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Wijken en Buurten

Aandeel Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen/Arubanen in Rotterdamse buurten

Op 1 januari 2010 telde Rotterdam 593 duizend inwoners. 
Van hen was bijna 37 procent (219 duizend) niet-westers 
allochtoon. In heel Nederland is ruim één op de tien inwo-
ners van niet-westerse herkomst. Rotterdam heeft dus ruim 
drie keer zoveel niet-westerse inwoners als gemiddeld.
Van de vier grote niet-westerse herkomstgroepen is het 
aandeel van Surinamers in Rotterdam het grootst, met 
8,9 procent. Daarna volgen Turken met 7,9 procent, Marok-
kanen met 6,6 procent en Antillianen/Arubanen met 3,6 pro-
cent. 

Het aandeel Surinamers verschilt sterk per buurt. In Bever-
waard, in het zuidoosten van de stad, is 20 procent van de 
inwoners van Surinaamse herkomst. In Spangen en Tarwe-
wijk is 15 procent Surinaams. Er zijn ook buurten waar (vrij-
wel) geen Surinamers wonen, zoals de buurt Strand en 
Duin in de wijk Hoek van Holland.

Het aandeel Marokkanen is binnen Rotterdam met 19 pro-
cent het hoogst in de buurt Spangen. Daarna volgen Bos-

polder en Oude Noorden, met beide 17 procent. Vooral in 
de rond het centrum gelegen buurten wonen veel Marok-
kanen. Het aantal buurten met geen of vrijwel geen Marok-
kanen is beduidend hoger dan het aantal buurten zonder 
Surinamers. Buurten met geen of nauwelijks Marokkanen 
zijn Molenlaankwartier, Hillegersberg-Zuid en Strand en 
Duin.

De Turkse Rotterdammers wonen het vaakst in de buurt 
Afrikaanderwijk: een derde van de inwoners is van Turkse 
herkomst. Verder wonen er ook veel Turken in Hillesluis 
(30 procent) en Feijenoord (27 procent). Weinig tot geen 
Turken wonen in Molenlaankwartier, Spaanse Polder en 
Strand en Duin.

Antillianen/Arubanen wonen vooral in Dijkzigt: bijna één op 
de vijf inwoners is van Antilliaanse/Arubaanse herkomst. 
Ook Antillianen/Arubanen wonen niet of nauwelijks in 
Strand en Duin. 
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