbeoefend (in12%vanhet totaal
genoemd);
3.dagrecreatieve activiteiten minderbeoefend (in6% vanhet totaal
genoemd,hetbetrefthier mensendieminder vrije tijdhebben
gekregen);
4.meerbijmensenopbezoek/meer socialecontacten (in6%vanhet
totaal genoemd).
InKralingen-Westworden veranderingen indevrijetijdsbestedingthuis
verhoudingsgewijsmeer vermeld.Allegenoemde veranderingen inhet
recreatiegedrag zijnwederom ineenaantalhoofdcategorieën ingedeeld.
Veranderingen indevrijetijdsbestedingzijnwederomhetmeestgenoemd. Ineenkwart vanhet totaalaantal malendateenbepaalde
ontwikkeling isgenoemd,betreftdit veranderingen indeopenluchtrecreatie.Dematewaarindezehoofdcategorieënwordengenoemd verschilt
niet significant tussenOostenWest.

59

Tabel 39.De genoemde ontwikkelingen inhet recreatiegedrag vanwege eenverandering van dehoeveelheid vrije tijd (in%vanhet totaal aantal
malen dat eenverandering wordt genoemd).
Genoemde ontwikkelingen

Kralingen West Kralingen Oost Kralingen

Veranderingen inde "vrijetijdsbesteding",w.o.:
uitgaan
bezigheden thuis
bezigheden elders niet buiten

.

.,

(26)
(9)
(6)

Veranderingen inde openluchtrecreatie, w.o.:
vakantiebesteding
dagrecreatie

26
(2)
(24)

Verandering frequentie dagtochten/
weekenden uit

(23)

(15)
(18)
( 8)

(11)
( 6)

18

25

(- )

( 2)
(23)

(18)

2

• 0
3

1

Recreatiegoederen aan-of afgeschaft

1

-

1

Lidmaatschap(pen)genomen of opgezegd

1

3

1

10

6

3

3

Auto aan-of afgeschaft anders gebruikt

1

Meer of minder tijd aan recreatie i.h.a.
besteed
Vrije tijd efficiënter ingedeeld

3

Diverse veranderingen

11

10

10

Overige veranderingen

10

13

10

Totaal (100%)

153

39

3.2.3.3 Andere ontwikkelingen
Aandegeïnterviewden isdevraaggesteld,ofer indevoorafgaande 4
jarenveranderingen zijngeweest inwat men indevrije tijddoet,die
nietstemakenhebbenmetdebeschikbarekoopkracht ofhoeveelheid
vrije tijd.Deantwoorden opdezevraag staan inTabel40vermeld.
Circa 39%vanderespondenten zegt,daterveranderingen inhetrecreatiegedrag zijnopgetreden.Hetgrootste deelvandegeïnterviewden
meldtdusgeenveranderingen die los staanvankoopkracht of vrije
tijd.
Ookhier isgevraagd wat voor veranderingen inhet gedragzichhebben
voorgedaanenwat deoorzakenhiervoor zijn.
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192

Tabel 40.Ontwikkelingen inhet recreatiegedrag die niet gerelateerd worden
aan koopkracht en/of vrije tijd (in % ) .
Wel of geen ontwikkelingen

Kralingen West

Kralingen Oost

Kralingen

Wel

38

41

39

Geen

62

59

61

Totaal (100%)

N= 287

N= 111

N= 398

De4belangrijkste oorzaken zijn:
1.de interesse isgewijzigd ofaandebestaande interesse istegemoet
gekomen (vanhet totaalaantal malen,dateenbepaalde verandering
isgenoemd, isdezeoorzaak in22%vermeld);
2.vanwegede invloed vande familie,het gezinofveranderendesocialecontacten zoals een relatieaangaan (in16%vanhet totaal
van143 genoemd);
3.door eenveranderde samenstelling vanhethuishouden (baby,echtscheiding,huwelijk e.d., eveneens in16%vanhet totaal genoemd);
4. inverband metziekte,handicap ofouderdom van respondent of
gezins/familielidmeer ofminderhulpverlening (in12%vanhet
totaal genoemd).
TussenKralingen-Oost en-Westbestaan ergeenverschillen tenaanzien
vandematewaarindezeoorzakengenoemdworden.Demeest genoemde
veranderingen inhet recreatiegdrag zijndevolgende:
1.vrijetijdsbezighedenthuisgestartofermeer tijd aanbesteed (van
de intotaal 188malendat eenverandering isgenoemd,wordt deze
verandering in12%vermeld)
2. dagrecreatievebezigheden gestart (in10%vanhet totaal genoemd);
3.dagrecreatievebezigheden meerbeoefend, ermeer tijdaanbesteed
(in9% vanhet totaal genoemd).
Het totaalaantal verschillende veranderingen dieworden genoemd, zijn
onderverdeeld inhoofdcategorieën.
Wederomwordenveranderingen indevrijetijdsbestedinghet meestgenoemd envervolgens veranderingen indeopenluchtrecreatie.
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Bijdeze laatstgenoemde veranderingen zijnhoofdzakelijk ontwikkelingenmetbetrekking totdagrecreatievebezigheden (wandelen,paardrijden etc.)vanbetekenis. InKralingen-Oostwordendeze ontwikkelingen
enigszins vaker genoemd dan inKralingen-West.
Tabel41.Degenoemde ontwikkelingen inhetrecreatiegedrag vanwege oorzakendie
niet gerelateerd wordenaankoopkracht en/of vrije tijd (in%vanhet
totaal aantal malendateenontwikkeling wordt genoemd).
Kralingen West Kralingen Oost Kralingen

Genoemde ontwikkelingen
Veranderingen inde"vrijetijdsbesteding", w.o.
uitgaan
bezigheden thuis
bezigheden elders niet buiten
Veranderingen indeopenluchtrecreatie,w.o.
vakantiebesteding
dagrecreatie

42

33

39

(8)
(20)
(14)

( 6)
(17)

( 7)
(19)
(13)

25

39

29

( 2)
(37)

( 2)
(27)

(11)

(2)
(23)

Verandering frequentie dagtochten/
weekendenuit

4

2

3

Autoaan-ofafgeschaftofanders gebruikt

2

-

1

Lidmaatschap(pen) genomenofopgezegd

2

4

2

Meerofminder tijdaanrecreatie
i.h.a. besteed

2

4

3

Recreatiegoederen aan-ofafgeschaft

2

-

1

Diverse veranderingen

12

9

11

Overige veranderingen

11

9

11

134x

54x

188x

Vrije tijd efficiënter ingedeeld

Totaal (100%)

3.2.3.4 Bijzondere omstandigheden
Tabel42.Demate waarin bijzondere omstandighedenvaninvloed zijnophet
recreatiegedrag (in % ) .
Welofgeen bijzondere
omstandigheden

KralingenWest

Kralingen Oost

Kralingen

Wel

30

28

30

Geen

70

72

71

Totaal (100%)

N=286

62

N=111

N=397

Aan de geïnterviewden i s gevraagd of er bijzondere omstandigheden
z i j n , d i e invloed uitoefenen op wat men in de v r i j e t i j d d o e t . Dit
kunnen omstandigheden z i j n z o a l s z i e k t e b i j de respondent of een
gezins-/familielid.
Zo'n 30% van de Kralingers z e g t , dat er bijzondere omstandigheden
z i j n . De mate waarin deze aanwezig z i j n v e r s c h i l t n i e t tussen de Oosten West-Kralingers.
In de volgende t a b e l z i j n de s o o r t omstandigheden aangegeven, d i e van
invloed z i j n op h e t gedrag.
Tabel 4 3 . De s o o r t b i j z o n d e r e omstandigheden (in %).
S p e c i f i e k e omstandigheid

Kralingen West Kralingen Oost

Overlijden l i d huishouden/familie of
bekende
Respondent of l i d h u i s h o u d e n / f a m i l i e of
bekende zwanger of kind gekregen
Ziekte/handicap/ouderdom respondent of
l i d h u i s h o u d e n / f a m i l i e of bekende
I . v . m . woonomstandigheid (op f l a t wonend e . d . )
Aanwezigheid v e r p l i c h t i n g e n ( s t u d i e ,
werk e . d . )
Overigeomstandigheden

5

7

5

4

16

7

68

42

61

4

7

4

10

19

12

10

10

10

Totaal (100%)

N=82

N=31

N=113

Demeestgenoemdeomstandigheidbetreftziekteofeenhandicapbijde
geïnterviewdeofeenlidvanhethuishouden.Dezeomstandigheidwordt
inKralingen-WestvakergenoemddaninOost.InKralingen-Oostwordt
hetkrijgenvankinderenendeaanwezigheidvanbepaaldeverplichtingenverhoudingsgewijswatmeergenoemd.
3.2.3.5 Conclusies
Veranderingenvanhoeveelhedenkoopkrachtenvrijetijdleidenvolgens
deuitkomstenvandeenquêteondereendeelvandebewonerstotontwikkelingeninhetgedragindevrijetijd.Circa40%vandemensen
voorwiedekoopkrachtisveranderd,zegtdathierdoorveranderingen
zijnopgetreden.Vandemensenvoorwiedehoeveelheidvrijetijdis
veranderd,zegt60%datdittotontwikkelingeninhetgedraginde
vrijetijdheeftgeleid.
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Kralingen

Zowelonder invloed vanveranderingen vankoopkracht envrijetijd als
vanwegeandereoorzaken,wordtalsonderdeel vanhetgedrag inde
vrijetijd de 'vrijetijdsbesteding'zonder openluchtreatie)het meest
beïnvloed.Dooreenverandering vandekoopkrachtwordtbinnende
vrijetijdsbestedingvooraldeuitgaansfrequentiebeïnvloed. Zoweldoor
eenverandering vandehoeveelheid vrije tijd alsdoorandereoorzaken, zoals eengewijzigde interesse,wordenbinnendevrijetijdsbestedingvooralvrijetijdsbezighedenindeeigenwoning en 'eldersniet
buiten'beïnvloed.Met dit laatstewordthet opvisitegaanendiverse
activiteiten zoalsbibliotheekbezoek enbingobeoefenenbedoeld.

Opdetweedeplaatshebbendediverseveranderingen effectenopde
openluchtrecreatie.Door eenverandering vandekoopkrachtwordtvooraldevakantiebesteding beïnvloed. Eendeel vanderespondenten«die
minder tebestedenhebben,zegtkorter,minder,ofhelemaal niet meer
opvakantie tegaan.Vanwege eenverandering vandehoeveelheid vrije
tijdwordt vooraldeaandagrecreatie gespendeerde tijd beïnvloed.
Doorandereoorzakendaneenverandering vandehoeveelheidkoopkracht
of vrijetijdwordt eveneenshoofdzakelijk dedagrecreatie beïnvloed.
Verderblijkt erzowelonder invloed vaneenverandering vandehoeveelheidkoopkracht alsvandehoeveelheid vrijetijd ingelijke mate
sprake tezijnvaneentoenemendeals vaneenafnemende tijdbesteding
aandagrecreatie (wandelen, fietsen,surfen, e t c ) . Onder allerespondentendievanwegealle mogelijkeoorzakenveranderingen noemen inhet
recreatiegedrag,wordt eentoename vandetijdbestedingaandagrecreatieongeveer even frequent vermeld alseenafname.Er lijkt dusgedurendedeperiode 1981-1985 onderdeKralingsebevolking van16tot 76
jaargeenduidelijke verandering optetreden vandeomvang vande
dagrecreatie.
Deze conclusiewordtondersteund door deuitkomsten vanhet landelijke
tijdsbestedingsonderzoekdatdoorhet Sociaal enCultureel Planbureau
inde jaren1975,1980en 1985 isuitgevoerd (SCP,1975,1980, 1985).
Inditonderzoek werd telkens inéénweek inoktober gemetenhoe veel
urenderespondenten gemiddeld aanrecreatiebuitenbesteedden. In
1975bedroeghetaantalhieraan gespendeerde urenperweek 0,8. In
1980bedroegditaantal0,7 en in1985 1,1 uurperweek. Ineen
periode van10 jaar iserdus sprakevaneentoenamevan20minuten
perweek,noggeen3minutenper dag.Het SCPplaatsthierbijboven-
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diendekanttekening, datdeze toenamebeïnvloed isdoorhet mooiere
weer inoktober 1985!
Bij30%vandeKralingers zijnerbijzondere omstandigheden vaninvloed ophet recreatiegedrag.Demeest genoemdeomstandigheid is
ziekteof eenhandicap aldanniet gerelateerd aanhet ouder worden
vande respondent of eenlidvanhethuishoudenofde familie.De
wijzewaaropdezeomstandigheden endehier besproken veranderingen
vanmetnamekoopkracht envrijetijd invloed uitoefenenophetrecreatiegedragkomt inhet volgendehoofdstuk aandeorde.

3.3 Bevolkingsgroepen enhun recreatiepatronen
Opbasis vandeenquêtegegevenswordende inKralingen grootstebevolkingscategorieën enhun typerende recreatieprofielenaangegeven.De
bevolkingscategorieën zijnonderscheiden opbasis van leeftijd,huishoudenssamenstellingenverzorgingspositie (dewijzewaarop inhet
levensonderhoud wordt voorzien).Decategorieën vormen samen 77%van
deKralingsepopulatie.Dezecategorieën zijnoptweenanaderonderzocht door middelvande "open"interviews.De resultaten vandeze
interviews staan indevolgendehoofdstukken vermeld.

3:3.1 De bevolkingsgroepen
Degrootste categorieën zijndeouderen zonder werk,degezinnen met
werk ende jongerenmetwerk. InTabel44zijnalle categorieën enhun
verspreiding overbeidewijken aangeduid.
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Tabel 44.Deomvang vandebevolkingsgroepen (in % ) .
Aanduiding groep

Kralingen West Kralingen Oost Kralingen

Groep 1 "jongewerkenden"
Groep 2"werkenden van middelbare
leeftijd"
Groep 3 "ouderemensen zonderwerk"
Groep4 "gezinnen metwerk"
Groep 5 "gezinnen zonderwerk"
Groep6 "studenten en scholieren"
Groep 7"werkloze jongeren"
Overige populatie
Totaal (100%)

17

10

15

6

7

7

21
15
6
6
8
21

21
26
1
7
1
27

21
18
5
7
6
21

N= 287

N= 111

Eennadereomschrijving vandegroepen:
Groep1
Dit zijn jongemensenvan17totenmet 34 jaar.Het zijnechtparen,
vastepartnersofalleenstaanden,allenzonderkinderen.Minimaal één
persoonuithethuishouden verricht meer dan20uurberoepsarbeid per
week.
Groep2
Ditzijnde35-tot 55-jarigendieeveneens meer dan20uurwerken.
Hetbetreftwederomalleenstaanden ofpartners zonderkinderen.
Groep3
Dit isdegrootstegroep.Hetgaatomouderemensen (55-tot75jarigen)zonderkinderen.De inkomensbronnenbestaanuit sociale uitkeringentengevolgevanwerkloosheid, arbeidsongeschiktheid ofpensionering.Hethuishoudenkanuitvastepartnersof alleenstaanden
bestaan.
Groep 4
Dezegroepbestaat uit jongeren enmensenvanmiddelbare leeftijd (tot
55 jaar). Ditzijnvastepartnersofalleenstaanden metkinderen.
Binnendezegezinnenwerkt minimaal éénpersoon meer dan20uurper
week.
Groep5
Depersonenuitdeze groepzijn17tot 55 jaaroud.Hetbetreft,
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N= 398

evenalsbijdevorigegroep (on)volledige gezinnen. In tegenstelling
totdevorigegroep zijnergeenpersonen inhethuishouden,die
beroepsarbeid verrichten.De ledenvandezegroep zijnafhankelijk van
eensocialeuitkering.
Groep6
Detweedegroep jongeren zijnstudentenof scholieren,dievoorhun
levensonderhoud afhankelijk zijnvaneenstudiebeurs,eenstudietoelagevandeoudersof vanzakgeld.Hetbetreft alleenstaanden of vaste
partners,allenzonderkinderen.
Groep7
Eenderdegroep jongeren zijndevastepartners enalleenstaanden,
allenzonderkinderen,waarvandehoofdkostwinner werkloosis.
Degroepen 2,3en6zijnevensterk inKralingen-Oostals inde
achterstandswijkvertegenwoordigd. Groep 7 (dewerkloze jongeren)komt
hoofdzakelijk inWest voor.Ditgeldt eveneens voor groep 5 (degezinnendieafhankelijk zijnvaneensociale uitkering).Groep4 (de
gezinnenmetwerk)maakt verhoudingsgewijseengroter deeluit van
Oost-Kralingen.
3.3.2 Deverschillen inhet recreatiegedrag
Indezeparagraaf worden telkensde significante verschillen tussen
het recreatiegedrag vaneenbevolkingsgroep envandeoverigegeïnterviewdenaangegeven.Ditbetekent,datdeverschillen tussende groepen
onderling somsgroter zijndandehierna volgendetabellen suggereren.
Demarkante verschillen tussendegroepenonderling zullenwe daarom
eveneens aanduiden.Binnenhet recreatiegedragwordthetzelfdeonderscheidalshiervoor gemaakt tussenvrijetijdsbesteding,vakantiebestedingendagrecreatie.Deuitkomsten vandeanalyse metbetrekking tot
devoordeopen interviews geselecteerde groepenworden samengevat in
par. 3.3.3 "recreatieprofielen".

3.3.2.1 Vrijetijdsbesteding
Indenavolgendetabelwordendegemiddelde scores vande totale
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populatie endebevolkingsgroepen opeenaantalbelangrijke kenmerken
weergegeven.Detotaalscore voor vrijetijdsbesteding isopgebouwd uit
descores voor een reeksvan22vrijetijdsbezigheden (12).Dezebezigheden zijnsamengevoegd totdehoofdcategorieën "recreatie", "uitgaan", "sport", "maatschappelijkeactiviteiten".Onder "recreatie"
wordt indezetabel verstaanbezoek aanzwembad, speeltuin,dierentuin, recreatiepark ofbezienswaardigheden. Telkenswordende afwijkingenaangegeven tussende scores vandebevolkingsgroep ende totale
populatie.Verderwordt inde tabeldemate vandiversiteit inde
vrijetijdsbestedingvandegroepenvergelekenmetdegemiddeldediversiteit vandetotalepopulatie.Tenslottewordt de ruimtegebondenheid
vandevrijetijdsbestedingvergeleken.

Tabel45.Deafwijkingentussendevrijetijdsbestedingvandebevolkingsgroepen
envandetotalebevolking.
Kenmerkenvrijetijdsbesteding
1

++1'

Totaalscorevrijetijdsbesteding
Aantalmalen"recreatie"
Aantalmalenuitgaanontspannend
Aantalmalenuitgaancultureel
Aantalmalensport
Aantalmalenmaatschappelijkeactiviteiten
Diversiteitsscorevrijetijdsbesteding
Wijkgebondenheidvrijetijdsbesteding
Stadsgebondenheidvrijetijdsbesteding
VrijetijdsbestedingbuitenRotterdam
1)o

2
__

Bevolkingsgroepen
3
4
5

+++
+++
+++
o

o
o
o
o
o

o

o

+++
o
+
o

o
o
o
++

—
o

o
++

-

—

—
—
—
—

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

6
++

o

+
o
+++
+++
+++

o

o

o

+++
++

o

o
o
o

—

—
o
o

-

—
++

=gemiddeldescore
=enigszinsonderofbovenhetgemiddeldevandetotalepopulatie.
Significantieniveau:0,05 $p<0,1.Tweezijdig getoetstmetWilcoxon.
—/++
=Onderofbovenhetgemiddelde.Significantieniveau:0,01<p<0,05.
TweezijdiggetoetstmetWilcoxon.
/+++ =Sterkonderofbovenhetgemiddelde.Significantieniveau:p<0,01.
TweezijdiggetoetstmetWilcoxon.
-/+

Descoresvandebevolkingsgroepen lopen sterk uiteen.We zullende
verschillentussendegroepen voor de indetabelopgenomenkenmerken
bespreken (inBijlage 4staande feitelijke gemiddelde scores opdeze
kenmerken vermeld).De laagste totaalscore voorvrijetijdsbesteding
hebbendeouderenzonderwerk (groep 3). Vandeouderenheeft 60%niet
meerdan 17maalaanéénofmeerdere vrijetijdsactiviteitendeelgenomen.Deze scoreverschilt sterk vandie vandewerkloze jongeren
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++
o
o

++

-

(groep 7), waarvan 75%eenhoge scorebezit.Datwilzeggendatze
gemiddeld minstens 18maalaanéénofmeerderevrijetijdsactiviteiten
hebbendeelgenomen.Tenslotte scoren ook dewerkende jongeren relatief
hoog.
Dedeelnamefrequentievoorhetkenmerk "recreatie" ishethoogst onder
dewerkende jongeren zonderkinderen (groep 1 ) . Hun score verschilt
sterk vandievandewerkloze jongeren zonderkinderen (groep7 ) .
Circa driekwart vandeze laatstgenoemde groepheeft nietaan "recreatie"deelgenomen.Ook groep 2,demensen vanmiddelbare leeftijd
zonderkinderen,scoort laag;circa 73%heeft nietaan "recreatie"
deelgenomen.
Deontspannende uitgaansactiviteiten wordenhet meest doordestudenten (groep6)endewerkende jongeren zonderkinderen (groep1)beoefend.Ongeveer 73%vande studenten doet dit meteen frequentie van
minimaal 5maalper maand.De laagste scoreheeft groep4,deechtparenmetkinderen met eenwerkendehoofdkostwinner.
Deculturele uitgaansactiviteiten wordenwederomhet meest door de
werkende enstuderende jongerenbeoefend. Deouderen (groep3)ende
gezinnen (groep 5), allen zonderwerk, scoren zeer laag.Circa 74%van
deouderen neemt zelfsnietdeelaantoneel-,film-, concert-,of
museumbezoek.
Deouderendoeneveneensweinig aandeactieve enpassieve sportbeoefening;81%neemt erniet aandeel.Hetdeel vande studenten en
scholieren,daternietaandeelneemt,bedraagt slechts 15%.Deechtparenmetkinderen (groep5)scoreneveneens laag.Bijde "maatschappelijke activiteiten" lopendescores minder veruiteen.Enkelde
ouderenvallenopdoorhun lagedeelnamefrequentie. Slechts 36%vande
ouderenneemt vaker dan 7maalper maandaan eenofandere "maatschappelijke activiteit"deel.
Dehoogste scorebezittendewerkloze jongeren zonderkinderen.De
afwisseling indevrijetijdsbesteding isrelatief gering onder de
ouderenzonderwerk (groep 3)endegezinnen zonderwerk (groep5 ) .
Hetdeeldataanslechts 1à4verschillende activiteitendeelneemt,
bedraagt respectievelijk 74%en79%.Dezepercentagesbedragenbijde
werkende enstuderende jongeren inbeidegevallen slechts 19%.De
groepen 2,4en7tonen,watdeafwisseling inhet gedragbetreft,een
duidelijke tweedeling;deenehelft van iederegroepvertoont weinig
diversiteit inhet gedrag endeanderehelft vertoont juist veel
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diversiteit inhet vrijetijdsgedrag.
Wat deruimtegebondenheidbetreft springende studenten (groep6)en
dewerkloze jongeren (groep 7)erduidelijk uit.Destudenten vertonen
eenpolarisatie inhetgedrag;ofwel zebestedenhun vrije tijdbuiten
destad,ofwel indeeigenwijk.Ditkanvermoedelijk verklaard worden
uithungerichtheid opoudersof familie indeweekendenen anderzijds
uithunoriëntatie opdestudentenfaciliteiten die inKralingenaanwezigzijn.De jongewerklozen zonderkinderen (groep7)brengeneen
relatief grootgedeelte vanhun vrijetijd indestaddoor.Zijzijn
minder georiënteerd opdeeigenwijk engebiedenbuitende stad.Ook
dewerkende jongeren zonderkinderen (groep1)zijn relatief meer op
destadgericht.Deattractiviteit vanhet stadscentrum metderelatief velemogelijkhedenomuittegaanenvoor andere activiteiten
spreekt dewerkende enwerkloze jongerenwaarschijnlijk sterkaan.

De studerende jongerenendewerkende alleenstaanden of vastepartners, allenzonderkinderen,brengeneenrelatief grootdeelvanhun
vrije tijdbuitendestaddoor.Ditverschilt sterk vandegezinnen
zonderwerk (groep 5)endewerkloze jongeren (groep 7). Deze groepen
zijnrelatiefweinig opgebiedenbuitende stadgericht.
3.3.2.2 Openluchtrecreatie
Recreatiegoederen
Het aantal recreatiegoederen waarover menbeschikt endieweleens
gebruiktwordt,verschilt sterk tussendezevenbevolkingsgroepen. In
Tabel46wordendeafwijkingen tussendegroepenafzonderlijk ende
totalepopulatieduidelijk gemaakt.
Vandetotalepopulatieheeft 55%debeschikking over0,1of 2goederenen45%over 3à8goederen.Veelgoederenhebbendewerkende
jongerenzonderkinderen (groep1)endegezinnen metwerk (groep4 ) .
Hetdeeldatover meerdan2goederenbeschikt,bedraagtbijdeze
groepen respectievelijk 58%en67%.Deouderenzonderwerk scoren
laag;driekwart vanhenbeschikt over slechts 1à2goederen.Eveneens
circadriekwart vande jongewerklozen (groep7)en 74%vandegezinnenzonderwerk (groep5)hebbendezelfde lagescore.Hetaldanniet
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hebbenvaneenbetaaldebaanhangtdus sterk samenmet debeschikking
over recreatiegoederen,diegebruiktworden.
Tabel 46.De afwijkingen tussen de beschikking over recreatiegoederen onder
de bevolkingsgroepen ende totale bevolking.
Goederen waarover men

Bevolkingsgroepen

beschikt
Totaal aantal goederen

1

2

++

3

o

4
+++

5
-

6
o

1)De indicaties+/-/o zijn opdezelfde criteria gebaseerd als bij tabel45.

Dagrecreatie
Opdezelfdewijzealsbijdevrijetijdsbezighedenzijnde afwijkingen
bijdedagrecreatie tussendebevolkingsgroepen afzonderlijk ende
totalepopulatiebepaald. InBijlage 3staandegemiddelde scores van
detotalepopulatie vermeld.
Andersdanbijdetotaalscore voorallevrijetijdsbezighedenlopende
totaalscores voordagrecreatie veelminder sterk uiteen.Eenduidelijk
verschil intotaalscore iserweltussengroep6en7.De studenten
nemen relatief weinig deelaandagrecreatie endewerkloze jongeren
nemen vaakdeelaandagrecreatie.
Tabel 47.De afwijkingen tussen de dagrecreatie van debevolkingsgroepen ende
totale bevolking.
Kenmerken openluchtrecreatie

1

2
1)

Totaalscore openluchtrecreatie
Aantalmalen wandelen
Aantalmalen fietsen
Aantalmalen parkbezoek
Aantalmalen ontspanning aan het water
Aantalmalen zwemmen
Diversiteitsscore openluchtrecreatie
Wijkgebondenheid openluchtrecreatie
Stadsgebondenheid openluchtrecreatie
Demate waarin openluchtrecreatie

o
o
o
o
+++
+
++

o

Bevolkingsgroepen
3
4
5
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

—
—
—
+++
o

o
o
++
o
o
o
o
o
o

6
o
o
o
++
o
o
o
+
o

c
+
++
o
buiten de stad plaatsvindt
1)De indicaties+/-/o zijnopdezelfde criteria gebaseerd als bij tabel 45 en
tabel46.
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7
o
o
o
o
o
o
o
o
o
+

c

o
o
o
o
+
o
ö
o
o

Ookbijhet wandelenwijkende scores vandegroepenniet duidelijk af
vandegemiddelde scorevandetotalepopulatie.Hetgrootste verschil
inhet totaalaantalmalendatwordtgewandeld,treedtoptussen groep
1 engroep 5.Dewerkende jongerenwandelenweinig, terwijldegezinnenzonderwerk relatief vaak wandelen.De respondenten uit groep4,
degezinnenmetwerk, fietsenbetrekkelijk vaak.Circa 45%fietstmet
een frequentie vanéénmaalof vaker.Dit isbeduidend vaker danbij
degroepen 5en6.Vandezegroepen fietstcirca 22% éénmaalof
vaker.
Degeïnterviewden uitgroep 5,degezinnen zonderwerk,bezoeken
relatief vaakhetpark.Slechts 32%bezoekt geenparken indebetreffendemaandwaarover gevraagdis.
Deouderen zonderwerk (groep 3)doenweinig aanontspanning aanhet
water.Circa85%doethier niet aan.Dewerkende jongeren (groep 1)
doendit juist relatief veel;ookdewerkloze jongeren (groep 7)
ontspannen relatief vaak aanhetwater.Deouderenzonderwerk zwemmen
eveneensweinig,terwijldewerkende jongerendit relatief vaakdoen.
Vandeouderenzwemt 88%niet.Bijdewerkende jongerenbedraagt dit
percentage68.
Degrootste verschillen indematevandiversiteit inde dagrecreatie
tredenwederomoptussendeouderen zonderwerk endewerkende jongeren.Vandeouderenheeft 45%aan3à 7verschillende activiteiten
deelgenomen.Bijde jongerenbedraagt ditpercentage70%.
Dematewaarindedagrecreatie aandeeigenwijk isgebonden,is
relatief geringonder dewerkende jongeren.Circa40%vandeze jongerenbrengt meerdan65%vandetotaleomvang vandedagrecreatie inde
eigenwijk door.Daarentegen vindt voor 64%vandeouderenmeer dan
65% vandedagrecreatie indeeigenwijk plaats.Ook de dagrecreatie
vandegezinnen zonderwerk isrelatief sterkwijkgebonden.
Demate,waarindedagrecreatie aandestadbuitendeeigenwijk omis
gebonden,verschilt tussendegroepenonderling niet sterk.Dedagrecreatievandestudenten (groep6)vindt relatief weinig indestad
plaats.
Demate,waarindedagrecreatie aangebiedenbuiten destad isgebonden,verschilt sterk tussendegroepenonderling.Deouderen zonder
werk endegezinnen zonderwerk recreërenbetrekkelijk weinigbuiten
de stad.Slechtsvoor 36%vandeouderen vindt dedagrecreatie voor
meerdan12%vandetotaleomvangbuitendestadplaats.Dewerkende
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Kralingersvanmiddelbare leeftijd (groep2)endewerkendeenstuderende jongeren recreëren relatief veelbuitendestad.Circa 68%van
dewerkendenvanmiddelbare leeftijdbesteedt meerdan12%vande
totaleomvang vandedagrecreatiebuitendestad.
Vakantiebesteding
Omeenvolledigbeeld tegevenvanderecreatiepatronen vandebevolkingsgroepenwordthier eveneenshet vakantiegedrag vermeld.Deverschillenwordennagegaan, inhet gemiddeld aantal malendatopvakantiewordt gegaan,tussendebevolkingsgroepen afzonderlijk ende
totalebevolking.
Tabel48.Deafwijkingentussendevakantiebestedingvandebevolkingsgroepen
endetotalebevolking.
Typevakantie
1
o1»

Aantalmalenopkortevakantie

++

Aantalmalenoplangevakantie

2

Bevolkingsgroepen
3
4
5

o
o

o
—

o

o

o

1)Deindicaties+/-/ozijnopdezelfdewijzecriteriagebaseerdalsbijvoorgaandetabellen.

Het gemiddeld aantal malendatdegroepenopkortevakantiegaan,
wijktniet sterk afvanhetgemiddeld aantal malendatde totale
bevolking opkorte vakantie gaat.Vandetotalebevolking gaat60%
nietopkorte vakantie en40%gaat eensofvaker.Erbestaanwel
duidelijke verschillen tussen degroepenonderling.Degezinnen zonder
werk (groep 5)gaanhet minstopkortevakantie.Omstreeks 74%vanhen
gaathelemaal nietopkorte vakantie.Destudentenen scholieren
(groep6)gaannoghet meestopkortevakantie;hetdeelvanhen,dat
nietopvakantiegaatbedraagt 48%.Ookdewerkende jongeren (groep 1)
endegezinnenmetwerk (groep4)gaanrelatief vaak opkortevakantie.
Bijde langevakanties lopende scores sterker uiteen.Dewerkende
jongerengaanhetmeestoplangevakantie;81%gaat éénmaalof vaker
opvakantie.Verder gaanookdewerkenden vanmiddelbare leeftijd
zonderkinderen (groep2)endestudentenbetrekkelijk vaakop lange
vakantie.Deouderen zonderwerk,degezinnen zonderwerk endewerk-
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6

7

o

o

o

o

loze jongeren (groep 7)gaanrelatief weinig op langevakantie.Circa
42% vandeouderengaathelemaalnietopvakantie.Voor de gezinnen
zonderwerkbedraagt dit deel zelfs58%.
3.3.3 Recreatieprofielen
Opbasis vanleeftijd,huishoudenssamenstellingen verzorgingspositie
zijndebelangrijkstebevolkingsgroepen onderscheiden. InKralingen
zijndegrootste groepen;deouderen zonderwerk,degezinnenmet
minimaal éénwerkendehoofdkostwinner endewerkende jongeren. Inde
achterstandswijk zijnbovendien degezinnendieaangewezen zijnopeen
socialeuitkering endewerkloze jongerenduidelijk vertegenwoordigd.
Zoalsuitpar.3.3.2 isgeblekenwijkendebevolkingsgroepen overhet
geheelgenomen sterk vanelkaar afwatbetrefthunvrijetijdsbesteding
enopenluchtrecreatie.Het isdaarom vanbelang onderscheid temaken
tussendediversebevolkingsgroepen uitde stadenhunkenmerkende
recreatiepatronen.
Vandegroependiegeselecteerd zijnvoordeopen interviews zullenwe
hier opbeknoptewijzehuntypische recreatieprofielschetsen.
Dewerkende jongeren
Dewerkende jongeren zonderkinderenzijnzeeractief inhun vrije
tijd.Hunvrijetijdsgedrag isbovendien sterk afwisselend. Zenemen
frequentdeelaanontspannende encultureleuitgaansactiviteiten. De
werkende jongerenzijnvoorhunvrijetijdsbestedingrelatief sterk op
de stad exclusief deeigenwijk aangewezen. Zebeschikken over veel
recreatiegoederen. Eengrootdeelvandeze jongerengaat relatief vaak
oplange vakantie.Zeontspannen veelaanhetwater engaan frequent
zwemmen.Hetaantal verschillende dagrecreatieactiviteiten waaraan ze
deelnemen isbetrekkelijk groot.Dedagrecreatie vandewerkende
jongeren vindtmeerdanbijanderegroepenbuitende stadplaats en
minder indeeigenwijk.

Dewerkloze jongeren
Dewerkloze jongeren zonderkinderennemen,evenalsdewerkende jongeren, vaak aanvrijetijdsbezighedendeel.Metnamede ontspannende
uitgaansactiviteiten zijnbijdewerkloze jongeren intrek.Hunvrijetijdsbesteding issterker danbijdewerkende jongerenaande stad
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gebondenenrelatiefweinig aandeeigenwijk engebiedenbuitende
stad. Integenstelling totdewerkende jongerenbeschikken dewerkloze
jongerenoverweinig recreatiegoederen engaanzeminder vaak op lange
vakantiedande jongerenmeteenbaan.Het isopvallend,datdedagrecreatie vandewerkloze jongerennietduidelijk afwijkt vanhet
gemiddeldegedrag vandetotalebevolking. Invergelijking metde
werkende jongeren zijndebaanloze jongeren echter minderactief bij
hundagrecreatie.

Degezinnen metwerk
Degezinnenmeteenwerkendehoofdkostwinner bezoeken vaak eenzwembad, speeltuin,dierentuinofeenrecreatiepark.Ontspannendeuitgaansbezigheden wordendoorhenweinigbeoefend (cafébezoek e.d.).
Voorhetoverigekomthunvrijetijdsbestedingovereenmethet gemiddeldegedrag vandetotalebevolking.Degezinnenmetwerk beschikken
overdemeeste recreatiegoederen.Hetaantal malen,dat zeop vakantie
gaan,wijktniet sterk afvanhet gemiddelde.Ook dedagrecreatie van
dezegezinnenheeft eengemiddeldkarakter.De enige sterke afwijking
vanhet gemiddelde gedrag is,datzerelatief veel fietsenvoorhun
plezier.

Degezinnen zonder werk
Devrijetijdsbestedingvandegezinnen,waarinniemand eenbaanheeft,
isweinig afwisselend. Zenemenbovendienweinig deelaan culturele
uitgaansactiviteiten. Hunvrijetijdsbestedingvindt relatief weinig
buitendestadplaats.Debeschikkingover recreatiegoederen isrelatief geringonder degezinnenzonderwerk.
Ditverschilt sterk vandegezinnenmetwerk,die juistover veel
goederenbeschikken.Degezinnendieaangewezen zijnopeen sociale
uitkering gaanzeerweinig oplangevakantie.Detotaleomvang vande
dagrecreatie verschiltbijhen echter niet sterk vandewerkende
gezinnen.Degezinnenzonder werkbrengenrelatief vaak eenbezoek aan
hetpark.Hundagrecreatie vindt relatief vaak indeeigenwijk plaats
enrelatief weinigbuitendestad.
Ouderen zonderwerk
Deouderenzonderwerk zijnopalle frontenhet minstactief.Zenemen
slechtsweinig deelaanvrijetijdsactiviteitenzoalsde ontspannende
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enculturele uitgaansbezigheden, sportbezighedenen "maatschappelijke"
bezigheden.Devrijetijdsbestedingvandeouderen isweiniggevarieerd. Zebeschikken over zeerweinig recreatiegoederen enzegaan
niet vaak oplangevakantie.Ook devariatie indedagrecreatie vande
ouderen iszeer gering.Zedoenbovendienweinig aanontspannen aan
hetwater enzwemmen.Hundagrecreatie issterk aandeeigenwijk
gebonden envindtweinigbuitendestadplaats.

3.4 Conclusie:deplaats van openluchtrecreatie
Dagrecreatie iseenvrijautonome vormvanvrijetijdsbesteding;autonoomtenopzichte vanverschillen indemografische,sociaal-economischeenruimtelijke structuur tussenKralingen-Oost en Kralingen-West
enautonoomtenopzichte vanveranderingen inkoopkracht.Demogelijkheden totdeelnameaandagrecreatie staat daarentegen niet losvande
socialeenruimtelijke context.InKralingen-Oost ishetbezit vaneen
auto,recreatiegoederen, eentuineneen ruimhuis veelgroter dan in
Kralingen-West.Ondanksditverschilt deomvang vande dagrecreatie
nietofnauwelijks tussendebeidewijken.Inbeidewijken isde
dagrecreatie sterk aandeeigenwijk gebonden.Dedifferentiërende
invloed vandeverschillen insociale enruimtelijke structuur is
groter op (overige)vrijetijdsbestedingenvakantiebesteding danop
dagrecreatie.Debewoners vanKralingen-Oosthebbeneen actievere
vrijetijdsbestedingengaanmeerenduurder opvakantiedandebewoners vanKralingen-West.Veranderingen inkoopkrachtheeft met name
gevolgenvoorhet uitgaanenvoor vakantiebesteding.
Deze effectenworden verhoudingsgewijsvaker genoemd inKralingen-West
dan inOost.Door veranderingen indehoeveelheid tijd verandert de
hoeveelheid tijd diementhuisaanvrijetijdsbestedingdoorbrengt,de
dagrecreatie ende sociale contacten. InKralingen-West wordenveranderingen indevrijetijdsbestedingthuis verhoudingsgewijsmeervermeld.Dedifferentiërendewerking vandemografische,sociaal-economischeenruimtelijke factoren treden nog sterker opalswijdeonderzoekspopulatie opbasis vanpositiebepalende factoren inbevolkingsgroepen indelen.
InKralingen-West isdeverscheidenheid aanbevolkingsgroepen groter
dan inOost.Deze verscheidenheid gaatgepaard meteenevengrote
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verscheidenheid aan recreatieprofielen. Indetotaal-cijfersvoor
Kralingen-West wordt deze verscheidenheid uitgevlakt. InHoofdstuk 4
komenwehieropterug.Eengedifferentieerd enkoopkrachtig recreatiegedrag vindenwebijdewerkende jongeren inbeidewijkenendegezinnenmetwerk inKralingen-Oost.De jongeren zonderwerk nemen vaakaan
vrijetijdsbestedingdeel,maar zijnnietbijzonder actiefwat betreft
hun dagrecreatie envakantiegedrag.Gezinnen metenzonderwerkhebben
eenvergelijkbaredeelnameaandagrecreatie.Hetvakantiegedrag verschilt.Degezinnen,die vaneenuitkering afhankelijk zijn,gaanveel
minder vaak metvakantiedandeanderen.Ouderenhebben eenweinig
gedifferentieerd recreatiegedrag enblijven relatief veel inhun eigen
wijk.
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4.VRIJETIJD,KOOPKRACHT ENEENVERANDEREND RECREATIEGEDRAG

4.1 Inleiding
Dekwantitatieve gegevens uitdeenquêtegeven eenbeeld vanhet
recreatiegedrag vandeKralingsebevolking.Aanditbeeldontbreekt de
tijdsdimensie.Erwordt alleen eenglobale indruk gegevenvanveranderingenquaarbeids-vrijetijd,koopkracht enandereveranderingen in
de leefsituatie endemogelijke invloed daarvanoprecreatie envrije
tijd.Debetekenis vanhet recreatiegedragkomt nietnaar voren.Er
wordtgeenaandachtbesteed aandeaard vandewisselwerking vanhet
recreatiegedrag ende sociale context.Erwordteveneens geen aandacht
besteed aandewijzewaarophet recreatiegedrag onderdeel isvaneen
bepaalde reeksvan intijd enruimtegeordende activiteiten.

Devraag naardewijzewaarophet recreatiegedrag is ingebouwd ineen
handelingsstrategie vereist anderegegevens ombeantwoord tekunnen
worden.Het zijndezeaspecten,die metbehulpvandegegevens uitde
interviewsbehandeld worden indithoofdstuk. Debehandeling vindt
plaatsaandehand vande inHoofdstuk 1beschreven aandachtspunten.
Dezezijngeordend naardethema's sociale context, verzorgingspositie
enkeuzeprocessen indevrije tijdontleend aanhet indeel 1ontwikkeldetheoretischkader.Aanhet eind vanhethoofdstuk worden een
aantal veranderende recreatiestijlenbehandeld.Wijbeginnen methet
beschrijven vandedriehoofdgroepen,dieeenbasishebbengevormd van
deanalyse (zieookpar.3.3).Indethemagewijzebehandeling komen
dezegroepen telkensweer terug. Inparagraaf 4.3 wordt deverzorgingspositie als indelingscriterium gehanteerd.

Jonge volwassenen
Er zijn10personengeïnterviewd indeleeftijd van 17tot 35 jaar,
dieallentotéén-oftweepersoonshuishoudens zonderkinderenbehoren.
De interviews zijnzowelmetwerkendealsmetniet-werkende jonge
volwassenengehouden.De leefsituatie vande jongemensenmetberoepsarbeid inKralingen-Oost verschilt niet duidelijk vandewerkende
jongemensen inKralingen-West.Ookhet recreatiegedrag toont volgens
de enquêtegegevens geenopmerkelijke verschillen.Decategorie werk-
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loze jongevolwassenen isrelatief sterker inKralingen-West dan inOost vertegenwoordigd.
Hetnetto-inkomensniveau vandewerkende endewerkloze jongevolwassenenwijkt sterk vanelkaar af.Dewerkloze jongemensenhebben een
netto inkomendat gemiddeld nietbovende 1000guldenper maand uit
komt.Het netto inkomen vandealleenstaande werkende jongevolwassenenbedraagt gemiddeld 2100à2600guldenper maand.Hetnetto inkomen
vande jongetweepersoonshuishoudens metminimaal éénwerkendevarieert vancirca 2600tot4600gulden.UitHoofdstuk 3blijkt datde
werkende jongevolwassenen gemiddeld over veel recreatiegoederen ende
werkloze jongevolwassenen overweinig recreatiegoederen beschikken.

De leefsituatie issterk aanverandering onderhevig.Jonge volwassenen
verhuizen,gaan relatief vaak nieuwe sociale relatiesaanendeverzorgingspositie verandert inde loopvanenkele jaren.Er vinden
ontwikkelingen plaats van scholier tot student,of van student tot
werkendeofwerkzoekende,vanalleenwonende tot samenwonende,van
ongehuwd totgehuwd.Door aldezeontwikkelingen tezamenwordt de
koopkracht,het consumptiepatroon, devrije tijd,enhet recreatiegedragbeïnvloed.Doorhetbreed scalavanontwikkelingenheeft deze
beïnvloeding eencomplexkarakter.Het issomsmoeilijk omde invloed
vanveranderingen inkoopkracht teonderscheiden vandeeffecten van
andere veranderingen ophet recreatiegedrag.

Deoorzaken vandetoename inkoopkracht onder de jonge volwassenen
bijwiehet interview isafgenomen zijndevolgende:meerurenberoepsarbeid, samenwonen inplaats vanalleenwonen,twee inplaats van
één inkomenenhet vindenvaneenbaan.Deoorzaken vankoopkrachtdalingen zijnvooralwerkloosheid enverderhogere vaste lasten terwijl
het inkomen constant isgebleven.
Deoorzaak vande toenamevandehoeveelheid vrije tijd is inalle
gevallenwerkloosheid.Deoorzakenvandeafnamevandevrijetijd
zijn:het vinden vaneenbaan,meerurenaanberoepsarbeid of meer
urenaanstudiebesteed.
Gezinnen
Intotaal zijnbijdertienpersonen die ineengezinsverband leven,
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open interviews afgenomen.Bijdriekwart vandegeïnterviewdegezinsleden inOostwerkt devrouwpart-time (20uur)endemanfull-time.
Beidepartnershebbenduseen inkomen.Bijdenegen gezinnen inKralingen-West iser slechts inééngeval sprake vantwee inkomens.Een
derdevandegeïnterviewde gezinnen inWest leeftvaneen sociale
uitkering.Hetnetto-inkomensniveau vandegeïnterviewde gezinsleden
inKralingen-Oost isaanzienlijk hoger danhet inkomensniveau in
Kralingen-West.Het inkomensniveau vandehuishoudens inOost varieert
vancirca3800guldentotmeer dan6100guldennettoper maand.Het
inkomensniveau vandegezinnen inWest loopt vancirca 1300gulden tot
maximaal circa2300gulden.Het gemiddelde inkomensniveau inWest
bedraagt ongeveer ruim 2000gulden,waar 3à4personen vanmoeten
leven.De inkomensverschillen tussendegeïnterviewde gezinnenuit
OostenWestworden enigszinsweerspiegeld inhet verschil in (recreatie)goederenwaarover degezinnenbeschikken. InOostbeschikken alle
gezinnenover eenauto,verder zijnbijdezegezinnen eenzeilboot,
eenski-uitrusting en/of eenhome-computer aanwezig. InWestbeschikkenzesvandenegengezinnenover eenauto.Eéngezinbezit een
stacaravan.

Evenalsbijde jongevolwassenen vindenerbijdegezinnen diverse
veranderingen inde leefsituatieplaats.Belangrijke veranderingen
zijnteneerstedekomst vankinderen,het ouder enzelfstandig worden
vandekinderen,deperiodewaarindekinderennaar schoolgaan.
Verder zijnsommigegezinnen recent verhuisd, sommige gezinsleden
kampenmetgezondheidsproblemen enhet netvanverplichtingen,diemen
isaangegaan,heeft zichgewijzigd.Aldeze veranderingen tezamen
bepalende invloed vandeveranderendekoopkracht envrijetijd op
openluchtrecreatie.

De toename vandekoopkracht ishoofdzakelijk tedanken aanhogere
inkomstenuitberoepsarbeid. Iemand isgaanwerken,deanderenhebben
eenbeterbetaalde functiegekregen,enéénpersoonheeft een erfenis
gekregen.Het zijnvoornamelijk degezinnenuitOostdiemeerkoopkrachthebbengekregen.Degeïnterviewde gezinnenuitWest zijnop
tweenaalle inkoopkracht gedaald.Deoorzakenhiervoor variërenVan
eengeringere uitkering, inflatie,werkloosheid,korting ophetambtenarensalaris tothet stoppenmetwerkenvanwegedekomst vaneenbaby.
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Oorzaken vandetoenamevanvrijetijd zijn:stoppenmeteenbaan
waardoor menhuisvrouw ofwerkloos isgeworden,verandering vanbaan
enmeer vrijedagen gekregen.Deoorzakenvandeafname van vrijetijd
zijn:gestartmeteenbaan,eenkind erbijgekregen (meerhuishoudelijkearbeid)enhet opzettenvaneeneigenbedrijf.
Ouderen
Intotaalzijntwaalfouderepersonen geïnterviewd.De leeftijd van
dezepersonenvarieert van57tot 73 jaar.Degemiddelde leeftijd van
degeïnterviewde ouderen inKralingen-West iscirca64 jaar.InKralingen-Oost zijndegeïnterviewden opéénnabijna 60 jaar.Zowel
alleenstaande alstweepersoonshuishoudens zijngeïnterviewd. Degeïnterviewden zijnhuisvrouw en/ofgepensioneerd ofarbeidsongeschikt. In
eenaantal gevallenwordtnogeenbeperkt aantal urenberoepsarbeid
verricht.

Vijfpersonenwonen inKralingen-Oost.Het inkomensniveau vande
huishoudenswaartoe dezepersonen,behoren,loopt van2100totmeer
dan10.000guldennettoper maand.Eénalleenstaande vrouwheeft een
betrekkelijk laag inkomenvan2100gulden.Deanderevierhuishoudens
beschikken over een inkomendathoger isdan 3000guldenper maand.
Het inkomensniveau vandezevengeïnterviewden inKralingen-West loopt
vancirca 1800tot 2300guldennettoper maand.
De (recreatie)goederenwaarover dehuishoudens inOostbeschikken zijn
devolgende:allehuishoudenshebbeneenauto;tweehuishoudensbeschikkenover eentweedewoning; intweehuishoudens iseengolfuitrusting aanwezig. InKralingen-West beschikt dehelft vandehuishoudensover eenauto,tweehuishoudenshebben eenvolkstuin.
De stabiliteit vandehuishoudenssamensteling iskenmerkend voor de
ouderen inOost.Intweegevallen isdewoonsituatie veranderd.Door
eenaantalouderenwordt veranderingen vansociale contacten genoemd.
Debelangrijksteverandering voordegeïnterviewde ouderen isde
verandering vanhun verzorgingspositie. InKralingen-West isdestabiliteit metbetrekking totdewoonsituatie endehuishoudenssamenstellingkenmerkend voordegepensioneerden. Bijde arbeidsongeschikten
zijntenaanzienhiervanwelwijzigingenopgetreden.Bijdegeïnter-
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viewdehuisvrouwen isdewoonsituatie veranderd, maar nietdesamenstelling vanhethuishouden.Bijallegeïnterviewden inWest zijnhun
socialecontacten veranderd.
Deouderen verkeren ineen levensfase,waarinhunkoopkracht overhet
algemeenniet meer toeneemt.Slechtséénvandegeïnterviewdenheeft
meerkoopkracht gekregen,omdat deze zijnpartnerheeft verloren.De
ouderenenhunpartnersdie (vervroegd)gepensioneerd zijn,hebben de
inkomensdaling vantevorenkunnen zienaankomen.Eenabrupteverandering treedtop indienmenarbeidsongeschiktwordt.
Er iseenduidelijk verschil tussen degeïnterviewde ouderen inOost
enWest.InOost nemendebestedingsmogelijkheden intweegevallen
niet afof isdeafname slechts gering.Slechts inééngeval isde
koopkrachtdaling drastisch tenoemen.Vermoedelijk isdezeweinig
ingrijpende verandering inkoopkracht eentypischbeeld voor eendeel
vandeouderen ineenrelatief welvarendeomgeving zoalsKralingenOost.Eendeelvandeouderenuit dehoge statusgroep mobiliseert
anticiperend opdeovergang vanwerkennaarnietofminder werken
andere inkomensbronnen.Het resultaat isenerzijds een gecreëerde
geleidelijkeovergang naardenieuwe situatieenanderzijds geenof
eengeringedaling inbestedingsmogelijkheden. Intweegevallenbestaandeze inkomensbronnen uitaandelen,obligaties,commissariaten en
dergelijke.

EnkeleouderenuitKralingen-Oost bestedenmeestal nog eenbeperkt
deelvanhun tijd aanbetaalde arbeid.Bijvrijwelalleouderen isde
hoeveelheid vrije tijd toegenomen.Deoorzakenhiervoor zijn (vervroegde)pensionering,arbeidsongeschiktheid ofhuisvrouwworden.

4.2 Vrijetijd,koopkracht ensociale context
Hethandelen vanactoren is ingebed ineensocialecontext,die is
opgebouwd uit instituties enpraktijken.Wekunnenbinnendeze sociale
context verschillendehandelingscontexten onderscheiden,dievanbelangzijnvoorhet recreatiegedrag. Binnenhet gezin,de familie,de
vriendenclub,ophetwerk en indebuurtwordendecontactenonderhoudenvia face-to-faceontmoetingen. Institutionele regelingen kunnen
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ook zonder directe face-to-facecontacten overgedragenworden.Zo
bestaan regelingent.a.v.uitkeringen onafhankelijk vandeface-tofacecontacten tussen deuitkeringstrekkende ende vertegenwoordiger
vandeuitkerende instantie.Dematewaarindeze regelingenhetrecréâtiegedragbeïnvloed en isafhankelijk vandewaarden,normenen
strategieën,diedebetrokkenenhanteren (AnderssonenDeJong, 1985).
4.2.1 De socialecontext van jonge volwassenen
Uitde interviewsblijktdatde jongevolwassenen strevennaar een
zekereonafhankelijkheid tenopzichtevanhet gezin,ennaarhet
ontwikkelenvaneeneigen levensstijl.Degerichtheid ophet vriendschapsnetwerk iseenbelangrijk kenmerk vanmetnamede alleenstaande
jongevolwassenen. "Leisure settings"waar consumptiegebonden gedrag
plaatsvindt,zoalshetcafé,dediscotheek,debioscoopvormenontmoetingspunten.
Depositie die jongeren insocialenetwerken inneemt ismede van
invloed opdewijzewaarophet consumptiepatroon enhet recreatiegedragwordtaangepastbijdalendekoopkracht.
Vrienden envriendinnenkunnen alsvangnetdienen,ombijvoorbeeld in
het geval vanwerkloosheid, verveling endoelloosheid tegentegaan.
Bovendienkunnenvriendenhelpendetijdopeenweinig geldrovende
wijzedoor tebrengen.Vrijetijdsbestedingthuis endeweinigkapitaalsintensieve dagrecreatievebezigheden lenenzichhier goedvoor.
Voor sommige jongeren ishet ouderlijkhuis metde faciliteiten ophet
gebied vandeopenluchtrecreatie,diedatbiedt,eenbuffer tegen een
verarming vanhet recreatiegedrag door eendalendekoopkracht.
Debetekenis vanhet vriendschapsnetwerk neemt veelalafalsde jonge
volwassenen eenvastepartner krijgen,waar zealdanniet meesamenwonen.Deeerste vormvanvrijetijdsbestedingdiedanaanbetekenis
inboet ishetuitgaan.Deconsequenties voorhet consumptiepatroon van
het aangaan vaneenvaste relatie zijnhet meest ingrijpend alsaan
deze relatieeentoekomstperspectief wordt verbonden,eenperspectief
waarbepaaldeomvangrijke uitgavenpostenbijhoren zoalshetkopenvan
eenhuis.Het leidt tot spareneneen relatief sober leven.Deuitgavenvooruitgaan,vakanties,weekendenwegkunnen erdoorwordeninge-
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perkt.Dergelijke aanpassingen vanhet gedragconstateren we vooral
bijdewerkende jongevolwassenen diemeer tebestedenhebbengekregen.
De toenamevankoopkracht betekent dusniet zonder meer dat ermeer
geld aanrecreatiewordtbesteed. Dithangt af vande fasewaarinde
jongeren verkeren,het relatienetwerk waarin ze leven,hetperspectie:
datzeophun levenhebben endehoogte vanhun inkomensniveau.
Eenactieveofpassieve opstelling indevrijetijdsbestedingen inde
openluchtrecreatie issterk gerelateerd aanhetaldanniet aanwezig
zijnvanstimulansen uitdedirecte socialeomgeving.Vrienden en
vriendinnen spelenhierbij eensleutelrol.Ook inde sfeer vanopenluchtrecreatie zijnhet vriendenof vriendinnen dieelkaar aanzetten
totactiviteiten.Het lerenkennenvannieuwe vrienden leidtbijeen
deelvande jongeren totdedeelnameaannieuwebezigheden.Enandersombetekenthet verlies vansociale contactenveelaldatbezigheden
wordenafgebroken.Vooralhet startenof stopzetten van dagrecreatieve
activiteiten isoverhet algemeenveel sterker gerelateerd aande
dynamiek insociale relatiesdanaanveranderingen vankoopkracht of
vrije tijd.Bijdewerkloze jongeren ishetwelofnietdeelnemen aan
openluchtrecreatie,wellicht nog sterker danbijdewerkenden,afhankelijk vandebetekenis vanhet vriendschapsnetwerk. Bijdewerkende
jongerenkunnenook collega's totdedeelname aan openluchtrecreatie
stimuleren.

Dewerklozenworden geconfronteerd met regelsdiezijnverbonden aan
het ontvangen vaneenuitkering.Dewerklozenkunnenmetdeze regels
meerof minder strategisch omgaan.Degeïnterviewde werkloze jongeren
zijnallenafhankelijk vaneenbijstandsuitkering.Hunpositie als
werkloze wordtdus ineerste instantiebevestigd door de sociale
contactenmetambtenaren vandeSocialeDienst.Eenvande regelsdie
deSocialeDiensthanteert is,datwerklozenpermanent beschikbaar
dienenteblijvenvoordearbeidsmarkt. Inverbandhiermeewordenze
verplicht gesteld tesolliciteren.Dewerkloze jongerengaanzeer
verschillend ommetdezeregels.
Bijsommige jongeren vormen de institutionele regelseen versterking
vanhunbeleving vandesituatiealsongelegimiteerd.Veelactiviteiten,zoals vrijwilligerswerk enhet volgen van cursussen zijnverbon-
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denmet sancties.Hetwerkloos zijn leidtbijeenaantalwerklozen tot
apathie.Doordewerkloze zelfwordt zijnsituatieniet geaccepteerd.
Deze jongerenbesteden eengroot deel vanhunvrije tijd inde eigen
woning,neemtweinig deelaanopenluchtrecreatie enaan georganiseerde
vormen vanvrijetijdsbesteding.
Andere jongerenaccepterenhun situatie enpassen zichopbewuste
manier aan.Zegaanopeen strategischewijzemetde institutionele
regelsomenweten voor zichzelf zinvolle vormen vantijdsbestedingte
creëren.Vrijwilligerswerk enbepaalde cursussenvereisen eenbinding
indetijd,dieniet tekombineren ismetdepositie vanwerkloos
zijn.Omdesondankshieraan tekunnendeelnemenworden strategieën
ontwikkeld.Hetdoor deSocialeDienstalsberispelijk betiteld gedrag
wordt verborgengehouden.Erwordt duseensfeer vangeheimhoudinggecreëerd.Omdezewerkloze jongerentemogen interviewen moest eerst
zeernadrukkelijk deanonimiteit vanhet gesprek worden gegarandeerd.
Formeel gezienhoudt menzichaande sollicitatieplicht en ismen
uiterst voorzichtig inhetgevenvan informatie over vrijwilligerswerk
encursussen.Zwartwerkenwerdhoogstens tijdensdegesprekken tussen
de regelsdoor gesuggereerd.
Dezestrategieën zijnkenmerkend voorhet conflict tussenenerzijds de
regelsdieuithet sociale zekerheidsstelsel voortvloeien enanderzijdsde regels diegeproduceerd worden indesocialepraktijkenwaar
menaandeelneemt (AnderssonenDeJong, 1985).
Het vrijwilligerswerk isvoor dezewerkloze jongereneenuitkomst
gebleken.Zowelhet vrijwilligerswerkalsdecursussen endehobby's
diewordenbeoefend, staan inhet teken vanhet zoekennaar eenbetaaldebaanof inrelatiehiermeehetopdoenvandiverse vaardigheden.
Deaanspraken ophethandelen vanuit deze context zijndominant ten
opzichte vandeaanspraken vanuithet vriendschapsverband. Dit gaat
tenkostevandetijddieaanopenluchtrecreatie wordtbesteed.Vooral
het spontaanwandelenen fietsenkomen sterk indeverdrukking.De
openluchtrecreatie krijgtnieuwebetekenis:debetekenis vanechte
vrijetijd.

4.2.2 De socialecontext vangezinnen
Degezinnenmetkinderen zijn sterk gericht opdeprivésfeerwat
betrefthunvrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatie.
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Degezinsledenbrengendezeoriëntatie opdeprivésfeer inverband met
verschuivende interesse.Hetvroegere vriendschapsnetwerk washet
socialekader waarinde interessenwerdenge(re)produceerd. Het
vriendschapsverband dat instandwerd gehouden in ontmoetingsruimten
zoalshet café,heeft inde loopder tijd een gedaanteverwisseling
ondergaan.Vriendenenvriendinnen zijngeleidelijk aan ineenandere
levensfase terecht gekomen.Zehebben eveneenskinderen gekregen en
gaangeleidelijk minder uit.Het resultaat is,dathetvriendschapsnetwerk niet meer standhoudt endevroegere interessenniet meer
gevoedworden.Wat ermaximaaloverblijft ishetnuveel sporadischer
contact tussengezinnen,maar nognauwelijks indiscotheken ofcafé's.
Het (veranderend)consumptiepatroon vandegezinnenwordt door de
interactie tussendegezinsledenbepaald.Deoriëntatie opdekinderen
endewoning ishierbijeenbelangrijke structurerende factor.

Inhet algemeenbetekent dekomst vankinderen eenversterking vande
familiekontakten. Eendeelvandegeïnterviewde gezinsledenheeft
echter nauwelijks familieofheeft zeer weinig contact methun familie.De invloed vande familieophet consumptiepatroon isbijhen
minimaal.Aanhetbezoeken van familieleden zijnmeestalkosten voor
het vervoer verbonden.Verder ishet omgaanmetde familieoverhet
algemeen eentijdsintensieveenweinig consumptiegebonden bezigheid.
Deomgang vindt vooral indeprivésfeer plaats enrelatief weinig in
ruimtenwaar eensterkeconsumptiedwang aanwezig is,zoals incafé's.
Eenaantalgezinnenprofiteert vande familiedoor erdekinderen
regelmatigonder tebrengen.Zowordendekosten vandeoppasuitgespaard.Dit isvoor eendeelvandegezinnen eerderhet onbedoeld
resultaat vanhethandelendaneenbewustnagestreefd effect.Soms is
hetechter weleenbewust onderdeel vaneenbezuinigingsstrategie.
Bijvoorbeeld bijdemoedersdiewerkenomhet inkomenaantevullen.
Er zijnperiodendatdekinderennietopschoolkunnen zijn.Dan is
hethandig alsde familiebijspringt.
Inenkelegevallenkomt naar vorendat familieleden directe financiële
ondersteuning verlenen.Dezeondersteuning vindtplaatsbijdegezinnendienuminder tebestedenhebbenenwaar de familieband stevigis.
Wat detijdsbestedingbetreftworden vooraldemoeders,maarook de
vadersgeconfronteerd metaansprakenophunhandelen vanuitdegezinssituatie.Hoedeoudershiermee omgaan,hangt onder anderevanhet

87

socialemilieuaf.
Eenbuurtgebonden verschijnsel,datwe inKralingen-Oost tegenkwamen
onder eendeelvandegeïnterviewden, isde informelehulpverlening.
Dezehulpverlening functioneert alshulpbron omdegeldende claimsop
hetgedrag vandemoeders teverlichten. Ingeval vanziekte,ofom
eenoppas tekrijgen,wordenbuurvrouwen ingeschakeld.Er issprake
vaneensociaalnetwerk,datzichnaar onze indruk totmoedersbeperkt,diezich ineenvergelijkbaresituatiebevinden.Viadekinderenheeft menelkaar lerenkennen.
Bijdegeïnterviewden inKralingen-West isdeze vormvan onderlinge
hulpverlening totonzeverbazing nietnaar vorengekomen.Welis,
zoalshiervoor isgebleken,het familieverband voor de geïnterviewden
inWest vanbelang voordeonderlingehulpverlening.
4.2.3 De sociale context vanouderen
Het isnietmogelijk ingeneraliserende zintesprekenover demeest
betekenisvolle socialekadersdiebijouderen van invloed zijnophun
gedrag.Er iseenduidelijk verschil tussendealleenstaande ende
gehuwdeouderemensen.Bijde laatstgenoemden isdehuwelijksrelatie
meestal vangrootbelang voor detotstandkoming vanhet tijd-en
geldbestedingspatroon. Daarnaastkunnenoud-collega's,vrienden en
familieleden eenrolspelen.Deouderealleenstaanden zijnveelal min
ofmeer autonoom indezeggenschap over tijd engeld.Dit sluituiteraardnietuit,dathungedragbeïnvloedwordt doorhet aanbod van
voorzieningen,door reclameetcetera.Er zijndaarnaast ouderendie
sterk geïntegreerd zijn inbijvoorbeeld vriendenclubs.
De invloeddiedegehuwdenopeikaars tijd-engeldbestedinguitoefenen ismeestalgroot.Dehuwelijkspartnersbeperkenelkaar inhun
uitgaven voor vrije tijd en somsook indeactiviteiten die (kunnen)
wordenondernomen.De invloed vandezeggenschapoverhethandelen op
tijdbestedingenuitgavenkomt duidelijk naar vorenbijdegeïnterviewdendiehunpartner door sterftehebbenverloren.Niet alleen
vanwegedeautonomie diedanoptreedt over detijd-en geldbesteding,
maarook vanwegede situatiedathet inkomenaanéénpersoontengoede
komt.Hetkan leidentot eentoenamevantijd-engeldbesteding aan
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bepaalde vrijetijdsbezigheden.Eendeel vandeouderemensen die
alleenkomt testaan,gaatnuveelmeer uitdan indeperiode dat ze
methunpartner samenleefde.Hetuitgaanheeft eenandere betekenis
gekregen.
Ineenaantalgezinnenwaar demanoorspronkelijk voor eenbelangrijk
deelzeggenschapoverdegeldbesteding uitoefende,wordt insituaties
vanfinanciëleproblemenhet financieelbeheer volledig aandevrouw
overgedragen. Inanderegevallen lijkt deorganisatie vandecontrole
overde financiënniet fundamenteel gewijzigd tezijn.
Eendeelvandealleenstaande ouderenneemt zelfstandig beslissingen
over uitgavenenover tijdbestedingzonder inmenging van familieof
bekendendaarin tebetrekken.Voor eenander deelvande alleenstaande
ouderenzijnvrienden enkennissen of familieleden zeerbelangrijk
voordevormgeving vandetijd-engeldbesteding.Eenbelangrijk deel
vandeuitgavenwordengereserveerd omdeher enderwonendebekenden
makkelijk tekunnenbezoeken.Alsdebestedingsruimte inkrimpt,probeert mendeautotevrijwaren vanbezuinigingen.
Decontactendiedealleenstaande ouderemensenwillen onderhouden
leggenduseenclaimopdebestedingsruimte.Eenaantalouderenonderneemt bepaaldedagrecreatieveactiviteiten omcontacten teleggen.De
ouderenuitdehogere socialemilieusnemen aan kapitaalsintensievere
activiteiten deel.Ombijafnemendekoopkracht tochaandezeactiviteitentekunnendeelnemen,moeten zewel concessies doen.Dan spreken
die voorzieningenaandiepassenbinnenhet socialemilieu endie toch
relatief goedkoopzijn.

Juist omdat degepensioneerden relatief weinig verplichtingenhebben,
kunnenzeandere mensenhelpen.Ookbijdearbeidsongeschikten ende
huisvrouwen diemeer arbeidsvrijetijdhebbengekregen,wordtdetijd
voor eendeel inbeslag genomendoorhulpverlenende activiteiten. Soms
nemendezeverzorgendeactiviteiten eendermatebelangrijkeplaats in,
datdaardoor devrijetijd voor zichzelf inhet gedrangkomt.
Door detoenamevanverzorgendebezighedenkunnendevrijetijdsbezighedenwaarnogaandeelgenomenwordt,relevanter worden.Tenopzichte
vandeveleverplichtebezighedenwordenhet devrijheidsgebiedenbij
uitstek.
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Dewijzewaaropgepensioneerde,arbeidsongeschikten enhuisvrouwen na
hetophoudenmetwerkendevrijetijdbesteden,hangt inbelangrijke
mate samenmet:
- deveranderde zeggenschap overhet gedrag,waardoorhet aantal
bezighedenmeteenverplichtkarakter vaak toeneemt;
- demogelijkhedenomvrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatie te
benuttenomuiteensituatievansociaal isolementofapathie te
raken (bijarbeidsongeschikten).
Bijeendeelvandeouderemensen isook deafstand diezezelf tot
jongeremensencreërenvan invloed opdetijdsbesteding.Deze ouderen
trekkenhet liefstmet leeftijdsgenotenop.Dit isvan invloed op
openluchtrecreatie. Eenoudere manheeft zichbijvoorbeeld teruggetrokkenuiteendoor jongerengedomineerde visclub.Hijheeft zelf met
andereouderen eennieuwe clubopgericht.
Sommigeouderengaanzeer ver inhet mijdenvan jongeren.Zenemen
slechtsaanopenluchtrecreatie deeloptijdenwaarophet aantal jongerenminimaalis.

4.3 Vrije tijd,koopkracht en verzorgingspositie
4.3.1 Vrije tijd,koopkracht enwerkenden
Mensen,diebetaaldeberoepsarbeid verrichten, zijngenoodzaakt om
struktuur inhunhandelen tebrengenvolgensde regelsdiebinnenhet
arbeidsbestel gelden.Deze struktureringvanhethandelenheeft altijd
consequenties opdekorte termijn.Hetkanookdoorwerken op langere
termijn.
Bijwerkenden zienwe vaker danbijdeniet-werkenden eenpre-occupatieofgeoriënteerdheid opdetoekomst.Ditheeft danweer effekten
voorhethandelen inhetheden indezinvaneenuitstel vanbehoeftebevrediging indevormvan sparenofveeltijd steken inactiviteiten
(bijv.cursussen volgen)diepas later eenrendement zullenopleveren.
Inalle levensfasen vindenwevoorbeelden vanmensen,diedoorhun
toekomstperspectief, zichnubeperkingen opleggen.Sommige jongeren
handhavenhunconsumptiepatroon uithun studietijd. Detoename in
koopkracht leidt dantot sparen.Ze zijngeoriënteerd opdeaanschaf
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vaneeneigenhuis en/of auto.Deaanschaf van luxeartikelen,het
uitgaan,devakantiebesteding endeuitgavenaankledingwordenbeperkt gehouden.Gezinnenhebben vaakhoge vaste lasten indevormvan
hypothekenenleningen.Dekostenvoordekinderenworden steeds
hoger.Dezorgvooreenaanvulling ophetpensioen leidt tot sparen.
Voor anderewerkenden staathetbenutten vandemogelijkhedentot
consumptie envrijetijdsbesteding inhet nucentraal.Demogelijkheden
dieerqua financiële armslag iswordengebruikt voordeconsumptiebehoeften vannu.Devrijetijdwordt voorbevrediging vanbehoeften in
depersoonlijke ensociale sfeerbenut.Vaak zienwemengvormen tussen
deeerder genoemdeopdetoekomst gerichte levensstijl ende inhet nu
levende.

Hethebbenvanweinig vrijetijdhoeft opzichniet tebetekenendat
menminder tijdbesteedt aanvrijetijdsbesteding.Devrije tijdkan
ookaanbetekeniswinnendoorhet contrast methet verplichtekarakter
vanhetwerk.Afname vanvrije tijdwordtdusnietnoodzakelijk negatiefbeleefd enleidtniet automatisch tothetbesteden vanminder
tijd aanvrijetijdsbesteding.
Bijdetwee-verdieners zienwehetprobleem vandeafstemming vande
afzonderlijkeactiviteiten vandegezinsledenopelkaar. Ineengezin
waar eenvolwassene (meestaldehuisvrouw)altijd thuis is,verloopt
deafstemming soepeler. Inhet twee-verdieners gezinwordenallerlei
strategieën ontwikkeld enhulpmiddelen gebruikt,die eenkonkrete
invullingkrijgen intijdenruimte.Menhoudtbijvoorbeeld eengezamenlijke agendabij,dieopeencentraleplaats inhuis isneergelegd.
Menheeft vastetijdenwaarop iedereenelkaar zietendegemeenschappelijke enafzonderlijkeplannenbesprokenworden.Erwordthulpvan
derden ingeschakeld dietakenovernemen dieandersdoordehuisvrouw
gedaanzoudenworden.Doordat degezinnen inOost meer financiële
armslaghebben ishet makkelijker voorhenombetaaldehulptegebruiken.

4.3.2 Vrijetijd,koopkracht en niet-werkenden
Bijdiegene,diegeenbetaaldeberoepsarbeid verrichten,vindt de
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structurering vanhethandelen plaats vanuit eenofmeerdere andere
handelingssystemendanhetbetaaldeberoepsarbeid. Indirectwerkende
regels vanhet arbeidsbestel door opdemensen,diegeenbetaalde
beroepsarbeid verrichten.Hier voorhet gemak niet-werkenden genoemd.
Huisvrouwen ondervinden de invloed vanhetwerk vandeman indevorm
vantijdenwaaraanhijzichmoethouden,demaatschappelijkepositie,
diehetwerk vandemanmet zichmeebrengt enhet inkomen,datdeman
verdient.Werklozenondervindenderegels vanhet socialezekerheidsstelsel,diegericht zijnophet zosnelmogelijk weerkunnen intreden
inhet arbeidsproces.Eenaantalwerklozenprobeert de structurering,
die vanuithetwerk plaatsvindt,opdetijdsbestedingnatebootsen.
Dearbeidsongeschikten, deVUT-ersendegepensioneerden blijkenhet
minstonder invloed te staanvande regelsvanuit arbeidsbestel.Bij
hen isdeelnameaanbetaaldeberoepsarbeid geheel vrijblijvend.
Het verliesaanstructuur vanhethandelen doorhet verliesaanbetaaldeberoepsarbeid wordt opuiteenlopende wijzeopgevangen.Een
aantalhuisvrouwenheeft nooitbetaaldeberoepsarbeid verricht enkan
daardoor niethunhuidige situatievergelijken meteensituatieals
werkenden.Bijdemeesteniet-werkenden betekenthun situatieook dat
zeeenrelatief geringekoopkrachthebben.Aangezien depensioenuitkering,dearbeidsongeschiktheidsuitkering endewerkloosheidsuitkeringgebonden isaanhet laatstgenoten inkomenvindenweookbijde
niet-werkenden sterk uiteenlopende inkomens.

Huisvrouwen
Deactiviteiten vanhuisvrouwenwordengestructureerd vanuit deverplichtingenaanhetgezineneventuele andere sociale verplichtingen.
De ruimtediezevoor zichzelf creëren zowelquatijd alsgeldbesteding iszeer verschillend.
Huisvrouwen inOost en jongevrouwen inhet algemeengaan meestal
bewuster methun tijdomdanhuisvrouwen inWest enoudere vrouwen.De
zorg voorkinderen,huishouden eneventueel familie en/ofburen is
voor deeerst genoemden eerder eenkeuzedaneenplicht.Dehuisvrouwen inOosthebbenmeer financiëearmslagdandie inWest.Dat maakt
het makkelijker omactiviteiten teontplooien,diegeldkosten.Het
nemen vaneenoppas voordekleinekinderenomalleenofmeteen
vriendin tekunnengaanwinkelenofnaar eencursustekunnengaan is

92

eenmogelijkheid,diewordtbenut.
Ouderehuisvrouwen eneengedeelte vande jongehuisvrouwen inWest
ziendezorg voorkinderen,huishouden en familieleden alseenplicht.
Activiteiten voor zichzelf wordenbeperkt enmogenniet tenkostegaan
vanhet gezin,hethuishouden ofde familie.Menvindthet niet gepast
omdekinderen naar decrèche tebrengen.Ditplichtsbesef jegensde
kinderenkanzichook uitstrekken totuithuiswonendekinderen.
Hierdoor ontstaanbeperkingen aandetijdsbestedingvandezevrouwen.
Alsdevrouwdoor dekomst vaneenkind isopgehoudenmet werken
verandert dekoopkracht vaak drastisch.Dit leidtnoodzakelijkerwijs
totaanpassing vanhet consumptiepatroonenhet recreatiegedrag. De
autowordtbijsommigenweggedaan.Devakantiewordtovergeslagen.De
uitgavenaankleding enhobby's verminderen.De financiële noodzaak
maakthet destemoeilijker voor dezehuisvrouwenomtijdofgeld voor
zichzelf tevragen.Endatterwijl voorhuisvrouwen vrije tijd meer
danvoor anderecategorieën "tijdvoor zichzelf"eneruit zijn is.Een
uurtje zwemmen indeweek,zaterdagmiddag alleenófmet eenvriendin
de stad interwijldeechtgenoot ofomaopdekinderenpast,het
volgenvaneencursusofalleenof met eenvriendinopvakantie.
De tijd vanhuisvrouwen issterk versnipperd.Allerlei tijdschema's
vanmanenkinderen moetenbewaakt worden.Vaak isdehuisvrouw diegenediehiervoor deverantwoordelijkheidheeft.Dit versnipperde
karakter vandevrije momenten zonder aanspraken vanuithetgezinof
hethuishouden zijnniet voor iedereenzomakkelijk tebenutten.De
verwachtingenophetaltijdbeschikbaar zijn isvoor veelvrouwen een
belemmering watbetrefthet claimen vantijd voor vrijetijdsbesteding.

Werklozen
Depogingen omeenzinvolle tijdsbestedingtevindenalswerkloze
wordtdoor verschillende omstandighedenbelemmerd.Hetbeeld vande
werkloosheidspositiealsmaatschappelijk niet legitiem, de financiële
positie endezorg voor detoekomst legtbijsommigewerkloze een
zodanige druk,datdievoorkortere of langdurige tijd inapathie
vervalt.Ditkanzichbeperken tot eenkorteperiodegevolgddoor een
heroriëntatie opde situatie.Apathiewerktniet alsstimulansom
actief tezijnophet terrein vandeopenluchtrecreatie.
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Veelwerklozen ondervinden steunvanhunomgevingomdewerkloosheidssituatie teaccepteren ennietalstekenvaneigen falentezien.
Vroeger of later ontdekt dewerkloze vaak de faciliteiten enmogelijkheden indeeigenomgeving,dietothetvindenvannieuwebelangstellingsveldenentoteenherstructurering vandetijd-en geldbesteding
leidt.Denoodzaak omtekiezenwordt duidelijk.
Voor de jongewerklozen ishetbezuinigen opuitgaaneenmoeilijk
punt.Ditwilniet zeggendatuitgaaneenpost vormtdievanzelfsprekendbuitenschotblijft als erbezuinigd moetworden.Uitgaanblijkt
weleenbezigheidwaar dedeelnamenietwordt stopgezet,maarhoogstenswordtde frequentie ofdewijzevanuitgaanbeïnvloed.Eendeel
vande jongewerklozenbezuinigtpertinent nietopdewijzewaaropmen
uitgaat.Deze jongerenhebben eenbeeld vanuitgaan alseenrecreatievormwaarbijconsumpties niet tevermijden zijn.De jongerendie
ondanksdezebeeldvorming doorhunafnemende of geringekoopkracht
gedwongenworden tebezuinigen,doenditmetmoeite.
Alsuitgaannietmeer verbondenwordtaanconsumptiedwang ishet
minder moeilijk omondanksafnemendekoopkracht tochvakeruittegaan
endematevanconsumptiegebondenheidterug te schroeven.Dit toont
aandatafnemendekoopkracht geeneenduidige effectenheeft opvrijetijdsbesteding.
Alsdebestedingsruimte geringer wordt,treedt eengroter bewustzijn
opvandekeuzendiegemaakt moetenworden.Menwordtmeerbewust van
debetekenis vandiverse vrijetijdsbezigheden,die verschillen inde
matevanconsumptiegebondenheid. Hetblijkt dateendeel vandewerklozenaandemeer eenvoudige enrelatief goedkopedagrecreatieve
bezigheden zoalswandelen enfietseneenbetekenis toekent incontrast
metmeer geldrovendebezigheden.
Werkloosheid bijdekostwinner ingezinnen leidt minder vaak tot
apathische reactiesalsbijdewerkloze jongeren.Wellicht ishet
vermogengroter omdewerkloosheid als structureel gegevenenomeigen
beperkingen teaanvaarden.Deaanpassing aande situatie zowel financieelalsquaactiviteitenpatroon vraagt desondanks denodigeaandacht.Erwordtbezuinigd opluxeartikelen,uitgaanenvakantie.De
kinderenmogenniet te lijdenhebbenonder dedalendekoopkracht.Door
zichzelf financiëlebeperkingenopte leggen voordatdekinderenzich
hoeventebeperken,wordthet makkelijker voor dekinderenomde
bezuinigingen teaanvaarden.
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Deactiviteiten sluitenvaak aanopdemogelijkheden,die zealkenden
vanvroeger,eenvastekopkoffie inhetbuurtcafé,nu 'sochtends in
plaats vandepils 'savonds,klussen,hethuis verbouwen,lezen,
meehelpenmethuishoudelijkewerkzaamheden. Somsworden dergelijke
gedragsveranderingen vastgehouden nahetweerwerkhervatten.Deextra
aandacht voorhethuishouden endekinderenblijft vaak. Inandere
gevallenneemt mengeheel enalhet oudepatroon vanvóórdewerkloosheidweerover.

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid isvaak eenabrupte verandering.Somskanhet
geleidelijk gaan,waarbijeen langdurige ziekteperiode overgaat in
arbeidsongeschiktheid.
Bijarbeidsongeschikten isde fysiekeenpsychische conditie een
belangrijke factorwatbetreft deelnameaanvrijetijdsbestedingen
openluchtrecreatie. Bijde jongearbeidsongeschikten wordtde situatie
alsarbeidsongeschikt alseenmogelijkheid gezienomtoteenveranderingquawerk en/ofberoeptekomen entothernieuwde initiatieven op
maatschappelijk terrein.Bijouderearbeidsongeschikten isdekans op
herintreding inhetarbeidsproces gering. Isdeziekteplotseling en
onverwacht gekomendanvraagthet verwerken vanhet verliesaanwerk,
vandeziekte zelf envandeveranderende thuissituatie overhet
algemeen eenlangetijd.
Vrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatie kunnenmiddelen zijnomeen
nieuwezingeving tevinden.Hetverliesaankoopkracht wordt bij
ouderenvaak gerelativeerd. Zegrijpen terugopervaringenuithet
verledentoenzeookweinig tebestedenhadden.Voorhunkinderen is
het vaak moeilijker omde financiëlebeperkingen teaanvaarden.
Dearbeidsongeschikten dieernstig lichamelijk ofpsychisch ziek zijn
geworden, rakenmakkelijk sociaalgeïsoleerd.Ditgeldt metnameals
de stimulans vananderen tothetontplooien van initiatieven gering
is.Degrotehoeveelheid vrijetijdkaneenprobleem vormen.Vrijetijdsbestedingofopenluchtrecreatie kandanhèt middelbijuitstek
vormenomuitdezedepressie tekomen.Stimulans vanuit lotgenotenof
speciale verenigingen zijndaarbijeenextra steun.Watdeopenluchtrecreatiebetreft,zijnhet vooraldemeer verplichtende enmeer
organisatie vereisende dagrecreatieve vormen,zoalsbv.tuinieren en
volkstuinonderhouden,diezichhiervoorblijken te lenen.Ditheeft
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enerzijds temaken metdeaandacht endevaardigheden dievoorde
beoefening ervannodig is.Debeoefening wordtgezienals eenuitdaging.Anderzijdskandezebeoefening leiden tot eenhernieuwde sociale
integratie.Voor dedeelname moetwelaanbepaalde (niet)materiële
voorwaardenworden voldaan (potentiële interesse,koopkracht). In
minderematevervullenookgeorganiseerde dagrecreatieve activiteiten,
zoalswandel-of fietsevenementendebovenbeschrevenbetekenis.
Gepensioneerden
Deouderenverkeren ineen levensfase,waarinhunkoopkracht overhet
algemeennietmeer toeneemt,terwijl dehoeveelheid vrije tijd drastisch istoegenomen.Deouderenenhunpartners die (vervroegd)gepensioneerd zijn,hebbende inkomensdalingvantevorenkunnen zienaankomen.Er iseenduidelijk verschil tussen degeïnterviewde ouderen in
Oost enWest.InOostnemendebestedingsmogelijkheden intweegevallenniet afofdeafname isslechtsgering.Vermoedelijk isdeze
weinig ingrijpende verandering inkoopkracht eentypischbeeld voor
eendeelvandeouderen ineenrelatief welvarend milieu zoalsKralingen-Oost.Eendeelvandeouderenuitdehoge statusgroep mobiliseert
anticiperend opdeovergang vanwerken naar nietofminder werken
andere inkomensbronnen.Het resultaat isenerzijds een gecreëerde
geleidelijke overgang naar denieuwe situatie enanderzijds geenof
eengeringedaling inbestedingsmogelijkheden.
Bijveelgepensioneerden inKralingen-Oost wordtde toenemende vrije
tijddusondersteund door eenvrijwelgelijkblijvend enhoog inkomensniveau en inrelatiehiermee debeschikking over materiëlehulpbronnen,zoalseengrote vrijstaandewoning met eenruimetuin.
Eenaantalgepensioneerden inWest spaart geld of 'hamstert'bepaalde
gebruiksgoederen voor deoudedag.Ditgaat voor eendeeltenkoste
vanuitgaven voor uitgaanendergelijke.Degepensioneerden inOost
kunnenvaak eengeleidelijke afbouw vanhetwerk realiseren.Men
handhaaft functies indewerksfeer,diedeovergang naarhet gepensioneerd zijnminder groot maakt.Vaakkanmennoggebruik makenvanhet
vrijetijdsmilieu,datbijhetwerkhoorde,enontmoet daar vroegere
collega's,diealdannietgepensioneerd zijn.

96

4.4 Vrije tijd,koopkracht en keuzeprocessen
4.4.1 Veranderende tijdsbestedingen recreatiegedrag
Inde Inleiding (4.1)hebbenwealgewezenopdegroteverscheidenheid
aanachtergronden voor veranderingen indehoeveelheid arbeidsvrije
tijd.Jongerenkregen meer arbeidsvrije tijd doorwerkloosheid en
minder arbeidsvrije tijddoorhet vinden vaneenbaan,meer urenaan
beroepsarbeid ofmeer urenaan studiebesteed.Bijgezinnennambij
enkelendehoeveelheid arbeidsvrije tijd toedoorhet stoppenmet een
baanwaardoor menhuisvrouw ofwerklooswerd, verandering vanbaanen
doorhet verkrijgen vanmeer vrijedagen.Afname vanvrije tijd vond
plaatsdoorhetbeginnen met eenbaan,hetkrijgenvan (een)kind(eren)enhetopzettenvaneenbedrijf.Bijdeouderen isbij vrijwel
allemaal dehoeveelheid vrijetijd toegenomen doorpensionering,arbeidsongeschiktheid ofhuisvrouw worden.De vraag isnuwatditbetekent voor detijdsbestedingenhet recreatiegedrag.

Jongeren
Dewijzewaaropwerkloze jongerenhun vrije tijdbeleven en invullen
varieert sterk.Eenaantal jongerenvervalt inapathie.Dedagengaan
doelloos voorbij. Zeblijvenbinnen zitten.Eenenkele verwaarloost
zichzelf.Hetwegvallen vaneenbelangrijkehandelingscontext alshet
werk leidt toteen sociaalvacuüm.Alsdangeennieuwe socialeverplichtingenwordenaangegaan (zoalsvrijwilligerswerk),dan isde
noodzaak toteenstrakke tijdsplanninggering.Werklozen nemenzich
voorveelteondernemen,maaruiteindelijk wordthier weinig van
waargemaakt.

Anderewerkloze jongeren ziendewerkloosheid alseenmogelijkheid om
praktijkervaringoptedoendoor middel vanvrijwilligerswerkof om
belangstellingsvelden teontwikkelen door middelvancursussenof
hobby's.Hetvrijwilligerswerken/ofdecursusgeefteengevoel van
zinvolheid.Deaanspraken vanuit dezehandelingscontexten zijndominantt.o.v.andereaansprakenopdetijd.Hierdoorkrijgt menweer
structuur indedag en indeweek.Erontstaat eenonderscheid in
activiteiten vanmeer enminder verplichtkarakter.Het isbijdeze
jongerenopvallend, dat verschillende vrijetijdsbezighedenelkaar snel
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opvolgenendathet scalavanbezigheden zeerbreed is.De toename van
vrije tijd isvoorhen i.t.t.deeerst genoemde jongeren eenbronvan
inspiratie.
De toenamevanvrije tijddoorwerkloosheid leidt tothet meer tijd
bestedenaanactiviteiten thuis,zoals slapen,etenendrinken,huishoudelijk werk.Ook ismenmeer methobby'sbezig, zoals schilderen,
knutselen.
Detoenamevanvrije tijd leidt opgeenenkelewijzetoteenveranderingvandeomvangofhetkarakter vandevakantiebesteding; enook
niet toteenanderepositie vanopenluchtrecreatie binnende totale
vrijetijdsbesteding.Of detoename vanvrije tijdaldanniet tot een
toenemendebetekenis leidt vanopenluchtrecreatie hangtaf vanandere
veranderingen inde leefsituatie,zoalsdeverandering van sociale
contacten,diemethetwerkloosworden gepaardkangaan.Ook bestaan
erbelemmeringen zoalseenafgenomenkoopkracht,diebepaaldehobby's
envakantiedeelnamebemoeilijken.
Debeleving vaneenafnamevandevrijetijd (vrijetijd indezinvan
mogelijkhedenvoor zichzelf)verschilt sterk tussendegeïnterviewden.
Toenemende aanspraken ophethandelen vanuit de beroepsarbeidssituatie
kunnengecompenseerd wordendoorafnemendeaansprakenvanuit eenanderehandelingscontext.Eenafname vandearbeidsvrijetijdwordt
daaromnietper sebeleefd alseenafnamevandemogelijkhedenomzelf
detijd intedelen.
Detoegenomen arbeidstijdheeft veranderingen teweeggebracht inde
beleving vandenugeringehoeveelheid vrijetijd.De vrijetijdwordt
nu intensiever beleefd enexpliciet omschreven alscontrasterend van
detijd,diebesteed wordt aanberoepsarbeid.
Kenmerkend voorde full-timewerkendendieminder vrijetijdhebben
gekregen isdestrakke indeling vandedoordeweekse dagen.Vanuur tot
uur isalles volgepland met activiteiten,die inhetbeginvandeweek
reedsbekend zijn.Spontaan recreëren isernauwelijksbij.Specifieke
vrijetijdsbezighedenworden steedsmeer naarhetweekend verschoven.
Bijde jongerewerkendedieduidelijk minder vrijetijdhebbengekregen,gaatdithoofdzakelijk tenkoste vandevrijetijdsbestedingen
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huishoudelijk werk. Inde sfeer vandevrijetijdsbestedingkomenwede
volgendeveranderingen tegen:minder sporten,minder uitgaan, stoppen
vancursussen,minder vrijetijdsbestedingthuis,ontspannendebezighedenwordenmeernaarhetweekend verschoven.Dedagrecreatieende
vakantiebesteding wordenniet zichtbaar door detoegenomenarbeidstijdenbeïnvloed.

Eenspecifiek probleem metbetrekking totdevrijetijdsbesteding van
degeïnterviewde fulltimewerkende jongeren isdeafstemming vanhun
vrijetijdopdemogelijkhedendie recreatievoorzieningen bieden.De
relatief geringehoeveelheid vrije tijdende strakketijdsplanning
diedewerkende jongerenhanteren, leidentot inflexibiliteit.Bepaaldevoorzieningen (zoalshet zwembad inKralingen)worden 'savonds
intensief gebruikt.De jongerenmaken liever gebruik vandezevoorzieningenalshet rustig is.Sportverenigingen waaropeenbepaald niveau
wordtgesport,hebbenhet zwaartepunt vanhun activiteiten (zoals
wedstrijden) inhetweekend liggen.Eendeelvande jongeren zoude
participatie inhet verenigingsverband liever inperken tot doordeweekseavonden.Ook (eendeel van)dewerkende jongeren staankritisch ten
opzichte vanderecreatiemogelijkheden inKralingen.

Gezinnen
Dewijzewaaropveranderingen vandehoeveelheid vrije tijd inwerken
opde 'constraints' (Andersson enDeJong,1985)voor vrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatie,wordt inbelangrijke matebepaald door de
gezinsfase.Tweeessentiële veranderingen inde leefsituatie vangezinnenzijn:
a)dekomst vankinderen;
b)hetouder enzelfstandiger worden vandekinderen.
Het levenvandevrouwenverandert radicaaldoordekomst van (meer)
kinderen.Ook devaderswordenechter geconfronteerdmetdenoodzaak
tot reorganisatie vanhundagelijks leven,waaronderhun vrijetijdsbesteding.Zoweldemoedersalsdevadermoetenhunvrijetijdsdomeinten
opzichte vanhetgezin 'bevechten'.
Indevorigeparagraaf isreedsaangegeven,datdegerichtheid vande
vaderopdeprivésfeer sterk toeneemt.Activiteitenbuitenshuis boeten
aanbetekenis in.Vooraluitgaansactiviteiten, maar ook dagrecreatieve
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bezighedenworden minder frequentondernomen.
Alscompetenteactoren zijndevaders zichweldegelijk bewust (veelal
ook indiscursieve zin)vandeaanspraken vanuithet gezinophun
tijdsbesteding.Kleinekinderen vragenveelaandacht ookvandevader.
Zelfstandighobby's ondernemenwordt moeilijk.Eénbelangrijke verandering indevrijetijdsbestedingvandevaders isdeafname vanspontane,ongeorganiseerde initiatieven.Tijd voor zichzelf vrijmaken eist
veelmeerplanning danvoorheen.
Hetverschijnsel dathet spontaan initiatieven nemen moeilijkwordt,
komenwe sterkbijdemoeders tegen.Recreatie moetworden gepland.
Voor demoeders isdevrije tijd sterk versnipperd.Alsdevrouwen een
activiteit voor zichzelf starten,zijndekinderenveelalspelbrekers.
Debelangrijksteverandering voor deouders treedtopwanneer de
kinderen zelfstandigerworden.Deoudershebben zichechter jarenlang
ingesteld ophet samenmetdekinderen recreëren.Zekomenerniet
direct toeomer zonderdekinderenopuit tegaan.
Geleidelijk aannemendeoudersweer meer initiatieven zonder de
kinderen.Dekinderenbeginnen eeneigen levente leidenen raken
naarmate zedevolwassenheid naderen steedsmeer geïndividualiseerd
tenopzichte vanhet gezinsverband.Methethele gezin samen recreëren
komt steedsminder voor.
Door devrouwendie zowelmoeder alshuisvrouw zijn,ishetbegrip
vrije tijd moeilijk teomschrijven.Devrouwendieereen definitie
vangeven,zienvrije tijdals ruimtevoor zichzelf,losvanverplichtingen inverband metberoepsarbeid,huishoudelijk werk ende zorg
voorkinderen.Demoedersdieminderberoepsarbeid zijngaanverrichten, zienhun vrije tijd indezebetekenis slechtsweinig toenemen.De
tijdwordtnuvoorhetgrootstedeelbesteedaanhuishoudelijkwerk,
winkelenenandereverzorgende activiteiten.
Eenverandering voordemoeders,dieweinigof geenberoepsarbeid meer
verrichten ishet rustiger tempowaarmeehuishoudelijkebezigheden
wordenverricht,dezelfstandigheid enhet overdagbeschikbaar kunnen
zijnvoordekinderen.
Deafnamevandeaanberoepsarbeid gerelateerde verplichtingengekoppeld aandekomst vankinderenhebbende volgendeconsequenties voor
dagrecreatie:
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- dagrecreatieveactiviteiten worden metdekinderensamen meerverricht;ditzijnoverwegendbezigheden zoals wandelen enfietsen in
de woonomgeving (inclusiefhet Kralingsebos);
veeldagrecreatieveactiviteiten wordengecombineerd met meerverplichte bezigheden zoalshet doenvanboodschappen.
Dagtochtenenweekenduitstapjes worden minder frequentondernomen.Met
kleinekinderen erbijwordt ditalseengroteonderneming gezien.
Dagrecreatievindt meerdanvoorheen inde woonomgeving plaats.De
vakantie wordt veelalovergeslagenbijdekomst vankleinekinderen.
Zolangdekinderenklein zijn,wordt devakantie aangepast (meer
comfort).
Deaard vandeeffectenopopenluchtrecreatie envrijetijdsbesteding
bijdemoedersdieméérberoepsarbeid zijngaanverrichten, isvoor
eengrootdeeldezelfde alsbovengenoemd. Het verschil isdegrote
hoeveelheid verplichtingen waarmeedézemoederstemakenhebben.Zij
hanteren een zeer strakke tijdsplanning.Voor spontane,ongeorganiseerde recreatie isnauwelijks ruimte.Tijd voor zichzelf isbijde
moeders,diebuitenshuis werken afhankelijk vaneenaantal specifieke
voorwaarden, zoalshetkunnenbeschikken over een (betaalde)oppas en
hulp inhethuishouden, deafstemming opagenda'sende medewerking
van de echtgenoot.
Bijde moeders metkleinekinderengaatditallestenkostevanhun
dagrecreatie.Devakantiebestedingwordt nietbeïnvloed.Twee belangrijke conclusies luiden:
- openluchtrecreatie wordtbijmoeders minderbeïnvloed doorhetal
danniet verrichten vanberoepsarbeid dandoorhet aldanniet
hebben vankleine kinderen.
- voorde moeders met ouderekinderenishetvanminstenszogroot
belangdatdekinderen zelfstandiger wordenalsdehoeveelheid
beroepsarbeid diewordt verricht.Pasdanneemt devrijetijd voor
henzelf wezenlijk toe.
Deouderen
Degepensioneerdenhebben van tevorenplannengemaakt voordeinvullingvanhun nieuwe situatie.Veel vanhen realiserendezeplannen
echter nauwelijks of slechts voor eendeel.Eenverklaring voor de
discrepantie tussenvoornemens enrealisaties isdeveranderde zeggenschap overhetgedrag vandegepensioneerden. Decontacten tussende
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huwelijkspartners worden geïntensiveerd indezindat meeractiviteitengezamenlijk wordenondernomen.Ditzijnmetnamehuishoudelijke
bezigheden.De mannelijke gepensioneerden voelen zichhiertoe inhun
nieuwesituatiemoreelverantwoordelijk.Bovendienoefenende vrouwen
vermoedelijk meer socialedrukuit.
Eenandere mogelijkheid isdatde rooskleurigeplannen,voorafgaand
aanhet gepensioneerd worden,nodigwarenomdeovergangvanwerken
naarniet-werken teverzachten.Hetverliesvanhet werk als zingevend
kader werd gekompenseerddoorhetvindenvaneennieuwperspectiefop
desituatie.Het nieuweperspectief,doorhet maken vanplannen,was
daarbijbelangrijker dan de realiseringdaarvan.
Detoenamevanvrije tijdonder degepensioneerden leidt vooraltot
eengroteregerichtheid opderelatie met departner.Veel vande
vrijgekomentijd wordt inverbandhiermee indeeigen woningbesteed.
InKralingen-Oostheeft ditook sterk te makenmetderiantewoningen,
waar mennueindelijk eensgoed vankangenieten.Voorheen was een
overvolle werkweek hiervoor eenbelemmering.Interessantehobby's in
enrondhethuis verdringen onderandereuitgaansactiviteiten uithet
gezichtsveld.Overigens gaan zowel degepensioneerde ouderen inOost
als inWest minder uitdanvroeger. Zevindenzichzelf er teoud voor.
Eengrootdeelvandetijd dievoorheenaanberoepsarbeid wordtbesteed,wordt nuopgeslokt doorhuishoudelijk werk,boodschappen doen
enhulpverlenende initiatieven. Dagelijksebezigheden zoalshet lezen
vandekrant,ontbijten,wordennuineenveel langzamer tempodan
vroeger uitgevoerd.
Geenvandegeïnterviewde ouderengaat frequenteropvakantie vanwege
detoegenomen mogelijkhedenhiervoor.Eendeelvandeouderengaatnu
buitenhethoogseizoenopvakantie.Devolgende motieven wordenhiervoor genoemd:
- het isminder druk tijdensdevakantie inhet voor-ofnaseizoen;
- deouderenmet relatief veelkoopkracht inKralingen-Oostproberen
zoveel mogelijk vandezomer inNederland teprofiteren.
Dedagrecreatie vaneenbelangrijk deel van de (gepensioneerde)ouderen issterk afhankelijk vandeweersomstandigheden.Ouderen zijn
en/ofervarenzichzelf alskwetsbaarder voor weersomstandigheden.
Hoewel erook ouderen zijndiehethele jaardoornaarbuitengaan,
omdat zijditbelangrijk vinden, ishet voor veelouderen eenvereiste
dathet redelijk mooi weer is.Gerelateerd aandetoenamevandevrije
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tijd wordt ervooral meer gewandeld engefietst.Devolgendebetekenissenvandezevormen vandagrecreatiekomen naarvoren:
- deze vormenkunnen eenvrijheidsdomein zijntenopzichtevande
huwelijksrelatieendehiermee verbonden sociale enhuishoudelijke
verplichtingen;
ze vormen eencontrast tenopzichte van (vrije)tijdsbesteding
thuis.Eenaantalouderengebruikendezeactiviteitenom verveling
tevoorkomen of in ieder gevalteverminderen;
- hetiseenmogelijkheidom conditietebehouden eneventueelverbeteren.
Arbeidsongeschiktheid wordt inhetbegin alszeer negatief ervaren.
Socialecontactenwordenverminderd.Deafnemende fysiekeofpsychischeconditie leidttoteentoenemende gerichtheid opdeeigen woning.
De mobiliteit wordtgeringer.Later reagerende arbeidsongeschikte
ouderen meestal tegengesteld;men wordtactief.
Eendeelvanhengeraakt nietuitdedepressie.Zehebbenhun situatie
(nog)niet verwerkt.De sterkeoriëntatie opdewoningblijft aanwezig.Openluchtrecreatieheeft dan weinigbetekenis.
Deanderearbeidsongeschikten gebruikendetoegenomenarbeidsvrije
tijdomnieuwe initiatieventeontplooien.Zijrichten zichweer op
andere mensen.Sommigen doenditzeerdoelbewust enwordenlidvaneen
clubofvereniging, somsophet terreinvandedagrecreatie (bijvoorbeeld een golfclub voor arbeidsongeschikten inOost). Hetgeorganiseerde,bindendekarakter ervan spreekt zeaan.Sommigen moetenhiertoegestimuleerd worden.
Geen vandearbeidsongeschikten gaat meeropvakantievanwegede
toegenomen vrijetijd.Slechts inééngeval wordtdevakantiebesteding
hierdoor beïnvloed.Hetbetreft iemand dieondanks dearbeidsongeschiktheid veel initiatieven ontplooit.
4.4.2 Veranderende consumptiestrategieënen recreatiegedrag
Indeliteratuurstudiehebben we onsdevraaggesteldhoehet scala
vanrecreatie-activiteiten verandert onder invloed vanafnemendekoopkracht. Devolgende mogelijkhedendoenzichdanvoor:
a)de frequentie ofduur vandedeelnamewordtbeperkt;
b)degebruikte middelenzoalsdeduurzame recreatiegoederen worden
goedkoper, eenvoudiger of intensieverbenut;
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c)door zelfwerkzaamheidenhuishoudelijkeproduktie wordendekosten
vandedeelnamebeperkt;
d)het isook mogelijk datopdedoorderdengeleverdedienstenwordt
bezuinigd,bijvoorbeeld door niet meer te sporten inverenigingsverband, maar ongeorganiseerdofbijvoorbeelddoormindervancommerciëledienstengebruik temaken;
e)tenslottekan men meer gebruikgaanmakenvandoordeoverheid
geleverdedienstenenvoorzieningen, diegeenaanslag doenopde
koopkracht.
We zullennagaanofdeze mogelijkhedenwordentoegepastdoorindividuenenhuishoudens die ineenverschillende levensfase verkeren
(jongeren, gezinnen, ouderen).
Jongeren
Bijde jongerendie meerkoopkrachthebben gekregen,wordt indesfeer
vanvrijetijdsbestedingvooralhetuitgaanbeïnvloed.Sommige jongeren
gaannugemakkelijker uit etenofgaan meer naardefilm.Hier staat
tegenover dat,zoals wehiervoor zagen,bijde jongerendie eenvaste
relatiehebbengekregen, ook wordtbezuinigd opuitgaan.
Tweevandevijf jongerendie meerkoopkrachthebbengekregen, melden
veranderingen tenaanzienvanhunvakantiebesteding. Deandere jongerengaannietvaker,duurder,ofnaar anderebestemmingen opvakantie.
Ookbijdevakantiebesteding ishet effect van meerkoopkracht niet
eenduidig.Een jongeredie eenhuisheeft gekochtom er indenabije
toekomst met zijnvriendin integaan wonen,zetzijnvakantieervoor
opzij.
Slechts inééngeval isdevakantiefrequentieonder invloed vantoenemendekoopkrachthogergeworden. Inditgeval ishetduidelijkhoe een
bepaald minimumniveau vankoopkracht eenbasisvoorwaardevoordeelname
vormt.Meerkoopkracht opzich leidtniet tot meerdeelname.Pasin
eenbepaaldehandelingscontext wordtkoopkrachtalshulpbrongemobiliseerd.
Inrelatietotdeafnamevankoopkrachtkomendevolgendegedragsveranderingenbijde werkloze jongeren voor:verhuizen naar eengoedkoperekamer,geenkleding meerkopen,autoafschaffen,minder uitgeven
aanopenbaar vervoer en (dus)minder reizen. Inde sfeer vanvrijetijdsbestedingzienwe devolgendeaanpassingen: minderuitgaanen
meer thuisblijven.
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Bijalle jongeren wordt devakantiebesteding doordeafgenomenofhet
lageniveau vanbestedingsmogelijkhedenbeïnvloed. Zegaannu minder,
goedkoper ofniet meer opvakantie.Bijeenbeperkt deelvande jongerenwordtook dedagrecreatiebeïnvloed door deafgenomenkoopkracht.
Deverminderde koopkrachtbetekent voor eenaantal jongereneenbeperkte mobiliteit.Dekosten voor lidmaatschappen vanverenigingen,
aanschaf en stalling van grotereendurerecréâtiegoederen(kano,
zeilplanken, zeilboot etc.)kunnen niet meer opgebracht worden.
De faciliteiten,die familiebiedenophet gebied vandeopenluchtrecreatie,kunneneencompensatie vormen voorhet verliesaankoopkracht. Ditgeldt voor verblijfsrecreatie, lidmaatschappen (voorhet
helegezin)enhet gebruik maken van recreatiegoederen.

Er isopvallend weinig veranderd indedagrecreatie vande jongeren
tengevolge vandetoename vankoopkracht.Drievandevijf jongeren
meldengeenenkele verandering.Deactiviteiten waar zeaan deelnemen
zijnvoornamelijk wandelen,fietsenenzwemmen.Bijdekeuze welke
bezigheden teondernemen, staanzenauwelijks stilbijdekosten
ervan.Ditheeftuiteraard te maken methet relatief weinigconsumptiegebondenkarakter vandeactiviteiten waar zeaandeelnemen.
Voor jongerendie meerkoopkrachthebbengekregen zoude toepassing
vanhetprofijtbeginseloprecreatievoorzieningengeengrotebelemmering vormen.
De effectenopdedagrecreatiedoorderuimerebestedingsmogelijkheden
zijnnietbepaald spectaculair. Eén jongereheeft eenracefietsgekocht,waarhijnauwelijks gebruik van maakt.Eenanderheeft sneller
destapgezetom tegaantennissen.Eenvermindering vanbestedingsmogelijkheden leidt slechtsalsuitzondering totontwikkelingen inde
dagrecreatie. Een jongerebeperkt dekostenvandedagrecreatie door
zelf consumpties meetenemen.Eenandere jongereheeftvanwegede
kostendefitnessclubvaarwel gezegd en isgaantrimmen.
Gezinnen
Bijgezinnen met eentoenemendekoopkracht zijndeveranderingen in
recreatie sterk gerelateerd aan degezinsfase.
Degezinnen metkleinekinderen (jonger dan5 jaar), waarvan deouders
relatief jongzijn,verkeren ineen fasevanopbouw.De toename van
koopkrachtkomt vooraltengoedeaandewoning endekinderen.Vrije-
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tijdsbesteding,vakantiebesteding endagrecreatie veranderennauwelijksonder invloed vande toegenomen koopkracht.
Degezinnendie ineen middenfasezijngekomen,bestedennumeergeld
aanvrijetijdsbestedingenvakanties.Tenbehoeve van vrijetijdsbesteding worden meer en/ofluxereenkwalitatiefbetereproduktenaangeschaft (eenextraauto, eenduurdere auto, dure wijnen)enhet gedrag
buitenshuis wordt sterker consumptiegebonden (duurder uitetengaanen
dergelijke).
Mengaat vaker enduurder opvakantie.Niet alleen 'szomers, maar nu
ook indewinter.Indezomervakantieverblijft menvanwegehet comfortende luxe ineenhotel inplaats van ineententwatvroeger wel
gebeurde.Dedagrecreatie verandert relatief weinig onder invloed van
detoenemendekoopkracht.Dagjesuitgebeurtnu frequenter, maar dit
heeftooktemakenmethet ouder wordenvandekinderen.Zezijnnu in
staat deouderstevergezellen.Het valtdusopdatdevakantiebestedingwel,maarnauwelijksdedagrecreatiewordtbeïnvloeddoorveranderendebestedingsmogelijkheden.Bijdezegezinnen ishet inkomensniveaugedurende langeretijdhooggeweest.Ditheefthet mogelijk
gemaakt over eenhuis met tuintebeschikken.Dekinderen makengebruik vandeeigentuin, wat inKralingen-West nauwelijks mogelijk is.
Bovendien zijn dekinderen instaat relatief durehobby'stebeoefenen, zoalspaardrijdenenskieënals zeeroud genoeg voorzijn.

Degezinnendiemetafnemendekoopkracht wordengeconfronteerd nemen
somsdrastische maatregelenom rondtekunnenkomen.Luxeeisen zowel
tenaanzienvandeprimaire levensbehoeften alsvandevrijetijdsbesteding laat menvervallen.Zoalshiervoor reeds isbeschreven wordt
er relatief weinigbezuinigd opdekinderen endewoning. Inde sfeer
vandevrijetijdsbestedingkomen wede volgendeaanpassingentegen:
teneerste wordthet uitgaanbeperkt;abonnementenopkrantenen
tijdschriftenwordenafgeschaft;erwordenminderboekenenplaten
gekocht;erwordt minderkledingaangeschaftenerwordenmeertweedehandsartikelen gekocht.Ervindt eentoename vanhuishoudelijkeproduktieplaatsdoor middel vanzelfkleding (ver)makenenconsumpties
bereidenom meetenementijdensuitstapjes.Degezinnengaan minder
en goedkoper opvakantie.Goedkoper door inplaatsvannaarhet buitenland inNederland opvakantie tegaanendoorgebruik te maken van
dewoningofhet vakantieverblijf van familieleden.Eendeel vande
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gezinnendieeenvakantieoverslaan maakt meer dagtochten.
Dedeelnameaandagrecreatieveactiviteiten wordtbijde meestegezinnenweinigdoordedaling vankoopkrachtbeïnvloed.Veel gezinnen
wandelenen fietsenvoorhet grootstedeeldichtbijhuis enhier zijn
weinig kosten aanverbonden.
Ouderen
Slechtsbijeendeelvandeoudere mensen inKralingen-Oost isde
koopkrachtduidelijk afgenomen.Indesfeervandevrijetijdsbesteding
wordt wederomhet uitgaanbeïnvloed.
Juistomdatalleenstaandengerichtzijnopuitgaanom socialecontacten teonderhouden, ishetbezuinigenopuitgaanaangrenzengebonden.
Sommigen worden lidvanspecifieke clubsvooralleenstaanden.Dit is
echter eenconsumptiegebonden vorm vanvrijetijdsbesteding.Voor de
alleenstaandenmetteruglopendebestedingsmogelijkhedenzijndeze
kosten moeilijk optebrengen.
Tengevolgevandegedaaldekoopkrachtkomenwe inWestdevolgende
bezuinigingsstrategieën tegen:mindergelduitgevenaanetenendrinken thuis enbuitenshuis enaanwinkelen,abonnementenoptijdschriftenopzeggen.Eendeelvandegepensioneerden gaat minder enkorter op
vakantie endagjesuit worden minderkapitaalintensief.Overhet
algemeenwordtdedeelnameaandagrecreatie indeafgelopen4 jaren
weinig doordeafnemendekoopkrachtbeïnvloed.Hierbijdient te worden
opgemerktdatdedagrecreatiebijveelouderen inWestal gedurende
een langeperiode weinig consumptiegebonden is.Opdeuitgaven voor
hetvervoerna wordt eraandagrecreatie tenopzichte vanvakantiebestedingofuitgaanweiniggeldbesteed.Eendeelvandeouderenheeft
zelfsweinigvervoerskostenomdathundagrecreatieuitwandelen en
fietsen inKralingen enafentoedaarbuitenbestaat.Voor eendeel
vandealleenstaandegepensioneerden isdeautodermatebelangrijk,
datdaar nietopwordtbezuinigd.Ook niet voorhet gebruik tenbehoeve van dagrecreatie.
Of menwelofnietbespaartopdevakantiefrequentieblijktvooreen
deelvandemensensterksamentehangen met dedefinitievanhoe een
vakantie moet zijn.Voor eendeelvandeouderenhoeft eenvakantie
nietper seduurtezijn.Dezekunnendaarom genieten van een 'sobere'
stijlvanvakantiehouden.Veel mensenhebben zicheenbeeld vanvakantiegevormddieeenminder consumptiegebonden recreatieuitsluit.

107

Bezuinigenbetekent dan een vakantieoverslaan.
Tenslotte merken weop,datde (vrije)tijdsbesteding vaneengroot
deelvandeouderen inOost aanzienlijk kapitaalintensiever isdanhet
gedrag vanminder welvarendenouderen.Besparingengrijpen ineerste
instantieaanopeenveelhoger consumptieniveau.Het isdaarom veelal
eerderdeaard dandeomvang vandedeelnamediebeïnvloed wordt.
4.4.3 Betekenisvandedirekte woonomgeving
Dedagrecreatie issterk aandeeigenwijk gebonden.Hetontspannen in
detuin,ophetbalkonofophet terras zijnzowelvolgensdekwantitatievealsdekwalitatieve gegevensbelangrijkeactiviteiten.Verder
iswandelen, fietsenenhet ontspannen aanhet water vanbelang.
Debetekenisvandedirekte woonomgeving verschilt voor jongeren,
gezinnenenouderen.Ditgeldt zowel voordekwantitatieve gegevens
alsvoordekwalitatieve.Voor deouderenendegezinnen zonder werk
isdebetekenis vandedirekte woonomgevingzeergroot.Jongeren met
werk zijnrelatiefgezienmindergeoriënteerdopdeeigenwijk wat
betreft openluchtrecreatie.Voor gezinnen met werk en jongerenzonder
werk isrecreatie indewijk relatief belangrijk.

De jongeren zijnkritischer tenaanzien vanderuimtelijke situering
endekwaliteit vanderecreatievoorzieningen dandeoverigecategorieëngeïnterviewden.Erzijnklachtengeuit watbetrefthet gebrek
aanrust,de ingesloten liggingtussen snelwegen,het aangelegde
karakter vanhet groen, enhet tekort aangroenophetKralingseBos
na. De jongeren lettenopdeaantrekkelijkheidvanhetgroen, de
omvang, de rust ende natuurlijkheid.
Dekostenvanhet vervoer naardegebiedenbuitende stad incombinatiemetdehiervoorbenodigetijdenmoeitevormeneenbelemmering
voor jongerewerklozen.Dezebelemmering wordtdestenegatiever
ervaren als men lieverbuitendan indestadrecreëert.
Bijde jongeren,diewerken, ishetbezwaar vandeafstand minder
groot.Dekostenvoorhet vervoer zijnmakkelijker tedragen. Ineen
aantalgevalleniseenautobeschikbaar endatvergroot de mobiliteit
ende flexibiliteit. Zekunnen eenkritischehouding t.a.v.het groen
indewijkeenvoudiger omzetten inhetgebruik makenvan alternatieve
voorzieningen buiten dewijk.
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Devolwassenen,die ingezinsverband leven,lettenopanderekwaliteitenvande woonomgeving envanhet groendande jongeren.Hetvoorzieningenniveau, dehygiëne endeveiligheid zijnbelangrijkeaspecten.
Eenopenbaaropenluchtzwembad wordtgemist.Erisnualleen eenparticulier zwembad waar mendoor middelvanballotage lidvankanworden.
HetstrandbadaandeKralingseplas wordt teviesentegevaarlijk
gevondenom intezwemmen.
Kralingenheeft meerdere voorzieningen ophet gebiedvanopenluchtrecreatie.Degezinnen inOost makenveelgebruik vanhet particuliere
zwembad, de manege,degolfbaan,dewatersportmogelijkheden,zetennissen,entrimmen.Wandelen en fietsen zijnvoor alle Kralingers
belangrijke activiteiten.
Degezinnen inOostbeschikkenover minimaal éénauto.Ditmaakthet
mogelijkom inaanvullingophetgebruik vanvoorzieningen inKralingenregelmatig elders inNederland recreatiegebieden tebezoeken.De
kostenvanhetgebruik vandeautospelennauwelijks eenrol.De
mobiliteit vande meer welvarende gezinnenleidttoteenrecreatiepatroon,waarinzowelcompensatie vantekorten indeomgeving alsaanvulling vanbevredigende voorzieningen eenrolspeelt.
DegezinneninWestbeschikken inzesvandenegengevallenover een
auto.Zezijnoverhet algemeen zeerbewust vandekostenvan vervoer
enzienditalseenbelemmering voorhun recreatiepatroon.
Er vindt welbij meerderegezinneneenveranderingplaatswatbetreft
deafstanden diewordenafgelegd.Vooral de frequentie vanhetrecreërenbuitende stad wordtbeperkt.Ditheeftveelaltemaken met
hetbezuinigenopdeautodoordezeafteschaffenof minder te
gebruiken.
Dekomst vankinderenbetekent nog meervoordevrouwendanvoorde
manneneenafnemendeactieradius voorhun recreatie.Dezeafname van
de mobiliteit wordt nog eensversterktbijdegezinnenwaardekoopkracht dermate sterk isgedaald, datdaardoor deautowerdafgeschaft.
Deouderservarenditsomsalseenbelemmering enblijvendaarom meer
thuis.De moedersgaanoverdag regelmatig metdekinderennaarbuiten.
Dedirecte woonomgeving iseenzeerbelangrijkeleisure-setting voor
de moeders envoordekleinekinderen.Ervindtbijde moeders'bovendien een min of meer gedwongen mengeling van 'werk'en 'recreatie'
plaats.Boodschappendoenwordtgecombineerd methet makenvaneen
ommetje.
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Juist vanwege de sterkeoriëntatievandemoeders metkleinekinderen
opdeeigenwijk zijnzijzichbewust vandetekortkomingen vanbestaande voorzieningen. Geuiteklachten zijn:hondepoep, er isgeen
openbaaropenluchtzwembad, deKralingseplas isteviesentegevaarlijkom intezwemmen ener isgeenbehoorlijke speeltuin indebuurt.
Wanneerdekinderenwatgroter worden,neemt deactieradius vande
ouders weer wat toe.Dekinderenkunnenbijeenwat langerefiets-of
wandeltocht makkelijker wordenmeegenomen.Ofdekinderen blijven
alleenthuis.Dekinderenkrijgen naarmate zeouder wordensteedsmeer
huneigen "leisure settings", waar deoudersbuiten staanen alleen
als incidentele bezoekers toegang toekrijgen.
Eendeelvandehuisvrouwen uitenhun voorkeur voor eenhuis met een
tuineneeneigenkamer.Dezekamer wordt gewenstomerhobby'ste
beoefenen.InKralingen-Oost zijnveelgezinnendieeenruimhuis met
eeneigen tuinbezitten. InKralingen-West ishet overgrote deelvan
debewonersaangewezenopeenetagewoning met eenbalkon (zie
Hoofdstuk 2).
Deouderen zijnhet meestaangewezenopdedirectewoonomgeving voor
hunopenluchtrecreatie. Integenstelling tot jongerenenhuisvrouwen
klagen zeweinig overdevoorzieningen indedirecte woonomgeving.
Voorouderenisdeopenluchtrecreatie indewoonomgeving belangrijk om
bezig teblijven enandere mensen teontmoeten.Belangrijke "leisure
settings"zijnhet Kralingse Bosmet de mogelijkhedentotverpozenaan
eenbank ofbijeenhorecagelegenheid, deMaasboulevard metdebedrijvigheidaandeMaasalsaandachttrekker, de fietsmogelijkhedenin
de buurt endegolfbaan.Voor enkelen isook devolkstuin vangroot
belang.Sommige anderenprefereren om thuisteblijven.Fysieke en
psychische gezondheidsredenen zijnhiervoor vaak deaanleiding.

4.5 Veranderende recreatiestijlen
4.5.1 Inleiding
Inde literatuurstudie (Andersson enDeJong, 1985)hebben we devraag
gesteldwatdeplaats enbetekenis isvanopenluchtrecreatie ineen
concreet af tebakenen ruimtelijke en sociale context.Enhoe deze
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definiëring onder invloed van maatschappelijkeveranderingenentendenseninvrijetijdsbestedinggewijzigd is.Wehebben eenkansarme en
kansrijke wijk,Kralingen-West respectievelijk -Oost,gekozen enons
geconcentreerd opveranderingen invrijetijd enkoopkracht. In deze
paragraaf willen we deveranderendebetekenisvanopenluchtrecreatie
inKralingen-West en-Oost samenvatten.Voor despecifieke sociale en
ruimtelijkekenmerkenvanKralingen-Oost enWest wordtverwezennaar
Hoofdstuk 2.
Omhet veranderend recreatiegedrag tebeschrijven isgekozenvooreen
typologisering ineenaantal recreatiestijlen.De steeds verdergaande
individualisering, deemancipatie vandevrouw,de gezinsverdunning,
devergrijzing,de invloed vanculturele minderheden,ende toenemende
socialeongelijkheid zijnmaatschappelijkeontwikkelingen,dietot
groteredifferentiëringvanrecreatiestijlenleidt.Zonder pretentie
vanvolledigheidhebben wijeenaantaltyperenderecreatiestijlenuit
het materiaalgedestilleerd.Wijkenschetsen deverschillende typen
meteenkenmerkende uitspraak.InKralingen-WestenKralingen-Oost
vindenwe "Leven met deagenda" (jongen werkend).Voor Kralingen-West
hebben we verder onderscheiden "Opzoek naar mezelf" (jongenvaakook
werkloos), "Leven zonder uitzicht" (jong en werkloos), "Alsde kinderen maar niet tekortkomen" (het modernearbeidersgezin),"Wijredden
het wel"(hetouderearbeiders echtpaar)en "Alleen maar niet eenzaam"
(deouderealleenstaande vrouw). InKralingen-Oost vinden we verder de
volgende twee typen "Hoevinden we nog tijd vooronszelf" (hettweeverdieners gezin), "Genieten van de oude dag" (het gepensioneerde
echtpaar).

4.5.2 "Leven met deagenda"
Dit isde jonge manofvrouw meteengoedeopleiding, interessant
werk, eengedifferentieerdvrijetijdsleveneneengeoriënteerdheid op
de toekomst, zowel inhetprivélevenalswathetwerkbetreft.
Zezijnserieusenzakelijk zonder excentrieke ideeën indetraditioneleof maatschappijveranderendehoek.Het zijneerder doenersdan
denkersendatkomt ook totuiting inhun werk envrije tijd.Deze
jonge mensenhebben weinig vrije tijd,dieechtergoedwordtbenut;
niet alleenvoorvrijetijdsbestedingof recreatie,maar ook voor
cursussen en maatschappelijkeactiviteiten.Dekoopkracht isvrijhoog
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ende laatste jarentoegenomen.
Het zijnzelfbewuste mensendieeenactief leven leiden.Hunagenda is
debaas enzegaanzeer strategisch methun tijd engeldom.
Detijdschema's zijnstrak.Regelmatige gewoontes vannaarbed gaanen
opstaan.Deverzorging vanzichzelf enhuishouden vindtop efficiënte
wijzeplaats. De dag-endeweekindeling is gestructureerd.
(alleenstaande man,34 jaar,werkend, acad.)
"Ik moet eerlijkheidshalvezeggendatikveel met mijnagendawerk,
maarwatbetreft mijnvrijetijdvul ikhem niet in.Dingendie wel
goed afgesproken worden,datzijndingenalsgemeenschappelijke
bezoeken vanvrienden,dingen waar jeheengaat.Als ikdat niet
zoudoen, zou ikdehelft vergeten.Enabsoluut geenenkeloverzicht meerhebbenvandemomentendat jedan inderdaad nog vrij
bent."
Er zijngeen financiëleproblemen, nietalleenvanwegederedelijk
goedeinkomsten, maarookvanwegehetgoedebeheer.Deuitgaven worden
gepland en voor groteuitgaven wordt gespaard.
(gehuwde vrouw, 26 jaar,werkend, HBO-er)
"Sindskorthebben weplannenom eenhuistekopenennusparenwe
erook voor".
(alleenstaande man,34 jaar,werkend, acad.)
"Juistomdat jetochweetopeengegevenmoment: jewil eenhuis
kopen, danbegin jetocheenbeetjeaan frontvormingtedoen.Je
begintwattesparen".
Openluchtrecreatie heeft verschillende betekenissen.Het vindenvan
rustenopjezelftezijn,het samenzijn met anderen,het werken aan
de conditie enhet belevenvandenatuur.
(alleenstaande man,34 jaar,werkend, acad.)
(overhet wandelen)"Rust.Gewoon echt stilteenrust.Rustige
sfeer, weinig lawaai.Ikdenk ook eenbeetjeop jezelf.Geen andere
mensen".
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(gehuwdevrouw,26 jaar,werkend, HBO)
(overhettrimmen)"Juistomdat jealtijd zomet anderenbezigbent
ishet alleen maar lekker om datnouvoor jezelftehoudenenook
denk ikweervanwegehetbuitenzijn, jekomt incontact met de
natuur, beetje afzien, bepaalde conditiedie jeopbouwt".
(overtennissen)"Ikdenk weer datbuiten zijn, datheerlijk is;
ook gewoonderegelmaat datdatgewoon is;endathetopeenavond
is, isdenk ikookheel goed,want alshet echttussendoor zou
moeten zoudatnietkunnen;het zijn mensendienogdrukker zijn
danikenhet isgewoonleuk om zedaar teontmoeten enbijte
praten".
De vakantie wordt meerdaneenkeerper jaargehoudenendereisdoelen
liggenzowelbinnenalsbuiten Europa.
Dekostenvoorde teondernemenactiviteitenzijnminderbelangrijk
danofhetintepassen isinhetprogramma.Erwordeneenveelheid
vanactiviteitenondernomen zoalssurfen,zeilen,tennissen,trimmen,
fietsen,wandelen,zwemmen.
4.5.3 "Opzoek naar mezelf"
Dit isde jonge manofvrouwdiealleenwoont,werkloos is,studeert
of-eenbaanheeft.Het inkomen isnietaltehoog. Zijofhij issterk
gepreoccupeerd methet vinden vaneeneigen leefstijl.Destudie,het
werkofhetvrijwilligerswerkzijnhiertoe middelen. Inde afgelopen
jaren is meneenaantalkerenveranderd vanstudie,werkofvrijwilligerswerk.Naastdevoornaamstebezigheid is menactief watbetrefthet
volgenvancursussen.Hetvriendschapsnetwerk neemt eenbelangrijke
plaats in.Debelangstelling voor vrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatiewordtbepaalddoorwat menvanuithetouderlijk milieu gewend
isendoorde wisselende vriendenkring.

(alleenstaande vrouw,23 jaar,vanwerkend naar studerend)
"Devriendenkring verandert enookhet soort mensen;raarklinkt
dat.Maar jehoort tot eenbepaald soort mensen.Jehebt dat dasje
endiebroek.Dat ishier helemaal veranderd".
Typerend voordeze jonge mensen isdecombinatievanhetterug
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(kunnen)vallenophet ouderlijk milieu, opbelangstellingsvelden die
vroegerontwikkeld zijnenhetopzoek gaannaarnieuwe vormen van
omgaan met elkaar ennieuwe belangstellingsvelden.
(alleenstaande vrouw,26 jaar,werkloos)
"Er istochaltijd eenbepaald scala wat me interesseertendatis
doorde jarenheen nietechtveranderd, behalvedat ikhet nu
minder doe.Voordat ikdiePABO-studie deed, zat iktwee jaarop
hetconservatorium endatwasnoumijn middelbare school.Envan
daaruit (...) veel muziek, concerten en dansvoorstellingen gevolgd.
Endaarkomt die interesseook vandaan.Endat isnog steedsgebleven, alleendathet meer of minder isalnaargelang jeertijd
voorhebtengeld.Wantdatspeeltookeenrol".

Het materiële isniet onbelangrijk, maar staat ooknietopdevoorgrond.Het startenof stopzetten vanrecreatieve activiteiten heeft
eerder met dedynamiek indesocialerelatiesendepre-occupatie met
dezelfontdekking te maken,dan metkoopkracht ofvrijetijd.
(alleenstaande vrouw,26 jaar,werkloos)
"Ikheb welperiodesdat ik ineens gek ben van schilderen ...,maar
datzijndrie maanden endanzakthet weg.Ikheb vorig jaareen
knutselclubjegehad, maar dat isook afgelopen.Enerzijn trouwens
veel vandat soort dingen: drie maandenhelemaal gek van ...endan
zaktdat weeraf".
Openluchtrecreatie isvoorhet vindenvaneenleefstijl minderbelangrijk danandere vormen vanvrijetijdsbesteding.Datgeldt in mindere
mate voordesportieve vormen vanopenluchtrecreatie,danvoorwandelenen fietsen.Men zoekt activiteiten, dieeenexpressie zijnvanhun
zelf endaar lenenactiviteiten,dieniet altegewoon zijnzichbeter
voordanactiviteiten,dieiedereenonderneemt.Eenvrouw noemt wandelen en fietsen "dooie"activiteiten. Openluchtrecreatieheeft debetekenis van "vluchthaven"voorde "consumptiedwang" die aan andere
vrijetijdsbesteding isverbonden.Verder geeft openluchtrecreatie
mogelijkheid tot "echtevrijetijd"los van verplichtingen die aan
andere vrijetijdsbesteding isverbonden.
Hetbeschikkenovervrijweinig geldheeft gevolgen voor devakantie.
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Mengaat weinig, goedkoopofniet metvakantie.Door samen met een
groepopvakantietegaan,gebruik makenvangoedkope vormen van
vervoer enaccommodaties zoals fietsentent,sparenenhetgebruik
makenvanfaciliteiten van familie envriendenkunnendebeperkingen
van de lagekoopkracht ondervangen worden.
4.5.4 "Leven zonder uitzicht"
Dit isde jonge manof vrouw, diewerkloos is.Weinigkansenzietop
eenbaan.Veel vrije tijdheeft enweinig inkomen.Het inkomenbestaat
uiteenuitkering.Menheeft geenbelangstelling voor eenstudieof
opleiding.Voorlopigdoethijof zijheel weinig.De wensenom ietste
doen wordenalsniet terealiseren gezien.Sommigen levenineen
isolement.Andere zoekenandere mensenopzonder dathet contact
werkelijk alswederzijds enwaardevol wordtgezien.

(alleenstaande vrouw,23 jaar,werkloos geweest,sindskort
studente)
"Toen ikwerkloos werd, nouhetenigewasdatikmeeropbezoek
gingbijallerlei vriendenofhenuitnodigdehier tekomen. Ikzag
mensen wel meer,maarhetwassomsmeereenvluchtnaarzetoedan
datikdaarvoorhenwas.
Toen ikwerkloos werd, ging ikvaakdestad in,nietom metgeldte
smijten, maar meeruitvervelingofzo,eenbeetje met mijnvriendindoorde stadheenwandelen energenskoffie gaandrinken.Een
beetjebabbelenondertussen, opzo'nmanier eenbeetje je tijd
opvullen".

Detijd wordt gevuld.Terwijl devorigetypen strakkeof flexibele
tijdschema'shadden,die strategische werden ingevuld,vinden wijbij
dezewerklozen eenzwevend tijdsbesef.
(alleenstaande vrouw,21 jaar,werkloos)
Hopelooswant ikmerktedatikhelemaal mijndag-ennachtritmeom
gingdraaien.Ikvindhet sowiesoprettiger om 'savonds met dingen
bezig tezijndan 'sochtends.Ja entoen ikvoor niemand meer mijn
beduithoefdetekomen werdhet vaak 'smiddags dat ik mijnbed
uit kwam".
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Het lagebestedingsniveau iseengrotebelemmering.Deze werklozen
weten minder strategisch methunkoopkrachtom tegaandandevorige
groep. Vooral alsze langdurig eenlaagbestedingsniveauhebben leidt
dit totproblemen.
(alleenstaande man,29 jaar,werkloos)
"Ja,dat isgewoonperdag ietsvanzestiengulden.Als ikdus meer
opmaak,dankom ikaanhet eind vande maand tekort.Ikheb wel
eensgehaddatikeenhele week opbrood zatteknagen (...).Ik
heb eentijdje tochzeker twee liter wijnopeendaggedronken
(...). Endaar gaat jehongergevoel natuurlijk vanweg..."
Debeeldvorming vandeeigensituatieendewerkelijkebelemmeringen
brengeneenzeker isolement teweeg.
(alleenstaande man,29 jaar,werkloos)
"Ikblijfnu meer thuis.Dat iseigenlijkhet enige wat ikdoe.Een
tijdje ging ikheel vaak naar dedierentuin,films,driekeerper
week minstens.Toenhad ikooknog eenautootje,maarhijwerd te
duur. Ikgingheel vaak met datding rijden, zomaar voordelol.
Ofnaarhet strand".
(alleenstaande man,27 jaar,werkloos)
"Ja,het enige isdat ik minder mensenontmoet eigenlijk.Datik
wat minder naar mensen toega,ofnaar dingentoega.Jaals jeeen
hele tijdnietsdoet, loopthet allemaal eenbeetjeaf".
Anderen vinden lotgenoten waarmee zehun tijddelen.Zebouweneen
subcultuuropwaarin zeeenbetekenis vinden inhunbestaan losvan
werk, studieof vrijwilligerswerk.
Openluchtrecreatie neemt geenbelangrijkeplaats ininhet levenvan
deze mensen.Datgeldt voor dagrecreatie envakantiebesteding. Dagrecreatie, zoals wandelen en fietsen, iseenmiddelomdetijdte
vullen.
4.5.5 "Alsdekinderen maar niet te lijdenhebben"
Ditzijnarbeidsgezinnen metoverhet algemeen éénwerkende,deman.
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Voor eentijdkandeechtgenoot ook werkloos (geweest)zijn.De vrouw
isoverhetalgemeenhuisvrouw ofwerktpart-time erbij.Degezinsleden zijn sterk opdeprivésfeergericht.
(gehuwdeman,34 jaar,werkend, 1kind)
"Ja, 10 jaar geledenzatenwe inhetweekend meteengroepjevan
eenmanof12,danzatenwe inhet caféendangingen wijwel eens
dansen enspeelden wijeenpotjebiljart enom eenuurof12kwamen
weelkaar weer tegen enbracht jedetijd door tot eenuurof2,
dat was toenconstant week in,weekuit.Metdekomst vande
kinderenveranderdedatnatuurlijk, danging je 'savonds niet veel
meer uit,jehad zelf ook niet zoveel zin meer.Ikweet niet wat
het was,jewordthuiselijker,dat iseengroeiproces.Jehad er
ook geenzin meer in.Ja,het interesseert menietzoveel meer,het
isnietmeerwathetgeweest is.Die isgetrouwd, die isgetrouwd,
dieheeftkleintjes, jehoudt gewoonweinigtijdmeeroverenhet
isnietleuk meerook (...).Jekomtnogweleensinhet café, maar
het isaltijd (...) nou vroeger zat jeonder elkaar (...),ennu
kom jemeestalalleeninhet caféenalserdaneenhoop jeugd zit
om jeheen (...),het isallemaalandersgeworden."

Defamilie isinarbeidersgezinnen nogbelangrijker als betekenisvol
kader danbijgezinnenuitde middenklasseofhethoger milieu.Het
familiebezoek heeft eenhoge frequentie.Men loopt makkelijker bij
elkaarbinnen.
Het omgaan metdefamilie isoverhetalgemeeneentijdsintensieveen
weinig consumptiegebonden bezigheid.Deomgang vindt vooral inde
privésfeer plaats enrelatief weinig inruimtenwaareensterkeconsumptiedwang aanwezig is,zoals incafé's.Eenaantal gezinnenprofiteert vande familie door erdekinderen regelmatig onder tebrengen.
Soms ishet eenbewust onderdeel vaneenbezuinigingsstrategie. Bijvoorbeeld bijde moeders diewerkenomhet inkomenaantevullen.Er
zijnperiodendatdekinderennietopschoolkunnen zijn.Dan ishet
handig als de familiebijspringt.

(gehuwdevrouw,42 jaar,part-timewerkend, 2kinderen)
"Ik werk natuurlijk voor eenuitzendbureau, dushet moetnietzo
moeilijk zijnomeenpaar wekenniet tewerkenals ikdatwil.
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Nadeel isdat ikdanniets verdien (...).Verderhoopikdat mijn
schoonoudersdekinderen indegrote vakantie éénof twee weken
willen opvangen zodat ik tochnogkanwerken."
Inenkelegevallenkomtnaar vorendat familieledendirecte financiële
ondersteuning verlenen.Dezeondersteuning vindtplaatsbijdegezinnendienu minder tebestedenhebbenenwaar de familieband stevigis.
De familie wordt als 'sponsor'ingeschakeld omhetdekinderen mogelijk te maken om lid teblijvenvansportverenigingen e.d.
(gehuwdeman,38 jaar,werkend, 2kinderen)
"Nou,daar zijndekinderenaanbegonnenhè.Die waren ernogal
enthousiast over (...).Op de lagere school werden er pamfletten
neergehangen, geloof ik.Enzodoende warendekindereneropgekomenendaar wordt veeltijd aanbesteed door ons,doorhethele
gezin.
Ja,daar wordt wel over gesprokenoverdekostenenluktdatniet,
danschakelen we desponsors in,opa'senoma'sen die vindenhet
nogplezierigook (...),jawanthetzoueenhardgelagzijnvoor
die jongensalszedoor neehadden moeten stoppen."
De inspanningen vandezeeneengroot deelvandeandereouders vinden
plaatsonderhet motto: 'alsdekinderen maar niets tekortkomen'.
Bezuinigen moet, maar niet opdekinderen.
(gehuwdeman,38 jaar,werkend, 2kinderen)
"Het vermaak vandekinderen, daarhoef iknietoptebezuinigen.
Daar leef ikvoor.Dusdat moet gewoondoorgaan.Tenkoste van
alles vind ik."
Dedeelname aandagrecreatieveactiviteitenwordtbijdemeestegezinnenweinigdoordedaling vankoopkracht beïnvloed.Veel gezinnen
wandelenenfietsen voorhet grootstedeeldichtbijhuis enhier zijn
weinigkosten aan verbonden.
(gehuwde vrouw, 41 jaar,2kinderen)
"Ikhoefnergensvervoortegaan, wat wil iknog meer? Alswij's
avondsdoorde week of zondag inhetboswillenzitten,hoeven we
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deautoniet tepakken,het istebelopen endat isnatuurlijk een
grootpluspunt.Als jeerspeciaal voor moetgaanrijdenof jemoet
er iets voor opzij zetten, dan wordthet minder gedaan (...),ik
vindhetheel fijn."
Eendeelvandegezinnendie inkoopkracht zijngedaald,beperkende
kostenzoveelmogelijkdoorzelfconsumpties meetenemenenweinig
gebruik te makenvanhorecagelegenheden.
Ervindtbijmeerderearbeidersgezinnen eenveranderingplaats wat
betreft deafstanden diewordenafgelegd.De frequentie vanhetrecreërenbuitendestadwordtbeperkt.Ditheeft veelal te maken met
hetbezuinigen opdeautodoor dezeaf te schaffenof minderte
gebruiken.
(gehuwde man,34 jaar,werkend, 1kind)
"Debelangrijksteveranderingbreng iknetnaarbed, dat isKarin.
Enopdetweedeplaatsdatwegeenautomeerhebben (...).Metde
autowashetgeenpunt om evennaar Scheveningen ofHoek vanHollandterijden (...).Vooraldoordeweekalshet mooiweerwas,de
tuinstoelenachterin (...).Naarhet strand,hetbosgaanwas toen
makkelijker want debagagedie jehad,gooide jeindewagen(...).
Het verder weg recreëren isover.Het isnudichtbijgeworden,meer
het KralingseBos."

Dezegezinnengaan minder engoedkoper opvakantie.Goedkoper door in
plaats vannaarhetbuitenland inNederland opvakantie tegaan. Een
deel vandegezinnendieeenvakantieoverslaan maakt meer dagtochten.
(gehuwdevrouw, 30 jaar,2kinderen)
"Maar danzijnerweldagendat we zeggen:'wegaaneens eendag
metde treinhier ofdaarnaar toe,naar eenopenluchtbad of je
zoekt een andere recreatieplaats op (...).Vorig jaar zijn we naar
een recreatiegebied hier indebuurt gegaan."
EendeelvandegezinnenuitKralingen-West maaktgebruik vande
woningofhet vakantieverblijfvanfamilieleden. Soms maakthet gezin
tegelijkertijd metde familie gebruik vanditverblijf.
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(gehuwdevrouw,42 jaar,part-timewerkend, 2kinderen)
"Wijgaanieder jaarmetdefamilie naarhetbos inLunteren, mijn
zus enhaar man enbeide families (...) opHemelvaart vijf dagen
per jaarkamperen.Enverder zijnwe in1981eenweek inhethuis
van mijn zusgeweest, dieertoennietwasenwezijneenweek in
hethuis van mijn schoonouders inHoek vanHolland geweest."
Hetopvakantiegaan indewoningofhetvakantieverblijfvanfamilieleden isinKralingen-West onderdeel van een bezuinigingsstrategie.
4.5.6 "Wereddenhetwel"
Dit ishet ouderearbeiders echtpaar.Dekostwinner isgepensioneerd,
metdeVUTofarbeidsongeschikt. Dekinderen wonenniet meerthuis.
Menwoont ineenflatofbovenhuis.Het inkomen islaag.Desondanks is
menredelijk tevreden over de situatie.
(man,65 jaar,vervroegd gepensioneerde havenarbeider)
"Nou, zoerg isdatniet, ikbedoel ikbenniet zo'neind achteruit
gegaan.Dadelijk ga ikwel eeneindachteruit.MetdeAOW.Kijk,ik
hebgezorgddatikvanallesinhuishebvoordietijd (...) mijn
kledingendehelerotzooi."
Vermoedelijkheeft dezetevredenheid temaken metdelevensgeschiedenis.Menkent dearmoede vandevooroorlogseperiode.Zezijnopgevoed
om spaarzaam televen.
(man,65 jaar, gepensioneerd)
"Endat moest de jeugdvandaag ook eens eenbeetjedoen.Meer
zichzelf zorgenmakenvoornaderhand.Niet allesopmaken wat ze
krijgen (...).We zijn van de ouderwetse stempel, wehebben altijd
gespaard voordat wegingenkopen.Recorders enzo,televisietoestellenopafbetaling (...).Nee,wehebbennognooiteendubbeltje
schuld gehad."
(huisvrouw, 57 jaar)
"Vroeger waren we metz'ntienen,wehebbendeoorlog meegemaakt en
wehebbenaltijd veelvoor elkaar gedaan.Toenheb ik geleerd
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zuinig te zijn.
Delageenafgenomenkoopkrachtheeft weiniginvloedopdedagrecreatie.Doorhethebbenvanveel vrije tijdheeft mentijd overom goed
voor anderenenvoor zichzelf zorgen.Dedagrecreatie staatbijde
ouderen juist vaak indit teken.
Detoename vanvrijetijd leidtbijoudere mensentoteengrotere
aanwezigheid thuis.Relatief veeltijd wordt gespendeerd aanhuishoudelijke activiteiten enhobby's.Veel tijd wordtbovendienbesteed aan
boodschappendoenenaanhulpverlenende activiteiten voor familieleden
ofbekenden. Veel bezigheden vinden indeprivésfeerplaats.
Dedagrecreatie staat inhet tekenvandezorg voor degezondheid en
het onderhouden vansocialecontacten.Hettijdelijk ontvluchten van
dehuwelijksrelatieisbijsommige mensen,die moeitehebbenom te
wennenaanhetkonstant thuiszijn, eenredenomdeeltenemenaan
dagrecreatie.Verder leidteendagelijksommetjeofbezoek aande
volkstuin tot structurering vandedag.Envoorkomt zodoendedoelloosheid en verveling.

Eendeelvandeouderengaatnahet stoppen metberoepsarbeid ineen
andereperiodeopvakantie.Hethoogseizoenwordt gemeden,omdat men
oprust isgesteld.Sommigen voegenhieraantoe,datmenoptimaalvan
dezomer inKralingenofNederland wilgenieten.Deomvang vande
vakantiebesteding wordtnauwelijksbeïnvloed.Dewensom vanwegede
toegenomen vrijetijd frequenter opvakantietegaan, isafwezig.Voor
zoverdeomvang vande vakantiebestedingbeïnvloed wordt,isdit
eerder gerelateerd aanveranderingen vankoopkracht ofde veranderende
gezondheidssituatie.
4.5.7 "Alleen maar niet eenzaam"
De levensduur vanvrouwen isgemiddeld langerdanvanmannen.We
vindendaaromnietvoornietsvrijveelalleenstaande oudere vrouwen
inKralingen.Ineenaantalopzichtenkomthun situatieovereen met de
oudereechtparen.Debelangstellingsvelden liggenveelal vergelijkbaar.Enzeworden met dezelfdebeperkingen geconfronteerd. Dekoopkracht isafgenomen.De fysieke conditiegaat steeds meer achteruit.
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Voor eendeel vandealleenstaande oudere vrouwen zijnvriendenen
kennissenoffamilieledenzeerbelangrijk voor devormgeving vanhet
consumptiepatroon.Eendeel vandeuitgavenworden gereserveerd om de
her ender wonendebekendengemakkelijk tekunnenbezoeken.Alsde
bestedingsruimte inkrimpt,probeert mendeautotevrijwarenvan
bezuinigingen.
(alleenstaande vrouw, 58 jaar)
"Opmijnauto, ikzouniet zonder mijnautokunnen,ookomdat je
alleenbent enals jeergensopbezoek gaat,moet jejeeigen
vervoerhebben.En moethet niet zozijn,dat jeopdeklok moet
kijkenom meteentreinofbustemoeten (...).Datgeeft toch meer
vrijheid."
(alleenstaande vrouw, 69 jaar)
"Welbelangrijk, wanthet iseenmakkelijk middelom jeteverplaatsenenookomanderendiezichniet makkelijk verplaatsen eens
meetenemen (...).Isookbelangrijker geworden.Ikzouerveel
meer tegenopzienom ergensnaar toetegaan,naarUtrechtof
Amsterdam, metdetreinvind ikdateenvervelendgedoe.
Ikhebkennissenenvrienden inAmsterdam, dat zijnafstandendie
je (...) met de autodoet."
Decontactendiedezealleenstaandeouderevrouwenwillenonderhouden
doenduseenclaim opdebestedingsruimte.Eenaantalouderenondernemenbepaaldedagrecreatieveactiviteiten om contacten te leggen.De
ouderenuitdehogeresociale milieus nemenaan kapitaalsintensievere
activiteiten deel.Om bijafnemendekoopkracht tochaandezeactiviteiten tekunnendeelnemen,moeten zewel concessiesdoen.Dan spreken
dievoorzieningenaandiepassenbinnenhet sociale milieuendietoch
relatief goedkoop zijn.
(alleenstaande vrouw, 58 jaar)
"Ikhebeenredelijk goed contact metallerlei mensenvanhet
golfen.Nou, dat isdanook afspraken makenbuitenhet golfenom.
Eenentree enaandelenvaneenbesloten club,daar reiken mijn
financiënniet voor.Datbegint met acht-ofnegenduizend gulden om
te storten enom aan spullen tekomen (...).Maar met zo'nopenbare
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golfclub,waar jeduseen jaarkaarthebt (...) enwaar jedanlid
bent vaneenclubje,dat maar zeventigguldenkost,danisdatte
doen."
De zorg voordegezondheid enhet onderhouden vancontacten zijnvoor
dezevrouwenevenalsvoordeoudereechtparenbelangrijke motieven om
deel te nemenaanopenluchtrecreatie.
Er wordtbezuinigd opvakantie zowelqua frequentie,duuralswijze.
Dealleenstaande oudere vrouwen,die we gesprokenhebben,zoeken
aanpassingen inhunvakantiebestedingdoor samenopvakantie tegaan,
gebruik makenvan faciliteitendiefamiliebiedtengoedkope vormen
vanaccommodatietekiezen.Heteruitkunnenzijnisvoordeze vrouwen
zobelangrijk dat mennietgauw zalkiezenomhelemaalniettegaan.

4.5.8 "Hoevind iktijd voormezelf"
Dit ishet twee-verdieners gezin inKralingen-Oost.Het inkomen is
ruimboven modaal,devrijetijd isschaarsengoedbenut.Demateriëleenimmateriëlehulpbronnenwaar mengebruikvankan makenzijn
ruimbemeten.Menwoont royaal ineenhuis met eentuin.Het gezin
beschikt over eenoftwee auto's,eenhulp inhethuishouden en/of een
oppasvoordekinderen en menheeft toegang toteenreeks vanrecreatiefaciliteiten.Niet alleende recreatiefaciliteiten, die ineigen
bezitzijn,makendekeuzemogelijkhedenruim, maarookderecreatiefaciliteiten vanfamilie,vrienden,het werk,verenigingen enclubs waar
men lid van is.Relaties zijnbelangrijk enverruimen de mogelijkheden.Hetprobleem voordezegezinnen isniet dekoopkracht.Zelfs in
tijdendaterbezuinigd moetwordenweet meneenhoog consumptieniveau
tehandhaven door substitutie.Hetprobleem is meerhet vindenvan
tijdvoorzichzelf envoor alles wat mennogwildoen.

(gehuwdeman,43 jaar,academicus,2kinderen)
"Ikprobeerbewust meertijdvoor mezelf tekrijgen-nee ikzeg
het verkeerd: meer tijdaan mezelf tebesteden,want ikhebhet
gevoeldatdetijd,die ikwelhebongemerktverdwijnt."
(gehuwdevrouw,33 jaar,3kleine kinderen)
"Ikheb wel eens,datgolfheb ikgeprobeerd endaneens een
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jazzballet endankomthet ereenkeer niet van,daniserweereen
kind ziek,endandenk ik,ik loop mezelf alleen maar achterna.Er
komt een tijd dat ikhet welanders inkanvullen."
Bijdezegezinnenismenzichbewust vandebehoefteaantijd voor
zichzelf.Hetwordt niet zoals inveel traditionele gezinnenals
egoïstisch gezien.Het isalleenpraktisch gezienvaak moeilijk te
realiseren.Het werk,het gezinensocialeverplichtingennemenveel
tijd inbeslag.Om dannogtijdvoor jezelf tekrijgen moet jevoor
jezelf opkomen.

(gehuwdevrouw,33 jaar,3kleinekinderen)
"Vier jaargeledenzei iknogvan jongens,gezelligkom maar.Ik
wasdeheledagaanhetboterhammen smerenenaanhetkoffiezetten
...toenwerdhetopeengegeven moment tegek.Ikzei ikdoehet
niet meer.Iedereen iswelkom, maar als jetrekhebt inkoffieen
dekoffie isop,danga jehet zelf maar maken.Andersheb iknog
geenvrijetijd."
Dekoopkrachtkomt vooral tengoedeaandewoningendekinderen.Men
isrelatief makkelijk inhetdoenvanuitgaven (uitgaanendergelijke), waar menvroeger langerbijstilstond.Vrijetijdsbesteding,vakantiebesteding endagrecreatie veranderennauwelijks onder invloed
vandetoegenomenkoopkracht.Pasalsdewensentenaanzienvanwoning
vervuldzijnenerontstaat meerbestedingsruimtegaat menover op
meer luxeuitgaven indevrijetijd.Meer en/of luxereenkwalitatief
betereprodukten wordenaangeschaft (eenextraauto,eenduurdere
auto, dure wijnen)enhet gedragbuitenshuis wordtsterkerconsumptiegoederen (duurder uit eten gaan en dergelijke).
(gehuwde man,43 jaar,werkend)
"Nuheb jehet nulpunt gepasseerd enzie jedat jewatoverhoudt.
Ikgeefzekermeeruit-wijgevenzeker meeruit- indevakantie
aanhoreca,aansfeer etcetera.Detijd dat ikblijwas met een
fles Pinard is voorbij. Ik drink nu graag echteBeaujolais."
Bijdezegezinnen ishet inkomensniveau gedurende langeretijdhoog
geweest.Ditheefthet mogelijk gemaakt over eenhuis met tuinte
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beschikken.Dekinderen maken gebruik vandeeigentuin,wat inKralingen-West nauwelijks mogelijk is.Bovendien zijndekinderen in
staat relatief durehobby'stebeoefenen, zoalspaardrijden en skieën
als zeeroudgenoeg voor zijn.Verderbeschikkendegezinnen inOost
over minimaal éénauto.Ditmaakthet mogelijk om inaanvullingophet
gebruik vanvoorzieningen inKralingen regelmatig elders inNederland
recreatiegebieden tebezoeken.Dekostenvanhet gebruik vandeauto
spelennauwelijks eenrol.

Dagrecreatie heeft eenreeksbetekenissen.Het vindenvantijd voor
zichzelf,hetsamenzijn methetgezinenanderen,het werkenaande
conditie enhet beleven vandenatuur.
Mengaatmeerderekerenper jaar metvakantie.Als men voor eenlangeretijdeenhogekoopkrachtheeft genomen, gaat menookduurderop
vakantie.Nietalleen 'szomers maarnuook indewinter.Inde
zomervakantie verblijft men vanwegehetcomfortendeluxeineen
hotel inplaatsvan ineententwat vroeger welgebeurde.
4.5.9 "Genieten van de oudedag"
Dit ishet (vervroegd)gepensioneerde echtpaar inKralingen-Oost dat
eenhoog, gelijkgeblevenof enigszins gedaaldekoopkrachtheeft.Het
werk-wordt afgebouwd envraagt nu minder tijd.Dekinderenzijnde
deuruit.Menheeft nu meer tijd voo"zichzelf endepartner.
De (vervroegde)pensionering isniet onverwachts gekomen.Men iserop
voorbereid.Erzijnmaatregelengenomen om niet inkoopkracht achteruit tehoevengaan.En menheeftplannengemaakt voorwat menwilgaan
doen.
(gehuwdeman,67 jaar,gepensioneerd)
"Jeneemt jevoor,dankan ikzus,dankan ikzo...d'rkomt
weinigvanterecht."
(gehuwdeman,59 jaar,part-time werkzaam)
"Erdingenmeertijdsruimte vooranderedingen, zodat jewatnuttiger jezakenaandachtkangeven.Eenhoopdingenkunt doenwaar je
vroeger niet meer aantoekwam."

125

Deplannen wordennietaltijd gerealiseerd.Veel tijd gaatzitten in
hetlangeroverdegewone verzorgende activiteiten tedoendanvroeger enhet helpen vande echtgeno(o)t(e)met taken, dievroeger voor
haar rekeningkwamen.Het makenvanplannen iseenbezigheid opzich.
Doordieplannenbereidt menzichvoor opdeovergangenbehoudt men
het gevoel van overzicht en structuur.
(gehuwdeman,59 jaar,part-time werkzaam)
"Nou,het laatste jaar isduidelijk de turn-around gekomen.Dat
krijgt wat tijdsbesteding inzakelijk opzichtduidelijk neerleg.Er
zalwaarschijnlijkook meerregelmaatkomen insoortvrijetijdsbestedingenanderevormen.Indezindat ikzeg:noude maandaghou
ik zoveel mogelijk voorhet tuinieren.Danstructureerthetzich
watmeer."
Veelvandevrijetijdvandegepensioneerden wordt inenomhethuis
besteed.De riantewoningen met grotetuinenkunnennu eindelijk
volledigbenut worden.Voorheen was daar weinig tijd voor.Tuinieren,
schilderen,musiceren,lezenensocialeactiviteiten nemeneenbelangrijkeplaatsin.
Dagrecreatie heeft betekenis voorhet onderhouden vande gezondheid;
hetbrengt structuur indedagenhetheeft eensociale functie.Het
samen met de (klein)kinderen gaanzeilenof golfenkanbelangrijk
zijn.
Geenvandegeïnterviewde ouderengaat meeropvakantievanwegede
toegenomen mogelijkhedenhiervoor.Eendeelvandeouderengaatnu
buitenhethoogseizoenopvakantie.De volgende motieven wordenhiervoor genoemd:
- het is minder druk tijdensdevakantie inhet voor-ofnaseizoen;
- menprobeert zoveelmogelijk vandezomer inNederland teprofiteren.
(gehuwdeman,67 jaar,gepensioneerd)
"Nuhoudtzichdatnog weloptwee vakantiesper jaar.Meestal een
voorjaarsvakantie,zo maart,aprileneenvakantie inseptember,
waarbijseptember misschiendehoofdvakantie is.Eenpaar jaar
achtereen, verleden jaarAfrikabezocht, MarokkoenTunesië.Een
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week rondreizen eneenweek verblijf ergens.Vorig jaar zijnwe
tweewekennaarGriekenlandgeweestenwezijnvanplanditnouin
september weeropeenander eiland tedoen.Ofnee,dangaanwe
naar Portugaltoe.Envorig jaar,dandevoorjaarsvakantie, vorig
jaarookweer inaprilopKreta geweest,inGriekenland.Ikmeen
het jaardaarvoorhaddenwewatwintersport inZwitserland.Dusdat
patroon ligtongeveer gelijk.Wehoudenerechtookrekeningmee
datwenuzegmaardemaandenapriltotenmetaugustus eigenlijk
hier indeomgeving zoveel mogelijkhedenhebben;eenmooietuin,
eenmooiboshiereneenomgeving.Dusdankanhethierookgeweldigmooizijn."

4.5.10Conclusies
Indithoofdstuk isopeenbeschrijvendewijzede interdependenties
tussenmaatschappelijkeveranderingenenveranderende recreatiestijlen
weergegeven. Centraal stondendeveranderingen invrijetijdenkoopkracht.Zoalsookindeliteratuurstudie wasaangetoond, blijktdatde
veranderingen inkoopkracht envrijetijdsamenhangenmeteenreeks
van maatschappelijkeveranderingen.Dezeveranderingenkomenophet
niveauvanindividuenengroepen ineenconcretesociaal-ruimtelijke
contexttotuiting inverschijnselen,alswerkloosheid,hettweeverdienersgezin,heteenoudergezin, kleiner wordendehuishoudens,
culturele minderhedeneneensteedsgroter aantalouderen.Uithet
interviewmateriaalhebbenweeen8-talrecreatiestijlen samengesteld.
Dezerecreatiestijlenzijneenpogingtotsynthesevandedivergerende
uitwerkingvanmaatschappelijkeveranderingenopdeKralingsebevolking.
De eerder aangedragenbouwstenen voordeze synthese, ni.desociale
context,deverzorgingspositie enhetstrategischhandelenkomen inde
recreatiestijleninhunonderlinge samenhang totuiting.Dedoor
Giddensaangereikteconceptentenaanzienvandewisselwerking tussen
actorenstructuurkrijgenhiermeeeenempirische invulling.
Kralingen,alskonkrete sociaal-ruimtelijkecontext,heeftbinnen elke
recreatiestijleenanderebetekenis.Voordejongemanofvrouw gekenmerktdoordeuitspraak "levenmetdeagenda"ishetdiverse engroot-
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schalige milieuvanRotterdam endemengelingvanbouwstijlen,bevolkingsgroepen enrecreatievoorzieningen inKralingenaantrekkelijk. Op
kortetermijnbiedtdezeomgeving voldoendemogelijkhedenomdewensen
ophetgebied vanvrije tijd enrecreatie tevervullen.Voor de jonge
manofvrouw gekenmerkt door deuitspraak "Opzoek naar mezelf"isde
sociaal-ruimtelijkecontext een middel totzelfbespiegeling.Dekontakten zijnvaak vluchtig enhetperspectief iskortzichtig. Degrote
verscheidenheid aanmogelijkhedeninKralingen-West enhetCentrum van
Rotterdam maakthet mogelijkom tegemoet tekomenaandesteedswisselende wensenophet terreinvrijetijd en recreatie.
Voor de jongeren,diegekenmerkt wordendoordeuitspraak "Leven
zonderuitzicht"isde interactie met endebetekenis vande omgeving
vaak zeerbeperkt.De mogelijkhedenom inhet zeer diverse engrootstedelijke milieuvanRotterdamhun eigengang tegaansluit aanbij
de recreatiestijlenvan deze groep.
DeechteKralingers vinden wepasbijdearbeidersgezinnen ("Als de
kinderen maar niet te lijdenhebben")endeouderen ("We reddenhet
wel").Het levenspeelt zich inenom dewijk af.Huisvrouwen,kinderenenanderen inKralingen-West zijnwathunrecreatiegedragbetreft
veelalaangewezenopdedirecte woonomgeving.Ditzijnbelangrijke
doelgroepen voor eenopde wijkgerichte recreatiebeleid.
DegroepenmetdevoorKralingen-Oostkenmerkend recreatiestijlen"Hoe
vind ik tijd voor mezelf"en "Genietenvandeoudedag"zijngoed
geïntegreerd indesociaal-ruimtelijkecontext.De relaties metburen,
kennissen envrienden zijn frequent.Men maakt veelgebruik vande
mogelijkhedenindeomgeving,zonderhier uitsluitend opaangewezen te
zijn.Devoorzieningen indewijdere omgevinghorenooktotdemogelijkheden.Ditzijngroepen, dieprofiteren vanprojecten inhetkader
van de randstedelijke groenstructuur.
Inhetvolgendehoofdstuk wordendeonderzoeksvragen opbasis vanhet
gehele onderzoek beantwoord envertaald inbeleidsaanbevelingen.
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5.SAMENVATTING ENCONCLUSIES

5.1Inleiding
Deveranderende relatie tussenarbeid envrije tijdendewijzigingen
inhet recreatiegedrag,diedaaruitkunnenvoortvloeien zijnonderwerpenwaarhetoverheidsbeleid enhetonderzoek ophet terrein van
recreatie envrije tijd indeafgelopen jarenaandacht aanheeft
besteed.
Indeliteratuurstudie,diedebasis vormt voor ditonderzoek,wordt
ingegaanopdeachtergronden vande studie naardeplaats enbetekenis
vanrecreatie ineenveranderende maatschappij (AnderssonenDeJong,
1986).
Eenviertalonderzoeksvragenworden gesteld:
1.Welkeontwikkelingen doenzichvoor inde openluchtrecreatie?
2.Wat isde invloed vanmaatschappelijkeontwikkelingen opopenluchtrecreatie envrijetijdsbesteding?
3.Wat isdedoor individuen,sociale groepenofcategorieëngedefinieerdeplaatsenbetekenis vanopenluchtrecreatie ineenconcreet
aftebakenen ruimtelijke ensociale context?
4.Hoewijzigt zichdezedefiniëring onder invloed vanmaatschappelijke ontwikkelingen?
Deeerste tweevragenwordenbeantwoord inde literatuurstudie. In
deze literatuurstudie wordtook eentheoretische verkenning eneen
analytischkader voorhetbeantwoorden vanvraag 3en4gegeven.
Uitde literatuurstudie endeanalysevanstatistisch materiaal blijkenveranderingen inarbeidsvrijetijd enkoopkracht eencruciale rol
tespelenbinnenhetgeheel vanmaatschappelijkeontwikkelingen.Niet
alleen sociaal-economische ontwikkelingen zijnte relaterenaanveranderingen inarbeidsvrije tijd enkoopkracht.Demografischeontwikkelingen, zoalsvergrijzing enhetkleiner wordenvandehuishoudens,en
sociaal-culturele ontwikkelingenalsdeemancipatiedragenookbijaan
veranderingen inhoeveelheid en/of indebetekenis van arbeidsvrije
tijd enkoopkracht.Dit zijnredenenomarbeidsvrije tijd enkoopkracht centraal testellenalsparameters voor maatschappelijkeontwikkelingen.
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Verderblijkt datmaatschappelijkeveranderingen eendifferentiërende
uitwerkingheeft insociaal-ruimtelijk verband.Er issprake vaneen
geografische ensociale concentratie vanmaatschappelijkeproblemen.
Dit isaanleiding geweest omhet onderscheid kansarme enkansrijke
wijkentehanteren.
Het onderzoekheeftplaatsgevonden inKralingen inRotterdam.Kralingenbestaat uittwee inruimtelijk en sociaalopzicht sterk vanelkaar
afwijkendegedeelten.Kralingen-West bezitkenmerken vaneenkansarme
wijk,zoalsde lagesociaal-economische statusvandebewoners,het
hogepercentagewerklozen,eentoenemend aantal etnische groeperingen
eneenrelatief geringehoeveelheid privé-enopenbaar groen inde
wijk zelf.Kralingen-Oost kenmerkt zichdoorhethogeopleidings-,
beroeps-eninkomensniveau vandebewoners.Bovendienbevindenzich
hier riantehuizen metbijbehorende ruime tuinen.Deleeftijdsopbouw
vanKralingen alsgeheel vertoonthetbeeld,datglobaal overeenkomt
methetgeenhet CBSvoorgeheelNederland indenabijetoekomst (+
2000)voorspelt.InKralingen ishetdeelouderen (65+)naarverhoudinggroot circa 17%.Hetdeel jongeren (0-19 jaar)is22%.Het deel
20-64-jarigenbedraagt 62%.Indeafgelopen 10 jaren isinKralingen
het aantal echtparenmetenzonderkinderen teruggelopen.Hetpercentagegehuwden isdanook gedaald.Decategoriekamerbewoners,studentenendergelijke isgroter geworden.Hetdeelgezinnen vanhet totaal
aantalhuishoudens isechter aanzienlijk vanomvang enbedraagt circa
28%.

Inde literatuurstudie isaandachtbesteed aandemogelijkhedenomhet
structuratieperspectief vanGiddens (Giddens,1979,1982en1984)toe
tepassen inhet onderzoek.Onder andere indeStartnotitiePROVeranderendVrijetijdsgedragvanDietvorst isaandachtbesteed aanhet
belang vaneentheoretische fundering vanonderzoek naar de relatie
arbeid envrijetijd (PRO,1984).VerderheeftMommaasempirisch
onderzoek gedaanonderwerklozenwaarbijhet structuratieperspectief
de 'sensitizingconcepts'heeft geleverd (Mommaas, 1986).
Inhet veldwerk inKralingenheeft detoepassing vanhet structuratieperspectief ertoegeleiddatexpliciet aandacht isbesteed aande
relatie tussenbetekenistoekenning en structurele aspectenvanhet
recreatiegedrag.Detotale leefsituatie gezien inhetperspectief van
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veranderingen,die indeafgelopen4 jarenplaatshebben gevonden in
het levenvandeonderzochten, ishetkader geweestwaarbinnenhet
recreatiegedrag werd geplaatst.Dewijzewaaropdeactor metdeveranderende leefsituatie omgaatheeft aandacht gekregen.Deplaats en
betekenis vanopenluchtrecreatie binnende totale tijds-engeldbesteding isgeanalyseerd.
De invloed vanbiografie,sociale context enverzorgingspositie ophet
recreatiegedrag isnaderonderzocht.Entenslotte isexplicietaandachtbesteed aandeverschillende uitwerking vande onderzochte
veranderingen indetweeonderscheidenwijken:Kralingen-Oost enKralingen-West.

Inhet volgendewordendehoofdpuntenuitdevraagstellingen voorhet
veldwerk beantwoord.Teneerstewordtdeplaats enbetekenis van
openluchtrecreatie binnenhet geheel vanvrijetijdsbestedingbehandeld.Daarnawordt ingegaanopdeveranderingen invrijetijd en
koopkracht ende invloeddaarvanopopenluchtrecreatie envrijetijdsbesteding.Ruimtelijke aspectenvanhet veranderend recreatiegedrag,
zoalsdebetekenis vandeeigenwoonwijk als lokatie vooropenluchtrecreatie-activiteiten envrijetijdsbestedingenhetbelang van routes
vanuit dewoonwijk naarhetbuitengebied wordenverderbehandeld.De
verschillen tussenKralingen-Oost enKralingen-West qua recreatiegedrag enrecreatiestijlenkomenvervolgens aandeorde.

5.2 Deplaatsenbetekenis van openluchtrecreatie
Binnenhet totalevrijetijdsgedragneemtdeopenluchtrecreatie als
totaal (alleactiviteiten tezamen)zowel inkwantitatief alsin
kwalitatief opzicht eenzeerbelangrijkeplaatsin.
Inkwantitatief opzicht
Gelet opdedeelname inéénmaand indezomer zijndebelangrijkste
bezigheden irdevrije tijd:
familiebezoek;
- ontspanning indetuin (inKralingen-Oost)ofophetbalkon (in
Kralingen-West);
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- wandelen voorhetplezier;
- winkelen voorhetplezier;
- uitetengaan.
Hetdeelvandebewonersdat inéénzomermaand aandezebezigheden
afzonderlijk deelneemt istelkensmeerdan50%.Opdetweedeplaats
komendeactiviteitenwaaraandoor 30tot 50%vandebewonerswordt
deelgenomen.Ditzijn:
- parkbezoek;
- ontspanning aanhetwater;
- fietsen voorhetplezier;
- cafébezoek.
Opdederdeplaatskomenbezigheden zoals surfen,vissen,varen,het
bezoek aanrecreatieparken endergelijke.Opmaandbasis isdedeelname
hieraan relatief gering.
Ontspannen indetuinenwandelen zijnnietalleenactiviteitenwaar
eengrootdeelvande respondenten aandeelneemt,menneemt ook relatiefvaak deelaandezeactiviteiten.39%vandepersonen die inde
tuinontspant doendat6ofmeerkeerper maand.Eenkwart vande
personen,diewandelt,doendit 12of meerkeerper maand
Inkwalitatief opzicht
Eenbreed scalavanbetekenissen vanopenluchtrecreatie komtnaar
voren.Eendeelvandezebetekenissen isspecifiek vooropenluchtrecreatie.Eenander deel isook vantoepassing opdeoverigevormenvan
vrijetijdsbesteding:
- het onderhouden ofhetbevorderen vandegezondheid.Dit iseen
veelgenoemd motief voordedeelnameaanopenluchtrecreatie;
- hetbewust creërenvaneencontrastsituatie tenopzichte vanhet
dagelijkse leven (somssleur)dat zichbinnenafspeelt;
- hetkennismaken metofhet genietenvaneenminofmeer natuurlijke
omgeving;
- dagrecreatieheeft (vooralbijmensenmet relatief weinigkoopkracht)debetekenis vaneen "vluchthaven"omde "consumptiedwang",
dieaanandere vormenvanvrijetijdsbestedingzijnverbonden,te
ontlopen;
- openluchtrecreatieheeft ook eenduidelijke sociale "functie".Door
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middel vanopenluchtrecreatie worden sociale contacten onderhouden
ofverbeterd.Bijdegeïnterviewde jongerenheeft dagrecreatie
meestalde eerstgenoemdebetekenis,enkomendeuitgaansactiviteitenmeer inaanmerking voorhet leggenvancontacten.Voor moeders
betekent de zelfstandige dagrecreatie vandekinderen eenalthans
tijdelijkeontlasting vande zorg enaandacht voorhen.Dit levert
voordemoederswat meer tijd voorhenzelf op.Kinderenkunnenop
straat en inspeelgelegenheden contacten leggen;
vooreendeelvandebewoners met veel vrijetijd isopenluchtrecreatie eenalternatieve tijdsbestedingdiehetdagelijks leven
structureert endiedoelloosheid enverveling voorkomt.Voorbeelden
dienaar vorenzijngekomen:volkstuinieren,dagelijks een flinke
wandeling maken,regelmatig naardegolfclubgaan;
openluchtrecreatieheeftbijeendeelvandehuwelijkspartnersde
betekenis vaneenvrijheidsgebiedtenopzichte vandehuwelijksrelatieendehiermee verbonden socialeenhuishoudelijkeverplichtingen.Hetwandelenof fietsenwordtdangebruikt omtijdelijkgevrijwaard tezijnvanclaimsophethandelen.Dezebetekenis vinden
weonder anderebijmannendiewerkloos,arbeidsongeschikt of
gepensioneerd zijn;
bijdeactievewerkloze jongeren staat eengroot deel vande
(vrije)tijdsbesteding inhet tekenvanhet zoeken naar betaalde
arbeid ofnaar alternatievebezigheden diedekansoparbeidvergroten.Bijhen isopenluchtrecreatiehet gebiedwaar zezichmin
ofmeer vrijvoelen vandedruk omarbeid tezoekenofomals
alternatief voor dearbeid "zinvolbezig tezijn".Openluchtrecreatie isdan "echtevrije tijd"of "nietsdoen"bijuitstek.

5.3 Vrije tijd,koopkracht en recreatie
Vrije tijd
60% vandeKralingersheeft temakengehad meteenverandering in
hoeveelheid vrijetijd. InKralingen-West isditpercentage 62enin
Kralingen-Oost 55.Ruimdehelft vandebevolkingheeft meervr,ije
tijd gekregen (54%). Het overiggedeelteheeft minder vrije tijd
gekregen (46%). TussenKralingen-Oost enKralingen-West zienweeen
verschilwatde richting vandeverandering betreft.Zoalsookveron-
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derstelâwerd iser eenlicht accent opdeafnamevandehoeveelheid
vrije tijd inKralingen-Oost.Terwijlhet accent inKralingen-West op
detoename ligt.De verschillen zijnechter niet opzienbarend.
Vandegeënquêteerden vermeldt 60%datveranderingen inhoeveelheid
vrije tijd invloedheeft opwat mendoet aanopenluchtrecreatie en
vrijetijdsbesteding.Dit ishetzelfde voorde respondenten inKralingen-Oost en inKralingen-West.Veranderingen inhoeveelheid vrijetijd
hebben invloed opwatmenthuis indevrijetijd doet,opdagrecreatieveactiviteiten enopsociale contacten.

Koopkracht
Voor driekwart vande respondenten inKralingen zijndebestedingsmogelijkheden veranderd.Ditdeel isevengroot inKralingen-Oostals in
Kralingen-West.De richting vandeverandering isechter verschillend.
InKralingen-West ishet gedeeltedatmet eendaling vankoopkracht te
makenheeft significant groter dan inOost.InOostheeft naarverhoudingeengroter gedeelte vandebevolking met een stijging temaken.
Ditneemtnietwegdathet totaalbeeld voorbeidewijken eendalingte
ziengeeft.Dezedaling issterker inWest (63%), dan inOost (54%).
Bij42%vandeKralingers leidennaarhun eigenzeggen-veranderingen
inkoopkracht totveranderingen inwat zedoenaan openluchtrecreatie
envrijetijdsbesteding. InKralingen-Westhebbenveranderingen inde
hoeveelheid koopkracht relatief meer invloed opwatmendoet aan
openluchtrecreatie envrijetijdsbestedingdan inKralingen-West.Dit
komtovereenmetdeveronderstelling datmensen,die relatief weinig
financiëlearmslaghebben eerderoprecreatie moetenbezuinigen dan
mensenmetruime financiële mogelijkheden.

De invloed vankoopkracht opopenluchtrecreatie enoverige vormen van
vrijetijdsbestedingkomthet meest totuiting inveranderingen in
uitgaansgedrag, vakantiebesteding endagtochten.
Dagrecreatie enbezigheden inenomhethuis zijnoverhet algemeen
weinig consumptiegebonden enwordendaardoorbetrekkelijk weinigbeïnvloed doorveranderingenquakoopkracht.
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Vrijetijd,koopkracht enrecreatie;enkele achtergronden
Deaard vande invloed vanveranderingen invrije tijd enkoopkracht
opopenluchtrecreatie envrijetijdsbesteding isniet lostezienvan
debiografie,desocialecontext endeverzorgingspositie vande
actor.Het strategischhandelen endekeuzes,diegemaaktwordenop
het terreinvantijd-engeldbestedinghebben invloed opdeplaats en
betekenis vanopenluchtrecreatie.

Debiografie
Debiografie,oftewel de levensloop met dedaarinopgedaneervaringen,
ismedebepalend voorwat men inhethedendoet indevrijetijd en
voordebetekenis,die mendaaraanhecht.Hetbezuinigen opvakantie,
dagtochtenofhet uitgaan isvoor iemand,diedeTweedeWereldoorlog
bewustheeft gemaakt endaardoor weet wathetbetekent omzuinigte
levenmakkelijker,danvoordena-oorlogsegeneratie.De generatie
ouderenvande jaren80 iseenanderegeneratie metandere ervaringen
enverwachtingen,dandegeneratie ouderen vanhet jaar 2000.
De socialecontext en verzorgingspositie
De socialecontextwaarin iemand leeftbepaalt inbelangrijke matewat
iemand doet indevrije tijd.Onder sociale contextwordt zowelde
directe invloedenvia face-to-facekontakten,alsde indirecte invloedenviaregelingen en informatie over deze regelingen overgedragen via
verschillendekanalen verstaan.Deaard enbetekenis vande sociale
context isafhankelijk van levensfase,deaard vanhet leefverband en
deverzorgingspositie.Verzorgingspositie geeftdewijzeaanwaarop
men inhet onderhoud voorziet.

Bij jongeren zijnuitgaan,deelnameaanvakantie,ontspannen aanhet
water enzwemmenbelangrijke vormenvanvrijetijdsbesteding.Veranderingen indeopenluchtrecreatie endeoverige vormen vanvrijetijdsbesteding (zoalshetbeëindigen ofhet starten vandedeelname)is
sterker gerelateerd aandedynamiek insociale relatiesbinnen vriendschapsnetwerken danaanveranderingen vankoopkracht envrijetijd.
Bijwerkloze jongeren spelendebetekenis vanendeomgang metvriendenenmetdeeigenpositiebinnenhet vriendschapsnetwerk eenbelang-
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rijke rolvoorhethandhaven,uitbreiden enhet ontwikkelen vannieuwe
activiteiten.
Bijgezinnen leidendrieontwikkelingen tot fundamentele wijzigingen
inhet gedrag indevrijetijd.
Het startenvanhethuwelijk ofdevastepartnerrelatie betekent een
verdringing vanbezighedenbuitenshuis (cafébezoek,dansen etc.)door
bezigheden indeprivésfeer.
Dekomst vankinderen leidt toteensterkeaanpassing vanhet consumptiepatroon.Aanvrijetijdsbestedingenvakantiebesteding wordthet
minst uitgegeven doorhuishoudens metkleinekinderen.Typische"gezinsrecreatie"wordtbelangrijker (bezoek dierentuin, speeltuin,recreatieparken endergelijke).Vriendschapsnetwerken wordenminder
belangrijk voordevrijetijdsbesteding.
Het ouder enzelfstandigerwordenvandekinderengeeft deouders
(vooraldemoeder)meer ruimte voor individueelof samenteondernemen
vrijetijdsactiviteiten.
Het ouderwordengaat veelalgepaard meteenafnemende fysiekeconditievandeoudere zelf of van iemand uitdenaasteomgeving.Dit leidt
geleidelijk toteengeringere mobiliteit;deeigenwijk wordt voor
openluchtrecreatie steedsbelangrijker.Veelouderenhebben vroeger
perioden vanarmoedemeegemaakt.Zehebbenzicheen leefstijlaangemeten,waarin spaarzaamheid eenbelangrijk element is.Dit leidt tezamen
toteenafnemende deelnameaanvakantiebesteding, uitgaan enaan
activiteitendieveelgeldkostenof inspannend zijn.Heeftde oudere
eenpartnerrelatie dan isdierelatiebelangrijk bijhet vormgeven van
deactiviteiten indevrije tijd.Bijalleenstaanden zijnvriendenen
familiebelangrijk.
Tijdsbesteding
Overhet algemeenhebbenveranderingen vanvrijetijd vooral effecten
opminofmeer verplichtebezigheden (huishoudelijkwerk,hulpverlenendeactiviteiten)enopdievormen vanvrijetijdsbesteding,dieniet
indeopenluchtplaatsvinden.De toename vanvrijetijdwordt voor een
belangrijk deel indeprivésfeer besteed aanhuishoudelijkeactiviteitenenhobby's.Eenuitbreiding vanhet scalavanondernomenbezighedenkomt nietveel voor.Aanbestaandebezighedenwordt meer tijd
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besteed.Ouderemensenwaarderenhet rustige tempowaarmee zeactiviteitenkunnenverrichten.Werkende jongeren,dieminder vrije tijd
hebbengekregen,belevenhun veelal schaarse vrijetijd intensiever.
Veranderingen vanvrije tijdhebbenweinig invloedopvakantiebesteding.Deoorzakenhiervanzijn:
toenemende vrije tijd leidtniet totdewens vaker opvakantie te
gaan.Mensendiemeerdere malenper jaaropvakantie gaan,doendit
al jarenlang.Ditpatroonheeft weinig temakenmetdehoeveelheid
vrijetijd diemenheeft.
- devakantiefrequentie wordtbeperkt door eentekort aankoopkracht
ofaan fysiekeconditie (ditlaatste vooralbijouderen).
Voor zover vakantiebesteding beïnvloed wordt,geldt dit voordeperiodewaarinmenopvakantiegaat.Vooralbijeendeelvandeoudere
mensendie (bijna)geenberoepsarbeid meer verrichten,zienwede
tendensombuitenhethoogseizoen opvakantiegaan.Bijoudere mensen
iserdus sprake vaneenspreiding vandedeelname.Jongeren envooral
gezinnen zijn sterker gebondenaanverplichtingen dievoortvloeienuit
hethebben vankinderen,beroepsarbeid enstudie.
Veranderingen vanvrijetijdblijkenoverhet algemeenduidelijk meer
danveranderingen vankoopkracht effecten tehebben opdagrecreatie.
Bijgezinnen metkleinekinderenenouderemensen isdit vooraldagrecreatie ineigenbuurt ofwijk.Deafname van vrije tijdgaat ten
kostevandeaandagrecreatie gespendeerde tijd.Erzijnevenwel
respondentenbijwiedehoeveelheid aandagrecreatiebestede tijd niet
verandert.

De veranderde vrijetijd leidtoverhet algemeenniet tothet afbreken
ofhet startenvannieuweactiviteiten.Deaanpassing aaneen situatie
met meerofminder vrije tijd endegevolgenhiervan vooropenluchtrecreatieverschillen echter sterk.Dithangt samenmet:
levensfase endehieraan gerelateerde integratie insocialenetwerken;
- decombinatie vanlevensfase enverzorgingspositie (dewijze waarop
inhet levensonderhoud wordt voorzien);
- opgedane ervaringen (debiografie);

137

- het aanbod van voorzieningen.
Geldbesteding
Verschuivingen indebestedingenaanrecreatie enandereuitgavenpostendieuiteenachteruitgang inkoopkracht voortvloeien,worden
bewust enrationeel gepland.Hierbijtredengrote verschillen op
tussendehogere ende lagere socialeklasse:
- binnendehogere socialeklasseanticipeert mensterker opeen
situatie vandalendekoopkracht.Ditkomt zeerduidelijk bijde
gepensioneerden totuitdrukking.Deouderen indehogere sociale
klassemobiliseren langvoorafgaandeaandepensionering diverse
hulpbronnen (sparen,aandelen,obligaties,aanvullendepensioenverzekering, etc.)enzijnhierdoor instaathunkoopkracht opeen
redelijkpeiltehouden;
- dalendekoopkrachtkanbinnendehogere socialeklasseoverhet
algemeenbeterwordenopgevangen vanwegehet relatiefhoge inkomens-enconsumptieniveau.Demargesomdoelbewust verschuivingen
aantebrengen inhetbestedingspatroon zijnhier veelbreder.
Bepaaldehoog gewaardeerde consumptiecategorieën, zoals vakanties
envervoerblijvenbijbesparingenbuitenschot.
Dekostenvanvakantiebesteding endagrecreatie vormenvooralvoor
mensenmetweinigkoopkracht,ofbijwiedekoopkracht isteruggelopen,eenbelangrijke overweging.Als reactieopdegeringeofafgenomenkoopkrachtwordtdedeelname aanrelatief kapitaals-intensieve
of consumptie-gebonden activiteiten gestaakt ofqua frequentieverminderd.
Vakantiebesteding
Binnendeopenluchtrecreatie wordt dedeelname aan vakantiebesteding
relatief sterk door veranderingen vankoopkrachtbeïnvloed.Vakantiebesteding isvoor veelmensen metgeringekoopkracht,metnameonder
gezinnen,ouderenenwerklozen,nauwelijksbetaalbaar geworden.De
vakantie-uitkeringen zijnte laagomopvakantie tegaanopzijnhard
nodigalsaanvulling ophethuishoudbudget.
De socialeongelijkheid invakantiebesteding iszeergroot.Zowelde
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bestedingen aanvakantiealshetaantal malendat menopvakantie
gaat,variëren sterk.Voor 11%vandeKralingers,die meteenverandering vankoopkracht temakenhebben,heeft ditgevolgenvoordevakantiebesteding.Ditpercentage ligthoger inKralingen-West (15%).
Eendeelvandemensendatmetgeringekoopkrachtwordtgeconfronteerd
gaathierdoor minder opvakantie inplaatsvanover te schakelenop
eengoedkopere.Ditheeft vooreendeeltemakenmethetbeeld,dat
menzichheeft gevormd vandematevanconsumptie-gebondenheid van
vakantie.Zijsparenliever vooreenvakantiediemetditbeeldovereenkomt,dangoedkoper, 'armoediger',opvakantietegaan.Uit de
vraaggesprekkenwordtnietduidelijk ofdezegroepvolledigopde
hoogte isvangoedkope alternatieven.

Dagrecreatie
Deomvang vandedagrecreatie wordt relatief weinigdoor veranderingen
vankoopkrachtbeïnvloed.Dezeveranderingenhebbendaarentegen wel
effectenopdeaard vandedeelname.
Bijdemensenmetgeringeofdalendekoopkracht wordende volgende
tendensen geconstateerd:
- demobiliteit neemtafendagrecreatie vindt overhet algemeen
dichterbijhuisplaats;
- tijdenskorteuitstapjes enlangeredagtochtenwordt mindergeconsumeerd enerwordenmeer consumpties vanhuismeegenomen.
Dit laatsteheefthetpsychologische effect,datdeelnamedrempels
lagerworden.Daaromblijvenmensenmetweinigkoopkracht aandeze
veelalhooggewaardeerde vormen vandagrecreatie deelnemen.Hetverhindert echter nietdatde frequentie vandagtochtennaar gebieden die
verbuitende stad zijngelegen,wordt verminderd.
Veel vormenvandagrecreatiehebben,zoalshiervoor reeds isbesproken,zowelvoorde lagerealsdehogere inkomensgroepen sterk de
betekenis vaneenterrein,datvrij isvanconsumptiedwang.Dit iseen
kernelement vandagrecreatiediedeze vormvanvrijetijdsbestedingzo
aantrekkelijk maakt.Voor degroepenmetweinigkoopkrachtheeft
dagrecreatie bovendien debetekenis vaneenuitwijkmogelijkheid,een
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vluchthaven,waargeenmobilisatie vanmateriëlehulpbronnennoodzakelijk is.Overhet algemeen zijnzijrelatief sterk opgoedkopedagrecreatievebezigheden aangewezen.Dedeelname aan relatief kapitaalsintensieveofconsumptiegebonden activiteiten (volkstuinierenopeen
eigentuinmetopstal,kanoënmeteeneigenkanoe.d.) leidttot
bezuinigingen opanderevrijetijdsbezigheden.Bijeendeel vande
groepen metweinigkoopkracht wordt medehierdoor dedeelnamegestaakt.

5.4 Ruimtevoor openluchtrecreatie
Openluchtrecreatie indestad
Deeigenwijkblijkt tenopzichte vangebieden elders inofbuitende
stadvangrotebetekenis tezijn:
inkwantitatief opzicht;het overgrotedeelvandeomvang vande
dagrecreatie vindt indeeigenwijkplaats.Deomvang isgemeten
naarhet aantal malendatmenbuitenheeft gerecreëerd. Bij64%van
allegeïnterviewden vindtdedagrecreatie voor meerdandehelft
vandetotaleomvang indeeigenwijk plaats.Voor éénkwart vande
respondenten ishundagrecreatie zelfsvolledig aandeeigenwijk
gebonden;
inkwalitatief opzicht;dichtbijhuis recreërenwordtdoor veel
bewonerspositief gewaardeerd.Door mensen voorwiedevrijetijd
schaars isendoor mensendieweinig mobiel zijn (ouderen, (moeders
enkinderen,mensendienietover eenautokunnenbeschikken).
Dezebetekeniswordt vooraldoordeaanwezigheid vangroenvoorzieningenbepaald.Dit zijnvoorzieningen zoalseengrootschalig en
afwisselend ingerichtpark,privé-tuinen,kleinschalig gebruiksgroen
enkijkgroen enspeelgelegenheden.Toeristisch-recreatieve voorzieningenzijnnauwelijks aanwezig.Dezeafwezigheid geldt ook vooruitgaansfaciliteiten zoalsbioscopen,concertruimten entheaters.Mede
doordezeafwezigheid speelt deeigenwijk eengeringere rolvoor de
vrijetijdsbestedingdieniet indeopenluchtplaatsvindt.
Het grotebelang vandeeigenwijk voor openluchtrecreatie geldt zowel
voordebewonersvandeachterstandswijkalsvoordemeerkansrijke

140

bewoners.Eenbelangrijk verschil tussendezebewoners iswel,dat
veelbewoners uitdemeerwelvarendewijk over meer materiëlehulpbronnenbeschikken (koopkracht,éénofmeer auto's).Dezebewoners
zijndaarommobieler enoverhetalgemeenbeter instaat alsaanvulling encontrast ophunopenluchtrecreatie indeeigenwijk,regelmatiggebiedenverderweg tebezoeken.De volgende groependie te
zameneengrootdeel vandepopulatie vanstadswijken vormen,zijn
sterk opdemogelijkheid vandeeigenwijk aangewezen:
- oudersmetkleinekinderen;
- kinderen;
- ouderemensen;
- eendeelvandearbeidsongeschikten enwerklozen.
Omdat deonderzochtewijk vaneenvrijafwisselend scalavandagrecreatiemogelijkheden isvoorzien, iseendeelvandebewonershiermee
tevreden.Doordesterkeoriëntatieopdeeigenwijk zijnechter veel
bewoners zichbewust vandetekortkomingen vandewoonomgeving.Er
wordenzoweltekortentenaanzienvandekwantiteit alsdekwaliteit
vandeopenbare ruimtegesignaleerd. Deklachtenhebbenbetrekking op
hetbeheer enonderhoud vandeopenbareruimte.
Voorzieningenworden slechtonderhouden.Hondepoep op straten enop
speel-enligweiden vormt eenoverlast.Erzijnteweinig behoorlijke
speeltuinen of speelplaatsen voordekinderen.Het zwemwater vande
Kralingseplas isteviesengevaarlijk om intezwemmen.Er isgeen
openbaar toegankelijk openluchtzwembad inKralingen.Straten worden
als tegevaarlijk voordekinderen gezienenvormenbarrières.De
snelwegen indestad,dedrukte,deherrie enhet weinig groenekarakter vormenbelemmeringen.Deafstand naargebiedenbuitende stad
wordt alsaltegroot ervaren.

Buitenstedelijkeopenluchtrecreatie
Deopgeringe engrotereafstanden vandebebouwde stedelijke omgeving
gelegen recreatieprojecten en-gebiedenwordennietdoor allebevolkingsgroepen ingelijkemate gebruikt.Ertreden indepraktijk grote
- voordeoverheid veelalonbekende -verschillen op inhetgebruik.
Indeze zinkomtdebesteding vanoverheidsmiddelen vooropenluchtrecreatie inhetbuitengebied bepaalde groepenonevenredig tengoede.
Ditzijnoverhet geheel genomende meer mobiele en/of koopkrachtige
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groepen.
Groependierelatief weinigprofiteren vande overheidsinspanningen
voor recreatie inhetbuitengebied zijn:
- ouderemensen;
- jongeremensen engezinnendievaneensocialeuitkeringafhankelijk zijn;
- mensenmeteen slechte fysiekeofpsychische conditiewaaronder een
deelvandewerklozen,arbeidsongeschikten engehandicapten.
Het doorbepaalde groepen relatief geringe gebruik vandebuitenstedelijke recreatieterreinen isgerelateerd aan:
- deaantrekkelijkheid vanhet dichtbijhuis recreëren;
stimulansen uitdesocialeomgeving.Dedeelname aanbuitenstedelijke recreatie staat ofvaltmetdeaan-ofafwezigheid van
mensenuitde (directe)socialeomgeving die stimulerend optreden;
- 'persoonlijke'belemmeringen zoals eengebrek aankoopkracht,geen
beschikking over eenautoof eenslechteconditie;
- bijwerklozen enarbeidsongeschikten issprakevaneen combinatie
vanafnemendekoopkracht,het veelalnietkunnenbeschikkenover
eenautoenhet niet verwerkte of geaccepteerde karakter vandeals
niet legitiem ervaren situatie zonderberoepsarbeid. Dit leidtniet
alleentothet geringegebruik vandebuitenstedelijkerecreatieruimte,maaroverhet algemeen tothet aanhuis gebondenzijn;
- eenslechtebereikbaarheid vanhetbuitengebied vanwegedegeisoleerde liggingvan stadswijken inverband metautowegen en
andere stadsdelendiegepasseerd moetenworden;
inrelatiehiermeewordende routesdieper fietsof tevoet naar
hetbuitengebied gevolgd moetenwordenalsonaantrekkelijkervaren.
Doorhet recreatiebeleid kan slechtseendeelvandeze factorenworden
gemanipuleerd. Dewoonomgevingkanvoor recreatie wordenverbeterd, de
bereikbaarheid vanhetbuitengebied kanwordenvergroot doordeaanleg
vanbetere routes.Geringekoopkracht isechter eenkwestie vaninkomensbeleid.
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5.5 Kralingen-Oost en Kralingen-West
Algemeen
Deplaats enbetekenis vanopenluchtrecreatie inhet geheelvoor
vrijetijdsbestedingsactiviteitenverschillen tussenKralingen-Oost en
Kralingen-West.Dezeverschillenwordenpasduidelijk zichtbaar alswe
debevolking vandebeidewijken inbevolkingsgroepen indelen.De
bevolking inKralingen-West iswatbetreft culturelekenmerken,socialeklasse enverzorgingspositie gedifferentieerderdandie inKralingen-Oost.Deplaatsenbetekenis vanopenluchtrecreatie inhet
geheel vande leefsituatiewordenbeschreven indevormvanonderscheiden recreatiestijlen.
Deverschillen tussenKralingen-Oost enKralingen-Westwatbetreft
openluchtrecreatie enVrijetijdsbestedingkunnenalsvolgtbeschreven
worden.
Openluchtrecreatie
Vakantiebesteding: Devakantieparticipatie vandeOost-Kralingersis
duidelijkhogerdanvoordeWest-Kralingers.Vande Oost-Kralingers
gaat 82%op langevakantie.InKralingen-West isditpercentage65.
Dezepercentages zijnhoger dandoorhetCBSenhetNRITwordengemetenvoordeNederlandsebevolking (respectievelijk 59en 57%). Indit
onderzoek ishet verblijfbij familieenkennissen ookmeegenomen.
Wellicht isditeenredenvoordediscrepantie.

Dagrecreatie:Dedeelname aandagrecreatie verschilt relatief weinig
tussendebeidewijken.Erbestaan tussendebeidewijken nauwelijks
verschillen indetotaleomvang vandedeelname, indediversiteit van
dedagrecreatie of inderuimtegebondenheid vanhet gedrag.Voor de
bewoners vanbeidewijkengeldtdatdeeigenwijk voor dagrecreatie
het meestbelangrijk is.Buitendevoor iedereenbelangrijkeactiviteitenalswandelen, fietsenen indetuinofophetbalkon vertoeven
iserverschil indeaard vandeactiviteiten.Watersport,paardrijden
engolfenkomen relatief vaker voor inKralingen-Oost;vissenen
voetballen inKralingen-West.Verder zijner verschillenwatbetreft
hetbezitaanrecreatiemiddelen.DeOost-Kralingerskunnenuitmeer
materiëlehulpbronnenputtenbijhet vormgeven vanhun recreatiegedrag
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dandeWest-Kralingers.
De socialeverschillen tussendewijkbewonerskomen sterk totuiting
indewijzewaarophet recreatiegedrag wordt aangepast aanveranderendevrijetijdenkoopkracht.Ditwordtbeschreven inde recreatiestijlen.
Vrijetijdsbesteding (exclusief openluchtrecreatie)
Debewoners vanKralingen-Oost nemenondanksminderarbeidsvrijetijd
vaker deelaanvrijetijdsbesteding.Debewoners vanWest zijnwat
passiever inhun vrije tijd.DevrijetijdsbestedingvandeOostKralingersheeft eenmeer diverskarakter,datwilzeggen zebeoefenen
eengroter aantal verschillende activiteiten.Bovendien leggenze
grotereafstandenaf inhun vrijetijd.
InKralingen-Oostneemt menvakerdeelaanactiviteiten alsuit eten
gaan,culturele vormenvanuitgaan, sport enbestuurlijkeactiviteiten.
RecreatiestijleninKralingen-Oosten Kralingen-West
Uithet interviewmateriaal zijneenachttal recreatiestijlensamengesteld.Vier daarvan zijnkenmerkend voorKralingen-West entweevoor
Kralingen-Oost.Eénvindenwe inbeide.De interviews zijn afgenomen
opbasis vaneenselectie vankenmerkendebevolkingsgroepen, gemeten
hun getalsmatig voorkomen inKralingen-Oost enKralingen-West.Groepen,diehierdoor zijnweggevallen, zijnbijvoorbeeld studentenen
alleenstaanden enechtparenmetenzonderwerk inde leeftijd 35tot
55jaar.
Hier volgt eenkortebeschrijving vandezerecreatiestijlen.

"Levenmetdeagenda"
Ditzijn jongevolwassenen aanhetbeginvanhun carrière.Zewonen
zowel indebeteredelen vanKralingen-West als inKralingen-Oost.De
vrijetijd isschaarsendekoopkracht relatiefhoog.Tijd-engeldbestedingworden strak gepland.
Openluchtrecreatieheeft verschillendebetekenissen.Het vindenvan
rustenop jezelf zijn,het samenzijnmetanderen,hetwerkenaande
conditie enhetbelevenvandenatuur.
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De vakantiewordt meerdanéénkeerper jaar gehouden ende reisdoelen
liggen zowelbinnenalsbuitenEuropa.
"Opzoek naarmezelf"
Dit zijn jongevolwassenen,diealleenwonen.Zijofhijissterk
gepreoccupeerd methet vinden vaneeneigen leefstijl.Destudie,het
werkofhet vrijwilligerswerk zijnhiertoe middelen.Hetvriendschapsnetwerk isbelangrijk voorwat mendoet indevrije tijd.Het starten
of stopzetten vanrecreatieve activiteitenheeft eerder metdedynamiek inde sociale relaties,danmetkoopkracht of vrijetijd te
maken.
Openluchtrecreatieheeft debetekenis vaneen "vluchthaven" voor de
"consumptiedwang" dieaananderevrijetijdsbestedingverbonden isen
als "echte"vrijetijd integenstelling totdeactiviteiten die inhet
tekenvanwerk(zoeken)of studiestaan.
Mengaatweinig,goedkoopofniet metvakantie.

Levenzonder uitzicht
Dit zijn jongevolwassenen zonderwerk,dieweinigkansen zienvoor
zichzelf.Menheeft veelvrijetijd enweinig inkomen.De tijdwordt
opeenpassievewijze gevuld.
Openluchtrecreatie wordtalstijdsvulling gebruikt.Departicipatie is
echter nogalpassief.
Debeeldvorming vandeeigen situatie endewerkelijke belemmeringen
brengeneenzeker isolement teweeg.
"Alsdekinderen maar niet te lijdenhebben"
Dit zijnarbeidersgezinnen metoverhet algemeenéénwerkende,deman.
Degezinsleden zijn sterk opdeprivésfeergericht.De familie vormt
eenbetekenisvolkader.Familiebezoek komt relatief veelvoor.
Dedeelname aandagrecreatiewordtbijdemeestevandeze gezinnen
weinigbeïnvloed doordedaling vankoopkracht.Tendeledoordattoen
activiteiten metenvoordekinderenwilvrijwaren vanbezuinigingen.
Tendeledoorhetweinig consumptiegedwongen karakter vandedagrecreatie,diemenontplooit,namelijk wandelen, fietsen,enontspannen aan

145

hetwater.Deafstand diemenaflegt voorhet recreërenwordtbeperkt.
Mengaat minderofgoedkoper metvakantie.
"Wereddenhetwel"
Dit ishet ouderearbeidersechtpaar.Dekostwinner werktniet meer.De
kinderenwonennietmeer thuis.Het inkomen islaag.Ondanksdebeperkingenwaarmeemen leeft ismenredelijk tevredenover desituatie.
Dedagrecreatie staat inhet tekenvanhet zorgenvoor zichzelf en
vooranderen.Dezorg voordegezondheid enhet onderhouden vansocialecontactenzijnbelangrijke motieven.Hettijdelijk ontvluchten
vandehuwelijksband isvoor sommige mensenookeenredenomdeelte
nemenaandagrecreatie.Verderbrengt eendagelijks ommetjeofbezoek
aandevolkstuin structuur aan indedag.

"Alleenmaarniet eenzaam"
Alleenstaande vrouwenkomenqua leefsituatie ineenaantal opzichten
overeenmetdeoudere echtparen,diehiervoorbeschreven zijn.De
koopkracht isafgenomen ende fysieke conditie gaatachteruit.Dezorg
voordegezondheid enhetonderhouden vansocialecontacten zijn
belangrijke motievenvoorhetdeelnemen aandagrecreatie.
Eenverschil ligt inhetbelang datgehechtwordtaanhet onderhouden
vancontacten.Bezoek aanen somsook zorg voor vrienden en familie
nemeneenbelangrijkeplaats in indevrijetijdsbesteding.Dit legt
eenbelangrijke claimopdebestedingsruimte.
Erwordtbezuinigd opvakantie zowelqua frequentieduur alswijze
waarop.Heteruitkunnen zijn isvoordezevrouwen zobelangrijk dat
mennietgauw zalkiezenomhelemaal niet tegaan.
"Hoevind iktijd voormezelf"
Dit ishet twee-verdieners gezin inKralingen-Oost.Het inkomenis
ruimbovenmodaal,devrije tijd isschaarsenwordt goedbenut.De
materiële en immateriëlehulpbronnenwaar mengebruik vankan maken
bijhet vormgevenvanhet recreatiegedrag zijnruimbemeten.Het
probleem voordezegezinnen isnietdekoopkracht.Zelfs intijdendat
erbezuinigd moetwordenweetmeneenhoog consumptieniveau tehandha-
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vendoor substitutie.Hetprobleem ismeerhet vindenvantijd voor
zichzelf envooralleswatmennogwildoen.
Dagrecreatieheeft eenreeksbetekenissen:het vindenvantijd voor
zichzelf,het samenzijnmethet gezinenanderen,hetwerkenaande
conditie enhetbeleven vandenatuur.
Mengaat meerderekerenper jaarmetvakantie.Alsmenvoor eenlangeretijd eenhogekoopkrachtheeft genoten,gaat menook duurder op
vakantie.
"Genietenvandeoudedag"
Dit ishet (vervroegd)gepensioneerde echtpaar inKralingen-Oost dat
eenhoog,gelijkgeblevenofenigszins gedaaldekoopkrachtheeft.Men
heeft numeer tijdvoor zichzelf endepartner.Veeltijd gaat zitten
inhet langeroverdegewone verzorgende activiteiten tedoendan
vroeger enhethelpenvandeechtgeno(o)t(e)mettaken.
Veel vandetijd vandegepensioneerden wordt inenomhethuis
besteed.Tuinieren, schilderen,musiceren, lezenensocialeactiviteitennemeneenbelangrijkeplaatsin.
Dagrecreatieheeftbetekenis voorhetonderhouden vande gezondheid;
hetbrengt structuur indedag enhetheeft eensociale functie.Geen
vandegeïnterviewde ouderengaat meeropvakantievanwegedetoegenomenmogelijkheden.Eendeel vandeouderengaatnubuitenhethoogseizoenopvakantie.
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6. BELEIDSAANBEVELINGEN

6.1 Inleiding
De resultaten uitdit onderzoek zijngeconfronteerd metbeleidsvisies
tenaanzienvanopenluchtrecreatie envrije tijd.Debeleidslijnen,
dieuit recentverschenenbeleidsnota's naar vorenkomen,zijnals
referentiekader voordeevaluatie vande resultaten gehanteerd.Verder
zijnde resultaten voorgelegd aanvertegenwoordigers vandeverschillendeoverheidsniveaus. Ineentweetal groepsgesprekken zijnconclusiesuithetonderzoek besproken metdezebeleidsvertegenwoordigers.Debeleidsaanbevelingen beperken zichniet tothet terrein van
het openluchtrecreatiebeleid vanhetMinisterie vanLandbouw enVisserij. Dat zougeziendeonderzoeksresultaten eenaltegrote inperking
zijn.Deuiteindelijkevormen inhoud vandebeleidsaanbevelingen zijn
voor verantwoordelijkheid vandeonderzoekers.

Devolgendenota'szijnbijhet ontwikkelen vandezebeleidsaanbevelingengebruikt.
De regeringsbeslissing overhet Structuurschema Openluchtrecreatie
werd inseptember 1984gepubliceerd.Hierin zijndehoofdlijnen van
het ruimtelijk openluchtrecreatiebeleid neergelegd. InhetMeerjarenprogrammaOpenluchtrecreatie enToerisme,datvanaf 1986 jaarlijks
verschijnt,wordt eenprogrammering vande financiële middelen ten
behoeve vande realisering vanrecreatieprojecten gegeven.Denota
Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur geeft eenlange-termijnvisie
vanderijksoverheidopde inrichtingvandegroeneruimterondde
steden inde randstad.Gebiedendie specialeaandacht verdienen
wordenaangegevenenerwordteenprioriteitsstelling gemaakt.Inmei
1985werd doorde Interdepartementale Coördinatiecommissie Welzijnsbeleid (ProjectgroepVrijeTijd)denota "Vrijetijd:eenvisie"gepresenteerd. Indezenota ismetnameaandacht besteed aantwee algemene
beleidsoriëntaties: flexibilisering inde sfeer vandetijdsindeling
enaandacht voorbijzondere groepen inde sfeer vandevrijetijdsbesteding.DenotaRecreantenbeleid isinmaart 1986verschenen.Het
uitbrengen vandeze notawasalaangekondigd inhet Structuurschema
Openluchtrecreatie.BijdeTweedeKamer-behandeling vandebegroting
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vanLandbouw enVisserij 1984werd aangedrongen omdebetekenis van
het openluchtrecreatiebeleid inrelatie totdetoenemende vrije tijd
nader aanteduiden.DenotaRecreantenbeleid moest daaraanbeantwoorden.
Indezenota'swordendevolgende,vooronsonderzoek vanbelang
zijnde,onderwerpenbehandeld:
Recreatiemogelijkheden
Behoud enwaar mogelijk verbetering vandiversiteit enflexibiliteit,
bereikbaarheid enbetaalbaarheid vande recreatiemogelijkhedenin
Nederland (zieNotaRecreantenbeleid,p.35,StructuurschemaOpenluchtrecreatie,deeld,p.26).
Deconclusie dat indetoekomst devrijetijd intoenemende mate inen
nabijde eigenwoning zalwordendoorgebracht (zieVrijetijd:een
visie, p.61).
De recreant
Hetbeginsel datallecategorieën vandebevolkingkunnen deelnemen
aanopenluchtrecreatie (zieStructuurschema Openluchtrecreatie,deel
d,p. 26).Aandacht voorbijzondere categorieën vanpersonen,die
onderscheidenkunnenwordenalsmendebeschikbaarheid vantijdverbindt aan financiële middelen (zieVrije tijd:eenvisie,p.61).
Voorlichting en educatie
Versterking vanderecreantenvoorlichting eneducatie (zieNotaRecreantenbeleid,p.43 e.V.).
Particulier initiatief
Versterking vanhetparticulier initiatief (zieNota Recreantenbeleid,
p. 52 e.V.).
Bestuurlijk juridischkader
Versterking vanhetbeleid inbestuurlijk-juridischezin (zieNota
Recreantenbeleid,p.54 e.V.).
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6.2 Recreatiemogelijkheden
Indenota 'Vrijetijd:eenvisie'wordt geconstateerd datdevrije
tijd indetoekomst intoenemende mate inde stad zalwordendoorgebracht.Deaandacht vanhetMinisterie vanLandbouw enVisserijvoor
derecreatie-engroenvoorzieningen inde stad isafgebouwd.Verplichtingen inhetkader vanhetBovenwijksegroenvoorzieningenbeleid wordennognagekomen.De stadsranden zijnnude start voor debemoeienissenvanhetMinisterie vanLandbouw enVisserijophet gebied van
voorzieningen.HetMinisterie vanVolkshuisvesting, RuimtelijkeOrdeningenMilieuhygiëne draagt viahet stadsvernieuwingsbeleid enhet
groennormenbeleid medeverantwoordelijkheid voordevoorzieningen inde
stad.Hetblijktdatde financiering vangroenvoorzieningen inde
grote stedeneenzorgwekkendprobleem is (13).Allevierdegrote
stedenkampen metgrote tekortenophet onderhoudsbudget.
Dekeuzeom inhetopenluchtrecreatiebeleid vanderijksoverheid geen
actieveverantwoordelijkheid voor devoorzieningen indestadte
dragen,betekent dathet grootstegedeelte vande openluchtrecreatie
buitenhet zichtveld endebemoeienis vanderijksoverheid valt.Het
grootste gedeeltevandeopenluchtrecreatie-activiteiten vindtnamelijk inenomdeeigenwoonwijk plaats.Dit iseenverenging vanhet
beleid t.a.v.openluchtrecreatie,dieonwenselijk is.WilhetMinisterievanLandbouw enVisserijtegemoetkomenaandebeleidsintentie,
die isneergelegd indeNotaRecreantenbeleid, namelijk 'Derecreant
centraal stellen,dankanmennietomderecreatievevoorzieningen in
ende recreatievekwaliteiten vandewijk ende stadheen.

De sterke scheiding tussen verantwoordelijkhedenvangemeente enrijk
t.a.v.stedelijke recreatie enrecreatie inhet landelijk gebied dient
doorbrokenteworden.Inhet rijksoverheidsbeleidvoordeopenluchtrecreatiedienen inanalogie methet stadsvernieuwingsbeleid recreatiemogelijkheden inde stadmeeraandacht tekrijgen.Het groennormenbeleidvanhetMinisterie vanVolkshuisvesting, RuimtelijkeOrdening en
Milieuhygiëne ishiervoor niet voldoende.Het gaat immersomrecreatievekwaliteitenenalsonderdeeldaarvandevoorzieningen.

Omdat iederestadswijk specifiekekenmerkenbezit enopbepaalde
afstand tothetbuitengebied isgesitueerd,kanniet inalgemene zin
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wordenaangegevenwelke verbeteringen moetenwordenaangebracht.Uit
deonderzoeksresultaten blijkthet grotebelang vanprivétuinen,
grootschalige enkleinschalige voorzieningen,die indeeigenwijk
zijngelegen.Routes vanuitdewoonwijken naarde stadsrand enverder
weggelegen gebieden zijnbelangrijk.Degroenstructuren binnen en
buitende staddienenopelkaar aantesluiten.

Degroenarmestadsdelen verdienenbijstadsvernieuwing voorrang te
krijgen.Denoodzaak totmeerprivétuinen,kleinschalig groenen
speelgelegenhedenishier sterk aanwezig.Het 'compactestad'-idee
werktbelemmerend voorhet realiseren vangroene enrecreatieve ruimtes inde stad.
De levendigheid endebetekenis van stadswijken vooropenluchtrecreatiekanwordenvergroot doormeeraandacht tebesteden aande
toeristisch-recreatievekwaliteiten (evenementen, tentoonstellingen,
monumentalegebouwene.d.).
Devolgendebelemmeringen tenaanzien vandeelname aanopenluchtrecreatie zijn inhet onderzoek tetraceren:
- deafstand naarhetbetreffende gebiedwordtgeziendeeigenmogelijkhedenomdieafstand teoverbruggenalstegroot ervaren;
- de financiële mogelijkhedenendeprioriteiten inhetuitgavenpatroonbeperkt dedeelname aandedesbetreffendeactiviteit (m.n.
tenaanzienvanvakantiebesteding endagtochten);
institutionele regelingen tenaanzienvanhet sociale zekerheidstelsel enhet arbeidsbestel endebeeldvorming vandebeperkende
invloed daarvanheeft vanbepaalde groepen invloedopdedeelname
aanopenluchtrecreatie;
- dehoeveelheid vrijetijdkan eenbeperkte invloedhebbenopde
deelname aanopenluchtrecreatie;
- menbeschikt nietover eigenvervoer;
- degezondheidbeperkt dedeelname;
- de zeggenschapsverhoudingen en/ofde zelf opgelegde verplichtingen
tenaanzien vandenaaste sociale omgevingbeperkendedeelname;
- eerdere ervaringen en inde loopvanhet levenopgebouwde gewoontes
beperkendedeelnamedoordebeperktebetekenis,dieaanopenluchtrecreatie wordt toegekend;
- debeoordeling vandesociale,hygiënische (bv.bijeenzwembad)of
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verkeersveiligheid vanhet tebezoekengebied en/of de routedaar
naartoebeperkendedeelname.
Debeperkingen,dietemakenhebbenmetde socialecontext,delevensloopendebetekenis dieaanopenluchtrecreatie wordt gegeven,zijn
waarschijnlijk slechtsoplange termijn tebeïnvloeden doorhetoverheidsbeleid. Recreatieve vorming vanaf jonge leeftijd en voorlichting
viageschiktekanalenkunnen naar allewaarschijnlijkheidopdenduur
dezebeperkingenverminderen.Hierwordt later nogverder opingegaan.
Debeperkingen,diemet financiële middelentemakenhebben,vragenom
een systematische studievandemiddelendiehiervoor inaanmerking
komen.Er isvoorzichtigheid gebodenbijdetoepassing vanhet profijtbeginsel inde recreatie ofbijhet toelatenvan commercialiserendetendensen.
Subject-enobjectsubsidies ophet terrein vande openluchtrecreatie
zijnproblematisch:
- het isniet zonder meer duidelijk ofdegroepen,dienu ineen
achterstandsituatie verkeren,profiteren vandehuidige subsidies.
Veel voorzieningen worden reedsmetoverheidsgeld gerealiseerd en
beheerd.Uitditonderzoek isgebleken,datdediversebevolkingsgroepenvansomszeer verschillende voorzieningen gebruik maken.
Vande recreatievoorzieningen openigeafstand vande stadwordt
vooral geprofiteerd door mobiele en/ofkoopkrachtigepersonen.
Bovendienheeft onderzoek vanhetSociaal enCultureel Planbureau
(SCP,1980)aangetoond,dat juistdegroependiedeontplooiingsmogelijkheid vaneenbaanof studie missen ènover veel vrije tijd
beschikken (werklozen,arbeidsongeschikten, gepensioneerden,etcetera)minderprofiteren vanrecreatievoorzieningen, danmensenmet
weinig vrijetijd;
subsidieregelingen creëreneennieuwe complexiteit diedemarkt
vertroebelt.
De socialeongelijkheid inderecreatiekan vanuit de sector recreatie
alleenmarginaalwordenbeïnvloed,doordevoorzieningendichtbijde
mensentebrengen.
Debelemmeringen die temakenhebbenmetdestructurering vande
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tijdsbesteding,enerzijds vanuit institutionele regelingen, anderzijds
vanuit deeigenbeeldvorming, vereiseneengeïntegreerd beleid ten
aanzienvanarbeid envrije tijd.Hierwordt later nogop ingegaan.
Eenbelangrijke taak vanhetopenluchtrecreatiebeleid isgelegen in
het creërenvanvoorzieningen.De lokatie en inrichtinghiervan isvan
cruciaalbelang.Veilig ingerichte gebiedenopkorteafstand vande
woning enveilige routes vanuit dewoonwijken naar debuitengebieden
zijngeziendeeerderebelemmeringen aandachtspunten voorhetbeleid.

6.3 De recreant
Indehoofddoelstelling vanhet ruimtelijk openluchtrecreatiebeleid
wordthetbeginselbenadrukt,datallebevolkingsgroepen instaat
moetenzijnomaanopenluchtrecreatie deel tenemen.
Uitditonderzoek wordenbelemmeringen tenaanzien vandedeelname aan
recreatie gesignaleerd.Deeerder genoemdebelemmeringenkrijgenbinnenverschillendebevolkingsgroepen verschillendewaarde.
Indenota 'Vrijetijd:eenvisie'wordt ernauwelijks onderscheid
gemaakt naarbevolkingsgroepen ofgebruikerscategorieën. Indezenota
wordtde totalebevolking ingedeeld invier categorieën,die slechts
verschillen opbasisvanhoeveelhedenkoopkracht envrijetijd.Deze
indeling isechter tegrof engaat voorbijaandegrote verschillen in
leefsituatie dieerbinnendezecategorieënbestaan.Uitdit onderzoek
blijkt denoodzaak bevolkingsgroepen teonderscheiden opbasis vanhun
overeenkomsten watbetreft levensfase,verzorgingspositie en sociale
klasse.Dezekenmerken geveneenstructurelebasis voorhetonderscheiden vanbevolkingsgroepen opeenvoorhet recreatiegedrag differentiërendewijze.Debetekenistoekenning ophet gebied van recreatie
hangt nauw samenmetdeverdereculturele georiënteerdheid vanhet
individu. Indeonderscheiden recreatiestijlenkomendeze tweeaspecten: structuur enbetekenistoekenning bijeen.De eerder geschetste
belemmeringen zijn inhet licht vanderecreatiestijlengeenabsolute
gegevens.Door inzicht indeveranderlijkheidvanbelemmeringen binnen
decontext vanrecreatiestijlenkanhetbeleid eenmeer gerichtbeleid
voeren.
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IndeNota Recreantenbeleid wordt terecht aandacht gevraagd voor
groependie ineenbijzonderepositie verkeren zoalsouderen,gehandicaptenenetnischegroeperingen.Uit ditonderzoek blijkt echter,dat
geletopleefsituatie enrecreatiegedrag detotale localebevolking
uiteenvalt inspecifieke doelgroepen.Ookhuisvrouwen,kinderen,werklozen,arbeidsongeschikten en full-timewerkenden onderscheiden zich
sterk naar aard enomvang vanhun recreatiegedrag endeelnamedrempels.
Het recreatiebeleid vandeoverheid opalledrieniveausdient opdeze
gebruikersgroepen afgestemd teworden.Dit zou inalle fasenvanhet
beleidsproces totuitdrukking moetenwordengebracht.Bijdebeleidsvoorbereiding moet rekening gehoudenworden metwensen,behoeften en
mogelijkhedenvanverschillendebevolkingsgroepen.Om inzichthierin
tekrijgen isgerichtonderzoek nodignaardedifferentiatie inhet
recreatiegedragbinnendedesbetreffendebevolkingsgroepen.Belemmeringenkunnen slechts indetotaliteit vande leefsituatie getraceerd
worden.Erzullenkeuzes moetenwordengedaanenprioriteiten worden
gesteld dievastgelegdworden ineendoelgroepenbeleid. Hetbeleid
t.a.v.het creërenvanrecreatievoorzieningen moetgetoetstwordenaan
eendergelijk doelgroepenbeleid. Hetcreëren van recreatievoorzieningenzonder daarbijeenduidelijk oog tehebbenvoorwiedaarvangebruik gaatmakenenofdatbinnenhetbeleidpast dient voorkomente
worden.Bijdeconcreteplanning en inrichting vanprojectendient
rekening tewordengehouden metdespecifiekewensenenbehoeftes ten
aanzienvanbereikbaarheid vanhet terrein,toegankelijkheidbinnen
het terrein,veiligheid,overzichtelijkheid,belevings-engebruiksmogelijkheden.

Bepaaldebevolkingsgroepen zijnrelatief sterker vanderecreatiemogelijkheden indebuurtofwijk afhankelijk.Bijdeverbetering van
dezemogelijkhedenverdienenzijvoorrang.Hetgaatom:
- oudersmetkleinekinderen;
- kinderen;
- oudere mensen
- werklozen enarbeidsongeschikten.
Het recreatiebeleid dientonder anderegetoetst tewordenaande
wensen,behoeftenenmogelijkhedenvandezegroepen.
Tenbehoeve van iederedoelgroep afzonderlijk dienenmaatregelen te
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wordengenomenomdekloof teoverbruggen tussendegewensteende
feitelijkedeelname.Bovendien stellendiversebevolkingsgroepen specifieke eisenaanrecreatiegebieden.Jongerenwaarderen natuurlijke
terreinen van redelijk groteomvang,ouders evalueren recreatiegebiedenmede inhet licht vandemogelijkhedendie zevoorkinderenbieden,ouderemensen leggenminder groteafstandenaf envoorhen zijn
rustpunten vanbelang.Vermoedelijk ishet voordezegroepeneven
belangrijk datdebereikbaarheid wordtvergroot alsdatde inrichting
vanrecreatiegebiedenwordt gewijzigd.

Beseftdient tewordendatdezemaatregelen slechtsvoor eendeel
vanuit desector recreatiekunnenworden genomen.Een integraalbeleid
waarinanderebeleidssectoren eengrote rolspelen, isdaarom zeer
gewenst.
Hetprocesvandeherstructurering vandevrijetijd ende effecten
hiervan opopenluchtrecreatie kunnen slechtsvoor eendeeldoor de
overheid wordengestuurd.Ditproceswordt namelijk deelsgeleid door
veranderingen inde leefsituatiediezich indeprivésfeer afspelen en
doorpersoonlijke enminofmeertoevallige factoren.
Deproblemenbijsocialegroependiegerelateerd zijnaaneenschaarsteofoverschot aanvrije tijd,eiseneenstructurele en fundamentele
oplossing.Erdient eenbeleid tekoment.a.v.arbeid envrijetijd,
waarineenvisieopdeherverdeling vanberoepsarbeid,huishoudelijk
werk ende zorg voorkinderenuitgewerkt wordt.Binneneendergelijk
beleidheeft eenvisieopdebetekenis vanopenluchtrecreatie binnen
verschillendebevolkingsgroepenpaswerkelijk zin.
De institutionele regelingen diegehanteerd wordenbijwerklozen en
arbeidsongeschikten zijnbijsommigemenseneenbelemmering omhun
vrije tijdzinvol intevullen.Dezebelemmeringen geldenmet name
voorhet deelnemenaanvrijwilligerswerk,klussenenvakantie.Bijeen
hogestructurelewerkloosheid, zoalsnu,moetdeoverheid aandacht
bestedenaanhet verruimen vandemogelijkhedenvanwerklozen,arbeidsongeschikten,omeenvoorhun zinvolle tijdsbestedingtezoeken.
De sociale regelgeving zou idealiter veranderd moetenworden,zodat
herscholingen, mogelijkhedentotdeelname aancursussen envrijwilligerswerk metbehoud vanuitkering gestimuleerd wordt.Nu loopt men
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gevaar datdeuitkeringwordt ingetrokken.Erdient eenopdepersoongerichtebemiddeling tekomen vanarbeid enalternatieve bezigheden
zodanig datde juistepersoonopde juisteplaatskomt met eenvermindering van "wachttijden"enonzekerheid.Hetprobleemvande langdurig
werkloosheid verdient denodigeaandacht.

6.4 Voorlichting en educatie
Indenota 'Vrijetijd:eenvisie'wordtweinig aandacht aanvoorlichting aaneneducatie vanrecreantenbesteed.Daarentegen wordt
voorlichting eneducatieals instrumenten ter realisering vanhet
recreantenbeleid uitvoerigbehandeld indenotaRecreantenbeleid.De
deelname aanopenluchtrecreatie blijkt sterk afhankelijk tezijn van
dematewaarinde recreant totdeelnamewordtgestimuleerd vanuit de
(directe)sociale omgeving.Voorlichting ispas stimulerend als deze
hierop inspeelt.Recreatieve vorming vanaf jonge leeftijdkan een
belangrijke functiehebben inhetwegnemen vanbelemmeringen inde
sfeervaneenbeperktebetekenistoekenning aanrecreatie.

Deeffectiviteitvandevoorlichting zalwordenvergroot doordezete
richtenopdoelgroepen viadevoorhenbekende ofgezaghebbendeorganisaties enkanalen,waarmee zeregelmatiginaanrakingkomen.Van
belang zijndevolgendedoelgroepen enkanalen:
- werklozen enarbeidsongeschikten: arbeidsbureaus,socialediensten,
wijk-enbuurtcentra;
- mensenmeteenslechtegezondheid,gehandicapten:huisartsen,verenigingen voor specifiekegroepen;
- ouders:zuigelingenbureaus,kleuterbureaus,scholen;
- ouderen:dienstencentra,bejaardencentra.
Voorlichtingkanwordengebruikt voorhet vergroten vandebetrokkenheid vandoelgroepenbij (overheidsmaatregelen in)hetbuitengebied.Voorlichting ispasefficiënt indiendeze istoegesneden op
diversedoelgroepen enhun specifiekewensenenkritiekpunten ten'
aanzienvanrecreatiemogelijkheden.
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6.5 Particulier initiatief
Deproblematiek vandeverhoudingtussendeoverheid enhetparticulier initiatief is indit onderzoek nietaandeordegeweest.Wel
lijkthet doordeoverheid stimuleren van initiatieven vanbewoners
eengoede zaak.Vooralalshet specifieke (doel)groepenbetreft (een
deelvandewerklozen engepensioneerden)dienuteweinigalternatieve vormenvantijdsbestedingkennen.
Instrumentendiedeoverheid terbeschikking staanzijn:voorlichting,
regelgeving,hetopheffenvanwettelijkebelemmeringen (voorwerklozen
enarbeidsongeschikten)ensubsidie.Watdit laatstebetreftkan
wordengedachtaanhet instellenvanprojectsubsidies voor initiatieveninde sfeer vanvrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatie.Voor
groepenmetveel vrijetijd,zoalswerklozen,arbeidsongeschikten en
gepensioneerden verdienenprojecten dieeensociale en/of nutsfunctie
hebbenprioriteit.Omdekostenvoordeoverheid tebeperken,kunnen
bedrijvenwordengeïnteresseerd voor sponsoringvanbepaalde initiatieven (financiële middelen,het terbeschikking stellenvan gebouwen
endeskundigheid).

6.6 Bestuurlijk en juridischkader
Deonderzoeksresultaten makenduidelijk dat veelproblemen voorrecreanten inverband metdebetaalbaarheid ende invulling vandevrije
tijd slechtsdoor eengezamenlijke inspanning vandediversebeleidssectorenkunnenwordenopgelost.Op rijksniveaubestaat eentaakstellingdie inhoudtdathetMinisterie vanLandbouw enVisserijverantwoordelijk isvoorde (buitenstedelijke)openluchtrecreatie.HetMinisterie vanWelzijn,Volksgezondheid enCultuur isverantwoordelijk
voor sport, "vrijetijdsbesteding"encultuur.Toerisme valtonderhet
Ministerie vanEconomische Zaken.Aanbijvoorbeeldhetwerkloosheidsprobleem zittenmeerdereaspecten,waar alledepartementen invloed op
uitoefenen.De institutionele regelingendievoorbepaalde groepende
invulling vande vrije tijd inbelangrijke matebeïnvloeden,worden
doorhetMinisterievanSociale Zakenopgesteld.HetMinisterie van
Volkshuisvesting, RuimtelijkeOrdening enMilieuhygiëne beïnvloedt de
ruimtelijke inrichting vandewoonomgeving,waar veelwerklozen voor
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hunopenluchtrecreatie opzijnaangewezen.
Het isdusdevraaghoeermeer samenhang inhetbeleid voorvrijetijdsbestedingenopenluchtrecreatie kanwordengebracht.Het isook
devraagofditmoetdoor middelvan (nogmeer)overleg ofdoor middel
vaneenaanpassing vandebestuurlijke organisatie.Naar allewaarschijnlijkheid iseenbestuurlijke reorganisatie noodzakelijk omde
behartiging vanhetbelang vandeopenluchtrecreatie envrijetijdsbestedingtekunnen versterken.
Dezelfdeproblematiek vandeonderlinge afstemming vanhet door de
diversebeleidssectoren gevoerde recreatiebeleld doet zichvoor op
provinciaal niveau. Indenota 'Beleidsvisierecreatie envrijetijd'
vandeprovincie Zuid-Holland (PRRN,1984)wordendezeproblemen
uitvoerigbehandeld.Dit leidt toteenpleidooi voor eenmeersamenhangendbeleidbinnendeprovinciale overheid.
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NOTEN
1)Giddens,1984,p.281e.v.
2)SCP,1986,p.200.
3)TweezijdiggetoetstmetdeWilcoxon-significantietoetsvoortweeonafhankelijke steekproeven,p<0,1.
4)TweezijdiggetoetstmetWilcoxon,p< 0,05.
5)TweezijdiggetoetstmetWilcoxon,p<0,05.
6)TweezijdiggetoetstmetWilcoxon,p<0,05.
7)TweezijdiggetoetstmetWilcoxon,p<0,05.
2
8)TweezijdiggetoetstmetX,p<0,1.
n

9)TweezijdiggetoetstmetX,p<0,1.
10)TweezijdiggetoetstmetWilcoxon,p<0,05.
1.1)TweezijdiggetoetstmetWilcoxon,p <0,05.
12)Andersdaninhetvoorgaandeishetbezoekaandespeeltuin,hetzwembad,
dedierentuin,hetrecreatieparkenaanbezienswaardighedenopgenomen
onderdenoemervrijetijdsbesteding.Dezebezighedenzijnsamengevoegdtot
decategorie"recreatie".Omdatdedeelnameaandezebezighedenrelatief
laagiswordendeuitkomstenzoalsweergegevenintabel45ernauwelijks
doorbeïnvloed.
13)Ziehetrapport"Behoefteramingbovenwijksgroen"vanhetProefstation
voordeBoomteeltenhetStedelijkGroenteBoskoop.
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BIJLAGE 1 INFORMANTEN
Behalvetallozepersonen,dievoor,tijdensennahetveldwerkgeraadpleegd
zijn,zijnditdemensendieuitgenodigdzijnvooreengesprekoverde
beleidsinterpretatiesvandeonderzoeksresultaten:
1.B.Hansier
2.J.C.vanderTang
3.J.J.Kolkman
4.J.deLangen
5.S.Rijpma
6.W.Scheffener
7.J.Borgman
8.M.Oostdijk
9.H.Dijkhuis-Potgieser
10.C A . vanderZee
11.W.Kooijman
12.L.vandenBergh

(WijkhuisJaffa/Kralingen)
(RecreatieschapDeRottemeren)
(DeelgemeenteKralingen)
(DeelgemeenteKralingen)
(GemeenteRotterdam/DienstSporten
Recreatie)
(GemeenteRotterdam/DienstStadsontwikkeling)
(GedeputeerdeStatenZuid-Holland)
(PPDZuid-Holland)
(RijksplanologischeDienst)
(Min.vanEconomischeZaken)
(StichtingNed.Kampeerraad)
(DienstGemeencewerken/Afdeling
BeheerPlantsoenen)
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BIJLAGE 2 ENQUETE

ONDERZOEKNAARDEBETEKENISVANVRIJETIJDSBESTEDING

Datum interview:

Naam interviewer:

Respondentnummer:

Adresvanderespondent:
(incl.postcode)

INTRODUCTIE

1.

Hoeveelpersonenwoneneropditadres?

(indien 1— » • vraag3)

2.

Vormtumetaldezepersonen eenhuishouden?

D 1.3a
1 1 2. nee,slechtsmet
personen

Omdatwenietmetalle ledenvanhethuishouden kunnen spreken,zoudenwijgraag
eenaantalvragenwillen stellenaandiegene,dieindithuishoudenhet laatst
'jarigisgeweestendieouder isdan 16enjonger dan75jaar.Zouditkunnen?

Voordatweingaanopuwvrijetijdsbesteding zoudenwegraagwatalgemenevragen
willenstellen.
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3.

Geslacht

Di.

man

Ü2.

vrouw

(Enq.:nietvoorlezen)

4.

Inwelk jaarbentugeboren?

5.

Watisuwburgerlijke staat?

Di.
D2.
(Enq.:kaart)

6.

Inwelk landbentugeboren?

7.

HeeftudeNederlandse nationaliteit?

gehuwd
ongehuwd

Ü3.

gescheiden

D4.

weduwe/weduwnaar

Di.

ja

Ü2.

nee

8a. Hoeveeljaarwoontunuonafgebroken in
Nederland?

Di.
D2.
8b. Welke taalspreektuthuis?

9.

Hoeveeljaarheeftuintotaal inRotterdam

10. Hoeveeljaarwoontunuopditadres?
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gewoond?

altijd inNederland gewoond
nietaltijd;

11. Inwatvoorwoningwoontu?

Di.

eengezinshuis vrijstaand
of tweeonderéénkap

Ü2.

eengezinshuis ineenrij

Ü3.

flatofetagewoning op
beganegrond

Ü4.

flatofetagewoningniet
opbeganegrond

Ds.
12. Watisuwhoogstvoltooide opleiding?
(Indiennognietvoltooid aantaldoorlopenklassen

noteren.)

13. Verrichtumomenteelbetaaldeberoepsarbeid?

Di.

ja

Ü2.

nee — —vraag 19

(Enq.:inclusief metverlofenziekte)

14. Hoeveelurenperweekbedraagtdezearbeid gemidde]

d?

Di.

40uurofmeer—*-vraag 17a

D2.

<40uur,nl

15. Heeftuhiervoorwel40uurof langer gewerkt?

16. Hoelangisditgeleden?

17a .Watisuwberoep?

17b .Watisuw functie?
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Di.

ja

Da.

nee

»vraag 17a

4Watvoorwerktijdenheeftu?
Zijndit:
I I1.werktijdenvan8/9-16/18
I I2.bijzonderewerktijden,
nl
(Doorgaanmetvraag 22)

19. Heeftuhiervoor eenbetaaldebaangehad?
D l . ja
I I2.nee

—•-vraag 22

20. Hoelangisditgeleden?

aantal jaren

21a. Watwasuwberoep?

21b.Watwasuwfunctie?

22. Bentunu (eveneens):
(Enq.:kaartvoorleggen)

I I1.gepensioneerd
I I2.indeV.U.T.
I I3. werkloos
I I4. arbeidsongeschikt
I I5. schoolgaand
I I6. studerend
I I7.huisvrouw/man
I I8.anders,nl

23. Kunt u aangevenwatvoor soort inkomsten ofuitkering u ontvangt?
(Enq.: kaart voorleggen)

I I1. wachtgeld

(meerdere antwoorden mogelijk)

I I 2.

Ü3.
Ü4.

D
(zie volgende pagina)
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W.W.-uitkering
W.W.V.-uitkering

R.W.W.-uitkering
(bijstand)
W.A.0.-uitkering
(arbeidsongeschikt)

(vervolgvraag23)

De.
Dy.
Ds.
D9.

A.O.W.-uitkering+aanvullendpensioen

Dio.

studiebeurs

A.0.W.-uitkering
(pensioen)

V.U.T.-uitkering
weduwe enwezenpensioen^

Dn. toelagevanouders
Dl2.
Dl3.
Dl4.
Dl5.
Dl6.

(Enq.:kaartvoorleggen)

zakgeld
n.v.t. (inkomenechtgenoot/noteofhuisgenoot/
note)
alimentatie
inkomenuitarbeid
anders,nl

(meerdereantwoorden mogelijk)

24. Overdepersonen,dietotdithuishoudenbehoren,zoudenwegraagwatmeer
willenwetenoverhunwerk envrije tijd.Kuntuhenéénvooréénopnoemen
endevolgendegegevensvertellen?

(Enq.:zieschema: Huishoudensamenstelling)

Nuzouikgraagwatmeerwillenwetenoverhetonderwerpwaarditonderzoekvooral
overgaat,namelijkvrijetijdsbesteding enrecreatie.

25a.Wiltuvan devolgende goederenaangevenofzeinhethuishouden aanwezig zijn?
Enzoja,maaktuerwel eensgebruikvan?

(Enq.:kaartgeven)

goederen

beschikking over

1. auto

1.

2. gewonefiets

2.

3. race-/sportfiets

3.

4. bromfiets

4.

5. motor/scooter

5.

6. zeilboot

6.

7. motorboot

7.

8. roeiboot/kano

8.

9. stacaravan

9.

10. toercaravan

10.

11.vouwcaravan

11.

12.volkstuin

12.
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gebruik

-6 j goederen

beschikkingover

13.tweedewoning

gebruik

13.

14.tent

14.

15. surfplank

15.

16.foto/filmapparatuur

16.

,
25b. Zijnerinhethuishoudennogandereduurdere recreatiegoederen ofhobby-en
sportuitrustingen dieikhiervoorniethebgenoemd? Endievooralgebruiktkunnenwordenindeopen lucht?En zoja,maaktuerweleensgebruikvan?
1 11.ja beschikking over

gebruik

1 12.nee

26. Bentuvorig jaar,dusin 1984,welofnietopeen langevakantie geweest?
Meteenlangevakantiebedoelenwe 5ofmeerachtereenvolgende overnachtingen.

D l . ja
1 \2.

nee —»-vraag 28

27. Waarbentuvorig jaarop eendergelijkevakantiegeweest?Hoevaak?Enhoeveeldagenbentudaartoengeweest?
aantalmalen

aantaldagen

Zuid-Holland
Elders inNederland
Buitenland

28. Bentuvorig jaar,dusin 1984,welofnietopeenkortevakantie geweest?
Meteenkortevakantiebedoelenweminstens tweeachtereenvolgende overnachtingen ennietmeerdanvier.

D l . ja
1 |2. nee —»-vraag 30of31

29. Waarbentuvorig jaaropeenkorte vakantie

geweest? Enhoe

toengeweest?
aantalmalen
Zuid-Holland
Elders inNederland
Buitenland
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vaakbentudaar

30. Inwatvoor logiesvorm of -vormenheeftuv

orig jaart

ijdensuwkorteenlange

vakanties overnacht?
(Enq.:vraag alléén stellen indienminstens
1maalopvakantiegeweest.Kaartvoorlegge
Meerdere antwoordenmogelijk.)

L J1.bij
n.

thu
1 12.twe

L J3.hot
1 14.ten
L J 5 . sta
L J ö . toe
L J7.vak
L J8.boc

familieofkennissen
is
edewoning
elofpension
t
caravan
rcaravan
antiebungalow/-huis
t

L J9.and

31. Ontvangtueen vakantie-uitkering?
D l . ja
1 12.nee —••vraag33

raagt?

32. Kuntuzeggenhoeveeldezevakantie-uitkering nettoper jaarbedi

totaalper jaar fl.

33. Heeftudeafgelopen 4wekendeelgenomen aandevolgende vrijetijdsbezigheden?
Hoevaakheeftudaar eendeelgenomen? Enwaarheeftueraandeelgenomen?
(Enq.:kaartvoorleggen)

Vrijetijdsbezigheden

L J 1. varenmeteenroeibootofkano

1.

1 12. varenmeteenzeil-ofmotorboot

2.

1 13. vissen

Hoevaak:

Waar:

aantal
malen

dezewijk elders buiten
Kralingen R'dam R'dam

3.

1—J4. ontspannen aanhetwater (bijv.
zonnenofpicknikken)

4.

1 15. surfen

5.

1 16. zwemmen

6.

1—17. fietsenvoorhetplezier

7.

L J8. wandelenvoorhetplezier

8.

1 19. toerenmetdeautovoorhetplezier 9.
1 110.parkbezoek
L J 11.ontspanning indetuin,ophet
balkonofophet terras

10
11
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•

34. Zijn ervrijetijdsbezigheden ofsport-enrecreatie-aktiviteiten indeopenlucht,
die ikhiervoor niethebopgenoemd enwaar uwelmeerderemalen aanhebtdeelgenomendeafgelopen 4weken?

D l . ja
1 |2. nee —»-vraag 36

35. Welkezijnditdan?

36. Kuntunamennoemenvangebieden ofplekkenwaarudeafgelopen 4wekenvoor
vrijetijdsbesteding ofsportenrecreatiebentgeweest.Hetgaatomgebiedenin
Rotterdam zelfenbuitenRotterdam inbossen,weilanden,recreatiegebieden,het
strandendergelijke.

37. Kuntuditmisschien aanvullen alsudenamennietkentmetbehulpvandeze
kaart?

38. Heeftudeafgelopen 4weken deelgenomen aandevolgende vrljetijdsaktiviteiten?
Hoevaak heeftudaar aandeelgenomen? Enwaarheeftueraandeelgenomen?
(Enq.:kaartvoorleggen)

Recreatie

1 11. bezoekaanzwembadofspeeltuin
1 12. bezoek aandierentuinof recreatiepark
1 13. bezienswaardigheden

Uitgaan (ontspannend)
1 14. uitetengaan
1 15. cafébezoek
L_l6. dansen/disco
1 17. winkelenvoorhetplezier
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Hoevaak:

Waar:

aantal
malen

dezewijk elders buiten
Kralingen R'dam R'dam

- 9

Uitgaan (cultureel)

D
D
D
D

Hoevaak:

Waar:

aantal
malen

dezewijk elders buiten
Kralingen R'dam R'dam

8. filmbezoek
9. toneelbezoek
10. concertbezoek
11.museumbezoek

Sport

D
D
D

12.bezoek sportwedstrijden
13.sportbeoefening (overdekteruimte)
14. sportbeoefening indeopen lucht

Maatschappelijke aktiviteiten

D
D
D
D
D
D
D
D
39.

15.vrijwilligerswerk
16.aktiviteiten inverenigingsverband
17.bestuurlijke aktiviteiten
18.politieke aktiviteiten
19.naar dekerk (ofmoskee)gaan
20.opleidingofcursussenvolgen
21.klussenvooranderen
22. familiebezoek

Ishetgeenu financieel tebestedenheeftd

eafgelopen 4jaarveranderd?

D 1.ja
1 1 2. nee —»-vraag 44

40.

Hoezijnuwbestedingsmogelijkheden verande

41.

Kuntuzeggenwatdevoornaamste oorzaakis

42.

Heeftdit totveranderingen geleid inwatu

rd?Deze

zijn:

D i.

duidelijk toegenomen

D 2.
D 3.
D 4.

enigszins toegenomen

vandeze

enigszins gedaald
duidelijk gedaald

verandering?

inuwvrije tijddoet?

•

1.ja

1 12. nee —»vraag 44
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43. Kuntuookzeggenwelkeveranderingen ditzijn?

44. Isdehoeveelheidvrije tijddieuheeftde laatste4jarenveranderd?Bijv.
inverbandmetarbeid,studie,huishoudelijk werkof vrijwilligerswerk?

D 1.ja
I |2. nee —»•vraag49

45. Hoeisdezehoeveelheid vrijetijdveranderd? Dezeis:
I I1. duidelijk toegenomen
I I2. enigszins toegenomen
I I3. enigszinsgedaaldI |4. duidelijk gedaald
^ — ^ — — — — — — — ^ _ — — — — — — — — ~ ^ — ^ —

i

46. Kuntuzeggenwatdevoornaamste oorzaak isvandezeverandering?

47. Heeftdittotveranderingen geleid inwatu inuwvrije tijddoet?

D 1.Ja
I |2. nee —»-vraag 49

48. Kuntuwederom aangevenwelkeveranderingen ditzijn?

49. Zijnerdeafgelopen 4jaarveranderingen geweestinwatuinuwvrijetijd
doetendienietstemakenhebbenmethet inkomenofdehoeveelheidvrijetijd
dieuheeft?

D I-ja
I I2. nee —«-vraag 52

50. Kuntuaangevenwelkeveranderingen ditwaren?

178

11
51. Waswasofwarendeoorzaken hiervoor?

52. Zijnerbijzondereomstandigheden dieveel invloedhebbenopwatu inuwvrije
tijddoet?
Bijvoorbeeld ziekteofongevallenbijuzelfof inde familie?

D l . ja
I I2. nee —*•vraag 54

53. Kuntuzeggenwatditvoor soortomstandigheden zijn?

54. Zouumetbehulpvandezekaartjeswillen aangevenhoegrootbijbenadering het
totaalvandeinkomstenvandithuishoudenpermaandis?

gekozenkaartnr.

55. Zouu tenslottemetbehulpvandezekaartjeswillen aangeven tussenwelke
grenzendetotaleinkomstenvanuzelfpermaandvalt?Wiltuwederomhet
kaartje zoekendatopuw totaleinkomenvan toepassing is?

gekozenkaartnr.

179

12

Ditisheteindevanhetinterview.Magikvragenwatuervanvond.
Heeftubijvoorbeeldnogbepaaldeop-of aanmerkingen?

Meteenaantalmensen,diewenuondervraagd hebbenwillenwebinnenenkele
maandennogeengesprek voeren.Dangaanwenaderinopwatmeninzijnof
haarvrijetijdsbestedingdoet.
Zouikuoféénvandeledenvandithuishouden alsdatdannodigismogen
benaderenvoor zo'ngesprek?

Evaluatie (intevullen achteraf)

Duurvandeenquête:
Kuntudesituatie schetsenwaaronderdeenquêtewerdafgenomen?

Verdereop-en aanmerkingen?
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19
Wievandegenoemde
personenzijnhoofdkostwinner(s)?
(Enq.: noterenHK)
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Band nr.:
Respondentnr.
Datum:
Interviewer:
Evaluatieformulier:

1.Algemene indruk van het interview inhoudelijk gezien:

2.Welkeonderdelen van het interview zijn nietof nauwelijks aande
orde geweest en waarom?

3.Welkeonderdelen van het interview zijnuitgebreid aande ordegekomen enwaarom?

4.Beschrijvingvande situatiewaaronder het interview werd afgenomen
(sfeer en ruimtelijk).

5.Hoevoelde je jezelf tijdens het interview?
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BIJLAGE 3 INTERVIEWTOPICS

(Toelichting: Deafspraak istelefonisch gemaakt. Inhet telefoongesprek
ishetdoelvanhetvraaggesprek alaangegeven.Verder isgevraagd ofmen
alsvoorbereiding ophet gesprek nawil denkenover veranderingen inde
leefsituatie vandeafgelopen 4jaar.Eventueelmet agenda erbij.)

Introduktie
- Onszelf voorstellen.
- Hetnutvoor deopdrachtgever endeuniversiteit aangeven.
- Hetgaat omvrijetijdsbesteding (wevragen naarveranderingen inde
persoonlijke levenssfeer omde invloed hiervan opvrijetijdsbesteding
te onderzoeken).
-Anonimiteitbenadrukken.
- De enquête vande zomerwordt erbijgehouden.
- Uitleggen datbandopnamen yoorons zeerhandig zijn endatwe afen toe
alsgeheugensteuntje aantekenningen maken (ofmenhiermee instemt).
- Het ismogelijk dat tweekeernaarhetzelfde ofongeveer hetzelfde
wordtgevraagd.Wehopen datdatnietbezwaarlijk wordtgevonden. Het
isbelangrijk omalle onderwerpen aan deorde testellen.Liever dan
tweekeer,dan dateenvergetenwordt.
- Korte uitleg over deopzetvanhet interview.

A. Individuele situatie
1.Laten weeerst eens teruggaan naaruw situatievan 4jaargeleden.
Kunt uzich nogherinneren hoe diewaswatbetreft:
- uwwoonplaats,inwatvoorhuisenwatvooromgeving uwoonde;
- hoe uwhuishouden was samengesteld,metwie u toen samenleefde,waren
ergezinsleden die elderswoonden?
- wasu toen ook huisvrouw/student/werkend etc.
- (indienberoepsarbeider noemenwatmen inde zomer geantwoord heeft
op devragen 13t/m 22).Was dit 4jaargeleden ook zo?
- kunt uzeggenwelke toen de inkomensbronnen vooruzelf envoorhet
huishouden waren;wat voor soorten inkomensenuitkeringen genoot u
toen (hetgaatonsniet omde hoogte);
-wat voormin ofmeer verplichte takenverrichtte utoen
.huishoudelijkwerk?
.zorg voor gezins-of familieleden?
. overige taken?
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- kunt uongeveer aangevenwat u4 jaar geleden in uwvrije tijd
deed?
. door deweek?
. inhetweekend?
. in de vakantietijd?
- verrichtte uwel ofgeen:
. vrijwilligerswerk?
. cursussen/opleidingen?
. bestuurstaken of andere taken inhet verenigingsleven?
2.Wat iser de afgelopen 4 jarenveranderd watbetreft de zakenwaar
we zojuist over spraken.Watbetreft:
- woonsituatie?
- huishoudendssamenstelling?
- werk/studie e.d.?
- inkomensbronnen?
- verplichte taken?
- vrijetijdsbesteding?
- vrijwilligerswerk/cursussen/opleidingen?
3.Zijn erveranderingen geweest dieveel invloedhebben gehad opuw
leven of ditnog hebben?
Zo ja,welke enwathebben zevoor uenuw gezin/huishouden betekend?

B.Sociale contacten
1.Hebben deveranderingen die unetnoemde invloed gehad opuw sociale
contacten. Ik denk daarbij aan demensen metwie uomging.Wat heeft
ditvoor uw betekend?
Doorvragen naar:
- gezin/familie
- vrienden/kennissen
- collega's,school-of studiegenoten
- sociale contacten in devrije tijd (denken aan café's, verenigingen
etc.)
- gemeente-ambtenaren/overheidsfunctionarissen/ofiiciële instanties.
2. Zijn uw sociale contactenveranderd zonder datdit iets temaken had
met deveranderingen waarwe zojuist over spraken?
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C. Regelingen metbetrekking totvrije tijd,koopkracht en voorzieningen
1.Vrije tijd en koopkracht
-Volgens de enquêteheeft udeafgelopen 4jarenmeer vrije tijd gekregen
en dithad temaken met

Kuntuditverder aanvullen of verbeteren?

- Opwatvoor tijdenheeft,umeer vrije tijd gekregen?
- Heeft uer zelfvoor gekozen of niet?
. watbetreft hoeveelheid
. tijdenwaarop umeer vrije tijd heeft
- Bent uer tevreden mee?
. watbetreft hoeveelheid
. tijden
- Volgens deenquêteheeft udeafgelopen 4 jarenmeer/minder/gelijkblijvend
koopkracht gekregen en dithad temakenmet

Kunt u.dit ook verder

toelichten?
- Inhoeverre heeft uhier zelfvoor gekozen?
-Bentuer tevreden mee?
- Heeft uhet idee,datwat u inuw vrije tijd doet,wat temaken heeft
met regels die deoverheid ofdieofficiële instanties stellent.a.v.

(Enq.concretiseren alnaar gelang situatie;werkloos,arbeidsongesciiikt
etc.)
2L Voorzieningen
Het volgende onderwerp isrecreatievoorzieningen inKralingen, Rotterdam
enbuiten Rotterdam. Voorzieningen zoals zwembaden, sportvoorzieningen,
bibliotheken en recreatiegebieden zoals deRottemerenbuiten Rotterdam.
Iservoor ude afgelopen 4jarenwatveranderd watbetreft:
- voorzieningen dieeerst gratiswaren maarwaar nu voorbetaald moetworden?
- voorzieningen waar meerolminder voorbetaaldmoet worden?
- andere openingstijden?
- het sluiten van voorzieningen of dat er iets anders voor indeplaats
is gekomen?
- andere voorschriften of regels voorhet gebruik van de voorzieningen?
- watvindtuvanhetgeen de deelgemeente Kralingen ende gemeente
Rotterdam doenvoor parken,groen en sportvoorzieningen?
-watvindt uvan de recreatievoorzieningen inenom Kralingen?
- wat zouervolgens u in enomKralingen moetenveranderen wat betreft
recreatievoorzieningen?
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D.Handelen (tijd,geld, openluchtrecreatie)
1-_Tijd
-Heeft umeer ofmindermogelijkheden gekregen omuw tijd zelf inte
delen en tebesteden? Inwelke opzichten meer en inwelkeminder?
- Uheeft meer vrije tijd gekregen.Heeft dit totveranderingen geleid
inuwvrijetijdsbestedingbinnenshuis en inde openlucht?
Doorvragen naar:
. deverdeling van deextra tijd over categorieënzoals:
- vrijetijdsbesteding thuis,inde tuin,indedirekte woonomgeving,
inKralingen,inRotterdam,buiten Rotterdam (ruimtelijk)
- vrijetijdsbesteding thuis,uitgaan,openluchtrecreatie,sport,
maatschappelijke activiteiten (inhoudelijk)
. nieuwe activiteiten gestart (welke,wanneer,waar,metwie enwaarom)
. activiteiten afgebroken

(welke,wanneer,waar,metwie enwaarom)

. bestaande activiteiten geïntensiveerd (ermeer tijd,energie ingestoken enwaarom)
. bestaande activiteiten afgezwakt (waarom)
. detijdenwaarop devrije tijdbesteed wordt (isersprakevanspreiding inde deelname aanvakanties,water- enverblijfsrecreatie?)
2.Koopkracht
- Zijn er voor ubelemmeringen om uwgeld zotebesteden alsudat zou
willen?Waar hebben dezebelemmeringen mee temaken en isditdeafgelopen 4jaar veranderd?
- Uheeft meer/minderkoopkracht gekregen.
Bent umeerofminder gaan besteden aan (Enq.: kaart):
. kleding,eten en drinken
. woonkosten
. vervoer
. lidmaatschappen van tijdschriften en verenigingen
. recreatiegoederen,zoals boot,caravan, sportkleding
. uitgaan
. vakanties
.bezoek recreatiegebieden en pretparken
.bezoek musea,evenementen zoals fenomena
.wandelen, fietsen,zwemmen,sporten,toerenmet auto,etc.
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- 5- Kuntuhierbij telkens aangevenwaarom uermeer ofminder geld aan heeft
besteed.
-Totwatvoor veranderingen inuwvrijetijdsbestedingheeftdeachteruitgang/toename inkoopkracht geleid?
. deverdeling van de extra tijd over categorieënzoals:
- vrijetijdsbesteding thuis,inde tuin,in dedirekte woonomgeving,
inKralingen,inRotterdam,buiten Rotterdam (ruimtelijk)
- vrijetijdsbesteding thuis,uitgaan,openluchtrecreatie,sport,
maatschappelijke activiteiten (inhoudelijk)
. nieuwe activiteiten gestart (welke,wanneer,waar,metwie enwaarom)
. activiteiten afgebroken (welke,wanneer,waar,metwie enwaarom)
.bestaande activiteiten geïntensiveerd (ermeer tijd,energie ingestoken enwaarom)
. bestaande activiteiten afgezwakt (waarom)
. detijdenwaarop devrije tijdbesteedwordt (iser sprake vanspreiding in de deelname aanvakanties,water-en verblijfsrecreatie?)
- Inhoeverre hebben deveranderingen in uwvrijetijdsbestedingi.v.m.
meervrije tijd ook met geld temaken? (De lijstnog eens doorlopen.)
3^Openluchtrecreatie/vrijetijdsbesteding
-Wat verstaat uonder vrije tijd?
- Wat verstaat uonder openluchtrecreatie?
- Betekende vrije tijd enopenluchtrecreatie 4 jaar geledenwat anders
vooru?
- Latenwe devrijetijdsbezigheden in deopen luchtwaaraan uvolgens
•deenquête deelneemt (vragen 33,35,38?) éénvoor éénnalopen.
. Watbetekent de activiteit voor upersoonlijk?
Kunt uuitleggen waarom ueraandeelneemt? Ishierin verandering
gekomen de afgelopen 4 jaren?
. Metwie neemt uaan deactiviteiten deel?Watbetekenthetvoor u
ommethen samen de activiteit teverrichten? Kunt u zeggen waarom
u er juist niet met gezins- familieleden/vrienden/kennissen aan
deelneemt?
. Is in dit alles verandering gekomen inde afgelopen 4 jaren?
. Kuntumakkelijk tijd vrijmaken om tezwemmen/fietsen etc.Moet u
ditvan tevoren plannen? Moet ueerstmet anderen overleggen?
.Watvoor financiële kosten moet umaken om te zwemmen/fietsen etc.
Zijn deze makkelijk ofmoeilijk te dragen?
. Ishetmogelijk te zwemmen/fietsen etc.op dieplaatswaar u dat
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6-

wilt? Bent u tevreden met de afstand dieunumoetafleggen om te
zwemmen e t c ? Wat voorvervoermiddel gebruikt u?
Kuntuaangevenwaarom uvooruwvrijetijdsbestedingop dieplaatsen
bent geweest,die ubijvraag 36genoemd heeft?
Watbetekenen deze gebieden vooru?
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BIJLAGE 4 TABELLEN

Tabel1.Dedeelnamefrequentie voor "maatschappelijkeactiviteiten" (in%)
Frequentie

Kralingen-West

0
1-10
11 en vaker

9
56
35

Totaal (100%)

Kralingen-Oost

Kralingen

12
62
26

N= 287

N= 111

10
58
32
N= 398

Tabel 2. Dedeelnamefrequentievoor uitgaanmet een ontspannend karakter
(in % ) .
Frequentie

Kralingen-West

0
1-10
11 en vaker

24
54
22

Totaal (100%)

Kralingen-Oost

Kralingen
22
57
22

16
63
21

N= 287

N= 111

N= 398

Tabel 3. De deelnamefrequentievoor uitgaanmet een cultureel karakter
(in % ) .
Frequentie
0

h
3 en vaker
Totaal (100%)

Kralingen-West
63
27
10

Kralingen-Oost

Kralingen

44
40
16

N= 287

N= 111

58
31
11
N=39

Tabel 4. De deelnamefrequentie voor sportbeoefening (in%)
Frequentie

Kralingen-West

0
1-3
4 en vaker

62
13
26

Totaal (100%)

Kralingen-Oost
50
14
37

N= 287

N= 111
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Kralingen
58
13
29
N= 398

Tabel 5. De deelnamefrequentie voor ontspanning inde tuin of ophet balkon
(in % ) .
Frequentie

Kralingen-West

1 - 5
6-10
11 en vaker

68
21

Totaal (100%)

Kralingen-Oost

Kralingen

46
35
20

11
N= 177

61
25
14

N= 87

N= 264

Tabel6. Dedeelnamefrequentie voor wandelen (in % ) .
Frequentie
1 - 5
6-10
11 envaker
Totaal (100%)

Kralingen-West

Kralingen-Oost

53
21
27

Kralingen

73
7
20

N= 160

58
17
52

N= 55

N= 215

Tabel 7. De deelnamefrequentievoorparkbezoek (in % ) .
Frequentie

Kralingen--West

K]tralingen--Oost

Kralingen

1-5
6 en vaker

67
33

74
26

69
31

Totaal (100%)

N= 127

N= 39

N= 166

Tabel 8. De deelnamefrequentie voor fietsen (in % ) .
Frequentie

Kralingen--West

K:ralingen-•Oost

Kralingen

1-3
4 en vaker

51
49

61

54
46

Totaal (100%)

3?

N= 87

N= 44

N= 131

Tabel 9. Dedeelnamefrequentievoor ontspanning aan het water (in%)
Frequentie

Kralingen--West

Kralingen--Oost

Kralingen

1-3
4 en vaker

66
34

69
31

67
33

Totaal (100%)

N= 104

N= 29
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