
Milieuvoorlichting aan allochtonen 
"De theemiddagen zijn erg nuttig" 

 

Suyu tutumlu kullanalim. Oftewel, zuinig met water. Milieupunt Zuid te Utrecht drukt 

haar voorlichtingsbrochures in drie talen. Omdat er in de wijk Hoograven veel 

allochtonen wonen. Hoe bereik je een bevolkingsgroep met een andere cultuur en taal? 

Dat is de taak waarvoor Milieupunt Zuid zich ziet gesteld. 

 

Milieupunt Zuid richt zich op de Utrechtse wijken Lunetten, Hoograven en Tolsteeg. Het 

milieupunt werd in 1997 opgericht als laatste van vier Utrechtse milieupunten. Het streven 

van de milieupunten, onder bewoners milieuvriendelijk gedrag stimuleren, past goed bij de 

Lokale Agenda 21 die voortkwam uit de wereldmilieuconferentie in 1992. Volgens die 

Agenda dienen overheden bewoners meer te betrekken bij milieubeleid. 

De vier milieupunten proberen dat door het geven van cursussen en informatie, door 

buurtinitiatieven op het gebied van natuur en milieu te ondersteunen en projecten op te zetten. 

Zo werden vorig jaar door Milieupunt Zuid cursussen vegetarisch koken, natuurlijk 

stadstuinieren en natuurlijk tuinontwerpen gegeven. Andere activiteiten van Milieupunt Zuid: 

een milieumarkt in Lunetten, een schoonmaakactie in Hoograven en bakfiets- en 

kerstbomenverhuur. 

 

Opleiding 
 

Hoewel Hoograven relatief veel allochtone inwoners telt en vier van de zes bestuursleden 

allochtoon zijn, doen aan de activiteiten van Milieupunt Zuid weinig allochtonen mee. De 

oorzaak daarvan is volgens Mark Verhoef, coördinator van Milieupunt Zuid, niet zo 

eenduidig. "Ik denk dat opleidingsniveau een rol speelt. Laag opgeleiden verdiepen zich niet 

snel in natuur en milieu als zodanig. Die moet je op een andere manier aanspreken, via 

vraagstukken die voor hen spelen, zoals een schone buurt. Dan komt het milieu later wel. 

Daarnaast vereist de allochtone bevolkingsgroep, vanwege een taal- en cultuurverschil, een 

andere benadering." 

 

 



 

Het cursusaanbod was volgens Verhoef tot nu toe niet erg op allochtonen afgestemd. Daarom 

wil Milieupunt Zuid volgend jaar een cursus energiebesparing voor allochtonen starten. Aan 

allochtone vrouwen wordt een kadertraining gegeven, waarna de vrouwen de informatie aan 

de eigen achterban doorgeven. 

 

Op andere fronten richtte het milieupunt zich al wel specifiek op allochtonen. Zo werd met 

een groep Turkse vrouwen in het kader van een project over waterbesparing een 

waterpompstation bezocht. "Turken en Marokkanen kun je goed via de eigen organisaties 

bereiken", vertelt Verhoef. "Theemiddagen zijn heel geschikt om op een informele manier 

informatie over te dragen. Veel vragen gaan in eerste instantie over de relatie met de eigen 

gezondheid, maar ook dat is een ingang." 

 

Cultuurverschil 
 

"Milieubesef is voor een deel cultureel bepaald. In Turkije en Marokko is bijvoorbeeld meer 

ruimte en minder verpakkingsafval. Met name de eerste generatie Turken en Marokkanen is 

daardoor niet zo met de grenzen van de welvaart geconfronteerd zoals wij dat zijn. Een ander 

voorbeeld van een cultuurverschil is dat vrouwenpraatgroepen het liefst een vrouw als spreker 

zien. Taalproblemen spelen niet zo'n grote rol. De meeste aanwezigen beheersen de 

Nederlandse taal voldoende. En als dat niet zo is, is er altijd wel iemand die kan vertalen. Je 

moet er alleen de tijd voor nemen." 

 

 
 

Om eventuele taalproblemen te ondervangen werden folders over waterbesparing en het 

voorkomen van zwerfvuil in Hoograven in het Nederlands, Turks en Arabisch verspreid. 

Mark Verhoef merkt dat de aanpak van Milieupunt Zuid effect heeft. "Na zo'n theemiddag 

lopen mensen hier binnen om een ja/nee-sticker te halen. En laatst was er een Marokkaanse 

man om een bakfiets te huren. Het zijn kleine dingen, maar het is het begin. Ik verwacht geen 

wonderen." 


