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ACHTERGROND

Van provinciestad tot smeltkroes
Studeren, werken,
vakantie vieren.
Hier kan het allemaal en steeds
meer. Groningen
groeit uit tot internationale stad.
,,Soms hoor ik
even geen woord
Nederlands op
straat.’’

ROELOF VAN DALEN

S

tjroepwaffle. Thorben Buitink (21) hoort de gemankeerde naam voor de oerHollandse lekkernij wekelijks honderden keren aan zijn
kraam op de Groninger Grote Markt.
Want de meeste van zijn klanten
spreken geen Nederlands meer.
,,Een paar jaar geleden hoefde ik
alleen in vakanties Engels te praten.
Nu het hele jaar door. Zeker zeventig
procent van de klanten is buitenlands’’, zegt de eigenaar van stroopwafelkraam Buurman & Buurman.
Groningen internationaal. Het
aantal buitenlandse mensen in het
Noorden, en met name in de stad,
neemt hand over hand toe. En de
verwachting is dat er nog veel meer
bijkomen in de komende jaren.
Het aantal internationale studenten aan de Rijksuniversiteit steeg in
tien jaar van 700 naar 5000 en het
aantal hotelovernachtingen in de
stad verdubbelde in die periode. Tel
daar de internationale studenten
van de Hanzehogeshool en het toenemende aantal werknemers uit het
buitenland bij op en de internationalisering van de stad is compleet.
,,Soms ga ik ’s ochtends de deur
uit, loop ik via het Noorderplantsoen en hoor ik alle mensen om me
heen geen woord Nederlands praten’’, zegt Michel Aaldering. Hij is
manager toerisme bij Marketing
Groningen. De cijfers van zijn bureau laten zien dat de toeristen vooral uit Duitsland komen. Maar ook
mensen uit Denemarken, Polen, België, Italië en Zweden weten Groningen steeds beter te vinden.
Internationale studenten komen
van nog veel verder. Zoals Vazir
Azimli (24) uit Azerbeidzjan die een
sigaret rookt voor het Student Hotel
waar hij een semester lang woont
met vele andere buitenlandse studenten. Hij koos voor Groningen
omdat de RUG in de top 100 staat
van beste universiteiten ter wereld.
,,Bijna alle colleges worden in het Engels gegeven.’’
Dat was ook voor de Roemeense
Marios Nicola (19) een belangrijke afweging. Hij staat op de Grote Markt
en peuzelt een van de stroopwafels
van Buurman & Buurman op. Hij
studeert International Business aan
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Boven: studenten van de International Business School aan de Hanze vieren hun
diplomering. Onder: het Student Hotel. FOTO’S ARCHIEF DUNCAN WIJTING, ARCHIEF DVHN
de Hanzehogeschool, of zoals het
HBO-instituut zichzelf steeds vaker
noemt, de Hanze University. Nicola
is van de stad gaan houden. ,,Klein,
gezellig en met heel veel studenten.
Niet zo massaal als Amsterdam.’’ En,
gniffelt de Roemeen: ,,Elke dag van
de week kun je hier uitgaan.’’
Dat compacte formaat van Groningen geldt vaker als pluspunt. In
het centrum zit alles op loopafstand:
aantrekkelijk voor de toerist die de
stad snel te voet wil verkennen. Pas
als mensen hier langer blijven, hebben ze hét Groningse vervoermiddel
bij uitstek nodig: de fiets.
Karina Zijnge van fietsenzaak
Fietsverda in het centrum ziet dagelijks buitenlandse mensen binnenstappen. ,,Het is enorm toegenomen. Vijf jaar geleden kwam het op.
Toen was het mooi meegenomen als
mijn personeel Engels sprak, nu is
het een vereiste. Zeventig procent
van de klanten is buitenlands.’’

‘Gezellig, veel
studenten en
minder massaal
dan Amsterdam’
Dat hoge aantal is deels te verklaren door haar Bikeplan waarbij studenten een fiets leasen. Zijnge merkt
dat de studenten als reclame werken
voor de stad. ,,Hoe vaak ik wel niet
vrienden of ouders in de zaak krijg
die hier een weekend zijn omdat een
bekende hier studeert of woonde.’’
Dat sneeuwbaleffect is een belangrijke factor voor de groei, denkt
ook Michiel Kastelijn van het International Welcome Center North dat
internationals op weg helpt in hun
nieuwe woonplaats. Het Welcome
Center maakt het mogelijk dat een
buitenlandse werknemer binnen
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een dag formaliteiten geregeld heeft
om aan de slag te kunnen.
Het center werd mede op aandringen van grote bedrijven opgezet.
,,Het vestigingsklimaat wordt hierdoor aantrekkelijker’’, zegt Kastelijn.
,,En dus is het makkelijker om goed
personeel hierheen te halen.’’
Een sterk groeiende groep internationals in Groningen vormt volgens hem de talenten uit het buitenland. En dat wordt alleen maar meer.
,,De komende tien jaar gaat er een
war of talent uitbreken. Allerlei steden willen de beste jonge mensen
binnenhalen. Plekken als Dublin,
Zurich en Stockholm doen daar heel
veel aan. Ook in Groningen is er op
dat terrein nog veel te winnen.’’
De stad zou, om meer mensen te
trekken, wat internationaler kunnen denken, meent Kastelijn. ,,Heel
veel informatie komt nog in het Nederlands op ons af. We krijgen hier
geregeld mensen met een formulier

van de energiemaatschappij waarop
staat dat ze binnenkort afgesloten
worden. Ze kunnen het niet lezen.’’
Dat opgaan in de Nederlandse
maatschappij is voor de ‘gasten’ een
van de grootste uitdagingen. ,,Nederlanders zijn heel aardig, maar het
duurt lang voor iemand letterlijk
zijn deur openzet.’’ Andere kant van
de medaille: ,,Als die deur open is,
staat-ie ook echt open. En dat geldt
ook voor zakelijke deals. Heb je een
toezegging, dan staat die. Dat zijn ze
niet overal ter wereld gewend.’’
Is het van belang dat we meer
mensen uit het buitenland trekken?
Kastelijn ziet louter voordelen. Zo
zouden bedrijven met een culturele
mix beter draaien.
En wat denkt de stroopwafelbakker ervan? Buitink lacht. ,,Graag. Een
Nederlander koopt één warme wafel
voor in de hand. Engelsen dragen
hele tassen vol weg. Om mee te nemen naar het thuisland.’’

