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Samenvatting

Doel en aanpak van het onderzoek
De laatste jaren is de belangstelling van Nederlanders om zich te vestigen in Duits-
land sterk toegenomen. Deze ontwikkeling vormde directe aanleiding voor een on-
derzoek naar woonmigratie in de Duitse grensregio.

Het onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag in hoeverre gemeenten en
provincies, maar ook maatschappelijke organisaties in de toekomst met de migratie
van Nederlanders naar Duitsland rekening dienen te houden.

Op de volgende onderzoeksvragen wordt ingegaan:

- Wat is de aard en omvang van de Nederlandse migratie naar het Duitse grens-
gebied?

- Welke verhuismotieven en beïnvloedingsfactoren (push- en pullfactoren) liggen
ten grondslag aan dit proces?

- Wat zijn de gevolgen voor de vraag naar woningen in het Duitse en Nederlandse
grensgebied?

- Welke gevolgen zijn er voor het gebruik van voorzieningen in het Duitse en Ne-
derlandse grensgebied?

- Welke sociaal-culturele effecten kunnen worden gesignaleerd?
- Welke toekomstverwachtingen zijn er voor het migratieproces?

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende instrumenten:

- statistische analyse van verhuisstromen;
- enquête onder verhuizers naar Duitsland;
- interviews met vertegenwoordigers van instellingen en marktpartijen.

Aard en omvang van de migratie
Eind 2002 woonden 18.500 personen met de Nederlandse nationaliteit in het Duitse
grensgebied van Overijssel en Gelderland. Het jaar 2000 markeert het startpunt van
de migratiegolf van Nederlanders naar Duitsland. Vanaf dat moment neemt het
aantal inwoners met de Nederlandse nationaliteit zeer snel toe. Vanouds zijn er en-
kele plaatsen in Duitsland die veel personen met een Nederlandse nationaliteit her-
bergen. Andere plaatsen hebben met name in de laatste jaren te maken met een
relatief sterke groei van het aantal Nederlanders. Bad Bentheim zag in twee jaar tijd
het aantal Nederlandse ingezetenen meer dan verdubbelen tot ongeveer 1.000.

Vestigers in Duitsland en hun verhuisredenen
In het onderzoek is er voor gekozen een onderscheid te maken tussen verhuizers tot
en met het jaar 2000 en verhuizers die in 2001 of later zijn verhuisd. De reden hier-
van is de wijziging van de Nederlandse belastingwetgeving die het mogelijk maakt
de hypotheekrente van een in het buitenland gekochte woning af te trekken van
het bruto inkomen. Hiermee is een belangrijke drempel voor de aankoop van een
woning in Duitsland weggenomen.

Bijna de helft (49%) van de verhuizers komt uit Twente, nog eens 30% komt uit
andere grensregio’s. Ongeveer 20% is afkomstig uit delen van Nederland die verder
in het binnenland liggen. Een groot aantal verhuizers komt uit Enschede, Hengelo,
Oldenzaal, Hardenberg en Losser.
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Inkomen en werk

De verhuizers naar Duitsland behoren overwegend tot de categorie hogere inko-
mens. Eenderde heeft een inkomen van meer dan twee maal het modale inkomen.
Circa 45% heeft een inkomen dat ligt tussen modaal en twee maal modaal.

De vestigers hebben een zeer hoge arbeidsparticipatie. Door recente vestigers wordt
vooral (90%) in Nederland gewerkt. Bij de vroegere vestigers ligt dit percentage
aanzienlijk lager (60%).

Verhuisredenen

Volgens verwachting speelde de prijs van woningen in Duitsland (in vergelijking met
die in Nederland) een doorslaggevende rol bij de beslissing om naar Duitsland te
verhuizen. Niet alleen de prijs, maar ook de combinatie met ruimte rond de woning
(grote kavels) maakt wonen in Duitsland voor Nederlanders in het grensgebied zeer
attractief. Hoewel de ‘Eigenheimzulage’ en ‘Kindergeld’ als zodanig niet als belang-
rijke redenen worden genoemd, zijn dit wel factoren die de financiële mogelijkhe-
den om in Duitsland een woning te kopen verruimen en dus hun invloed doen gel-
den. Het prijsverschil tussen kavels in Nederland (300 tot 350 euro per m2) en Duits-
land (circa 100 euro per m2) en de prijs/kwaliteitsverhouding van de woningen in
Duitsland zijn echter doorslaggevend.

Integratie van Nederlanders in Duitsland

De gewenning aan verschillende aspecten van de Duitse samenleving

Voor slechts een zeer kleine minderheid van de Nederlanders die naar Duitsland zijn
verhuisd, levert de taal wezenlijke problemen op. Voor de gewenning aan de Duitse
cultuur geldt dit ook; er zijn weinig belemmeringen.

Ondanks de sterke oriëntatie op Nederland zegt viervijfde deel van de verhuizers
dat men veel of redelijk veel contact met Duitse plaatsgenoten heeft. Daarentegen
heeft 20% nauwelijks of geen contacten met Duitsers in de directe omgeving.

Gebruik van voorzieningen in Nederland en Duitsland

Ook bij het volgen van onderwijs zijn vroegere vestigers meer gericht op het Duitse
onderwijs. Recentere vestigers pendelen vaker tussen Nederland en Duitsland om
basisonderwijs of middelbaar onderwijs te volgen. De meerderheid van de kinderen
die de basisschool bezoeken gaan naar een Duitse school. Naast het onderwijs en
werk gaan ook veel vestigers naar Nederland voor de voorzieningen. Veel producten
worden nog in Nederland gekocht. Door de huishoudens die na 2000 zijn verhuisd
worden vaker niet-dagelijkse boodschappen gedaan in Duitsland dan door de huis-
houdens die voor 2001 zijn verhuisd. Bij de niet-dagelijkse boodschappen geldt juist
het tegenovergestelde. Hier worden de Duitse winkels meer bezocht door huishou-
dens die voor 2001 zijn verhuisd.

De tandarts blijkt door een ruime meerderheid van de verhuizers nog in Nederland
bezocht te worden. Daarentegen hebben de meeste Nederlandse vestigers een Duit-
se huisarts.

Mening van geëmigreerde Nederlanders over Duitsers en over hun inburgering in
Duitsland

Van de geëmigreerde Nederlanders voelt 96% zich geaccepteerd door hun Duitse
plaatsgenoten. Daarnaast voelt het overgrote deel van de vestigers zich thuis in
Duitsland.
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Een succesvolle integratie van Nederlanders is niet alleen afhankelijk van de Neder-
landers maar ook van de Duitsers, die te maken hebben met nieuwe Nederlandse
buren en plaatsgenoten.

Men kan zeggen dat Duitsers een positief beeld hebben van Nederlanders die zich
vestigen. Wanneer Duitse lokale gemeenschappen worden geconfronteerd met een
Nederlandse kolonie, dan is echter het risico aanwezig is dat in dit beeld barsten
ontstaan.

Een grensoverschrijdende woningmarkt?

Prijzen van woningen en grond in Nederland en Duitsland

De woningprijzen in Nederland zijn sinds 1995 verdubbeld. In Duitsland was er meer
sprake van een stabiele stijging. Inmiddels kost een vrijstaande woning in Nederland
inclusief grond (350 m2) circa 250.000 tot 300.000 euro, terwijl een gemiddelde vrij-
staande woning in Duitsland (met een grondoppervlak van 500m2) circa 175.000 tot
200.000 bedraagt. Ook bouwgrond is in Nederland aanzienlijk duurder dan in
Duitsland. In Nederland bedraagt de prijs van een kavel momenteel circa 300 tot 350
euro per m2. In Duitsland is de prijs 75 tot 100 euro per m2, afhankelijk van de be-
treffende gemeente.

Naast goedkope woningen en bouwgrond wordt de aantrekkelijkheid van Duitsland
ook veroorzaakt door een verandering in de belastingwetgeving. Binnen bepaalde
voorwaarden is het sinds 1 januari 2001 voor Nederlanders die in Duitsland een wo-
ning kopen mogelijk een deel van de hypotheekrente te verrekenen met de inkom-
stenbelasting.

Afweging met betrekking tot de keuze voor Duitsland

Een ruime meerderheid (64%) van de verhuizers naar Duitsland had al verhuisplan-
nen voordat men zich ging oriënteren op de mogelijkheden om in Duitsland te wo-
nen. Meer dan driekwart (81%) oriënteerde zich aanvankelijk op Nederland. Nadat
dit niet lukte werd het wonen in Duitsland interessant.

De hoge prijzen van zowel woningen als kavels bemoeilijkte het vinden van een
woning in Nederland. Duitsland was een goed alternatief. Op deze grensoverschrij-
dende woningbehoefte hebben makelaars aan beide zijden van de grens snel inge-
speeld. Ook Duitse banken zien in dat ze moeten inspelen op dit fenomeen. Het is
nu makkelijker een hypotheek af te sluiten bij een Duitse bank dan enkele jaren
geleden.

Toekomstperspectieven
In een drietal scenario’s is in het onderzoek een beeld geschetst van de mogelijke
toekomstige migratie naar de Duitse grensstreek. In het middenscenario zullen in de
komende vijf jaar 22.000 Nederlanders naar het Duitse grensgebied verhuizen, het-
geen neerkomt op een verdubbeling van het huidige aantal.

Volgens het middenscenario is de komende jaren een groei van de vraag naar wo-
ningen in Duitsland voor Nederlanders van 1.500 per jaar oplopend naar 2.300 wo-
ningen in 2008. De vraag naar bestaande woningen blijft in dit scenario min of meer
constant, omdat deze vraag wordt bepaald door het aanbod in de bestaande voor-
raad.
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Perspectieven voor het gebruik van voorzieningen door Nederlanders in Duitsland

Volgens het middenscenario zal het aantal leerlingen van Nederlandse huishoudens
op de Duitse basisschool in de periode tot en met 2008 met 3.000 à 3.500 leerlingen
toenemen.

De helft van deze leerlingen zal een Nederlandse basisschool bezoeken. Omdat uit
de enquête is gebleken dat veel migranten de overstap hebben gemaakt naar een
huisarts en tandarts in Duitsland, is de verwachting dat tweederde van de migranten
in de komende periode van 5 jaar een beroep zal gaan doen op een Duitse huisarts
of tandarts. Dit zou volgens het middenscenario een extra cliëntèle van 12.000 tot
15.000 personen opleveren voor huisartsen en tandartsen verspreid over het grens-
gebied in Duitsland.

Naar verhouding is de ‘overheveling’ van koopkracht van Nederland naar Duitsland
gering en nauwelijks merkbaar, omdat het aantal migranten zeer klein is ten opzich-
te van de totale bevolking aan beide zijden van de grens. Lokaal kunnen en zullen
de effecten wel merkbaar zijn, vooral wat betreft omzet in winkels voor dagelijkse
goederen in kleinere kernen waar veel nieuwbouw plaats vindt.

Evaluatie en aanbevelingen

In dit onderzoek is vastgesteld dat de omvang van de migratiestroom geringer is dan
tot dusver werd aangenomen, maar ook dat wellicht een nog grote stroom woon-
migranten zich zal aandienen.

De maatschappelijke gevolgen van de woonmigratie van Nederlanders in Duitsland
zijn tot dusver (regionaal) beperkt gebleven.

Aan Nederlandse zijde komt de woonmigratie met name tot uitdrukking in een iets
kleinere vraag naar nieuwbouwwoningen en kavels. Juist vanwege een veel ge-
noemd verhuismotief van Nederlanders - te weinig aanbod, wachttijden voor kavels
- ligt het niet voor de hand dat door de concurrentie het Nederlandse aanbod
(nieuwbouwprogramma) wordt beperkt.

Hoewel de integratie van Nederlanders in Duitsland veel tijd vergt, zijn Nederlanders
bereid te integreren en dit gebeurt ook. Het slagen van integratie is wel (mede)
afhankelijk van de situatie waarin de Nederlanders zich vestigen. Inmiddels is duide-
lijk dat concentraties nieuwe koopwoningen in kleine kernen dicht bij het grensge-
bied niet bevorderlijk zijn voor de integratie. Het verdient dan ook aanbeveling dat
een evenwichtige verdeling van verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwgrond
aan Nederlanders en Duitsers wordt gestimuleerd. Aangezien het niet mogelijk is via
juridische weg de vestiging te reguleren, zullen hiertoe marktinstrumenten moeten
worden ingezet zoals een regionale differentiatie in het aanbod van bouwgrond en
nieuwbouwwoningen en goede voorlichting aan de Nederlandse woonconsument
met verhuisplannen naar Duitsland.
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1. Inleiding

1.1. Beleidskader

De laatste jaren is de belangstelling van Nederlanders om zich te vestigen in Duits-
land sterk toegenomen. Enkele jaren geleden kwamen advertenties voor woningen
in Duitsland in de vitrines van makelaars nog sporadisch voor. Tegenwoordig heb-
ben enkelen zich reeds gespecialiseerd in Duitsland en worden er speciale informa-
tiebijeenkomsten georganiseerd voor potentiële verhuizers naar Duitsland. Diverse
internetsites met titels als ‘woneninduitsland.de’ worden druk bezocht.

De belangstelling voor wonen in Duitsland hangt onder meer samen met de ver-
houdingsgewijs gunstige prijs-kwaliteitverhouding van de woningen in Duitsland.
Wonen in Duitsland heeft een impuls gekregen door invoering van de mogelijkheid
van fiscale aftrekbaarheid van hypotheekkosten voor Nederlanders in Duitsland.
Terwijl aanvankelijk veel Nederlanders een bestaande woning kochten, zien we nu
op grote schaal nieuwbouwwijken ontstaan die grotendeels bevolkt worden door
Nederlandse vestigers.

Deze ontwikkeling vormde directe aanleiding tot een onderzoek naar woonmigratie
in de Duitse grensregio. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van verschillende
overheidsinstanties:

- Regio Twente (hoofdopdrachtgever);
- Bezirksregierung Münster;
- Kreis Borken;
- Landkreis Grafschaft Bentheim;
- Provincie Gelderland;
- Provincie Overijssel.

Voor de uitvoering van het onderzoek is een begeleidingscommissie gevormd
waarin, behalve de genoemde opdrachtgevers, werd deelgenomen door:

- EUREGIO (tegelijkertijd optredend als coördinator en aanspreekpunt voor de
deelnemers);

- Netwerkstad Twente;
- Regio Achterhoek;
- Ministerie van VROM.

In bijlage 1 is een meer gedetailleerd overzicht opgenomen van de opdrachtgevers
en begeleidingscommissie.

Probleemstelling en onderzoeksvragen
Het onderzoek dient antwoord te geven op de vraag in hoeverre gemeenten en
provincies, maar ook maatschappelijke organisaties in de toekomst met migratie van
Nederlanders naar Duitsland rekening dienen te houden.
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Hiertoe dient een aantal onderzoeksvragen te worden beantwoord:

- Wat is de aard en omvang van de Nederlandse migratie naar het Duitse grens-
gebied?

- Welke verhuismotieven en beïnvloedingsfactoren (push- en pull factoren) liggen
ten grondslag aan dit proces?

- Wat zijn de gevolgen voor de vraag naar woningen in het Duitse en Nederlandse
grensgebied?

- Welke gevolgen zijn er voor het gebruik van voorzieningen in het Duitse en Ne-
derlandse grensgebied?

- Welke sociaal-culturele effecten kunnen worden gesignaleerd (is er sprake van
integratie of groepsvorming)?

- Welke toekomstverwachtingen zijn er voor het migratieproces?

1.2. Aanpak van het onderzoek

Bij de uitwerking van de onderzoeksaanpak zijn keuzes gemaakt met betrekking
tot:

a. de afbakening van het onderzoeksgebied aan Nederlandse en Duitse zijde van
de grens;

b. de onderzoeksperiode;
c. de onderzoeksmethoden.

Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied omvat aan de Nederlandse zijde van de grens Twente, Vecht-
dal en de Achterhoek. Aan de Duitse zijde van de grens is in overleg met de begelei-
dingscommissie gekozen voor een gebied waarin gemeenten liggen waarvan be-
kend is dat zich hier veel Nederlanders vestigen. Bij nadere beschouwing betreft dit
een gebied met een breedte van 20 à 25 kilometer vanaf de Duits - Nederlandse
grens.

Onderzoeksperiode
De afbakening van het onderzoek in tijd is bepaald door verschillende overwegin-
gen:

- er dient een vergelijking mogelijk te zijn tussen vestigers vóór en na de wijziging
van het Nederlandse belastingstelsel ten aanzien van de aftrekbaarheid van hy-
potheekrente, zodat het effect hiervan op de aard en omvang van de migratie-
stroom zichtbaar kan worden gemaakt. Dit impliceert dat het onderzoek zich zal
uitstrekken tot de periode vóór 1 januari 2001;

- er dienen voldoende adresgegevens van vestigers/respondenten beschikbaar te
zijn ten behoeve van de enquêtering van migranten.

Uiteindelijk is voor zowel de inventarisatie van het aantal vestigers, als voor de
steekproef voor de enquête de grens gelegd bij 1990.



Wonen over de grens Inleiding

3

Onderzoeksinstrumenten
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende instrumenten:

Statistische analyse van verhuisstromen

Allereerst is het van belang een goed beeld te krijgen van de aantallen Nederlanders
die zich in de afgelopen jaren in het Duitse grensgebied hebben gevestigd. Een pro-
bleem hierbij is, dat gemeenten geen adressen van personen die naar het buitenland
verhuizen, registreren – uitsluitend het land van bestemming. Ook het CBS beschikt
niet over de voor het onderzoek vereiste gegevens. Daarom zijn de Duitse gemeen-
ten in het onderzoeksgebied benaderd om cijfers te verstrekken over aantallen
(ex-)Nederlandse ingezetenen.

Op basis van deze gegevens was het mogelijk steekproeftrekking en respons voor de
enquête (zie hierna) te bepalen en - waar nodig - bij te sturen in verband met de
benodigde representativiteit.

Enquête onder verhuizers naar Duitsland

Inzicht in de kenmerken van de verhuizers en hun beweegredenen is essentieel voor
de inschatting van de ontwikkeling van migratie in de toekomst. Daarom is een en-
quête onder Nederlandse verhuizers naar Duitsland in het grensgebied een belang-
rijk onderdeel van het onderzoek. Hierin zijn verhuisde huishoudens ondervraagd
over hun beweegredenen om zich in Duitsland te vestigen.

Op basis van de enquête is een profiel van de (potentiële) verhuizer opgesteld,
waarmee tegelijk de omvang van de doelgroep van potentiële verhuizers is bepaald.

Vraagpunten in de enquête zijn onder meer:

- welk soort woning is betrokken: nieuw, bestaand, kavel, huur, koop, type;
- leeftijdscategorie en huishoudensamenstelling;
- herkomst en huidige woonplaats;
- vorige en huidige woonsituatie;
- werksituatie;
- verhuisredenen;
- verwachtingen versus ervaring;
- toekomstverwachtingen;
- gebruik voorzieningen (scholen, winkels, et cetera) in Duitsland en Nederland.

Interviews

Naast de enquête en statistische analyse is een aantal interviews gehouden met ver-
tegenwoordigers van organisaties, instellingen en marktpartijen die vanuit hun pro-
fessie of belang informatie zouden kunnen verschaffen die van belang is voor het
onderzoek. Het doel van de interviews was het verkrijgen van inzicht in de visie op
en belangen van zogenaamde maatschappelijke organisaties, die ofwel de migratie
van Nederlanders naar Duitsland beïnvloeden, ofwel met de gevolgen hiervan te
maken hebben.

Steekproef en respons

De populatie van het onderzoek bedraagt circa 4.000 personen ofwel 1.500 verhuis-
de Nederlandse huishoudens in de periode 1990 – 2003 naar de Duitse grensstreek.
Het overgrote deel (80%) van de populatie (verhuisde Nederlanders) bestaat uit
verhuizers na 1999/2000 (zie hoofdstuk 2).
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Op basis van een steekproef van 750 huishoudens (van in totaal 1.500 huishoudens)
zijn 406 (vertegenwoordigers van) huishoudens telefonisch of schriftelijk geënquê-
teerd. Bij de steekproeftrekking is rekening gehouden met de regionale spreiding
van de verhuisde huishoudens om ook regionaal representatieve onderzoeksresulta-
ten te verkrijgen. De enquête is representatief voor alle Nederlandse vestigers in het
onderzoeksgebied.

1.3. Leeswijzer

De opbouw van het rapport is als volgt:

Hoofdstuk 2 biedt een cijfermatige analyse van de verhuisstroom van Nederlanders
naar de grensstreek in Duitsland in de afgelopen 10 jaar. Op basis hiervan kan men
een beeld vormen van de omvang van het fenomeen wonen over de grens. De ge-
gevens waarop dit hoofdstuk is gebaseerd, zijn afkomstig uit statistische bronnen en
registraties, ondermeer van de Duitse gemeenten in de grensstreek.

In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van kenmerken en verhuismotieven een profiel-
schets gegeven van de migrerende Nederlander. De bron voor deze informatie is de
enquête die in het kader van dit onderzoek onder verhuisde huishoudens is uitge-
voerd. Het hoofdstuk geeft antwoord op de vraag wie er naar Duitsland verhuizen
en waarom het wonen in Duitsland voor hen zo aantrekkelijk is.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de sociaal-maatschappelijke aspecten van migra-
tie naar Duitsland. Is er sprake van integratie of wil men zich toch liever Nederlander
blijven voelen en blijft men liever gebruik maken van het Nederlandse sociale net-
werk? En hoe kijken Duitsers aan tegen de instroom van Nederlanders in hun woon-
gemeenschap?

In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de factor die verantwoordelijk is voor de
migratiebeweging, namelijk de grote verschillen in prijs en kwaliteit van woningen
binnen - in feite - één woningmarktgebied. De rol van de aktoren binnen de wo-
ningmarkt, met name de aanbieders van woningen en hieraan gerelateerde dienst-
verlening, wordt hier in het bijzonder belicht.

In het verlengde van de in voorgaande hoofdstukken beschreven ontwikkelingen in
de vraag en aanbod van woningen in Duitsland voor Nederlanders, wordt in hoofd-
stuk 6 een voorzichtige poging gedaan een toekomstperspectief te schetsen. Welke
migratiestroom mag men binnen ruime marges verwachten en wat betekent dit
bijvoorbeeld voor de vraag naar woningen en het gebruik van voorzieningen door
Nederlanders in Duitsland?

Hoofdstuk 7 tenslotte bevat een aantal evaluerende conclusies en aanbevelingen op
basis van de uitkomsten van dit onderzoek.

In de tekst van het rapport ligt de nadruk op de hoofdlijnen en worden de uitkom-
sten in percentages weergegeven. In de bijlage wordt een meer gedetailleerd over-
zicht geboden van de uitkomsten in tabelvorm met in sommige gevallen een regio-
nale uitsplitsing. De belangrijkste opmerkingen uit de interviews zijn opgenomen in
losse tekstkaders.
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2. Aard en omvang van de migratie

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de migratie van Nederlanders vanuit
Nederland naar de Duitse grensstreek in de laatste tien jaar. Om welke aantallen
gaat het, is het een recent of al langer bestaand fenomeen en waar komt men van-
daan?

2.2. Karakteristiek van migratiegolf

Eind 2002 woonden 18.500 personen met de Nederlandse nationaliteit in het Duitse
grensgebied van Overijssel en Gelderland. Het aantal Nederlanders bleef tot 1999
tamelijk stabiel rond 14.000. Vanaf 1999 treedt een alsmaar sterkere stijging op.

Figuur 2.1
Aantal Nederlanders wonend in het Duitse grensgebied.

Uit de figuur is af te lezen dat het jaar 2000 het startpunt markeert van de grote
migratiegolf van Nederlanders naar Duitsland. Vanaf dat moment neemt het aantal
inwoners met de Nederlandse nationaliteit snel toe.

In 1999 was deze toename circa 150 personen, in 2000 circa 400 personen, in 2001
circa 1.500 personen en in 2002 circa 2.600. Omgerekend naar huishoudens zijn deze
aantallen respectievelijk 60, 175, 600 en 1.050. Dit betekent dat in de afgelopen 4
jaar circa 1.885 huishoudens van Nederland naar het Duitse grensgebied zijn ver-
huisd (binnen het onderzoeksgebied).
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Herkomst en plaats van vestiging
Van oudsher zijn er enkele plaatsen in Duitsland die veel personen met een Neder-
landse nationaliteit herbergen. De belangrijkste zijn Emmerich, Gronau, Kleve, Kra-
nenburg, Emlichheim, Goch en Uelsen. Enkele van deze plaatsen, zoals Kranenburg,
Emmerich en Gronau, hebben de laatste jaren te maken gehad met een voortgaan-
de groei van het aantal Nederlanders. Andere plaatsen hebben met name in de laat-
ste jaren te maken met een relatief sterke groei van het aantal Nederlanders: Neu-
enhaus, Ahaus en in het bijzonder Bad Bentheim. Bad Bentheim zag in twee jaar tijd
het aantal Nederlandse ingezetenen meer dan verdubbelen (zie figuur 2.2. op de
volgende pagina).
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Figuur 2.2
Aantal Nederlandse ingezetenen en toename in 2001 en 2002.
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De herkomstplaatsen van de verhuizers zijn geïnventariseerd met behulp van de
enquête onder verhuizers.

In figuur 2.3 is de herkomst van de verhuizers naar regio in Nederland weergegeven.

Bijna de helft (49%) van de verhuizers komt uit Twente, nog eens 30% komt uit de
andere grensregio’s. Ongeveer 20% is afkomstig uit delen van Nederland die verder
in het binnenland liggen.

Figuur 2.3
Herkomst verhuizers naar regio in Nederland.

Bij nadere beschouwing blijkt 32% van de verhuizers afkomstig te zijn uit slechts vier
plaatsen in Twente Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Losser. Hierbij is 17% van de
verhuizers afkomstig uit Enschede. Uit zowel Hengelo, Oldenzaal als Losser is onge-
veer 5% van de verhuizers naar de Duitse grensregio afkomstig.

In de andere Nederlandse grensregio’s zijn er minder duidelijk specifieke plaatsen
aan te wijzen die als belangrijke ‘toeleverancier’ fungeren van woonmigranten. Wel
is een relatief groot deel vestigers in het zuidelijk deel van de Duitse grensregio
(Kreis Kleve) afkomstig uit Nijmegen, het noordelijk deel (omgeving Uelsen en Em-
lichheim) uit Coevorden en Hardenberg.

In figuur 2.4 zijn de bestemmings- en herkomstlocaties geografisch weergegeven.
Elke gele stip representeert 200 vertrekkers aan de Nederlandse zijde van de grens,
elke rode stip representeert 200 vestigers aan de Duitse zijde. Wat opvalt is een sa-
menhang tussen toeleveringsgebied en vestigingsgebied. Hoewel de vertreklocaties
meer diffuus verspreid liggen zijn het met name de stedelijke clusters in Nederland
waar de vestigers vandaan komen, plus een aantal kleineren plaatsen die dicht aan
de grens liggen. Aan Duitse zijde valt op dat er in feite twee vestigingszones zijn,
namelijk de omgeving Kleve/Emmerich in het zuiden en de strook Ahaus - Bad Bent-
heim - Emlichheim in het noorden.
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Figuur 2.4
Grensgebied met belangrijkste plaatsen van herkomst en vertrek.

Noot: Elke gele stip representeert 200 vertrekkers naar Duitsland in 2001 en 2002.
Elke rode tip representeert 200 vestigers uit Nederland in 2001 en 2002
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2.3. Conclusie

Migratie van Nederlanders naar Duitsland is op zich geen nieuw fenomeen. In het
Duitse grensgebied hebben zich in de afgelopen decennia vele Nederlanders geves-
tigd.

Wat wel nieuw is, is de enorme toename van de migratie in de laatste 4 jaar. Het
jaar 1999 markeert het punt waarna sprake is van een min of meer exponentiële
toename van verhuizingen van Nederlanders naar het grensgebied in Duitsland.
Maar al voor dit jaar was er reeds sprake van een groei van het aantal migranten.

In drie à vier jaar tijd zijn 5.000 personen naar Duitsland verhuisd, waardoor het
aantal Nederlandse ingezetenen in de Duitse grensgemeenten gemiddeld met 25%
is toegenomen.

Hoewel er onmiskenbaar sprake is van een belangrijke ontwikkeling met mogelijk
een behoorlijke impact, is het toch niet zo dat de hele Duitse grensstreek als het
ware overrompeld wordt door grote stromen Nederlanders. Het hardnekkige aantal
van 13.000 Nederlanders dat zich in korte tijd in het Duitse grensgebied zou hebben
gevestigd (een krant noemde dit getal zelfs als het aantal vestigers in Bad Bentheim)
klopt niet. In werkelijkheid gaat het om eenderde hiervan. Gerekend in woningen
gaat het om 1.500 à 2.000 woningen in de afgelopen 3 à 4 jaar.

De verhuismigratie blijkt zich echter te focussen op enkele specifieke regio’s en ge-
meenten in Duitsland. In sommige gemeenten, met Bad Bentheim als aansprekend
voorbeeld, is de toeloop van Nederlanders overweldigend. Dit geldt zeker in situa-
ties waar de concentratie zich ook nog eens toespitst op afzonderlijke woonkernen
binnen die gemeenten, zoals Gildehaus in Bad Bentheim en Alstätte in Ahaus.

Aan de Nederlandse zijde van de grens is ook sprake van specifieke regio’s en ge-
meenten waar de vestigers vandaan komen. Met name de regio Twente en daarbin-
nen de gemeenten Enschede en Hengelo vallen op als herkomstplek van mensen die
in de afgelopen jaren naar Duitsland zijn verhuisd. Meer in het algemeen zijn het de
stedelijke concentraties en grensplaatsen waar verhuizers naar Duitsland vandaan
komen. De grote aantallen vertrekkers komen uit de steden en verspreid over de
regio.



Wonen over de grens Vestigers in Duitsland en hun verhuisredenen

11

3. Vestigers in Duitsland en hun verhuisredenen

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt op basis van de uitkomsten van de enquête een beeld ge-
schetst van de vestigers. Wie zijn het, waarom is men naar Duitsland verhuisd, wat is
hun relatie met Nederland en wat is hun relatie met Duitsland en de Duitsers.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verhuizers vóór en ná 1 januari 2001 -
de datum waarop de voor huidige kopers in het buitenland gunstige belastingher-
ziening in werking trad.

De profielschets van verhuizers - met inbegrip van de verhuismotieven - verschaft
inzicht in de vraag welke factoren van invloed zijn op de grensoverschrijdende mi-
gratie.

3.2. Leeftijd en huishoudensamenstelling

De leeftijdsopbouw van de verhuizers naar Duitsland is weergegeven in figuur 3.1.
Er is onderscheid gemaakt tussen verhuizers tot en met het jaar 2000 enerzijds en
verhuizers die in 2001 of later zijn verhuisd anderzijds.

Figuur 3.1
Leeftijdsopbouw verhuizers.

De leeftijdsopbouw van de vroege vestigers wijkt sterk af van de vestigers van de
nieuwe migratiegolf. Onder de vroege vestigers bevinden zich zowel veel jonge
huishoudens tot 35 jaar als huishoudens van 65 jaar en ouder. Onder de nieuwe ves-
tigers bevinden zich relatief veel mensen van middelbare leeftijd en jonge senioren.
Het beeld van de leeftijdsopbouw van vroege migranten wordt beïnvloed door het
feit dat deze zich over een langere periode in Duitsland gevestigd hebben: tussen 2
en 11 jaar geleden. Dit verklaart de aanwezigheid van veel senioren onder hen.
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Er is sprake van een zeker cohort effect: men was toen men verhuisde gemiddeld 6
jaar jonger dan nu. De aanwezigheid van veel jongeren is te verklaren door ver-
huismotieven behorend bij starters: werk en partner in Duitsland.

De leeftijdsopbouw van de nieuwe vestigers (vanaf 2001) weerspiegelt die van de
huizenbezitter - huishoudens in de tweede of derde fase van hun wooncarrière.

Samenstelling van het huishouden
Ruim de helft van de huishoudens die recent (vanaf 2001) naar Duitsland zijn ver-
huisd zijn tweepersoonshuishoudens (‘echt)paar zonder kinderen’). Ongeveer één op
de vijf huishoudens is een gezin met kinderen. Onder huishoudens die reeds eerder
naar Duitsland zijn verhuisd, zijn gezinnen met kinderen in de meerderheid. Vaak
zijn bij deze ‘vroege’ verhuizers de kinderen in Duitsland geboren. Evenals bij de
leeftijd is hier sprake van een cohort effect: de vroege verhuizers zijn gemiddeld
minimaal een half decennium verder in hun levensloop dan de recente verhuizers.

Figuur 3.2
Samenstelling van het huishouden.

3.3. Inkomen en werk

Zowel de vroege als recente verhuizers naar Duitsland behoren overwegend tot de
categorie hogere inkomens. Ongeveer eenderde van beide groepen heeft zelfs een
netto maandinkomen van meer dan twee maal het modale inkomen (meer dan
€ 2.801). Circa 45% van de recente vestiger heeft een inkomen dat ligt tussen mo-
daal en tweemaal modaal (€ 1.101 - € 2.800). Bij de vroege vestigers ligt dit percen-
tage iets lager. Opvallend is dat zich onder de recente vestigers ook een iets lagere
inkomenscategorie (modaal of iets daaronder) bevindt, een categorie die bij de ou-
dere verhuizers nauwelijks aanwezig is.
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Figuur 3.3
Netto-inkomen van vestigers.

De vestigers - zowel van voor als vanaf 2001 - hebben een zeer hoge arbeidspartici-
patie. Van de jonge vestigers heeft iets minder dan 80% een baan. Van de jonge
vestigers heeft de helft van de huishoudens zelfs twee inkomens.

Figuur 3.4
Arbeidssituatie verhuizers.

Werk in Nederland of Duitsland
Van degenen die zich na 2000 in Duitsland hebben gevestigd en een baan hebben,
werkt bijna 90% in Nederland en slechts 10% in Duitsland. In het laatste geval be-
treft het vaak de baan van één van de partners. Van de vestigers tot en met 2000
met een baan werkt bijna 60% in Nederland en bijna 40% in Duitsland.
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Figuur 3.5
Werk naar land van vestiging van bedrijf.
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Uit deze cijfers blijkt dat de arbeidsoriëntatie, zelfs bij degenen die al langer in
Duitsland wonen, nog steeds zeer sterk op Nederland is gericht. Veruit de meeste
huishoudens ontvangen hun inkomen of een substantieel deel hiervan uit werk in
Nederland.

3.4. Verhuisredenen

Volgens verwachting speelde de prijs van de woningen in Duitsland (in vergelijking
met die in Nederland) een doorslaggevende rol bij de beslissing naar Duitsland te
verhuizen. Overigens niet alleen de prijs, maar ook de combinatie met ruimte rond
de woning (grote kavels) maakt het wonen in Duitsland voor Nederlanders in het
grensgebied zeer attractief. Hoewel de ‘Eigenheimzulage’ en ‘Kindergeld’ als zoda-
nig niet als belangrijke redenen worden genoemd, zijn dit wel factoren die de fi-
nanciële mogelijkheden om in Duitsland een woning te kopen, verruimen en dus
hun invloed doen gelden. Het prijsverschil tussen kavels in Nederland (250 tot 300
euro per m2) en Duitsland (circa 100 euro per m2) en de prijs/kwaliteitsverhouding
van de woningen in Duitsland zijn echter doorslaggevend.

In figuur 3.6 is weergegeven welke aspecten volgens de geïnterviewde verhuizers
een (zeer) sterke rol hebben gespeeld bij hun verhuizing naar Duitsland.

Evenals in de voorgaande paragrafen is in de tabel een onderscheid gemaakt naar
verhuizers vóór 2001 en verhuizers van 2001 en daarna.

Er is een duidelijk verschil in verhuismotieven tussen de ‘vroege’ en ‘recente’ verhui-
zers. De Nederlanders die reeds langer in Duitsland wonen geven vaker persoonlijke
omstandigheden en werk aan als belangrijke verhuisreden en minder vaak aspecten
die primair met de woning zelf te maken hebben. Uiteraard bevinden zich onder
hen migranten voor wie de prijs en ruimte wel degelijk belangrijk zijn geweest,
maar in tegenstelling tot de nieuwe vestigers is er sprake van een veel grotere diver-
siteit aan verhuismotieven.

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat de realisatie van woonmogelijk-
heden en woonwensen als zodanig bij de nieuwe verhuizers het hoofdmotief vor-
men voor de woonmigratie naar Duitsland, en dat de prijsverschillen met Nederland
wat betreft grond en woning doorslaggevend zijn.
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Eigenheimzulage

Bij aankoop van een eigen woning in Duitsland ontvangt men subsidie over de woning, de zogenaamde

Eigenheimzulage. De Eigenheimzulage is een subsidie die vastgelegd is in de wet op de Inkomstenbelas-

ting. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal kinderen. Huishoudens met kinderen ontvan-

gen naast het basisbedrag per kind € 767,--. In onderstaande tabel staan de bedragen die men gedu-

rende 8 jaar jaarlijks ontvangt.

Tabel 3.1

bestaande woning nieuwbouwwoning

alleenstaand of echtpaar (basisbedrag) € 1278 € 2556

met 1 kind € 2045 € 3323

met 2 kinderen € 2812 € 4090

met 3 kinderen € 3579 € 4857

Figuur 3.6
Factoren die een zeer sterke of sterke rol hebben gespeeld bij de beslissing om naar
Duitsland te verhuizen.
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Het prijsverschil (in hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan) tussen Nederland en
Duitsland maakt het voor (nieuwe) migranten mogelijk woonwensen te realiseren
die om verschillende redenen in Nederland moeilijk te realiseren zijn, zoals vanwege
de kosten of vanwege het gebrek aan bouwmogelijkheden. Deze redenen geeft
men vaak als toelichting op de gegeven antwoorden. Ook geeft een aantal verhuis-
den de oude woonsituatie, in het bijzonder de woonomgeving, als reden op waar-
om men heeft besloten om te gaan verhuizen. De mogelijkheid om in Duitsland een
aantrekkelijk en betaalbaar alternatief te vinden gaf de doorslag.

3.5. Woonsituatie voor en na de verhuizing naar Duitsland

Uit een vergelijking van de vorige en nieuwe woonsituatie blijkt dat men een op-
waartse stap in de wooncarrière heeft kunnen maken.

Figuur 3.7
Type woning in Nederland en in Duitsland.

Figuur 3.7 laat zien dat van de recente verhuizers in Nederland de helft van de huis-
houdens in een rijtjeswoning of tweekapper woonde. In Duitsland woont 72% van
hen in een vrijstaande woning.
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Figuur 3.8
Huur- of koopwoning in Nederland en Duitsland (verhuizers vanaf 2001).

Opmerkelijk is dat het aanbod van woningen in Duitsland niet vaak als belangrijke
verhuisreden is opgegeven. Niet het aantal geeft de doorslag, maar de prijs in relatie
tot de (ruimtelijke) kwaliteit.

Ruim de helft van de verhuizers had al verhuisplannen voordat men besloot naar
Duitsland te gaan. Driekwart van de vestigers in Duitsland heeft zelfs eerst in Ne-
derland naar een woning gezocht. De redenen waarom dit niet is gelukt zijn zeer
divers, maar het matige aanbod aan woningen tegen een betaalbare prijs of het
gebrek aan - geschikte of op redelijke termijn beschikbare - kavels is een veel ge-
hoorde reden.

Overigens zocht tweederde van de verhuisde huishoudens een bestaande woning en
is een even groot aantal inderdaad verhuisd naar een bestaande woning. Eenderde
van de verhuisde huishoudens heeft een nieuwe woning (zelfbouw of project) be-
trokken.

3.6. Conclusies

Zoals eerder aangegeven is de grote stroom van verhuizingen van Nederland naar
Duitsland pas sinds 2000 op gang gekomen. Wanneer men deze verhuizers zou wil-
len karakteriseren, dan zou men ze het beste kunnen aanduiden als ‘woonwensver-
huizers’.

Woonwensverhuizers zijn verhuizers die hoofdzakelijk vanwege een woning die
beter aansluit op hun wensen en mogelijkheden verhuizen, in tegenstelling tot
woon-werkverhuizers, die verhuizen vanwege de reisafstand naar het werk.

Woonwensverhuizingen vinden doorgaans plaats over korte afstand, binnen een
woonkern of zelfs binnen een buurt of wijk. In dit opzicht is de woonwensmigratie
naar Duitsland een nieuw fenomeen: hoewel de mobiliteit - de bereidheid en het
vermogen om dagelijks te reizen - de laatste decennia geleidelijk is toegenomen, is
het ongebruikelijk dat huishoudens puur vanwege het woongenot verhuizen over
een relatief grote afstand; althans als hoofdverblijf. Dat woonwensverhuizers hier
een grotere afstand voor lief nemen heeft natuurlijk te maken met de specifieke
Duitse situatie (zie hieronder pullfactoren).

Overigens is de geografische afstand van de vorige en nieuwe woonplaats ook niet
zeer groot, namelijk gemiddeld 15 tot 20 kilometer hemelsbreed.
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Wat afstand betreft vallen de vestigingslocaties wel binnen een straal die overeen-
komt met een woningmarktregio. De meeste verhuisden die ook in Nederland ge-
zocht hebben, hebben dat gedaan binnen de regio waar men woonde, soms ook
over grotere afstand.

De belangrijkste ‘pull factoren’ die uit de enquête onder verhuizers naar voren ko-
men zijn:

- de prijs van woningen (zowel bestaand als nieuwbouw) in Duitsland in vergelij-
king met Nederland;

- de prijs van kavels in Duitsland in vergelijking met Nederland;
- de woonkwaliteit, waaronder een ruimere en groenere woonomgeving.

De belangrijkste ‘push factor‘ is min of meer complementair aan de hier genoemde
pull factoren: het niet kunnen realiseren van de woonwens door met name
financiële redenen.
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4. Integratie van Nederlanders in Duitsland

4.1. Inleiding

Eén van de centrale vragen waarop dit onderzoek een antwoord wil geven, is hoe
integratie van Nederlanders verloopt. Met integratie wordt in dit verband bedoeld
de mate waarin Nederlanders sociaal en maatschappelijk deel zijn gaan uitmaken
van hun nieuwe woon- en leefgemeenschap.

Om dit te kunnen beoordelen zijn in de enquête onder verhuizers verschillende vra-
gen gesteld die betrekking hebben op contacten met buren, deelname aan het
maatschappelijk leven in hun nieuwe omgeving en het gebruik van voorzieningen
zoals scholen. Ook is hen een aantal stellingen voorgelegd dat inzicht kan bieden in
hun beleving van de Duitsers in het algemeen.

Hierna zullen deze verschillende aspecten van integratie worden besproken. Hoewel
normaal gesproken het integratieproces vele jaren in beslag neemt (men hoeft
slechts te denken aan de (emotionele) band die Nederlanders die naar Nieuw Zee-
land zijn gemigreerd, blijven houden met hun geboorteland) kan een vergelijking
tussen de vroegere en recente verhuizers hiervan een indicatie opleveren. In de vol-
gende paragrafen wordt daarom opnieuw een onderscheid gemaakt tussen verhui-
zers tot 2001 en die van 2001 en daarna.

4.2. De gewenning aan verschillende aspecten van de
Duitse samenleving

Gewenning aan nieuwe omstandigheden
Wil men wennen aan een andere samenleving, dan zijn met name de volgende as-
pecten van belang:

- taal
- cultuur
- regels

De enquête levert als opmerkelijke uitkomst op dat voor slechts een zeer kleine
minderheid van de Nederlanders die naar Duitsland zijn verhuisd, de taal wezenlijke
problemen oplevert. Van de recente verhuizers moet nog wel een klein deel (16%)
wennen, maar 79% zegt geen problemen te ondervinden.

De vroege verhuizers (tot en met 2000) hebben nog minder moeite met de taal;
slechts 1 op de 10 van hen is de taal nog niet geheel machtig.

Bij de constatering dat de taal niet zo’n probleem is, dient te worden aangetekend
dat dialecten aan weerszijden van de grens veel gemeenschappelijks hebben, wat de
communicatie althans voor degenen die het spreken, vergemakkelijkt.
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Figuur 4.1
Gewenning verschillende aspecten Duitse samenleving.

Voor de gewenning aan de Duitse cultuur geldt misschien wel een vergelijkbare
situatie. Ook hier zijn weinig belemmeringen. Slechts 14% van de recente vestigers
(13% van de vroege) beschouwt de Duitse cultuur enigszins als een probleem. Ove-
rigens is een deel van de vestigers (nog) zodanig ingebed in de Nederlandse leefge-
meenschap (in Duitsland) dat men in het geheel nog weinig van de Duitse cultuur
heeft ondervonden (5% niet van toepassing).

Opmerkelijk is wel dat 6% van de vroege vestigers problemen heeft met het wennen
aan of accepteren van de Duitse cultuur. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
zich onder hen relatief veel ouderen bevinden die in sterkere mate zijn aangewezen
op en zich dus een plaats moeten verwerven in het Duitse sociale en maatschappelij-
ke netwerk. Enig terugverlangen naar de geboortestreek kan ook een rol spelen.

Recente vestigers hebben iets meer problemen met de taal en met de afstand naar
voorzieningen en werk. Bij de vroege vestigers speelde dit minder.

Sociale integratie
Hoe het integratieproces in meer praktische zin - sociale netwerken - verloopt kan
onder meer in beeld worden gebracht door de participatie in het bedrijfsleven of
geloofsgemeenschap - mits men daar deel van uitmaakt.

Bijna 36% van de geïnterviewde migranten is lid van een vereniging, zoals een
sport- of muziekvereniging. De vraag is of dit lidmaatschap wordt uitgeoefend in
Nederland of Duitsland.

De recente vestigers zijn in hun verenigingsactiviteiten nog overwegend (60%) op
Nederland georiënteerd (figuur 4.2). Bij de vroege vestigers is het beeld gespiegeld:
bijna tweederde van de Nederlanders is lid van een Duitse vereniging.
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Figuur 4.2
Deelname aan het verenigingsleven in Nederland of Duitsland.

Voor zover men deel uitmaakt van een kerkgenootschap, vertoont de mate waarin
dit in Nederland of Duitsland wordt bezocht een vergelijkbaar beeld als het vereni-
gingsleven, met dit verschil dat een klein deel (10%) zowel van een Duits als Neder-
lands kerkgenootschap deel uitmaakt.

Zeer belangrijk voor de integratie in de Duitse samenleving is natuurlijk de mate
waarin men contact heeft met Duitse plaatsgenoten. In antwoord op de vraag of
men veel, redelijk veel of nauwelijks c.q. geen contact heeft met Duitse plaatsgeno-
ten, zegt 80% van de verhuizers dat men veel of redelijk veel contact met Duitse
plaatsgenoten heeft. Daarentegen heeft 20% nauwelijks of geen contacten met
Duitsers in de directe omgeving.

Figuur 4.3
Contacten met Duitse plaatsgenoten.

Van de geïnterviewden heeft 40 tot 45% nauwelijks of geen contact heeft met Ne-
derlandse plaatsgenoten (figuur 4.4).
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Figuur 4.4
Contact met Nederlandse plaatsgenoten.

Aanpassing aan lokale gewoonten belangrijk bij integratie

Mevrouw Roovers is afkomstig uit Assen in Drenthe en woont sinds 1980 in Duitsland. Zij behoort tot

degenen die vanwege het werk naar Duitsland zijn verhuisd. Haar man kon in Nordhorn gaan werken

in de gezondheidszorg. Volgens haar is het beeld van Duitsers over Nederlanders zeker niet negatief:

men vindt in het algemeen dat Nederlanders spontaan zijn en zich goed kunnen aanpassen. Maar er

zijn soms ook incidentele, minder goede ervaringen die kunnen bijdragen aan een verkeerde beeldvor-

ming. Het blijkt dat de integratie van Nederlanders in de Duitse woongemeenschappen het best ver-

loopt als de Nederlandse vestigers de gewoonten en tradities in de nieuwe buurt en woonplaats respec-

teren. Duitsers nemen vaak het initiatief elkaar te leren kennen dus dat hoeft geen belemmering te

zijn. Inwoners van Twente die het dialect spreken hebben het in dit opzicht makkelijk: het dialect aan

de Duitse zijde van de grens vertoont grote overeenkomsten.

De aanpassing aan de gewoonten van het dorp gaat gemakkelijker wanneer Nederlanders zich vestigen

tussen Duitsers dan in de ‘kolonies’ die de laatste tijd zijn ontstaan.

Over de gevolgen van de toestroom van Nederlanders voor de huizenprijzen en eigen woonmogelijk-

heden maken de Duitsers zich niet zo veel zorgen. Voor zover er sprake is van prijsstijgingen heeft men

niet het gevoel dat dit wordt veroorzaakt door de Nederlandse vestigers. Duitsland is een groot land.

4.3. Gebruik van voorzieningen in Nederland en Duitsland

De basisschool

Bijna 20% van de geënquêteerde huishoudens heeft kinderen in de leeftijd 4 tot en
met 12 jaar. Deze kinderen gaan zowel naar een Duitse school als naar een Neder-
landse school. Onderstaand figuur geeft aan in welk land de kinderen het basison-
derwijs volgen.
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Figuur 4.5
Waar gaan de kinderen naar de basisschool?

De meerderheid van de kinderen die de basisschool bezoekt, gaat naar een Duitse
school. Van de vroege vestigers is dit percentage 65%, van de recente vestigers 44%,
dus iets minder dan de helft.

Wanneer men kinderen een Nederlandse school laat bezoeken heeft dat in het al-
gemeen als reden dat ze voor de verhuizing een Nederlandse basisschool bezochten.
De ouders kiezen er in dat geval voor hun kinderen de school in hetzelfde onder-
wijssysteem en in hun eigen taal te laten afmaken.

Het beeld dat in de media is opgeworpen dat Nederlandse ouders hun kinderen
naar een Nederlandse school laten gaan vanwege het feit dat dit een waarborg zou
zijn voor het aanleren van Nederlandse cultuur en geschiedenis, of vanwege kwali-
teitsaspecten van het Duitse onderwijs wordt door dit onderzoek niet bevestigd.

De belangrijkste plaatsen waar kinderen (nog) naar een Nederlandse school gaan
zijn Enschede, Losser en de Lutte. In deze laatste plaatsen gaat het om een beperkt
aantal.

Een voorbeeld van beeldvorming: de Plechelmusschool in de Lutte, nabij Gildehaus.

De Plechelmusschool in de Lutte is de laatste tijd veel in het nieuws geweest ter illustratie van het feit

dat gemigreerde ouders in Duitsland hun kinderen massaal naar Nederlandse scholen brengen.

De Plechelmusschool (350 leerlingen) heeft in 2001 en 2002 15 nieuwe kinderen van Nederlandse ou-

ders wonend in Duitsland ingeschreven. Voorheen bedroeg het aantal ´Duitse´ kinderen 2 á 3. Traditio-

neel heeft de school echter veel leerlingen die wonen in de kernen buiten de Lutte (met nieuwbouw)

aan de Nederlandse zijde van de grens. De situatie van de Plechelmusschool is overigens niet uniek. In

het verleden was het gebruikelijk dat kinderen een basisschool bezochten in dezelfde buurt als waar

men woonde. Tegenwoordig is het geen uitzondering meer dat ouders de basisschool voor hun kinde-

ren kiezen op andere gronden dan geografische nabijheid.

Middelbare school
Ruim 19% van de huishoudens heeft kinderen in de leeftijdscategorie 12-18 jaar.
Deze kinderen gaan zowel naar een Nederlandse als naar een Duitse school.
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Figuur 4.6
Waar gaan de kinderen naar de middelbare school?

Uit figuur 4.6 valt af te lezen dat veel kinderen nog in Nederland het middelbaar
onderwijs volgen. Onder de kinderen die vanaf 2001 zijn verhuisd, is de trek naar
Nederland groter (89%) dan onder de kinderen die vóór 2001 zijn verhuisd (50%).

De voornaamste redenen dat ze naar Nederland gaan is ‘kinderen zaten al op die
school’ en de Nederlandse taal. Het Nederlandse onderwijssysteem wordt minder
belangrijk gevonden.

De ouders die ervoor kiezen hun kinderen naar een Duitse school te laten gaan,
doen dit vooral voor het integratieproces. Zij zijn van mening dat hun kinderen
moeten integreren. Het volgen van Duits onderwijs bevordert het integratieproces.

Winkels
Voor dagelijkse boodschappen worden de Duitse winkels vaker bezocht dan de Ne-
derlandse. Van de totale groep respondenten gaat slechts 17% naar Nederland.
Toch gaat men voor de niet-dagelijkse boodschappen vaker over de grens, ruim een
kwart van de totale groep huishoudens koopt deze goederen in een Nederlandse
winkel.

Door de huishoudens die vanaf 2001 zijn verhuisd worden vaker niet-dagelijkse
boodschappen gedaan in Duitsland dan door de huishoudens die voor 2001 zijn ver-
huisd. Bij de niet-dagelijkse boodschappen geldt juist het tegenovergestelde. Hier
worden de Duitse winkels meer bezocht door huishoudens die voor 2001 zijn ver-
huisd.

Figuur 4.7
Winkelbezoek dagelijkse boodschappen.
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Figuur 4.8
Winkelbezoek niet-dagelijkse boodschappen.

Tandarts en huisarts
De tandarts blijkt door een ruime meerderheid van de verhuizers nog in Nederland
bezocht te worden. Voor de huisarts geldt niet deze trek naar Nederland. Een Duitse
huisarts wordt vaker bezocht door Nederlanders dan een Duitse tandarts. De huis-
houdens die vanaf 2001 zijn verhuisd, maken zowel meer gebruik van een Neder-
landse tandarts en huisarts dan de huishoudens die voor 2000 zijn verhuisd.

Figuur 4.9
Tandarts

Figuur 4.10
Huisarts
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4.4. Mening van geëmigreerde Nederlanders over Duitsers
en over hun inburgering in Duitsland

In de voorgaande paragraaf is de integratie van Nederlanders in Duitsland in beeld
gebracht aan de hand van de mate waarin men gebruik maakt van voorzieningen in
beide landen en de mate waarin men deel uitmaakt van sociale netwerken in Ne-
derland of Duitsland.

Integratie kan echter ook worden bezien vanuit het perspectief van denkbeelden en
gevoelens over het land waar men zich heeft gevestigd en haar bewoners. Om hier
een beeld van te krijgen zijn aan de geënquêteerde verhuizers enkele stellingen
voorgelegd. Onderwerpen zijn: vinden zij dat Duitsers prettiger met elkaar omgaan
dan Nederlanders, voelen zij zich thuis in Duitsland, voelen zij zich geaccepteerd
door de Duitse plaatsgenoten, et cetera.

De resultaten worden hierna in tabelvorm weergeven. Ook hier - en misschien wel
juist hier - is het interessant de meningen van de vroege (tot en met 2000) en recen-
te verhuisden (vanaf 2001) met elkaar te vergelijken. De tabellen 4.1 en 4.2 geven de
meningen van beide categorieën verhuizers weer.

Tabel 4.1
Verhuizers tot en met 2000.

(zeer) mee
eens

noch mee
eens/noch

mee oneens
(zeer) mee

oneens

a. Duitsers zijn aardiger dan Nederlanders 21 28 51

b. Duitsers gaan prettiger met elkaar om dan Nederlanders 27 35 39

c. Ik voel me thuis in Duitsland 85 12 4

d. Ik voel me geaccepteerd door mijn Duitse plaatsgenoten 96 2 2

e. De Duitse cultuur spreekt mij zeer aan 49 22 29

f. Ik voel me vrijer in Duitsland dan in Nederland 43 26 31

g. Ik voel me ingeburgerd in Duitsland 77 8 15

h. Ik vind het prettiger om in Duitsland te wonen dan in Nederland 49 22 29

Tabel 4.2
Verhuizers vanaf 2001.

(zeer) mee
eens

noch mee
eens/noch

mee oneens
(zeer) mee

oneens

a. Duitsers zijn aardiger dan Nederlanders 31 36 34

b. Duitsers gaan prettiger met elkaar om dan Nederlanders 45 25 30

c. Ik voel me thuis in Duitsland 91 4 5

d. Ik voel me geaccepteerd door mijn Duitse plaatsgenoten 96 2 2

e. De Duitse cultuur spreekt mij zeer aan 51 26 24

f. Ik voel me vrijer in Duitsland dan in Nederland 40 24 37

g. Ik voel me ingeburgerd in Duitsland 72 10 17

h. Ik vind het prettiger om in Duitsland te wonen dan in Nederland 51 23 26
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De meest opzienbarende uitkomst van dit deel van het onderzoek is dat 96% van de
gemigreerde Nederlanders zich geaccepteerd voelt door hun Duitse plaatsgenoten.
Hierbij is geen verschil tussen vroege en recente vestigers. Het overgrote deel van de
vestigers van de migranten voelt zich thuis in Duitsland. Opmerkelijk is, dat van de
recente vestigers zich een groter deel (91%) thuis voelt dan de vroege vestigers
(85%). Een verklaring hiervoor is niet direct uit de cijfers af te leiden en enigszins
speculatief. Een mogelijkheid is dat juist de recente verhuizers zeer bewust voor het
wonen in Duitsland hebben gekozen, terwijl zich onder de vroege verhuizers veel
personen bevinden die vanwege werk of partner naar Duitsland zijn verhuisd. Ter-
wijl de recente verhuizer zelf een individuele keuze heeft gemaakt, gelden voor een
relatiever groot deel van de vroege verhuizers externe factoren die ten grondslag
lagen aan de verhuizing naar Duitsland.

Een andere sprekende uitkomst is dat, wanneer gevraagd wordt Duitsers en Neder-
landers met elkaar de vergelijken, er een duidelijk verschil is tussen de antwoorden
van de vroege en recente vestigers. Recente vestigers zijn geneigd de Duitsers posi-
tiever te beoordelen. Vroege vestigers zijn kritischer ten aanzien van de Duitsers (in
vergelijking met Nederlanders). Als voorbeeld: van de recente verhuizers is 45% het
eens met de stelling dat Duitsers prettiger met elkaar omgaan dan Nederlanders.
Van de vroege vestigers is slechts 27% het hier mee eens en zelfs 39% het oneens.
De tevredenheid van de recente vestigers over hun genomen beslissing en de geste-
gen woonkwaliteit lijkt ook af te stralen op hun oordeel over hun nieuwe Duitse
land- en plaatsgenoten.

Mening van Duitsers over Nederlanders
Een succesvolle integratie van Nederlanders is niet alleen afhankelijk van de Neder-
landers, maar ook van de Duitsers die te maken hebben met nieuwe Nederlandse
buren en plaatsgenoten.

Uit gesprekken met enkele Duitse ingezetenen en op basis van publicaties in de pers
kan hierover het volgende worden gezegd.

In het algemeen hebben Duitsers een positief beeld van Nederlanders die zich vesti-
gen en is men welkom. Nederlanders zijn in de ogen van Duitsers spontaan en kun-
nen zich goed aanpassen. Deze bereidheid om zich aan te passen aan gebruiken en
tradities van de plaats waar men zich vestigt, is ook belangrijk om te worden opge-
nomen in de nieuwe gemeenschap. De mogelijkheid en noodzakelijkheid om reke-
ning te houden en kennis te maken met de Duitsers buurtgenoten wordt moeilijker
naarmate de instroom van Nederlanders omvangrijker is. Terwijl de integratie van
Nederlanders in het algemeen - dankzij het Nederlandse aanpassingsvermogen en
Duitse gastvrijheid - goed verloopt, is dit in met name kleinere bestaande woonker-
nen, waar zich in korte tijd veel Nederlandse ‘woonmigranten’ vestigen, minder het
geval. Dit draagt niet bij aan een positieve beeldvorming van Duitsers over Neder-
landse immigranten. Wel dient te worden opgemerkt dat beeldvorming hier een
ongewenste rol speelt of kan spelen. Wanneer enkele huishoudens een pendeldienst
organiseren voor hun kroost naar de basisschool over de grens, roept dit al snel het
beeld op dat Nederlanders het Duitse schoolsysteem niet hoog in het vaandel heb-
ben. De feiten wijzen anders uit, zoals eerder in het hoofdstuk is gebleken.

Concluderend kan worden gezegd dat Duitsers een positief beeld hebben van Ne-
derlanders die zich vestigen. Wanneer Duitse lokale gemeenschappen worden ge-
confronteerd met een Nederlandse kolonie, dan is het risico echter aanwezig dat in
dit beeld barsten ontstaan.
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4.5. Conclusies

Het blijkt dat Nederlanders die naar Duitsland zijn verhuisd weinig hinder ondervin-
den van taal, cultuur en regels. Desondanks zijn de vestigers nog sterk georiënteerd
op Nederland. Er is een onderscheid te bespeuren tussen vroege en recente vesti-
gers. Degenen die voor 2001 zijn verhuisd, lijken meer geïntegreerd te zijn dan ver-
huizers vanaf 2001. Zo zijn ze bijvoorbeeld vaker lid van een Duitse vereniging en
ook bij het volgen van onderwijs zijn vroegere vestigers meer gericht op het Duitse
onderwijs. Recentere vestigers pendelen vaker tussen Nederland en Duitsland om
basisonderwijs of middelbaar onderwijs te volgen. Voor de voorzieningen geldt het-
zelfde. Er wordt vaker een Duitse tandarts en of huisarts bezocht indien men er lan-
ger woont. Kortom, vestigers zijn geneigd zich eerst nog op Nederland te blijven
oriënteren. In de loop der jaren zal dit veranderen. Er zal meer gebruik worden ge-
maakt van Duitse voorzieningen (onderwijs, winkels, gezondheidszorg). Hoewel de
integratie veel tijd vergt, wijzen de cijfers uit dat de bereidheid van Nederlanders
om te integreren aanwezig is en dat dit ook - zij het zeer geleidelijk - gebeurt.
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5. Een grensoverschrijdende woningmarkt

5.1. Inleiding

Wie de advertenties van woningen die in Duitsland worden aangeboden bekijkt,
komt snel tot de ontdekking dat de vraagprijzen aanzienlijk lager liggen dan voor
vergelijkbare woningen in Nederland. De prijs van een woning of kavel is evenwel
slechts één van de factoren die bepalen of de aankoop van een woning in Duitsland
financieel aantrekkelijk is. Ook de financieringsmogelijkheden en subsidieregelingen
in Nederland en Duitsland spelen een rol.

Het functioneren van de woningmarkt wordt in hoge mate bepaald door de wijze
waarop vragers en aanbieders met elkaar in verband staan. Naast de genoemde
veranderingen in de regelgeving is met name in de communicatie tussen potentiële
kopers en aanbieders van woningen in Duitsland in korte tijd zeer veel veranderd.
De snelle opkomst van samenwerkingsverbanden tussen Duitse en Nederlandse ma-
kelaars illustreert de opkomst van een grensoverschrijdende woningmarkt. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op enkele woningmarktontwikkelingen die ten grond-
slag liggen aan de trek naar Duitsland en op de rol van de aanbieders van woningen
en grond.

5.2. Prijsontwikkelingen in Nederland en Duitsland

Woningen
Zoals bekend zijn de prijzen van woningen in Nederland in enkele jaren tijd exorbi-
tant sterk gestegen. De gemiddelde prijs van een koopwoning is sinds 1995 met
100% gestegen; een stijging die niet in verhouding staat met de inkomensontwik-
keling. Er bestaan enige verschillen tussen de verschillende Nederlandse NVM regio’s
in de grensstreek (figuur 5.1), maar de prijsstijgingen zijn overal manifest.

De vraag of huizen in Duitsland zoveel goedkoper zijn als in Nederland, is minder
eenvoudig te beantwoorden dan het lijkt. Een vrijstaande woning in Duitsland heeft
vaak wat andere specificaties (meer vierkante meters woning en tuin) dan wat in
Nederland gebruikelijk is. In het algemeen koopt de Nederlander in Duitsland méér
woning voor hetzelfde geld.

Om toch een beeld te kunnen geven van de prijsontwikkelingen die de oorzaak zijn
van de verhuisstroom, wordt in de figuren hierna achtereenvolgens de prijsontwik-
keling van koopwoningen in het Nederlandse en Duitse grensgebied weergegeven.
De Nederlandse (NVM-) cijfers hebben betrekking op de gemiddelde koopwoning,
de Duitse cijfers op de prijs van een relatief grote vrijstaande woning, soms als dub-
bele woning (Zweifamilienhaus) uitgevoerd.



Wonen over de grens Een grensoverschrijdende woningmarkt

30

Figuur 5.1
Prijsontwikkeling van de gemiddelde koopwoning in Nederlandse grensregio’s.

Bron: NVM, 2001

Tegenover de explosieve prijsontwikkeling van woningen in Nederland staat een
aanmerkelijk minder sterke stijging van de woningprijzen in Duitsland (figuur 5.2).

Figuur 5.2
Prijsontwikkeling van één- en tweegezinshuizen in enkele Duitse ‘Kreisen’.
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Geruime tijd waren in het verleden de woningen in Duitsland duurder dan in Ne-
derland. In deze periode was zelfs op een gegeven ogenblik (in het de Nederlandse
provincie Limburg) sprake van een vestigingsstroom van Duitsers in Nederland. In-
middels zijn door de prijsontwikkelingen de rollen opgedraaid.
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Inmiddels kost een vrijstaande woning in Nederland inclusief grond (350 m2) circa
250.000 tot 300.000 euro, terwijl een gemiddelde vrijstaande woning in Duitsland
(met een grondoppervlak van 500m2) circa 175.000 tot 200.000 bedraagt.

De makelaar als dienstverlener

Makelaar Eurowooncomfort in Enschede heeft zich geheel gespecialiseerd in het aanbieden van wonin-

gen in Duitsland. Men constateert een sterk groeiende belangstelling bij Nederlandse woningzoeken-

den om in Duitsland te gaan wonen. De samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners bij het

woningaanbod en financieringsmogelijkheden voor de aankoop van een woning verlaagt de drempel

om naar Duitsland te verhuizen. Men kan vanuit Nederland in de eigen taal de zaken regelen. Make-

laars verlenen hierbij diensten als bemiddelaar bij het zoeken van een hypotheekverstrekker en van een

notaris voor de opstellen van het koopcontract.

Bouwgrond
Ook bouwgrond is in Nederland aanzienlijk duurder dan in Duitsland. In Nederland
bedraagt de prijs van een kavel momenteel circa 300 tot 350 euro per m2. In Duits-
land is de prijs 75 tot 100 euro per m2, afhankelijk van de betreffende gemeente.

Dit prijsverschil wordt onder meer veroorzaakt door de wijze waarop de prijsvor-
ming tot stand komt. In Nederland wordt de grondprijs (voor woningbouw) door de
gemeentelijke overheid aangeboden tegen marktwaarde. De laatste jaren komt het
ook voor dat de grond wordt verkocht aan de hoogst biedende potentiële koper.
Van een vrije marktwerking is evenwel geen sprake omdat de gemeente tevens de
enige aanbieder is van bouwkavels voor woningen. Het aanbod van bouwgrond in
plattelandsgemeenten is bovendien sterk gelimiteerd vanwege beleidskaders die
zijn gericht op bescherming van de open gebieden in Nederland en op versterking
van de steden. Bovendien is het beleid van de provincies er op gericht voldoende
woonruimte te bieden voor mensen met een binding, met name voor starters en
ouderen.

In Duitsland wordt bouwgrond eveneens aangeboden door de gemeente. Er is een
mogelijkheid deze uitgifte te delegeren aan een projectontwikkelaar. In beide ge-
vallen is de prijs van de bouwgrond opgebouwd uit de prijs van de door de gemeen-
te aangekochte landbouwgrond en kosten van het bouwrijpmaken (circa 10%). De
grondprijs voor woningen wordt in Duitsland dus meer beleidsmatig bepaald en niet
op basis van marktwaarde zoals in Nederland.

Invloed van belastingen en subsidies
Bij de keuze van een woning is in financieel opzicht niet de kost- of huurprijs maar
zijn de woonlasten - de bedragen die men per maand of jaar besteed aan wonen -
doorslaggevend. In Nederland is de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente één
van de peilers van het nationale beleid op het terrein van wonen (voorheen volks-
huisvesting). Anderzijds wordt door de fiscus het hebben van een woning als zoda-
nig als een inkomensbron gezien in de vorm van heffing van het eigenwoning for-
fait. Duitsland kent geen fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente, maar wel sub-
sidieregelingen die de woonlasten - zeker in de eerste jaren na aanschaf van een
woning - substantieel verlagen. Vandaar dat we hier aandacht besteden aan de sub-
sidieregelingen en fiscale aspecten van het kopen van een woning.
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Binnen bepaalde voorwaarden is het sinds 1 januari 2001 voor Nederlanders die in
Duitsland een woning kopen mogelijk om een deel van de hypotheekrente te verre-
kenen met de inkomstenbelasting. In het algemeen geldt dit wanneer men in Ne-
derland werkt. Wanneer het inkomen overwegend in Nederland wordt verdiend,
kan men kiezen om als Nederlands belastingplichtige te worden behandeld, hetgeen
met zich meebrengt dat men aanspraak kan maken op dezelfde aftrekposten als
degenen die in Nederland wonen.

Het behoeft weinig betoog dat de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in combi-
natie met de gunstige woningprijzen het kopen van een woning in Duitsland vanuit
financieel oogpunt zeer aantrekkelijk maakt.

Voor kopers van woningen in Duitsland zijn regelingen als de zogenaamde Eigen-
heimzulage en Kindergeld van belang.

De Eigenheimzulage is een subsidie op de aankoop van een woning in de vorm van
een vast bedrag dat over een periode van enkele jaren (belastingvrij) wordt uitge-
keerd.

De kinderbijslag is in Duitsland hoger dan in Nederland, wat het voor gezinnen fi-
nancieel extra aantrekkelijk maakt om in Duitsland te gaan wonen.

5.3. De keuze voor Duitsland

In deze paragraaf worden de afwegingen wat betreft de keuze voor Duitsland
weergegeven zoals die naar voren zijn gekomen uit de enquête. Hierbij beperken
we ons tot de recente verhuizers, waarvan in voorgaande hoofdstukken is vastge-
steld dat deze voornamelijk zijn verhuisd vanwege de woonmogelijkheden in Duits-
land.

Een ruime meerderheid (64%) van de migranten die zijn geënquêteerd, had reeds
verhuisplannen voordat men zich ging oriënteren op de mogelijkheid om in Duits-
land te gaan wonen. Daarbij zocht men doorgaans (81%) in eerste instantie naar
een woning in Nederland. Pas toen dit niets opleverde, richtte men de blik op
Duitsland.

Omdat deze categorie verhuizers - degenen die aanvankelijk in Nederland hebben
gezocht - er blijkbaar niet in is geslaagd een geschikte woning te vinden, worden
hierna de woonwensen van hen besproken.

Men zocht in Nederland vooral naar een (bestaande) koopwoning. Eenderde zocht
een kavel of woning, deel uitmakend van een nieuwbouwproject (zie figuur 5.3 op
de volgende pagina).
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Figuur 5.3
Type koopwoning gezocht door recente verhuizers tijdens de zoekfase.

Gemeten naar de prijsklasse waarin men een woning zocht, valt op dat in de vraag
van de migranten een duidelijk accent ligt op woningen in de prijsklasse tussen
150.000 en 200.000, maar ook in de duurdere prijsklasse boven 300.000. (zie figuur
5.4). Een mogelijke verklaring hiervoor is het bestaan van twee categorieën verhui-
zers naar Duitsland: één van kopers die de overwaarde van de eigen woning inves-
teert in de nieuwe woning en één met minder eigen middelen die in Duitsland kan
kopen terwijl dit in Nederland het budget te boven gaat.

Figuur 5.4
Prijsklassen van de gezochte woning.

De Duitse woningmarkt vormt zo beschouwd in feite een aanvulling op het Neder-
landse aanbod waarbij een specifieke doelgroep worden bediend: zij die door de
gestegen prijzen geen toegang meer hebben tot de koopmarkt en zij die grote
waarde hechten aan een woning die men tegen een redelijk budget toch kan reali-
seren naar eigen woonwensen.

Uiteindelijk is het de geënquêteerden niet gelukt een geschikte woning in Neder-
land te vinden. De hoofdoorzaak hiervan was over het algemeen de hoge prijzen.
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Ruim tweederde van degenen die eerst in Nederland naar een woning heeft ge-
zocht, geeft aan dat de huizen in Nederland te duur zijn, zowel in absolute zin als in
relatie tot de geboden kwaliteit en ruimte. Ook werd aangegeven dat het aanbod in
Nederland te beperkt was. Dit heeft zowel te maken met persoonlijke smaak als met
de kosten van een Nederlandse koopwoning.

Daarnaast worden ook de te hoge prijzen van kavels en de lange wachttijden om
voor een kavel in aanmerking te komen als reden genoemd uiteindelijk voor Duits-
land te kiezen. Overigens zocht slechts 10% van de verhuizers voor hun verhuizing
in Nederland naar een kavel.

Tegenover de kritiek op het hoge prijsniveau en het in de ogen van verhuisden be-
perkte aanbod in Nederland, staat een positief oordeel over de gunstige verhouding
tussen prijs van de woning en de geboden kwaliteit in Duitsland. Deze kwaliteit
komt naar hun mening tot uitdrukking in de bouwwijze (de Duitse degelijkheid is in
Nederland spreekwoordelijk), ruimte van de woning en - voor wat betreft degenen
die zelf een woning (laten) bouwen - de grote vrijheid in de uitvoering.

Bad Bentheim: een toevluchtsoord voor Nederlandse stedelingen

Makelaar Kamphorst in Bad Bentheim verkoopt al lange tijd woningen aan Nederlanders, maar sinds

2000 is het aantal Nederlandse klanten fors toegenomen. Om de markt zo goed mogelijk te bedienen

werkt men samen met een Nedelandse makelaarskantoor. Op het moment wordt een op de drie wo-

ningen die in Bentheim te koop worden aangeboden, verkocht aan een Nederlander. In de nieuw-

bouwwijk Gildehaus is meer dan driekwart van de woningen gekocht door Nederlanders. Naast de

relatief goedkope woningen worden de Nederlanders volgens makelaar Kamphorst aangetrokken door

de uitgebreide mogelijkheden om in Duitsland hun droomwoning te realiseren: een groot vrijstaand

huis met een ruime tuin. Met name mensen uit de steden tonen hiervoor in toenemende mate belang-

stelling.

Regionale afbakening van de woningmarkt
Uit hoofdstuk drie kwam naar voren dat de migranten uit Nederland vooral uit de
Nederlandse grensstreek komen. Degenen die een koopwoning zochten, deden dit
vooral in de eigen regio. Slechts een beperkt deel heeft in een ruim gebied gezocht.
Degenen die aanvankelijk niet in de grensregio hebben gezocht zijn vaak afkomstig
uit andere delen van het land.

Hoewel uit de markt signalen komen dat de neiging bestaat verder weg naar een
woning te zoeken (onder acceptatie van een langere reisafstand naar het werk of
het sociale netwerk), speelt het fenomeen wonen over de (Duitse) grens zich voor-
namelijk af binnen een relatief beperkt gebied: de Nederlandse steden en hun
(grensoverschrijdende) ommeland met een diameter van circa 20 kilometer en
grensgebieden rond andere (kleinere) Nederlandse woonkernen die dicht tegen de
grens liggen. Het is niet uit te sluiten dat deze grenzen bij een duurzaam verschil in
prijsniveau tussen Nederland en Duitsland verder oprukken. In Nederland is reeds
jaren een tendens waarneembaar dat men gemakkelijker en over grote afstand ver-
huist vanwege woonwensen, terwijl men minder snel bereid is om te verhuizen in
verband met verandering van baan. Het woongenot lijkt een steeds belangrijkere
plaats in te nemen in de hiërarchie van de Nederlander. Men is zelfs bereid hiervoor
te emigreren.
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Verhuizers met Duitsland als 1e keuze
Ruim de helft van de geënquêteerden die meteen in Duitsland zijn gaan zoeken
naar een geschikte woning, vonden Nederland te duur. Het aanbod van woningen
in Nederland was niet doorslaggevend.

Naast de financiële aantrekkelijkheid van Duitsland was ook ‘werk in Duitsland’ en
‘graag willen wonen in Duitsland’ voor deze een reden om Nederland te verlaten.

Huren over de grens

Woningcorporatie Dinkelborg in Dinkelland kampt met gebrek aan mogelijkheden om binnen de ge-

meente nieuwe huurwoningen te realiseren. Samen met woningstichting Gebo in Nordhorn heeft de

corporatie het plan opgevat bij Nordhorn een complex huurwoningen te realiseren waar ook huurders

van beide corporaties terechtkunnen. Hoewel de huurders van Dinkelborg in het algemeen het liefst in

hun eigen woonplaats willen wonen, verwacht men toch dat dit voor een aantal huurders een (tijdelij-

ke) oplossing kan bieden. Met name starters zouden hier baat bij kunnen hebben.

5.4. Makelaars en banken als aanbieders en bemiddelaars

Makelaars aan beide zijden van de grens hebben snel ingespeeld op de grensover-
schrijdende woningbehoefte. Een aantal Nederlandse kantoren begeeft zich zelf-
standig op de Duitse markt, anderen zijn een samenwerkingsverband aangegaan
met Duitse collega’s. Ten minste één kantoor functioneert als Nederlands filiaal van
een Duitse makelaar die uitsluitend Duitse woningen aanbiedt.

De activiteiten blijven inmiddels niet meer beperkt tot bemiddelen tussen vragers en
aanbieders van woningen. Via Duitse partners wordt nieuw aanbod gecreëerd door
vormen van projectontwikkeling waarbij grond wordt aangekocht en - als kavel of
nieuwbouwproject - aangeboden aan Nederlandse woonconsumenten. Hoewel in
Duitsland evenals in Nederland grond wordt uitgeven door gemeenten of (boven-
gemeentelijke) overheidsinstanties, waaraan deze bevoegdheid is gedelegeerd, is
het blijkbaar mogelijk dat Nederlanders via deze indirecte weg grond in Duitsland
kunnen aankopen en daarop nieuwbouw kunnen realiseren. Op dit moment hebben
de gemeenten geen juridisch instrument om de uitgifte van bouwgrond/verkoop
van woningen te reguleren richting bepaalde woonconsumenten.

Veel Nederlanders blijken hun woning te hebben gevonden en verworven door be-
middeling van banken in Duitsland. In het verleden waren de Duitse banken overi-
gens terughoudend met betrekking tot het maximaal te financieren bedrag. In
Duitsland is het gebruikelijk het maximale leenbedrag te baseren op het netto in-
komen en streeft men naar het inbrengen van zoveel mogelijk eigen geld door de
aspirant-koper. Deze normen lijken zich, onder invloed van de gewijzigde omstan-
digheden, te versoepelen waardoor het onderscheid tussen financieringsmogelijk-
heden voor een eigen woning aan beide zijden van de grens vervaagt.

Informatiebronnen als schakel tussen woningaanbieders en woning-
zoekenden
Uit regionaal verhuisstromenonderzoek is gebleken dat de wijze waarop woning-
zoekenden zich informeren of worden geïnformeerd over het aanbod, een grote rol
speelt bij de keuze van de vestigingsplaats en daarmee in het functioneren van de
woningmarkt.
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De actieve opstelling van woningaanbieders en aanbieders van aan het wonen of
verhuizen gerelateerde dienstverlening heeft zeker zijn invloed op het ontstaan van
een grensoverschrijdende woningmarkt. Publikaties in de krant en een snel gegroeid
aantal sites op het internet vormen een sterke stimulans om een verhuizing naar
Duitsland te overwegen.

Tabel 5.1

Nederland-

se makelaar

Duitse

makelaar

internet EUREGIO krant/TV anders

woningaanbod 18 45 28 7 32 22

kavelaanbod 4 18 6 3 8 17

bouwkosten 3 11 5 2 3 21

regelgeving 5 14 17 35 2 35

subsidies 4 14 8 20 1 36

financieringsmogelijkheden 5 16 3 4 1 64

belasting 2 7 11 20 1 42

voorzieningen 0 3 4 6 3 40

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de woningzoekende een breed scala aan informa-
tiebronnen gebruikt om zich te orienteren op de mogelijkheden en implicaties van
het wonen in Duitsland. Belangrijke bronnen zijn wat betreft het woningaanbod de
Duitse makelaar, het internet en de EUREGIO en andere informatiebronnen. Bij ‘an-
dere informatiebronnen’ moet bijvoorbeeld gedacht worden aan banken en belas-
tingadviseurs. Deze instellingen verstrekten informatie over de financieringsmoge-
lijkheden en de belasting. Met de EUREGIO werd vooral contact gezocht indien men
vragen had over de regelgeving en subsidies.

Goede voorlichting belangrijk

Het kantoor van de EUREGIO in Glanerbrug is voor vele potentiële verhuizers naar Duitsland een belang-

rijk informatieloket. Sinds begin 2000 hebben reeds 5000 à 6000 mensen het kantoor bezocht met vra-

gen over het wonen in Duitsland. Deze kunnen globaal worden ingedeeld in enerzijds mensen die reeds

een huis in Duitsland hebben gekocht en anderzijds mensen die plannen daartoe hebben. Geregeld

blijkt dat men een te optimistisch beeld heeft van de persoonlijke mogelijkheden, met name wanneer

het inkomen geheel of gedeeltelijk uit pensioen of uitkering wordt genoten. Wanneer men tot de jon-

geren behoort en werkt, is men zich vaak niet bewust van de situatie na het pensioneren en wanneer de

kinderen het huis verlaten. Zo kent Duitsland het Sorgenrecht: ouders zijn verantwoordelijk voor de

opvoeding van hun kinderen, maar kinderen zijn verantwoordelijk voor de zorg voor hun ouders op

hogere leeftijd. Dit verklaart ook het bestaan van het in Duitsland veel voorkomende Zweifamilienhaus,

waar de ouders gezamenlijk met hun kind(eren) blijven wonen.

5.5. conclusies

De woningprijzen in Nederland zijn sinds 1995 verdubbeld. In Duitsland was er spra-
ke van een minder sterke stijging. Dit verschil heeft de interesse onder Nederlanders
voor Duitse woningen sterk doen toenemen. Naast de goedkope woningen heeft
Duitsland ook aanzienlijk goedkopere bouwgrond dan Nederland.
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Sinds 1 januari 2001 is voor Nederlanders die in Duitsland een woning kopen boven-
dien mogelijk een deel van de hypotheekrente te verrekenen met de inkomstenbe-
lasting. Ondanks de financiële aantrekkelijkheid om een huis in Duitsland te kopen,
heeft een groot deel van de vestigers eerst geprobeerd een woning in Nederland te
vinden. Er werd voornamelijk in het grensgebied gezocht naar een bestaande
koopwoning. Duitsland was een goed alternatief. Op deze grensoverschrijdende
woningbehoefte hebben makelaars aan beide zijden snel ingespeeld.

Ook Duitse banken zien in dat ze moeten inspelen op dit fenomeen. Het is nu mak-
kelijker een hypotheek af te sluiten bij een Duitse bank dan enkele jaren geleden.
Internet en een groeiend aantal advertenties in de dagbladen vormen een stimulans
voor de woonmigratie naar Duitsland.

Zowel wat betreft vraag als aanbod is er in feite al lang sprake van een grensover-
schrijdende woningmarkt, maar zeker is dat deze in korte tijd sterk in betekenis is
toegenomen. De Duitse woningmarkt bedient met name de categorie woningzoe-
kenden die (momenteel) of financieel nauwelijks meer toegang hebben tot de ko-
persmarkt, of die nu de kans zien (gebruikmakend van de overwaarde van huidige
woning) een nieuwe opwaartse stap te maken in wooncomfort.
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6. Toekomstperspectieven

6.1. Inleiding

Omdat de migratiestroom van woonwensverhuizers pas sinds enkele jaren in ont-
wikkeling is, is het moeilijk een voorspelling te doen voor de toekomst. Toch zijn
veschillende scenario´s denkbaar. In dit hoofdstuk willen we aan de hand van derge-
lijke scenario´s illustreren wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer de huidige ex-
pansie van de migratiestroom naar Duitsland zich voortzet.

Toekomstscenario’s
Met nadruk moet er op worden gewezen dat het hier niet om prognoses gaat. Om
goede prognoses te kunnen maken is meer inzicht nodig in met name de prijsont-
wikkeling van de woningen in de sterk fluctuerende Nederlandse woningmarkt. We
gaan er hier vanuit dat de komende jaren geen sterke daling van de woningprijzen
in Nederland zal optreden – hooguit een stabilisatie of lichte daling.

De ‘bandbreedte’ voor de toekomstige ontwikkelingen wordt gevormd door een
hoog en een laag scenario.

Het hoge scenario is gebaseerd op een jaarlijkse toename van het aantal migranten
zoals die in de laatste drie jaar zichtbaar was. In dit hoge scenario neemt het aantal
migranten jaarlijks steeds sterker toe.

Het lage scenario heeft als vertrekpunt een situatie, waarbij het wonen in Nederland
aantrekkelijker wordt door stabilisatie of daling van de prijzen en verruiming van
het aanbod enerzijds, en een sterk restrictief vestigingsbeleid in Duitsland ander-
zijds. Bij dit laatste kan men denken aan gunnen van vrijkomende woningen of ka-
vels aan lokale (Duitse) ingezetenen en het in elk geval beperken van het ontstaan
van grootschalige nieuwbouwwijken voor Nederlanders (dit uitgangspunt staat los
van de mogelijke juridische Europese belemmeringen om een dergelijk restrictief
beleid daadwerkelijk ten uitvoer te brengen).

Tussen het hoge en lage scenario bevindt zich het middenscenario, waarin rekening
wordt gehouden met enkele factoren die zich nu reeds aftekenen: prijsstabilisatie in
Nederland en een beperkte geleidelijke prijsstijging van woningen in Duitsland.

6.2. Scenario´s voor de toekomstige migratie van Nederlan-
ders naar Duitsland

In figuur 6.1 is de mogelijke ontwikkeling van de migratie naar het Duitse grensge-
bied tot en met 2007 weergegeven volgens de hiervoor beschreven scenario’s.

Hoog scenario
Wanneer de huidige sterke toename van de vestigingsstroom doorzet (het hoge of
trendscenario) zal het aantal Nederlanders in de grensstreek in de periode tot 2003-
2007 toenemen tot 48.000.
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Middenscenario
In het middenscenario zal het aantal Nederlanders in de periode 2003-2007 toene-
men met 20.000 tot bijna 40.000.

Laag of consolidatiescenario
Wanneer de stijging beperkt blijft tot een jaarlijks gelijk aantal vestigers op basis
van het niveau van 2002/3 (lage of consolidatiescenario), dan neemt het aantal Ne-
derlanders in de Duitse grensstreek de komende vijf jaar met 12.000 personen toe.

Figuur 6.1
Groeiscenario’s van de migratie van Nederlanders naar het Duitse grensgebied.

6.3. Mogelijke gevolgen voor de aankoop van woningen
(van Nederlanders) in Duitsland

In de vorige paragraaf is ingegaan op de ontwikkeling van het aantal Nederlanders
dat de komende vijf jaar verhuist naar Duitsland. Deze paragraaf laat zien wat dit
betekent voor de vraag naar woningen. In figuur 6.2 is de verwachte jaarlijkse vraag
naar woningen door Nederlanders weergegeven. Volgens het middenscenario is de
komende jaren een groei van de vraag naar woningen in Duitsland voor Nederlan-
ders van 1.500 per jaar oplopend naar 2.100 woningen in 2007. De vraag naar be-
staande woningen blijft in dit scenario min of meer constant, omdat deze wordt
bepaald door het aanbod in de bestaande voorraad. Het is niet te verwachten dat
Duitsers sneller of eerder zullen verhuizen. De achtergrond van deze trend is ener-
zijds dat het aanbod in de bestaande voorraad afhankelijk is van de verhuisdyna-
miek van Duitsers, die ondanks een gematigde prijsstijging niet substantieel zal toe-
nemen, en anderzijds het - naar verwachting ook op langere termijn -
ruime aanbod aan bouwgrond.
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Figuur 6.2
Jaarlijkse toename vraag naar woningen door Nederlanders volgens het ‘midden-
scenario’.

6.4. Mogelijke groei van het gebruik van voorzieningen
door Nederlanders in Duitsland

Basisscholen
Wanneer de migratie naar Duitsland zich voltrekt volgens het middenscenario, dan
zal het aantal Nederlandse huishoudens in Duitsland met schoolgaande kinderen in
de leeftijd 4 tot 12 jaar tot en met het jaar 2008 met circa 2.000 toenemen. Op basis
van deze globale schatting zou dit betekenen dat het aantal leerlingen van Neder-
landse huishoudens in deze periode toeneemt met 3.000 à 3.500 leerlingen op de
basisschool.

In hoofdstuk 4 is gebleken dat, naarmate het integratieproces vordert, men de kin-
deren vaker naar een Duitse basisschool stuurt. Volgens onze inschatting zal - wan-
neer de migratie zich blijft concentreren in de grensstreek - de helft van deze leer-
lingen, ofwel 1.500 à 1.700 leerlingen, een Nederlandse basisschool bezoeken en
een even groot deel naar een Duitse basisschool gaan. Deze aantallen zijn overigens
wel verspreid over de hele grensstreek.

Wij verwachten dat door verbetering van de voorlichting over mogelijkheden van
Duitse scholen geleidelijk het aandeel nieuwe vestigers, dat hun kinderen naar een
Duitse school laat gaan, groter zal worden.

Indien de Duitse overheid maatregelen neemt om de vestiging van Nederlanders te
reguleren met het oog op het vermijden van het ontstaan van Nederlandse wijken,
dan zal dit naar verwachting eveneens leiden tot een grotere deelname van Neder-
landse kinderen aan het Duitse schoolsysteem. De Nederlandse huishoudens zullen
zich dan namelijk meer inspannen om te integreren, ook wat betreft de school voor
hun kinderen.
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Huisarts en tandarts
In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot het gebruik van enkele persoonlijke
medische vormen van dienstverlening, zoals huisarts en tandarts. Tweederde van de
Nederlandse migranten houdt in eerste instantie de eigen huisarts en tandarts aan.
Wat betreft de tandarts is dit vasthouden aan de vertrouwde tandarts in de plaats
van herkomst ook bij binnenlandse verhuizingen niet ongebruikelijk. De overstap
naar een huisarts wordt in Nederland vaak belemmerd door het tekort aan huisart-
sen in de nieuwe woonplaats.

Omdat uit de enquête is gebleken dat veel migranten de overstap hebben gemaakt
naar een huisarts en tandarts in Duitsland, is de verwachting dat tweederde van de
migranten in de komende periode van 5 jaar een beroep zal gaan doen op een Duit-
se huisarts of tandarts. Dit zou volgens het middenscenario een extra cliëntèle voor
huisartsen en tandartsen in Duitsland opleveren van 12.000 tot 15.000 personen,
verspreid over het grensgebied. Aan Nederlandse zijde van de grens zijn geen direc-
te gevolgen merkbaar omdat het hier gaat om personen die hun eigen huisarts of
tandarts aanhouden.

Winkels
In de Nederlands - Duitse grensstreek is altijd sprake geweest van grensoverschrij-
dende koopstromen. In de Nederlandse grenssteden is op markt- en feestdagen het
Duits bijna de voertaal, aan Duitse zijde komen in de kernwinkelgebieden en (meu-
bel)warenhuizen veel Nederlandse bezoekers.

Naar verhouding is de ‘overheveling’ van koopkracht van Nederland naar Duitsland
gering en nauwelijks merkbaar, omdat het aantal migranten zeer klein is ten opzich-
te van de totale bevolking aan beide zijden van de grens. Lokaal kunnen en zullen
de effecten wel merkbaar zijn, vooral wat betreft omzet in winkels voor dagelijkse
goederen in kleinere kernen waar veel nieuwbouw plaats vindt. De omzetstijging is
met name afhankelijk van de nieuwbouw, en niet zozeer van de instroom van Ne-
derlanders.

6.5. Conclusies

Pas sinds enkele jaren is sprake van een substantiële migratiestroom van Nederlan-
ders naar de Duitse grensstreek. Bovendien hebben we hier te maken met een
nieuw fenomeen, dat nog niet eerder beschreven is.

Dit maakt het lastig om nu reeds een toekomstbeeld te schetsen van de toekomstige
ontwikkelingen. Niettemin is geprobeerd enige kwantitatieve en kwalitatieve aan-
knopingspunten toekomstperspectieven te formuleren.

Wij hebben enkele scenario’s gepresenteerd die de kwantitatieve gevolgen schetsen
indien de huidige explosieve groei van de migratie zich doorzet.

Volgens het middenscenario neemt het aantal Nederlandse migranten in de komen-
de 5 jaar toe met 20.000. Bij een gemiddelde gezinsgrootte van 2.5 komt dit neer op
een behoefte aan woningen van gemiddeld circa 1.600 per jaar. We spreken hier van
behoefte, maar in feite bepaalt het aanbod aan woningen in hoge mate de vesti-
gingsmogelijkheden en dus de toestroom van Nederlanders.
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De gevolgen van de vestiging van Nederlanders voor voorzieningen zoals het on-
derwijs en medische voorzieningen zullen zeker merkbaar zijn, met name wanneer
dit plaatsvindt in kleine kernen waar veel nieuwbouw wordt gerealiseerd. Het is niet
mogelijk om nu reeds de gemeenten aan te geven waarbij hiervan sprake zal zijn.

Aan de hand van de integratiebereidheid van Nederlanders die in dit onderzoek
cijfermatig is onderbouwd, kan in specifieke situaties wel een inschatting worden
gemaakt van de hiermee samenhangende vraag naar basisvoorzieningen.
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7. Evaluatie en aanbevelingen

Aard en omvang van de migratie van Nederlanders naar Duitsland
In dit onderzoek is vastgesteld dat de omvang van de migratiestroom geringer is dan
tot dusver werd aangenomen en ook dat de maatschappelijke gevolgen tot dusver
(regionaal) beperkt zijn gebleven. Nederlandse woonkernen als Gildehaus in Bad
Bentheim en scholen als de Plechelmus in de Lutte zijn - illustratieve - uitzonderin-
gen die het beeld zijn gaan bepalen.

Kijken we naar de toekomst, dan is de conclusie dat de komende jaren rekening
moet worden gehouden met een toenemende stroom Nederlandse woonmigranten
naar Duitsland. Het aantal Nederlanders in het Duitse grensgebied zal, op grond van
het middenscenario, in de komende 5 jaar waarschijnlijk verdubbelen.

Op het moment van het schrijven van dit rapport tekent zich een stabilisatie en mo-
gelijk zelfs daling van de woningprijzen in Nederland af. Wanneer deze trend zich
doorzet komt het lage scenario - dat overigens nog altijd uitgaat van een migratie-
stroom op het huidige niveau - in beeld.

Gevolgen voor de vraag naar woningen in het Nederlandse en
Duitse grensgebied
Gerekend over het gehele grensgebied van de Corop Zuidoost Drenthe tot en met
Arnhem/Nijmegen zullen in de komende jaren gemiddeld jaarlijks 1.600 huishoudens
een woning kopen in Duitsland. Dit betekent niet automatisch dat deze in minde-
ring kunnen worden gebracht op de Nederlandse vraag. Een deel van de migranten
koopt een woning vanwege de mogelijkheid in Duitsland, terwijl dit in Nederland
buiten het (financiële) bereik lag. Hoe groot dit deel is kan op basis van het onder-
zoek niet exact worden aangegeven. Wel kan worden gezegd dat dit de laatste ja-
ren een groeiende categorie was. Een deel van de verhuisstroom is dus gegenereerd
door het aanbod in Duitsland, dat zoals in het rapport is aangegeven, steeds na-
drukkelijker onder de aandacht van het Nederlandse publiek wordt gebracht.

Verhuismotieven en beïnvloedingsfactoren
Het prijsverschil tussen wonen in Nederland en Duitsland is de belangrijkste oorzaak
van de toename van de migratiestroom van Nederlanders naar Duitsland. Ook de
kwaliteit van de woningen en verwachting van een beter woon- en leefklimaat in
Duitsland speelt een rol.

Aangezien de prijsvorming van woningen en bouwgrond zowel in Duitsland als Ne-
derland een sterk nationale aangelegenheid is, is het moeilijk deze prijsvorming te
bestempelen als beïnvloedingsfactor. In Nederland prevaleert de marktwerking, in
Duitsland is meer sprake van prijsvorming op basis van kostprijsbepaling.

De vraag naar beïnvloedingsmogelijkheden van de migratie over de grens staat niet
geheel los van de wenselijkheid van deze beïnvloeding. Uit het onderzoek blijkt wel
dat het aantal Nederlanders dat naar Duitsland gaat groot is, maar niet dat dit tot
ongewenste maatschappelijke effecten leidt. Zou men de migratie willen beïnvloe-
den, dan zou dit in de eerste plaats moeten worden gezocht in prijsbepalende facto-
ren als grondprijs en aan woningbezit gerelateerde subsidies en in de tweede plaats
in verruiming van het kavelaanbod en (betaalbare) woningen.
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Sociaal culturele gevolgen; integratie
Tot dusver zijn grote negatieve maatschappelijke implicaties beperkt gebleven.
Hoewel de integratie veel tijd vergt wijzen de cijfers uit dat de bereidheid van Ne-
derlanders om te integreren aanwezig is en dat dit ook - zij het zeer geleidelijk -
gebeurt. Het slagen van integratie is wel (mede) afhankelijk van de situatie waarin
de Nederlanders zich vestigen. Inmiddels is duidelijk dat concentraties nieuwe
koopwoningen in kleine kernen dicht bij het grensgebied niet bevorderlijk zijn voor
de integratie. Het probleem is dat juist deze locaties aantrekkelijk zijn voor markt-
partijen om initiatieven voor Nederlandse vestigers te ontwikkelen.

Gevolgen voor het gebruik van voorzieningen
Uit het onderzoek blijkt dat veel Nederlandse woonmigranten in eerste instantie
geneigd zijn vast te houden hun Nederlandse gezondheidszorg en scholen, maar dat
men toch binnen korte tijd meer gebruik gaat maken van de Duitse voorzieningen.
In het rapport is een indicatie aangegeven van de aantallen. Op basis hiervan is een
meer specifieke raming per gebied van ‘herkomst en vertrek’ (zie de bijlagen van dit
rapport) mogelijk.

Aanbevelingen
Vooralsnog zijn er weinig belemmeringen voor Nederlanders om naar Duitsland te
verhuizen. Integendeel, de fiscale en financiële mogelijkheden zijn juist verruimd en
hetzelfde geldt voor het woningaanbod. Wanneer de verwachte groei van de migra-
tie naar Duitsland plaatsvindt, is het wenselijk toch beperkingen te stellen aan de
vestiging van grote aantallen Nederlanders in kleine gemeenten of woonkernen.
Afgezien van eventuele juridische beperkingen, is regulering van verkoop van kavels
één van de mogelijkheden om toekomstige problemen, waarbij de identiteit van
Duitse woongemeenschappen als het ware ‘onder de voet’ wordt gelopen, te voor-
komen.

Minstens zo belangrijk als het interveniëren in het woningaanbod is het geven van
goede voorlichting aan potentiële verhuizers. Momenteel ligt het accent in de in-
formatievoorziening sterk op wervende informatievoorziening over het verkrijgen
van een aantrekkelijke woning in een mooie omgeving tegen een zeer voordelige
prijs enerzijds, en de regelgeving anderzijds. Het gevaar is zeer groot dat de betrok-
kenen zich onvoldoende realiseren dat het hebben van een eigen woning in een
bepaalde levensfase belangrijk kan zijn, maar dat, zeker naarmate men ouder
wordt, sociale factoren belangrijker worden. Er komt een moment dat de kinderen
het huis uit zijn en dat men niet meer vanwege het werk dagelijks contact heeft met
landgenoten, zoals nu voor het overgrote deel van de migranten het geval is. Men
raakt steeds meer aangewezen op de buurt- en dorpsgenoten. Kortom: men moet
zich realiseren dat de migratie onlosmakelijk is verbonden met integratie in de Duit-
se samenleving.

Het verdient aanbeveling dat een evenwichtige verdeling van verkoop van nieuw-
bouwwoningen en bouwgrond aan Nederlanders en Duitsers wordt gestimuleerd.
Aangezien het niet mogelijk is via juridische weg de vestiging te reguleren, zullen
hiertoe marktinstrumenten moeten worden ingezet zoals een regionale differentia-
tie in het aanbod van bouwgrond en nieuwbouwwoningen en goede voorlichting
aan de Nederlandse woonconsument met verhuisplannen naar Duitsland.
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1. Begeleidingscommissie

Tabel 1
Begeleidingscommissie

overheidsinstantie naam

Regio Twente J. Krakers

Bezirksregierung Münster E. Tilkorn

 N.Sparding

H. Henke

Kreis Borken G. Eckstein

Landkreis Grafschaft Bentheim H.W. Schwarz

S. Thiesing

Ministerie van VROM F. van Suylekom

Netwerkstad Twente R. Jongedijk

Provincie Gelderland M. Maas

Provincie Overijssel E. Zandman

H.O. Harms

Regio Achterhoek P. M. Moerdijk

F. Koster

EUREGIO J. B. Oostenbrink
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2. Geïnterviewde personen

EUREGIO te Glanerbrug: De heer Schoolkate

en mevrouw Adamsky

Basisschool ‘de Plechelmus’ in De Lutte: De heer Pross

Immobilien Kamphorst in Nordhorn: De heer Schneider

Makelaar Eurowooncomfort in Enschede: De heer Kuipers

Woningcorporatie Dinkelborgh in Denekamp: De heer Siewes

Inwoner Georgsdorf, ervaringsdeskundige: Mevrouw M. Roovers
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3. Resultaten enquête

Tabel 2
Leeftijd (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

16-24 jaar 0 3 2

25-34 jaar 29 25 25

35-44 jaar 28 26 27

45-54 jaar 19 24 24

55-64 jaar 10 18 17

65-74 jaar 9 3 4

75 jaar en ouder 5 0 1

Tabel 3
Type huishouden (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

paar met kinderen 62 39 1

paar zonder kinderen 28 53 1

alleenstaand 9 7 40

alleenstaand met kinderen 0 1 51

anders 2 1 7

Tabel 4
Zijn er in uw gezin kinderen in de volgende leeftijdscategorieën? (%)

t/m 2000 vanaf 2001

ja nee ja nee

kinderen jonger dan 4 jaar 36 64 40 60

kinderen van 4 tot 12 jaar 56 44 45 55

kinderen ouder dan 12 jaar 41 59 50 50
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Tabel 5
Hoofdbezigheid respondent (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

loondienst, eigen bedrijf of praktijk 67 80 78

gepensioneerd 19 8 9

huisvrouw\huisman 9 8 8

arbeidsongeschikt 2 3 3

werkloos 3 1 2

overig 0 1 1

Tabel 6
Hoofdbezigheid partner (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

loondienst, eigen bedrijf of praktijk 60 61 61

gepensioneerd 8 5 6

huisvrouw\huisman 31 26 27

arbeidsongeschikt 2 4 3

werkloos 0 2 2

overig 0 3 2

Tabel 7
Bent u werkzaam in Duitsland of in Nederland? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Duitsland 39 7 11

Nederland 56 92 88

in beide landen 5 1 1

Tabel 8
Is uw partner werkzaam in Duitsland of in Nederland? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Duitsland 39 13 17

Nederland 61 84 81

in beide landen 0 3 2
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Tabel 9
Inkomen (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

meer dan € 2.801 36 35 35

€ 1.601- € 2.800 41 44 44

€ 1.101- € 1.600 19 17 17

€ 751- € 1.100 2 3 3

minder dan € 750 2 0 1

Tabel 10
Herkomst respondenten per Corop regio. (%)

totaal

Noord-Overijssel 6

Twente 49

Achterhoek 9

Nijmegen/Arnhem 10

Zuidoost-Drenthe 5

overig 21

Tabel 11
Woonde u in Nederland in een koop- of huurwoning? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

koop 56 71 69

huur 44 29 31

Tabel 12
In wat voor type woning woonde u in Nederland voor uw verhuizing
naar Duitsland? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

vrijstaand 27 22 23

twee- onder-een-kapwoning 20 24 24

hoekwoning 9 9 9

tussenwoning/rijtjeswoning 38 29 30

appartement of flat 7 10 10

anders, namelijk 0 5 5



Wonen over de grens Bijlagen

54

Tabel 13
Is uw huidige woning in Duitsland een koop- of huurwoning? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

koop 83 90 89

huur 17 10 11

Tabel 14
In wat voor type woning woont u nu? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

vrijstaand 64 71 70

twee- onder-een-kapwoning 21 15 16

hoekwoning 0 0 0

tussenwoning/rijtjeswoning 5 1 2

appartement of flat 3 6 6

anders, namelijk 7 5 5

Tabel 15
Had u al verhuisplannen voordat u zich ging oriënteren op de mogelijkheden om in
Duitsland te gaan wonen? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

ja 41 64 61

nee 59 36 40

Tabel 16
Heeft u voordat u besloot naar Duitsland te verhuizen, eerst in Nederland gezocht
naar een geschikte woning? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

ja 48 81 78

nee 52 19 22

Tabel 17
Waarom heeft u niet in Nederland gezocht? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland is te duur 17 60 50

slecht aanbod in Nederland 8 5 6

anders 67 5o 54
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Tabel 18
Zocht u in Nederland naar koop- of een huurwoning? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

koop 100 93,2 94

huur 6,8 6

Tabel 19
Naar wat voor een type koopwoning heeft u gezocht? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

een bestaande woning 44 71 68

een woning deel uitmakend van een

nieuwbouwproject

22 7 9

een kavel om als particulier opdrachtge-

ver een woning te (l aten) bouwen

22 10 12

anders 11 12 12

Tabel 20
In welke prijsklasse heeft u gezocht naar een koopwoning? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

tot en met € 100.000 3 3

van € 100.001 tot en met € 150.000 29 13 15

van € 150.001 tot en met € 200.000 14 38 35

van € 200.001 tot en met € 250.000 29 15 16

van € 250.001 tot en met € 300.000 14 10 10

vanaf € 300.001 14 21 21

Tabel 21
Naar wat voor een type woning heeft u in Nederland gezocht? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

vrijstaand 50 54 54

twee-onder-een-kapwoning 50 16 20

hoekwoning 4 4

tussenwoning\rijtjeswoning 9 8

appartement of flat 6 5

anders 10 9
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Tabel 22
In welk Nederlands gebied heeft u gezocht naar een woning? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

overig 78 55 39

Twente 11 31 30

Achterhoek 11 9 9

Vechtdal 0 6 5

Nijmegen/Arnhem 0 0 18

Tabel 23
Kunt u per item aangeven in hoeverre dit item uw verhuizing naar Duitsland heeft
beinvloed? (%)

tot en met 2000 zeer sterk sterk nauwelijks niet

de prijs van de huizen in Duitsland 18 27 20 35

de prijs van de kavels in Duitsland 14 43 43

subsidie (Eigenheimzulage) 2 11 11 76

Baukindergeld 14 7 79

kwaliteit van de woningen 17 21 19 44

omvang van het aanbod van woningen 8 14 14 63

omvang van het aanbod van kavels 14 29 57

regelgeving in Duitsland 6 10 22 61

regelgeving in Nederland 10 20 14 56

werk in Duitsland 27 12 5 56

verandering van de gezinssituatie 9 9 9 73

zelfstandig gaan woning vanuit ouderlijk huis 6 9 3 82

ik wil graag in Duitsland wonen 14 18 10 58

ruimte en groen in Duitsland. 24 26 14 36

vanaf 2001 zeer sterk sterk nauwelijks niet

de prijs van de huizen in Duitsland 43 39 8 10

de prijs van de kavels in Duitsland 49 43 2 6

subsidie (Eigenheimzulage) 6 18 29 48

Baukindergeld 2 11 22 65

kwaliteit van de woningen 15 42 21 22

omvang van het aanbod van woningen 11 27 25 37

omvang van het aanbod van kavels 25 47 13 16
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vervolg

vanaf 2001 zeer sterk sterk nauwelijks niet

regelgeving in Duitsland 3 11 28 59

regelgeving in Nederland 5 19 23 53

werk in Duitsland 6 4 8 82

verandering van de gezinssituatie 5 8 6 82

zelfstandig gaan woning vanuit ouderlijk huis 4 1 3 92

ik wil graag in Duitsland wonen 7 21 20 52

ruimte en groen in Duitsland. 37 36 9 18

Tabel 24
Kunt u van de volgende zaken aangegeven in hoeverre deze voor u een probleem
hebben opgeleverd? (%)

tot en met 2000

geen enkel

probleem

enigszins

een

probleem

redelijk

groot

probleem

groot pro-

bleem

taal 88 9 2 2

andere cultuur 81 12 5 2

andere regelgeving 10 4 4 0

afstand familie/vrienden in Nederland 79 16 3 2

afstand voorzieningen in Nederland 80 16 4 0

afstand werk in Nederland 87 8 0 5

vanaf 2001

geen enkel

probleem

enigszins

een

probleem

redelijk

groot

probleem

groot pro-

bleem

taal 81 16 2 0

andere cultuur 84 14 1 1

andere regelgeving 67 26 5 2

afstand familie/vrienden in Nederland 82 14 3 1

afstand voorzieningen in Nederland 87 10 2 1

afstand werk in Nederland 87 11 1 1
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Tabel 25
In welk land bezoekt u meestal winkels voor dagelijkse boodschappen? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland 19 16 17

Duitsland 32 45 43

in beide landen evenveel 49 39 40

Tabel 26
In welk land bezoekt u meestal winkels voor niet-dagelijkse boodschappen? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland 25 29 29

Duitsland 37 29 30

in beide landen evenveel 39 42 42

Tabel 27
In welk land bezoekt u de tandarts? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland 39 62 59

Duitsland 56 33 36

in beide landen evenveel 5 5 5

Tabel 28
In welk land bezoekt u de huisarts? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland 18 40 37

Duitsland 75 53 56

in beide landen evenveel 7 7 7

Tabel 29
Gaan uw kinderen in Nederland of in Duitsland naar de basisschool? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland 35 54 49

Duitsland 65 43 49

In beide landen 2 1
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Tabel 30
Kunt u aangeven waarom uw kinderen naar een Nederlandse basisschool gaan? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

de kinderen zaten al op die school 50 17 20

wegens de Nederlandse taal 13 9 9

het Nederlandse onderwijs is beter 25 5 7

Nederlandse cultuur en geschiedenis leren 0 1 1

langere schooldag 13 1 2

Tabel 31
Kunt u aangeven waarom uw kinderen naar een Duitse basisschool gaan? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Duits onderwijs is beter 0 0 0

kinderen moeten integreren 29 25 26

kinderen moeten de Duitse taal leren 21 13 14

Tabel 32
Gaan uw kinderen in Nederland of in Duitsland naar de middelbare school? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland 50 89 81

Duitsland 50 10 17

in beide landen 0 1 2

Tabel 33
Kunt u aangeven waarom uw kinderen naar een Nederlandse middelbare school
gaan? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

de kinderen zaten al op die school 57 27 29

wegens de Nederlandse taal 29 19 20

het Nederlandse onderwijs is beter 14 1 2

Nederlandse cultuur en geschiedenis leren 0 0 0

langere schooldag 0 0 0
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Tabel 34
Kunt u aangeven waarom uw kinderen naar een Duitse middelbare school
gaan? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Duits onderwijs is beter 0 0 0

kinderen moeten integreren 14 6 7

kinderen moeten de Duitse taal leren 14 2 4

Tabel 35
Bent u lid van een vereniging? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

ja 55 66 64

nee 45 34 36

Tabel 36
In welk land bent u lid van een vereniging? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland 25 60 53

Duitsland 63 28 34

in beide landen 13 13 13

Tabel 37
Maakt u deel uit van een kerkgenootschap? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

ja 26 15 16

nee 74 86 84

Tabel 38
In welk land maakt u deel uit van een kerkgenootschap? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

Nederland 64 40 46

Duitsland 36 61 54

In beide landen 0 0 0
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Tabel 39
Heeft u veel contact met uw Duitse plaatsgenoten? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

ja, veel contact 45 34 36

ja, redelijk veel contact 34 44 43

nee, nauwelijks of geen contact 21 22 21

Tabel 40
Heeft u veel contact met uw Nederlandse plaatsgenoten? (%)

t/m 2000 vanaf 2001 totaal

ja, veel contact 25 22 22

ja, redelijk veel contact 29 32 31

nee, nauwelijks of geen contact 47 47 47
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4. Resultaten per Corop regio

Relatie herkomst - huidige woonplaats:

Tabel 41
Vanuit Twente vertrokken naar:

aantal %

Bad bentheim 50 26

Gronau 36 19

Nordhorn 16 9

Ahaus 12 6

Gildehaus 12 6

Neuenhaus 10 5

Uelsen 8 4

Ochtrup 6 3

Vreden 5 3

Wielen 4 2

overig 30 17

Tabel 42
Vanuit de Achterhoek vertrokken naar:

aantal %

Emmerich 10 31

Bocholt 8 25

Vreden 4 12

Isselburg 3 9

Ahaus 1 3

Barlo 1 3

Engden 1 3

Gronau 1 3

Kleve 1 3

Stadtlohn 1 3

Suderwick 1 3
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Tabel 43
Vanuit Arnhem/Nijmegen vertrokken naar:

aantal %

Kranenburg 28 51

Emmerich 13 24

Kleve 8 15

Goch 5 9

Nordhorn 1 2

Tabel 44
Vanuit Noordoost-Overijssel vertrokken naar:

aantal %

Emlichheim 7 29

Wielen 5 21

Laar 4 17

Ringe 2 8

Goch 1 4

Itterbeck 1 4

Neuenhaus 1 4

Nordhorn 1 4

Twist 1 4

Uelsen 1 4

Tabel 45
Vanuit Zuidoost-Drenthe vertrokken naar:

aantal %

Laar 7 33

Emlichheim 5 24

Twist 3 14

Ringe 2 10

Kleve 1 5

Laar, vechte 1 5

Rhede (ems) 1 5

Steinfurt 1 5
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Tabel 46
In welk Nederlands gebied heeft u gezocht naar een woning? (%)

gezocht in ….

herkomst Vechtdal Twente Achterhoek elders in

Nederland

Noordoost-Overijssel 57 0 0 43

Twente 0 87 0 13

Achterhoek 0 0 80 20

Arnhem/Nijmegen 0 0 8 92

Zuidoost-Drenthe 0 0 0 100

overig 0 7 7 86
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5. Bevolking

Tabel 47
Aantal Nederlanders per Duitse gemeente en de totale bevolking van die desbetref-
fende gemeente.

aantal Nederlanders per Duitse gemeente (- = onbekend)

totale

bevolking

gemeente/jaar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002

Ahaus 354 357 363 366 380 389 443 612 37.279

Bad Bentheim 323 328 337 353 360 414 631 1027 14.576

Bedburg 345 339 332 337 327 327 328 359 12.463

Bocholt 843 832 829 804 784 770 787 814 72.138

Borken 132 129 131 139 134 147 145 153 40.474

Coesfeld 82 75 70 73 69 66 67 66 35.776

Emlichheim 763 789 817 825 861 932 1.072 1.315 13.428

Emmerich 1.967 1.948 1.928 1.917 1.898 1.919 2.096 2.362 29.101

Emsbüren 30 30 30 26 32 36 36 37 9.503

Geeste 23 24 25 25 29 29 36 60 10.809

Gescher 30 32 31 29 29 30 32 36 16.782

Goch 1.122 1.094 1.079 1.063 1.060 1.068 1.133 1.284 33.133

Gronau 1.295 1.303 1.318 1.323 1.362 1.448 1.618 1.922 44.860

Heek 35 34 30 32 37 36 49 55 7.945

Heiden 27 27 26 25 25 25 26 26 8.005

Isselburg 301 296 290 277 274 269 279 320 10.848

Kleve 1600 1600 1600 1600 1.626 1.562 1.600 1.746 49.398

Kranenburg 557 561 594 622 679 839 1.057 1.323 9.522

Legden 26 29 30 26 24 27 28 29 6.561

Lingen 141 134 131 127 118 117 125 134 51.684

Metelen 24 26 24 23 23 24 26 26 6.328

Neuenhaus 318 318 318 318 317 343 421 552 13.197

Neuenkirchen 55 56 55 57 61 63 70 67 13.499

Nordhorn 846 846 845 828 834 845 936 1.019 51.974

Ochtrup 140 142 139 144 136 142 158 182 18.893

Raesfeld 38 33 34 34 37 34 36 35 11.071

Rees 384 364 346 344 342 342 345 349 22.122
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vervolg aantal Nederlanders per Duitse gemeente

totale

bevolking

gemeente/jaar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002

Reken 24 21 23 23 23 22 24 25 13.838

Rhede 94 98 90 98 96 97 97 100 18.597

Rheine 415 399 398 384 361 351 327 345 75.676

Rosendahl 22 21 20 23 21 24 26 25 10.923

Salzbergen 22 26 27 28 30 28 25 30 7.166

Schöppingen 50 46 43 41 41 40 39 50 7.846

Schüttorf 152 155 155 147 143 148 198 245 15.306

Stadtlohn 101 109 119 119 118 118 126 138 20.237

Steinfurt 117 117 115 114 115 104 106 109 33.929

Südlohn 52 54 55 57 62 67 77 89 8.585

Uelsen 887 899 894 901 942 989 1.108 1.248 10.603

Velen 24 27 28 29 35 31 31 35 12.789

Wettringen 35 34 33 34 38 41 38 34 7.695

Wietmarschen 50 56 60 63 63 64 69 89 10.308

totaal 11.898 11.860 11.893 12.198 13.946 14.367 15.871 18.472 904.867
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6. Duitsers in Oost-Nederland

Tabel 48
Aantal Duitsers woonachtig per Corop regio nabij de Duitse grens.

1996 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Arnhem/Nijmegen 27.835 26.425 27.835 5.005 5.180 5.145 5.150 5.155 5.120

Twente 26.415 25.470 26.415 26.240 26.085 25.940 25.730 25.665 25.470

Achterhoek 15.500 14.770 15.500 15.430 15.360 15.190 15.045 14.915 14.770

Zuidoost- Drenthe 5.020 5.120 5.020 27.470 27.280 26.965 26.815 26.620 26.425

Noord-Overijssel 5.125 4.930 5.125 5.115 5.095 5.045 5.090 4.885 4.930

Figuur 1
In het Nederlandse grensgebied 10 gemeenten met het de meeste Duitse inwoners
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7. Herkomst respondenten

Tabel 49
Vijftien grootste gemeenten.

gemeente aantal %

Enschede 67 17

Hengelo (O) 23 6

Nijmegen 21 5

Oldenzaal 20 5

Hardenberg 19 5

Losser 19 5

Almelo 14 3

Coevorden 13 3

Denekamp 13 3

Borne 9 2

Dinxperlo 7 2

Emmen 7 2

Bergh 6 1

Cuijk 5 1

Groesbeek 5 1

Hellendoorn 5 1

Hoogeveen 5 1

Winterswijk 5 1
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8. Enquête

Vragenlijst wonen over de grens

A1 Algemene vragen

1 In welk jaar bent u verhuisd naar Duitsland? VUL HET ANTWOORD IN BINNEN

2 Wat is uw leeftijd? VUL HET ANTWOORD IN BINNEN DE RANGE: 18 - 99

3 Hoe is uw huishouden samengesteld?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Alleenstaand   Ga naar vraag 5

¨ Alleenstaand (zonder partner) met kinderen   Ga naar vraag 4

¨ Gehuwd / samenwonend zonder thuiswonende kinderen   Ga naar vraag 5

¨ Gehuwd / samenwonend met thuiswonende kinderen   Ga naar vraag 4

¨ Anders   ________________________________________________________ Ga naar vraag 5

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 5

4 Zijn er in uw gezin kinderen in de volgende leeftijdscategorieën?

 SELECTEER EEN ANTWOORD IN ELKE RIJ

ja nee

Kinderen jonger dan 4 jaar ¨ ¨

Kinderen van 4 tot 12 jaar ¨ ¨

Kinderen ouder dan 12 jaar ¨ ¨

5 Wat is uw hoofdbezigheid?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ik heb een baan in loondienst, eigen bedrijf of praktijk   Ga naar vraag 6

¨ Ik ben gepensioneerd/AOW/VUT, rentenier   Ga naar blok A2

¨ Ik ben arbeidsongeschikt/ invalide zonder baan   Ga naar blok A2

¨ Ik ben werkloos   Ga naar blok A2

¨ Ik ben huisvrouw/huisman   Ga naar blok A2

¨ Anders, namelijk   _________________________________________________ Ga naar blok A2

¨ Weet ik niet   Ga naar blok A2
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6 Bent u werkzaam in Duitsland of in Nederland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Duitsland   

¨ Nederland   

¨ In beide landen   

¨ Weet ik niet   

7 In welke plaats bent u (hoofdzakelijk) werkzaam?  VUL HET ANTWOORD IN, MAXIMALE AANTAL TEKENS IS: 40

8 Kunt u aangeven wat voor u de gemiddelde reistijd in minuten is tussen uw woning en werk?  VUL HET

ANTWOORD IN BINNEN D

Minuten

9 Kunt u aangeven wat voor u de gemiddelde reisafstand in km is tussen uw woning en werk?

Km

A2   De volgende vragen hoeft u alleen in te vullen indien u gehuwd bent of samenwoont!!

       In alle andere gevallen kunt u doorgaan naar blok A3.

10 Wat is de hoofdbezigheid van uw partner?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Hij of zij heeft een baan in loondienst, eigen bedrijf of praktijk Ga naar vraag 11

¨ Hij of zij is gepensioneerd/ AOW/VUT, rentenier   Ga naar blok A3

¨ Hij of zij is arbeidsongeschikt/ invalide zonder baan   Ga naar blok A3

¨ Hij of zij is werkloos   Ga naar blok A3

¨ Hij of zij is huisvrouw/huisman   Ga naar blok A3

¨ Overig   Ga naar blok A3

¨ Weet ik niet   Ga naar blok A3

11 Is uw partner werkzaam in Duitsland of in Nederland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Duitsland   

¨ Nederland   

¨ In beide landen   

¨ Weet ik niet   Ga naar blok A3

12 In welke plaats is uw partner (hoofdzakelijk) werkzaam?  VUL HET ANTWOORD IN, MAXIMALE AANTAL TEKENS

IS: 40
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13 Kunt u aangeven wat voor uw partner de gemiddelde reistijd in minuten is tussen woning en werk?
VUL HET ANTWOORD IN BINNEN DE RANGE: 1 - 999

Minuten

14 Kunt u aangeven wat voor uw partner de gemiddelde reisafstand in km is tussen woning en werk?  VUL

HET ANTWOORD IN BINNEN DE RANGE: 1 - 999

Km

A3  De volgende vragen hebben betrekking op uw inkomen.

15 Voor het onderzoek is het van belang om een beeld te hebben van de inkomens onder de responden-
ten. Mag ik u vragen hoeveel het netto-maandinkomen bedraagt van uw huishouden in euro's (inclu-
sief vakantiegeld en exclusief kinderbijslag)?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Minder dan €750 (bijstandsnorm alleenstaanden)   

¨ €751 - €1.100 (bijstandsnorm samenwonenden)   

¨ €1.101 - €1.600 (modaal netto maandinkomen)   

¨ €1.601- €2.800 (twee maal modaal netto maandinkomen)   

¨ Meer dan €2.801   

¨ Weet ik niet   

16 Heeft uw verhuizing effect gehad op uw netto besteedbaar inkomen?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja, het is hoger geworden   

¨ Ja, het is lager geworden   

¨ Nee, het is gelijk gebleven   

¨ Weet ik niet   

B1  De volgende vragen hebben betrekking op uw woonsituatie voor en na de verhuizing naar Duitsland.

17 In welke Nederlandse gemeente woonde u voor uw verhuizing naar Duitsland?   VUL HET ANTWOORD IN,
MAXIMALE AANTAL

18 Woonde u in Nederland in een koop- of huurwoning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Koop   Ga naar vraag 19

¨ Huur   Ga naar vraag 20

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 20
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19 Kunt u zeggen wat de verkoopwaarde was van uw woning in Nederland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Tot en met € 100.000   

¨ Van € 100.001 tot en met € 150.000   

¨ Van € 150.001 tot en met € 200.000   

¨ Van € 200.001 tot en met € 250.000   

¨ Van € 250.001 tot en met € 300.000   

¨ Vanaf € 300.001   

¨ Weet ik niet   

20 In wat voor type woning woonde u in Nederland voor uw verhuizing naar Duitsland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Vrijstaand   

¨ Twee-onder-een-kapwoning of geschakelde woning   

¨ Hoekwoning   

¨ Tussenwoning/rijtjeswoning   

¨ Appartement of flat   

¨ Anders, namelijk ___________________________________________________

¨ Weet ik niet   

21 Is uw huidige woning in Duitsland een koop- of huurwoning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Koop   Ga naar vraag 23

¨ Huur   Ga naar vraag 22

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 24

22 Van wie huurt u uw woning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Sociale verhuurder (corporatie, woningbouwvereniging)   Ga naar vraag 24

¨
Particuliere verhuurder (pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij,
belegger, makelaar)

Ga naar vraag 24

¨ Particulier persoon   Ga naar vraag 24

¨ Anders, namelijk __________________________________________________ Ga naar vraag 24

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 24

23 Wat is de verkoopwaarde van uw huidige woning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Tot en met € 100.000   

¨ Van € 100.001 tot en met € 150.000   

¨ Van € 150.001 tot en met € 200.000   

¨ Van € 200.001 tot en met € 250.000   

¨ Van € 250.001 tot en met € 300.000   

¨ Vanaf € 300.001   

¨ Weet ik niet   
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24 Bent u verhuisd naar een bestaande woning of naar een nieuwbouwwoning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Bestaande woning   Ga naar vraag 26

¨ Nieuwbouwwoning   Ga naar vraag 25

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 26

25 Hoe is de nieuwbouwwoning tot stand gekomen?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ U hebt een kavel gekocht en als particulier opdrachtgever een woning (laten) bouwen    

¨ De woning maakte deel uit van een nieuwbouwproject   

¨ Anders, namelijk   ________________________________________________________

¨ Weet ik niet   

26 In wat voor type woning woont u nu?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Vrijstaand   

¨ Twee-onder-een-kapwoning of geschakelde woning   

¨ Hoekwoning   

¨ Tussenwoning/rijtjeswoning   

¨ Appartement of flat   

¨ Anders, namelijk   __________________________________________________

¨ Weet ik niet   

B2 De volgende vraag hoeft u alleen te beantwoorden indien u een kavel hebt gekocht in Duitsland. In alle
andere gevallen kunt u doorgaan naar blok C1.

27 Kunt u van de volgende items aangeven in hoeverre deze een rol hebben gespeeld om een kavel te
kopen in Duitsland?

 SELECTEER EEN ANTWOORD IN ELKE RIJ

zeer
sterk sterk

nauwe-
lijks niet

weet ik
niet

Bouwkosten woningen in vergelijking met Nederland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Grondkosten in vergelijking met Nederland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Omvang van de kavel in vergelijking met Nederland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Beschikbaarheid van kavels in vergelijking met Neder-
land ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

C1  De volgende vragen hebben betrekking op uw verhuizing naar Duitsland.

28 Had u al verhuisplannen voordat u zich ging oriënteren op de mogelijkheden om in Duitsland te gaan
wonen?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   Ga naar vraag 29

¨ Nee   Ga naar vraag 37

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 37
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29 Heeft u voordat u besloot naar Duitsland te verhuizen, eerst in Nederland gezocht naar een geschikte
woning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   Ga naar vraag 31

¨ Nee   Ga naar vraag 30

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 37

30 Waarom heeft u niet in Nederland gezocht?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ Nederland is te duur   Ga naar vraag 37

¨ Slecht aanbod in Nederland   Ga naar vraag 37

¨ Anders, namelijk   ______________________________________________ Ga naar vraag 37

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 37

31 Zocht u in Nederland een koop- of een huurwoning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Koop   Ga naar vraag 32

¨ Huur   Ga naar vraag 34

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 34

32 Naar wat voor een type koopwoning heeft u gezocht?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Een kavel om als particulier opdrachtgever een woning te (laten) bouwen    

¨ Een woning deel uitmakend van een nieuwbouwproject   

¨ Een bestaande woning   

¨ Anders, namelijk   _________________________________________________

¨ Weet ik niet   

33 In welke prijsklasse heeft u gezocht naar een koopwoning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Tot en met € 100.000   

¨ Van € 100.001 tot en met € 150.000   

¨ Van € 150.001 tot en met € 200.000   

¨ Van € 200.001 tot en met € 250.000   

¨ Van € 250.001 tot en met € 300.000   

¨ Vanaf € 300.001   

¨ Weet ik niet   

34 Naar wat voor een type woning heeft u in Nederland gezocht?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Vrijstaand   

¨ Twee-onder-een-kapwoning of geschakelde woning   

¨ Hoekwoning   

¨ Tussenwoning/rijtjeswoning   

¨ Appartement of flat   

¨ Anders, namelijk   __________________________________________________

¨ Weet ik niet   
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35 In welk Nederlands gebied heeft u gezocht naar een woning?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Vechtdal   

¨ Twente   

¨ Achterhoek   

¨ Anders, namelijk   __________________________________________________

¨ Weet ik niet   

36 Waarom is het niet gelukt een woning te vinden in Nederland?  VUL HET ANTWOORD IN, MAXIMALE AANTAL

TEKENS IS: 72

37 In deze vraag worden enkele items voorgelegd die een verhuizing kunnen beïnvloeden. Kunt u per
item aangeven in hoeverre dit uw verhuizing naar Duitsland heeft beïnvloed?

 SELECTEER EEN ANTWOORD IN ELKE RIJ

zeer
sterk sterk

nauwe-
lijks niet

weet ik
niet

De prijs van de huizen in Duitsland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De prijs van de kavels in Duitsland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Subsidie (Eigenheimzulage) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Baukindergeld ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Kwaliteit van de woningen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Omvang van het aanbod van woningen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Omvang van het aanbod van kavels ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Regelgeving  in Duitsland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Regelgeving in Nederland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Werk in Duitsland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Verandering van de gezinssituatie ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Zelfstandig gaan wonen vanuit ouderlijk huis ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik wil graag in Duitsland wonen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ruimte en groen in Duitsland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

38 Waren er nog andere redenen die de verhuizing naar Duitsland hebben beïnvloed? ET ANTWOORD IN,
MAXIMALE AANTAL TEKENS I

D1  De volgende vragen hebben betrekking op de wijze waarop u zich heeft geïnformeerd over de woonmo-
gelijkheden in Duitsland.  
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39 Over het wonen in Duitsland zijn verschillende informatiebronnen te raadplegen zoals makelaar in
Duitsland, in Nederland, internet, Euregio en krant/TV.

Kunt u van de volgende onderdelen aangeven welke informatiebron u hierover hebt ingewonnen?

 MEERDERE ANTWOORDEN PER RIJ MOGELIJK

Nederland-
se make-

laar

Duitse
makelaar

inter-
net

Eure-
gio

krant/
TV

anders weet
ik niet

Woningaanbod ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Kavelaanbod ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bouwkosten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Regelgeving ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Subsidies ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Financieringsmogelijkheden ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Belasting ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Voorzieningen (scholen, winkels, etc.) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

40 Wat was voor u de beste informatie-bron ten aanzien van:

 SELECTEER EEN ANTWOORD IN ELKE RIJ

Nederland-
se make-

laar

Duitse
makelaar

inter-
net

Eure-
gio

krant/T
V

anders weet ik
niet

Woningaanbod ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Kavelaanbod ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bouwkosten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Regelgeving ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Subsidies ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Financieringsmogelijkheden ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Belasting ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Voorzieningen (scholen, winkels, etc.) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

41 Vindt u achteraf dat u juist bent geïnformeerd over verhuizen naar Duitsland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   

¨ Nee,omdat   ________________________________________________________

¨ Weet ik niet   

E1  Er volgen nu enkele vragen over uw gewenning in Duitsland.
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42 Kunt van de volgende zaken aangeven, in hoeverre deze voor u een probleem hebben opgeleverd toen
u in Duitsland ging wonen?

 SELECTEER EEN ANTWOORD IN ELKE RIJ

geen
enkel
pro-

bleem

enigs-
zins een

pro-
bleem

redelijk
groot
pro-

bleem

groot
pro-

bleem

weet ik
niet

Taal ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Andere cultuur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Andere regelgeving ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Afstand famlie/vrienden in Nederland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Afstand voorzieningen in Nederland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Afstand werk in Nederland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

43 Heeft u nog andere problemen ondervonden?  VUL HET ANTWOORD IN, MAXIMALE AANTAL TEKENS IS : 40

44 Kunt u aangeven of u meestal in Nederland of in Duitsland gebruik maakt van onderstaande voorzie-
ningen?

 SELECTEER EEN ANTWOORD IN ELKE RIJ

Neder-
land

Duitsland in beide
landen

evenveel

maak er
helemaal

geen
gebruik

van

weet ik
niet

Winkels voor dagelijkse boodschappen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Winkels voor niet-dagelijkse boodschappen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Tandarts ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Huisarts ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

45 Heeft uw huishouden een Duitse of een Nederlandse ziektekostenverzekering?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Duitse   

¨ Nederlandse   

¨ Beide   

¨ Weet ik niet   

E2  U hoeft de volgende vragen alleen te beantwoorden indien u thuiswonende kinderen hebt in de leeftijds-
categorie 0-4 jaar. In alle andere gevallen kunt u doorgaan naar blok E3.

46 Maakt u gebruik van kinderopvang?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   Ga naar vraag 47

¨ Nee   Ga naar vraag 51

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 51
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47 Gaan uw kinderen in Nederland of in Duitsland naar de kinderopvang?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Nederland   Ga naar vraag 48

¨ Duitsland   Ga naar vraag 49

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 51

48 Waarom brengt u uw kinderen in Nederland naar de kinderopvang?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ Kwaliteit van de kinderopvang is in Nederland beter   Ga naar vraag 50

¨ Hij/zij ging al naar een Nederlandse kinderopvang   Ga naar vraag 50

¨ Makkelijker te combineren. Kinderopvang dichtbij het werk in Nederland Ga naar vraag 50

¨ Vanwege de Nederlandse taal   Ga naar vraag 50

¨ Anders, namelijk   _________________________________________________ Ga naar vraag 50

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 50

49 Waarom brengt u uw kinderen in Duitsland naar de kinderopvang?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ Duits kinderopvang beter   

¨ Kinderen moeten integreren   

¨ De kinderen moeten de Duitse taal ook leren   

¨ Anders, namelijk   _________________________________________________

¨ Weet ik niet   

50 In welke plaats gaan ze naar de kinderopvang?  VUL HET ANTWOORD IN, MAXIMALE AANTAL TEKENS IS : 40

51 Als uw kind(eren) in de toekomst naar de basischool gaan, gaan ze dan in Nederland of in Duitsland
naar de basisschool?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Nederland   

¨ Duitsland   

¨ Weet ik niet   

E3  U hoeft de volgende vragen alleen te beantwoorden indien u thuiswonende kinderen hebt in de leeftijds-
categorie 4-12 jaar. In alle andere gevallen kunt u doorgaan naar blok E4.

52 Gaan uw kinderen in Nederland of in Duitsland naar de basisschool?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Nederland   Ga naar vraag 53

¨ Duitsland   Ga naar vraag 54

¨ In beide landen   Ga naar vraag 55

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 56
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53 Kunt u aangeven waarom uw kinderen naar een Nederlandse basisschool gaan?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ De kinderen zaten al op die school    Ga naar vraag 55

¨ Wegens de Nederlandse taal     Ga naar vraag 55

¨ Het Nederlandse onderwijs is beter      Ga naar vraag 55

¨ De kinderen moeten leren over de Nederlandse cultuur en geschiedenis Ga naar vraag 55

¨ Nederlandse kinderen zitten langer op school (langere schooldag)   Ga naar vraag 55

¨ Anders, namelijk _______________________________________________ Ga naar vraag 55

¨ Weet ik niet     Ga naar vraag 55

54 Kunt u aangeven waarom uw kinderen naar een Duitse basisschool gaan?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ Duits onderwijs beter   

¨ Kinderen moeten integreren   

¨ De kinderen moeten de Duitse taal ook leren   

¨ Anders, namelijk   ________________________________________________

¨ Weet ik niet   

55 In welke plaats gaan de kinderen naar de basisschool?  VUL HET ANTWOORD IN, MAXIMALE AANTAL TEKENS IS:
40

56 Stel dat er een Duits-Nederlandse basisschool zou zijn, waar zowel in het Duits als in het Nederlands les
gegeven zou worden. Zou u overwegen uw kinderen naar een dergelijke school te laten gaan?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   

¨ Nee   

¨ Misschien   

¨ Weet ik niet   

57 Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   Ga naar vraag 58

¨ Nee   Ga naar blok E4

¨ Weet ik niet   Ga naar blok E4

58 Gaan uw kinderen in Nederland of in Duitsland naar de  buitenschoolse opvang?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Nederland   

¨ Duitsland   

¨ Beide   

¨ Weet ik niet   

¨ Geen antwoord   

¨ N.v.t.   
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59 In welke plaats gaan ze naar de buitenschoolse opvang?  VUL HET ANTWOORD IN, MAXIMALE AANTAL TEKENS

IS: 40

E4  U hoeft de volgende vragen alleen te beantwoorden indien u thuiswonende kinderen hebt in de leeftijds-
categorie 12 tot 18 jaar die naar de middelbare school gaan. In alle andere gevallen kunt u doorgaan naar
blok E5.

60 Gaan uw kinderen in Nederland of in Duitsland naar het middelbaar onderwijs?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Nederland   Ga naar vraag 61

¨ Duitsland   Ga naar vraag 62

¨ Beide   Ga naar vraag 63

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 64

61 Kunt u aangeven waarom uw kinderen naar een Nederlandse middelbare school gaan?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ De kinderen zaten al op die school    Ga naar vraag 63

¨ Wegens de Nederlandse taal    Ga naar vraag 63

¨ Het Nederlandse onderwijs is beter    Ga naar vraag 63

¨ De kinderen moeten leren over de Nederlandse cultuur en geschiedenis   Ga naar vraag 63

¨ Nederlandse kinderen zitten langer op school (langere schooldag), makke-
lijk voor ouders

Ga naar vraag 63

¨ Anders, namelijk  ______________________________________________________ Ga naar vraag 63

¨ Weet ik niet     Ga naar vraag 63

62 Kunt u aangeven waarom uw kinderen naar de Duitse middelbare school gaan?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ Duits onderwijs beter   

¨ Kinderen moeten integreren   

¨ De kinderen moeten de Duitse taal ook leren   

¨ Anders, namelijk   _____________________________________________________

¨ Weet ik niet   

63 In welke plaats gaan uw kinderen naar het middelbaar onderwijs?  VUL HET ANTWOORD IN, MAXIMALE

AANTAL TEKENS IS: 40
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64 Stel dat er een Duits-Nederlandse middelbare school zou zijn, waar zowel in het Duits als in het Ne-
derlands les gegeven zou worden. Zou u overwegen uw kinderen naar een dergelijke school te laten
gaan?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   

¨ Nee   

¨ Misschien   

¨ Weet ik niet   

E5  U hoeft de volgende vragen alleen te beantwoorden indien u kinderen hebt die naar de kinderopvang
of naar de basisschool of de middelbare school gaan. In alle andere gevallen kunt u doorgaan naar blok
E6.

65 Kunt u aangeven wat voor u de gemiddelde reistijd in minuten is tussen uw woning en de
school/kinderopvang? VUL HET ANTWOORD IN BINNEN DE RANGE: 1 - 999

Minuten

66 Kunt u aangeven wat voor u de gemiddelde reisafstand in km is tussen uw woning en de
school/kinderopvang? VUL HET ANTWOORD IN BINNEN DE RANGE: 1 - 999

Km

67 Hebben uw kinderen vooral Duitse of Nederlandse vrienden of vriendinnen?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Voornamelijk Duitse   

¨ Voornamelijk Nederlandse   

¨ Van beide nationalen ongeveer even veel   

¨ Weet ik niet   

E6  Tot slot worden onder andere vragen gesteld over het verenigingsleven, de verwachting die u had over
het wonen in Duitsland en uw mening over het wonen in Duitsland.

68 Bent u lid van een vereniging, zoals een sportvereniging of een muziekvereniging?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   Ga naar vraag 69

¨ Nee   Ga naar vraag 73

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 73

69 Bent u in Nederland of in Duitsland lid van een vereniging?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Nederland   Ga naar vraag 70

¨ Duitsland   Ga naar vraag 71

¨ Beide   Ga naar vraag 71

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 71
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70 Zijn er speciale redenen waarom u niet lid bent van een Duitse vereniging?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ Ik zat al bij een Nederlandse vereniging   

¨ Taal vormt een barrière   

¨ Iets anders, namelijk   _____________________________________________

¨ Weet ik niet   

71 Kunt u aangeven wat voor u de gemiddelde reistijd in minuten is tussen uw woning en de vere-
niging, waarvan u lid bent?  VUL HET ANTWOORD IN BINNEN DE RANGE: 1 - 999

Minuten

72 Kunt u aangeven wat voor u de gemiddelde reisafstand in km is tussen uw woning en de vereni-
ging, waarvan u lid bent?  VUL HET ANTWOORD IN BINNEN DE RANGE: 1 - 999

Km

73 Maakt u deel uit van een kerkgenootschap?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja   Ga naar vraag 74

¨ Nee   Ga naar vraag 76

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 76

74 Maakt u in Nederland of in Duitsland deel uit van een kerkgenootschap?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Nederland   Ga naar vraag 75

¨ Duitsland   Ga naar vraag 76

¨ Weet ik niet   Ga naar vraag 76

75 Zijn er speciale redenen waarom u niet deel uitmaakt van een Duitse kerkgenootschap?
 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

¨ Ik zat al bij een Nederlandse kerkgenootschap   

¨ Taal vormt een barrière   

¨ Iets anders, namelijk   ____________________________________________

¨ Weet ik niet   

76 Hoe vaak gaat u gemiddeld naar Nederland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Dagelijks   

¨ 2-6 keer per week   

¨ 1 keer per week   

¨ 1-3 keer per maand   

¨ Minder dan 1 keer per maand   

¨ Weet ik niet   
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77 Heeft u veel contact met uw Duitse plaatsgenoten?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja, ik heb veel contact   

¨ Ja, ik heb redelijk veel contact   

¨ Nee, ik heb nauwelijks of geen contact   

¨ Weet ik niet   

78 Heeft u veel contact met uw Nederlandse plaatsgenoten?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja, ik heb veel contact   

¨ Ja, ik heb redelijk veel contact   

¨ Nee, ik heb nauwelijks of geen contact   

¨ Weet ik niet   

79 Kunt u aangeven of het wonen in Duitsland voldoet aan uw verwachtingen
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja, want   _______________________________________________________

¨ Nee, want   _____________________________________________________

¨ Weet ik niet   

80 Zou u familie of vrienden adviseren om te verhuizen naar Duitsland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja, omdat   ______________________________________________________

¨ Nee, omdat   _____________________________________________________

¨ Weet ik niet   

81 Als er op korte termijn voldoende woningaanbod in Nederland is dat in vergelijking met Duits-
land dezelfde kwaliteit en prijscategorieën heeft, zou u dan terug verhuizen naar Nederland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja

¨ Nee

¨ Misschien

¨ Weet ik niet   

82 Veel mensen keren op latere leeftijd naar hun geboorteomgeving terug. Denkt u dat u in de
toekomst terug zult keren naar Nederland?
 ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK

¨ Ja, zeker   

¨ Ja, waarschijnlijk wel   

¨ Ja, waarschijnlijk niet   

¨ Nee, nooit   

¨ Weet ik niet   
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83 Er volgen nu een paar uitspraken over Duitsland. Kunt u per uitspraak aangeven in welke mate
u het er mee eens of mee oneens bent?

 SELECTEER EEN ANTWOORD IN ELKE RIJ

zeer
mee
eens

mee
eens

noch
mee

eens/no
ch mee
oneens

mee
oneens

zeer
mee

oneens

weet ik
niet

Duitsers zijn aardiger dan Neder-
landers

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Duitsers gaan prettiger met elkaar
om dan Nederlanders

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik voel me thuis in Duitsland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik voel me geaccepteerd door mijn
Duitse plaatsgenoten

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De Duitse cultuur spreekt mij zeer
aan

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik voel me vrijer in Duitsland dan in
Nederland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik voel me ingeburgerd in Duitsland ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik vind het prettiger om in Duits-
land te wonen dan in Nederland

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Dit waren alle vragen.

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.


