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OUD? 
 

Gezondheid Pyjamadag Wijsheid Harley Davidson 75+ Vrije tijd 

Vrijheid Krasse knarren Reizen Verzorgingstehuis Geld Geldgebrek 

Rollator Alzheimer Ziek zijn Golf Grijze golf Fiets Vuttershaak 

Spanje Kleinkinderen Caravan Port Zeelande Werken AOW Zeuren 

Kanker Tapdansen Derde leeftijd Doof Hulpmiddelen Terminaal-

hospice Thuiszorg Afhankelijkheid Onveiligheid Alarm Struikelen 

Taxi Dood Codicil Opa Mantelzorg Euthanasie Zelfmoord 

Eenzaamheid Ervaring Klaverjassen Bingo Kienen 

Contactadvertentie Overbodigheid Erfenis Verzorging Kleiner 

wonen Zondagrijders Beperkingen Kunst Vrij reizen dag 

Seniorenflat Aanleunwoning Geraniums Theatertaxi Pensioenen 

Jeep (D)rent(h)enieren Roze rimpel Gated Community Schilderen 

Meer beweging Kaarten maken Ouderen universiteit Vrijwilligerwerk 

TV kijken Telefooncirkel 50+ beurs Caravanclub Campers 

Vliegreizen Snowbird Coachen Vrijwilligerswerk Boeken schrijven 

Lezingen houden Oppas Kennis delen Ouderenpartij Krantenwijk 

Tuinierscholen Inspreken Lesgeven Verpleeghuis Wachtlijst 

Voederen Persoonsgebonden budget Omleiden Anders denken 

Arbeidsmarkttekort Domotica Zelfhulpgroepen Drempelloos Woning 

aanpassen Woongroepen Overwaarde Hobbyruimte Logeerkamer 

Atelier Traplift Geen tuin Klusjesman Gelijkvloers Verhoogde WC 

Alfahulp Beveiliging Derde woning Woningruil Vakantiewoning Time 

sharing Inwonen Vereenzamen Nieuwe relaties Maîtresse Gigolo 

Hobby club Bridge Crematies aflopen Georganiseerde reisjes 

“Zonnebloem” Hulpnetwerken Burenhulp Chat box Gevraagd 

worden Durven vragen Straatangst Zorghandel 

(Bron: brainstorm IMI, 11 november 2003) 
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1. Inleiding 

 

In dit rapport doe ik verslag van de verkenning die ik in opdracht van DG 

Ruimte van het ministerie van VROM heb uitgevoerd naar de vraag op welke 

wijze het nationale ruimtelijke beleid zou moeten of kunnen inspelen op de 

vergrijzing van de bevolking in ons land. De verkenning is gebaseerd op 

recente literatuur en de resultaten van een workshop met deskundigen uit 

diverse maatschappelijke sectoren1. Het project is begeleid door Geert 

Sterringa en Jenneken Berends van DG Ruimte.   

 

De vergrijzing van de bevolking in Nederland staat inmiddels niet alleen 

prominent op vele beleidsagenda’s, maar heeft ook de aandacht van talrijke 

actieplannen en experimenten2. In de pers gaat vooral en vaak met enig 

pessimisme de aandacht uit naar de betaalbaarheid van pensioenen en de 

kwaliteit van de verzakelijkte zorgverlening. Recent worden ook de plezierige 

perspectieven van het ouder worden meer voor het voetlicht gebracht. Het is 

immers niet allemaal kommer en kwel. De leefsituatie van veel ouderen is 

namelijk in de afgelopen jaren in veel opzichten verbeterd. Met verreweg de 

meerderheid van de ouderen gaat het goed. De kwaliteit van het wonen is 

toegenomen, het inkomen is gestegen en de deelname aan de samenleving 

is eveneens op een hoger peil gekomen.  

 

Of en welk beleid er van de nationale ruimtelijke ordening gewenst is op dit 

terrein, is op dit moment nog volstrekt onhelder. In de binnenkort te 

verschijnen Nota Ruimte van het kabinet (waarin de nieuwe visie van het 

kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland wordt gepresenteerd) is 

hoegenaamd geen aandacht voor de vergrijzing. Wel worden in die nota 

enkele meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen genoemd, die van 

invloed kunnen zijn op het ruimtelijk gedrag van de bevolking, zoals de  
                                                        
1
 Zie de tussenrapportages ‘Grijs in Beeld’, signalen uit onderzoek en praktijk, november 
2003; ‘Discussienotitie Ouderen en Ruimte’, januari 2004 en ‘Verslag Expertmeeting 
Ouderen en Ruimte’, februari 2004. Zie voor dit verslag bijlage 2 bij dit rapport. 
2
 Voor interessante voorbeelden die in de sociale sector zijn ontwikkeld op het raakvlak van 
ouderen en ruimte/wonen, kijk op www.X-S2.nl . Ook interessant materiaal is aanwezig op 
www.kenniscentrumwonenzorg.nl van Aedes-Arcares, Kenniscentrum Wonen-Zorg en 
specifiek over woonzorgzones op http://www.instrumentenwijzer.nl/nieuwsbericht/584   
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Wie is oud? 

De doelgroep waar dit project zich op richt, bestaat uit de bevolking in de 

derde en vierde levensfase. De derde (relatief lange) levensfase is de fase 

van geheel of gedeeltelijke uittreding uit het arbeidsproces, die vaak 

samenvalt met de lege nestfase, door velen ervaren als een periode van 

vrijheid. Wanneer we de grens van pensionering op 65 jaar hiervoor 

hanteren, dan resteert voor mannen gemiddeld nog een jaar of 10 en voor 

vrouwen nog een jaar of vijftien. De vierde fase is de fase van toenemende 

lichamelijke en geestelijke handicaps aan het einde van het leven. Deze 

periode begint gemiddeld gezien zo rond het 75e levensjaar. De periode dat 

ouderen ernstige lichamelijke klachten hebben en afhankelijk zijn van 

anderen is dus doorgaans beperkt. Omdat de levensverwachting van 

vrouwen nog steeds hoger is dan die van mannen, brengen zij vaker de 

latere jaren door als alleenstaande. 

Op dit moment is 13,7% van de bevolking ouder dan 65 jaar. Omstreeks 

2015 bereikt de babyboomgeneratie de pensioengerechtigde leeftijd. In 

2040 zal het aandeel 65 plussers zijn opgelopen zijn tot 23,3% van de 

bevolking. Stellen we de leeftijdgrens op 55 jaar (zoals gebruikelijk in veel 

recente ouderenstudies), dan zal de vergrijzing van de bevolking oplopen tot 

bijna 35% in 2030, oftewel 6,1 miljoen mensen. Figuur 1 geeft de verwacht 

samenstelling naar verschillende leeftijdscategorieën van de groep 55-

plussers weer in 2050.  
 

Figuur 1: 55+ huishoudens naar leeftijd, 1998-2050 in % 
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verdergaande individualisering en de steeds grotere diversiteit en 

pluriformiteit van de Nederlandse samenleving. Ook worden in de Nota 

Ruimte de verantwoordelijkheden van de rijksoverheid scherper afgebakend 

ten opzichte van de verantwoordelijkheden van andere partijen, zoals 

decentrale overheden, private partijen en burgers. Dat is ook voor dit 

onderwerp van belang, omdat het nationale ruimtelijke beleid zich sterker 

dan voorheen beperkt tot zaken die te maken hebben met de zgn. 

‘systeemverantwoordelijkheid’. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

wordt in belangrijke mate in handen gelegd van provincies en gemeenten. 

 

Dit verslag beperk ik tot de kwintessens van het thema en wel vanuit twee 

verschillende invalshoeken, namelijk: 

1. geredeneerd vanuit de maatschappelijke vraag, d.w.z. de ruimtelijke 

voorwaarden voor volwaardige deelname van ouderen aan het 

maatschappelijk leven (zie hoofdstuk 3 ‘Ouderen en ruimte’). De 

beleidsvraag hier is: “is ruimtelijk beleid nodig om bij te dragen aan 

een volwaardige participatie door ouderen?” 

2. geredeneerd vanuit het aanbod aan ruimte, d.w.z. de ruimtelijke 

‘inpassing’ van de vergrijzing (zie hoofdstuk 4 ‘Ruimte voor ouderen’). 

De beleidsvraag hier is: “leveren de behoeftepatronen van ouderen 

ruimtelijke wensen of knelpunten op die om beleid vragen?”   

 

De reden voor de keuze voor deze benadering werk ik eerst uit in het 

volgende hoofdstuk (par. 2 Probleemstelling). De vraag hoe het ruimtelijk 

beleid kan inspelen op de vergrijzing, heeft namelijk sterk te maken met het 

karakter van de hoofdprincipes van de ruimtelijke ordening in ons land.  

Ik besluit de rapportage met enkele aanbevelingen aan het adres van DG 

Ruimte in  hoofdstuk 5. Deze conclusies en aanbevelingen vormen een 

aanzet voor een beleidsagenda over de relatie tussen vergrijzing en de 

ruimtelijke ordening en zijn met opzet prikkelend geformuleerd. In de bijlage 

1 is een ‘checklist’ met ruimtelijke mogelijkheden op de schaalniveaus van 

woning, wijk, stad en streek opgenomen. In bijlage 2 is ter informatie 

opgenomen het verslag van de gehouden expertmeeting.   
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 Verhalen 
 
Man, 45 jaar gewerkt als postsorteerder. Met 63 jaar afgekeurd wegens versleten 
heup. Met 68 jaar met pensioen. Zijn vrouw en hij wonen al 30 jaar in hetzelfde 
huis in een groot woningcomplex in een grote stad. Drie keer in de week wordt om 
8 uur ‘s-ochtends een achterkleinkind gedropt met de auto. 
Hij ligt nog in bed; gisteren is het na de klaverjasclub met zijn oude postmaatjes uit 
de hand gelopen. De lokale TV staat aan, zonder geluid maar met de lokale radio 
aan. Hij gaat in de loop van de middag naar het trainingsveld en naar de ouderen 
hangplek. Zijn vrouw gaat wandelen met het achterkleinkind en de dochter, die in 
de loop va de middag arriveert. Later op de avond hebben we telefonisch contact. 
De ene avond is het ruzie, de andere avond “koek-en-ei”, maar ondertussen 
vinden hij en zijn vrouw het knap waardeloos – altijd die zorg voor het 
achterkleinkind: “Bah, we kunnen nergens heen”. De auto is er niet meer, weg 
gedaan. Ze doen boodschappen op de fiets. 
 
Allochtone Turkse vrouw, 80+. Weinig professionele hulp, houdt onderling 
hulpbetoon af. Heeft contact verloren met jongere generatie. Die zijn de stad uit 
gegaan, daardoor geen opvangnet. Haar eigen generatie is uitgedund. 
Woont in Transvaalbuurt, is blijven hangen in de stad. Is wijs en krachtig, gaat niet 
bij de pakken neerzitten, is zelfbewust. Vrouwennetwerk van lotgenoten, zijn in de 
buurt van elkaar gaan wonen. Afkoopzorg van kinderen: alleen in geld. 
Spreekt Nederlands, heeft arbeidsverleden. Is fysiek zwak, doof, slecht ziend, 
vatbaar, heeft rollator. Heeft hoog mentaal incasseringsvermogen. 
Alles wordt minder en moeilijker, dus meer organiseren. Weinig 
woningaanpassing, te duur, geen subsidie. Maakt wel gebruik van de 
boodschappendienst, want is heel veel thuis, leeft in een kleine wereld en gewone 
dagelijkse activiteiten kosten veel tijd. Er is wel een Steunpunt ouderen in de buurt 
met beroepskrachten die 24 uur per etmaal opletten en sinds kort heeft ze een 
rode knop in de woning. 
Belangrijk voor haar is de nieuwe Turkse zuil. De Islamitische lokale zender staat 
heel de dag  aan, ze maakt gebruik van Tafeltje-dek-je met couscous, winkelt 
soms bij de Turkse SRV en bezoekt heel soms vriendinnen in Klein Ankara 
Verzorgingstehuis, met name wanneer de Rijdende Moskee het verzorgingstehuis 
en de naastgelegen aanleunwoningen aandoet. 
 
70 jarige man, gezond en vitaal. Deelname aan virtuele wereld voor sociale en 
zakelijke contacten. Is niet zuinig, geld wordt makkelijker uitgegeven. Medische 
zorg is digitaal. Tijd. Digitale efficiency. Sociale behoeften vragen soms om fysieke 
ontmoeting. Vaste momenten. Tempo/snelheid neemt af. Werkt nog (vooral 
virtueel) vanuit sociaal motief i.p.v. economisch. Idem rol in onderwijs: hulp, 
leraren. Heeft eigenlijk simpele behoefte aan hangplekken, buurtcentrum, 
hangouderen. Menskracht > zorgtaken   > sociale dienstplicht, zorgplicht. Meer 
invloed van bejaarden in politiek. Economische invloed > factor van betekenis. 
Meer gezicht van de wereld bepalen.  
 
Bron: IMI brainstorm, 11 november 2003 
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2. Probleemstelling 
 

Kern van het project is de vraag welke omstandigheden door ruimtelijk beleid 

kunnen worden beïnvloed, die voldoende voorwaarden bieden voor 

volwaardige deelname van oudere mensen aan het maatschappelijk leven. 

Dat is in zoverre een uitzonderlijke vraag, omdat ruimtelijk beleid normaliter 

niet noodzakelijkerwijs volledig aan de belangen van één specifieke groep 

tegemoet komt. Er zal vrijwel altijd sprake zijn van een zeker compromis. Dat 

sluit aan op de ‘oerdoelstelling’ van het ruimtelijk beleid om wezenlijke 

strevingen in de samenleving zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen, 

‘zij wil de levensontplooiing van de bevolking, voorzover die van het 

leefmilieu afhankelijk is, zo goed mogelijk dienen’3. De complexiteit van het 

ruimtelijk beleid in relatie tot specifieke behoeften van een bepaalde 

maatschappelijke categorie (zoals in dit geval de ouderen) zit vooral in de 

toevoegingen ‘zoveel mogelijk’ en ‘zo goed mogelijk’. 

 

De keuzen die daartoe gemaakt (moeten) worden, vinden in het ruimtelijk 

beleid altijd hun neerslag in een concreet gebied, waarvan de inrichting 

dermate robuust en gevarieerd moet zijn dat alle voor dat gebied relevante 

ruimtevragende belangen zo goed mogelijk een plek kunnen vinden4. Wat 

vervolgens wordt verstaan onder ‘zo goed mogelijk’ kan worden 

beargumenteerd met een beroep op de gewenste ruimtelijke kwaliteit, dat wil 

zeggen: de samenhang tussen de gebruikswaarde van het desbetreffende 

gebied (bijvoorbeeld voldoende woningen), de belevingswaarde (bijvoorbeeld 

de identiteit) en de toekomstwaarde (bijvoorbeeld de aanpasbaarheid in de 

tijd). Omdat in ons land vrijwel geen ruimte onbenut is5, berust het 

uiteindelijke resultaat van ruimtelijk beleid altijd op de afweging van belangen 

van de verschillende ruimtevragende functies in concrete gebieden.  

 

In dit project focussen we ons op de belangen van ouderen als ruimtevrager 

en de vraag in hoeverre de gebieden waar zij (gaan) leven voldoende 

                                                        
3
 Zie blz. 2, Tweede nota over de ruimtelijke ordening, Den Haag 1966. 
4
 Bijvoorbeeld in het stadsgewest, één van de belangrijkste ruimtelijke concepten van de 
Tweede nota. 
5
 Dat wil zeggen: alle ruimte heeft hier wel een functie en dus een belangenbehartiger. 



Ouderen en Ruimte in Nederland 

Locus ruimtelijke verkenningen 10 

geschikt zijn voor hen om naar behoren te kunnen functioneren, voorzover 

dat functioneren afhankelijk is van ruimtelijke omstandigheden6. Dat betekent 

dat er een specifieke match gemaakt moet worden tussen deze 

maatschappelijke vraag van ouderen en het voor hen geschikte ruimtelijk 

aanbod aan leefruimte. Anderzijds is echter ook een gebiedsgerichte match 

noodzakelijk. Er zijn namelijk meer ruimtevragers en er zal dus ook moeten 

worden afgewogen tussen de behoeften en belangen van ouderen en de 

overige ruimtevragende functies in het desbetreffende gebied.   

Als legitimering voor de uitkomst van deze afweging (het ‘compromis’ in de 

vorm van een gebiedsspecifieke afweging van diverse ruimteclaims) wordt 

meestal een bepaald ‘ruimtelijk concept’ gehanteerd, zoals de ruimtelijke 

concepten van de gebundelde deconcentratie, de compacte stad en de 

stedelijke netwerken. Het ruimtelijk beleidsconcept vormt als het ware de mal 

waarin alle relevante ruimtelijke belangen optimaal (zouden kunnen/moeten) 

gedijen. In die zin is het nationale ruimtelijke beleid zelden op (de 

ruimtebehoefte van) specifieke groepen gericht geweest. Wel liggen over het 

algemeen aan het type interventie verscheidene (empirische) noties over 

maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag. Ten tijde van de Tweede 

nota RO was dat het gegeven van een relatief jonge naoorlogse bevolking, 

stijgende welvaart, een verscheidenheid aan woonwensen en nog relatief 

grote gezinnen, mede op basis waarvan “….met name de mogelijkheid voor 

het wonen in een eengezinshuis in een rustige omgeving binnen het bereik 

van de stedelijke invloedssfeer een sterkere aandacht verdient dan tot 

dusver het geval was” (blz. 77, Tweede nota). Dit leidde tot het concept van 

de gebundelde deconcentratie binnen stadsgewesten met verschillende 

typen van ruimtelijke eenheden (verschillen in ruimtelijke dichtheid) en 

ontsluiting. Aan dit groeikernen- en groeistedenbeleid danken we nu onder 

meer Lelystad, Zoetermeer en Purmerend.  

In de aanloop naar de Vierde nota over de ruimtelijke ordening was veel 

aandacht voor milieudifferentiatie, onder meer op basis van 

veronderstellingen over de groeiende maatschappelijke pluriformiteit. Ook 

                                                        
6
 De betaalbaarheid van pensioenen lijkt op het eerste gezicht dus hiervan geen onderdeel 
uit te maken. Indirect is er natuurlijk wel een stevig verband, bijvoorbeeld tussen inkomen, 
autobezit en ruimtelijke actieradius. 
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werd in de Vierde nota een aantal basiswaarden of basiskwaliteitseisen 

vastgelegd op basis van de veronderstelling dat onze samenleving als 

geheel er belang bij heeft dat de dagelijkse leefomgeving voldoende kwaliteit 

heeft en behoudt7. Zoals in de term ‘basiswaarde’ al tot uitdrukking komt, is 

dit een kwaliteit zonder onderscheid des persoons, d.w.z. de waarden 

worden geacht betrekking te hebben op alle mensen en alle dagelijkse 

leefomgevingen van mensen. In de Nota Ruimte is dit gedachtegoed 

overgenomen met de term ‘basiskwaliteit’. Overigens is in de aanloop van die 

nota onder andere veel aandacht besteed aan maatschappelijke 

ontwikkelingen op het vlak van de zogenaamde  ‘netwerksamenleving’, 

hetgeen er mede toe geleid kan hebben dat het ‘stedelijk netwerk’ nu als 

belangrijk ruimtelijk beleidsconcept gehanteerd wordt. 

 

Het voorgaande leidt ertoe dat ik de probleemstelling voor dit project in de 

aanhef van dit hoofdstuk uiteen wil leggen in twee meer concrete vragen, 

namelijk:  

1. Zijn de noodzakelijke omstandigheden voor voldoende ontplooiing van 

ouderen dermate specifiek dat daarvoor speciaal op hen toegespitst 

nationaal ruimtelijk beleid wenselijk is? 

2. Is de ruimtebehoefte van ouderen dermate omvangrijk dat nieuwe 

afwegingen ten opzichte van overige ruimtevragende functies in het 

nationale ruimtelijke beleid gewenst zijn?  

Het antwoord op de eerste vraag dient gebaseerd te zijn op analyse van 

gedrag en voorkeuren van ouderen in vergelijking met andere 

bevolkingsgroepen. Dat is de insteek van hoofdstuk 3. 

Het antwoord op de tweede vraag kan alleen maar gebiedspecifiek worden 

beantwoord en vormt de insteek voor hoofdstuk 4.  

 

  

 

 

                                                        
7
 Blz. 37 e.v. Vierde nota over de ruimtelijke ordening, deel A: beleidsvoornemen, Den Haag 
1988. 
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Algemene beleving van ouderen  

 

In 2003 zijn in Amsterdam 27 groepsgesprekken gehouden met Amsterdamse 

ouderen over hun beleving van het ouder worden. Ouder worden betekent voor 

veel van de oudere deelnemers gebreken, pijn en een zware opgave. Het betekent 

eenzaamheid en een sleur. Het is moeilijk actief te blijven, de moed er in te 

houden, mobiel te blijven. Als je niet meer durft te fietsen is de rollator een uitkomst 

en de Stadsmobiel een uitstekend hulpmiddel. Voor de jongere deelnemers (50+) 

betekent ouder worden vooral veel meer vrijheid hebben. Maar ook het feit dat ze 

je niet meer zien staan, dat je ineens wordt genegeerd. Het is moeilijk om van rol 

te veranderen. De mannen spreken over de verandering van rol na het pensioen: 

je mag geen geld meer vragen voor arbeid, en hebt als vrijwilliger een andere 

positie. Je moet rekening gaan houden met je grenzen, anders raak je 

gefrustreerd. Te leren en te luisteren naar je lichaam is dan belangrijk, dat wordt 

door velen genoemd. Leven is leren. In alle groepen noemt men gezondheid, 

genoeg financiële ruimte, een goed netwerk van sociale contacten en nuttig zijn 

voor anderen (kinderen, ouders, vrijwilligerswerk)  belangrijke elementen in het 

ouder worden. Men wil graag een dialoog tussen jongere en oudere, als verrijking 

voor de samenleving. Is de sociale dienstplicht niet een idee? De wens om op één 

of andere manier door te werken leeft sterk onder de jongere deelnemers. De 

woning en de woonomgeving is belangrijk en voor velen ook een zorg. De huidige 

woning is te slecht, te duur of men voelt zich niet meer thuis in de buurt. De 

allochtone ouderen willen graag in eigen cultuur oud worden, maar dat hoeft niet in 

afzonderlijke wijken of verzorgingshuizen. Een wijk van 40% allochtoon en 60% 

autochtoon wordt ideaal gevonden. Men is voor ontmoeting in de openbare ruimte, 

veel contacten moeten dichtbij en dagelijks kunnen zijn. Zitplaatsen bij winkels om 

even uit te rusten. Koffiehoeken bij supermarkten, als laagdrempelige 

ontmoetingplaatsen voor buurtgenoten (geen disco of kroeg). Werkplaatsen voor 

ouderen (bij tuincomplexen), een fietsenstalling voor ouderen in de buurt. De 

huidige parken zijn niet meer geschikt, veel te veel lawaai en drukte voor ouderen. 

 
(Bron: Rietveld, april 2003) 
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3. Ouderen en ruimte 

 

Op dit moment is er geen specifiek nationaal beleid, gericht op ouderen en 

ruimte. Hebben ouderen specifieke behoeften waaraan nationaal ruimtelijk 

beleid moet voldoen? 

 

Tijdens de expertmeeting van dit project is door iemand opgemerkt dat 

ouderen ook gewone mensen zijn en dus niet zo verschillen van de rest van 

de bevolking. Ook is naar voren gebracht dat ouderen geen homogene 

categorie vormen, maar o.a. variëren op basis van gezondheid, inkomen, 

geslacht, informeel netwerk en opleiding. Bovendien wordt de grens van het 

oud zijn of je oud voelen steeds diffuser.Tot enkele jaren geleden werd nog 

gesproken over bejaarden (de 65-plusser) en was de leeftijdsgrens in sterke 

mate gekoppeld aan het moment van de pensionering. Sinds enige tijd is de 

uittreding uit het arbeidsproces veel minder dan vroeger gerelateerd aan het 

bereiken van deze leeftijd. Velen willen eerder stoppen met werken, 

sommigen willen nog doorgaan na hun vijfenzestigste. En daarbij komt: we 

leven gemiddeld gezien steeds langer, we blijven steeds langer gezond, we 

verkeren niet allemaal in eenzaamheid of isolement en er is in ons land 

inmiddels ook een rijke schakering aan specifieke voorzieningen voor 

ouderen die er op gericht zijn om eventuele beperkingen te voorkomen dan 

wel te compenseren, zoals op de terreinen van maatschappelijke 

dienstverlening, welzijn, vervoer en zorg.  

 

Uit de literatuur over ouderen blijkt dat een aantal ontwikkelingen te 

verwachten zijn die invloed hebben op het gedrag van toekomstige ouderen. 

Zo gaat men er van uit dat de vergrijzende generatie babyboomers meer tijd 

en geld heeft dan de huidige generatie 60-plussers (‘welstand’8). De 

technologische ontwikkelingen hebben bovendien tot gevolg dat ouderen 

langer zelfredzaam blijven doordat zij langer gezond zijn en er meer  

                                                        
8
 Welstand heeft o.a. te maken met de woonsituatie, arbeidsinkomen, zorgsituatie, 
opleidingsniveau, vrije tijd, kwaliteit van de omgeving en bereikbaarheid van voorzieningen, 
mobiliteit en sociale participatie. 
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Afbeelding 1: Bevolkingspiramides 1970, 2002 en 2030  
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Bron: Visser, P. en H.L. Pálsdóttir (2004) Ruimte voor ouderen, onderzoek uitgevoerd in het kader van de Verkenning van de 
Ruimte, Ruimtelijk Planbureau (nog te verschijnen). 
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hulpmiddelen beschikbaar komen (‘welbevinden’9). De combinatie van betere 

gezondheid en meer tijd en geld leidt er waarschijnlijk toe dat men langer 

actief blijft en de tijd zinvol wil besteden, bijvoorbeeld door meer tijd te 

besteden aan recreatie, vrijwilligerswerk of studie. Verder neemt het 

gemiddelde opleidingsniveau de komende jaren toe, zeker voor vrouwen. 

Hierdoor zal men meer eisen gaan stellen aan de kwaliteit van 

voorzieningen, voor bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, wonen en 

gezondheidszorg. Tot slot wordt verwacht dat de individualisering effect heeft 

op de vrijetijdsbesteding. Ouderen zullen ook in de vrije tijd meer op eigen 

initiatief gaan doen en minder in clubverband. In deze opzichten verschillen 

ze dus nauwelijks van de rest van de bevolking. Dit wordt door een aantal 

andere bevindingen ondersteund, namelijk:  

� De oudere van nu is veel actiever dan de oudere van vroeger en ook is 

hun vrijetijdsbesteding meer divers. Jongere ouderen zijn tegenwoordig 

zelfs het meest uithuizig binnen de bevolking van 35 jaar en ouder. Het 

actievere gedrag blijkt ook uit de gestegen deelname aan HOVO-

cursussen (HOVO = hoger onderwijs voor ouderen) en uit de opkomst 

van uitzendbureaus voor ouderen, bijvoorbeeld door ouderen in te 

zetten als leermeester of manager in de bouwsector10. 

� Net als bij de jongeren het geval is, voelen de meeste ouderen zich 

kerngezond. Uit de ontwikkelingen in de afgelopen jaren blijkt dat 

ouderen gemiddeld gezien ook langer gezond blijven en over het 

algemeen pas op hoge leeftijd last krijgen van chronische 

aandoeningen (zoals reuma, artrose, dementie, beroerte). 

� De oudere van nu is mobieler dan de oudere van vroeger en circa 80% 

heeft geen moeite om zich buitenhuis te verplaatsen.  

� De wensen van ouderen ten aanzien van de woonomgeving zijn op veel 

punten niet veel anders dan bij andere groepen. Ouderen besteden wel 

meer tijd in en om de woning. 

� Veel oudere huishoudens geven de voorkeur aan een gewone 

eengezinswoning en zijn overwegend tevreden over hun woonsituatie.  

                                                        
9
 Welbevinden heeft betrekking op factoren zoals gezondheid, zelfredzaamheid, lichamelijke 
en geestelijke conditie, beschikbare technologie en hulpmiddelen, zelfstandigheid, 
competentie en dergelijke. 
10
 Eddy Buiting, Themanummer van ‘Aannemer’, september 2003 over doorwerken in de 

bouw. 
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VAN GRIJZE MUIS NAAR ZILVEREN VOS  

 

Er is steeds minder sprake van een abrupte overgang zoals vroeger 

(‘uitgerangeerd’), maar van geleidelijk ouder worden. Over het geheel genomen is 

de welstand verbeterd en zijn de mogelijkheden, die bijdragen aan het 

welbevinden, toegenomen. Dit gaat gepaard  met zo lang mogelijk behoud van 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waarbij (de verhouding binnen) het 

activiteitenpatroon (werk, vrije tijd e.d.) verandert met elke nieuwe lichting ouderen 

die een eigen, breder en meer divers repertoire meeneemt. Het moment naar de 

vierde en laatste levensfase verloopt voor velen wel abrupt. Daarbij verloopt in 

enkele jaren de lichamelijke aftakeling heel snel, neemt de afhankelijkheid snel toe 

en wordt het activiteitenpatroon steeds soberder.  

 

Ondersteunende signalen uit literatuur en praktijk:  

Doorwerken: goede en goedkope uitzendsenioren al dan niet in deeltijd, als 

adviseur, niet achter de geraniums gaan zitten.  

Doorleren: trim opnieuw en voortdurend je hersens. 

Doorrijden: meer autogebruik onder senioren. 

Doorsporten: meer actieve (buiten)sporten, meer diverse individuele vrije tijd. 

Doorreizen: meer en vaker op vakantie, actiever, minder koffievisites en meer  

specifieke vrijetijdslocaties, rusteloze passanten. 

Doorleven: langer gezond. 

Tegengestelde signalen uit literatuur en praktijk: 

Minder vaak naar buiten, meer in huis en meer TV kijken. 

Minder participatie, meer verveling. 

Minder variatie, meer van hetzelfde in meer tijd per activiteit. 

Minder ver weg, meer in recreatiegebieden dichtbij de woonplaats. 

Meer ziekte bij lagere SES-groepen (w.o. Turken en Marokkanen) (n.d. SES is de 

sociaal-economische status). 

Meer sterftekans door achterstallig onderhoud aan woning en woonomgeving. 

Minder overheid dus meer op jezelf aangewezen zijn.  

Minder succes van ‘verleidelijke’ alternatieven voor de auto.  
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� In het algemeen zijn ouderen wel minder verhuisgeneigd dan andere 

huishoudens. 

� Ouderen zijn niet allemaal eenzaam of verkeren in isolement. Ze 

beschikken over het algemeen over een behoorlijk sociaal netwerk, 

waarbij zelfstandig wonenden overigens een groter netwerk hebben dan 

tehuisbewoners.  

Is dit voldoende om de vraag in de aanhef van dit hoofdstuk negatief te 

beantwoorden? De verleiding is groot, maar er is een aantal zaken waar ik 

nog even de vinger op wil leggen. Het betreft de veronderstellingen over de 

zelfstandigheid, de mobiliteit en de functionele opbouw van wijken. 

 

Zelfstandig onderdak? 

Hoewel het gros van de ouderen nu aangeeft liefst zo lang mogelijk 

zelfstandig gehuisvest te willen blijven en het merendeel nu ook nog in een 

eengezinshuis woont11, zullen ouderen in de zogenaamde vierde 

levensfase12 en het groeiend aantal oudere alleenstaanden13 in toenemende 

mate een beroep gaan doen op vormen van collectief wonen met zorg. Dit 

komt omdat de Nederlandse bevolking in het algemeen (mannen en 

vrouwen) in de toekomst gemiddeld minder tijd zal besteden aan 

vrijwilligerswerk en onbetaalde zorg en meer tijd aan betaald werk, vrije tijd 

en (eigen) ouderschapsverlof14. Oudere zorgbehoevenden kunnen dan 

minder terugvallen op familie (eigen kinderen) en vrijwilligers 

(‘burgerschapstaken’) en moeten in toenemende mate een beroep doen op 

intramurale professionele zorg, bijvoorbeeld in zorginstellingen of zorghotels. 

Gevoed door het gevoel van toenemende kwetsbaarheid en afnemende 

overheidsbemoeienis raken zij op zichzelf en op elkaar aangewezen. Om de 

afnemende zorg betaalbaar te houden en dreigende vereenzaming tegen te  

                                                        
11
 Op dit moment woont 92% van de ouderen zelfstandig. 

12
 De vierde levensfase is de fase van toenemende lichamelijke en geestelijke handicaps bij 

veel ouderen aan het eind van hun leven. Deze periode begint gemiddeld gezien rond het 
75

e
 levensjaar. De periode dat ouderen ernstige lichamelijke klachten hebben en 

zorgbehoevend en afhankelijk van anderen zijn is dus doorgaans beperkt. 
13
 Op dit moment bestaat de bevolking al voor 61% uit één- en tweepersoonshuishoudens – 

waarvan de heft éénpersoons – terwijl de woningvoorraad voor 71% is opgebouwd uit 
eengezinswoningen. Overigens bestaat het merendeel van de categorie oudere 
alleenstaanden uit vrouwen. 
14
 Peter Ester e.a., Werken, zorgen en vrije tijd in de eenentwintigste eeuw, Rotterdam 2002. 
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VAN OPBERGEN NAAR HERBERGEN  

 

Er is steeds minder sprake van ‘geadviseerde’ verhuizing naar een kleiner en 

passend onderdak zoals vroeger, maar steeds meer sprake van het zo lang 

mogelijk zelfstandig willen en kunnen (minder kwetsbaar) blijven wonen in de eigen 

wijk en blijven leven in het eigen sociale netwerk en pas overstappen naar een 

zorgappartement of nultredenwoning met een professioneel zorgnetwerk in de 

vierde levensfase. Welstand en welbevinden zijn langdurig in balans. 

 

Ondersteunende signalen uit literatuur en praktijk: 

Meer zorg op maat in de wijk. 

Meer zorgvoorzieningen binnen handbereik. 

Meer macht en verbeterde inkomensposities. 

Toenemend gemiddeld opleidingsniveau. 

Hogere eisen aan comfort, ruimte en kwaliteit. 

Meer werkplaatsen voor ouderen. 

Meer laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de buurt. 

Niet eenzaam zijn zij die vroeg beginnen met een goed sociaal netwerk. 

Meer consultatiebureaus voor ouderen. 

Meer wijkcentra als centrum van zorg & welzijn. 

Meer zorgkruispunten in de wijk. 

Meer kleinschalige clusters voor intensieve hulp in de wijk. 

Meer zitplaatsen in de openbare ruimte. 

Meer aangepaste vervoersmogelijkheden (rollator, stadsmobiel, WVG). 

Beter een goede buur dan een verre vriend. 

Meer passende ICT, overige techniek en domotica. 

Tegengestelde signalen uit literatuur en praktijk:  

Minder burgerschapstaken en minder zorgaandacht van naasten 

Minder vrienden; generatiegenoten vallen weg; vereenzaming 

Minder woonideaal en meer molensteen. 

Minder kwaliteit want woning en wijk verouderen met de bewoners mee. 

Minder mensen, verdunning van wijken. 

Minder (draagvlak voor) voorzieningen. 

Minder valide: Vierhonderd meter is ver lopen. 

Minder vertrouwen en groeiende gevoelens van onveiligheid 

Minder kwaliteit van mobiliteit (minder openbaar vervoer, minder vaardigheden om 

zelf auto te rijden). 
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gaan (generatiegenoten en vrienden vallen weg), zullen sommige thans 

zelfstandig wonende senioren zich (willen) nestelen in elkaars buurt in de 

bestaande stad en dicht bij voorzieningen15. Een tweede argument dat de 

veronderstelde behoefte aan zelfstandig wonen van ouderen nuanceert, is de 

vooral bij allochtone ouderen aanwezige behoefte of gewoonte om bij familie 

en kinderen te wonen, bijvoorbeeld in de vorm van meergezinswoningen.   

 

Mobiliteit? 

Ouderen willen ook liefst zo lang mogelijk mobiel blijven. Dat heeft te maken 

met actief blijven en genieten van de vrijheid. Het belang van de auto in het 

verplaatsingsgedrag zal toenemen. De oudere wordt nu nog teveel 

geïdentificeerd als belangrijke doelgroep voor het huidige openbaar vervoer. 

In veel beleidsstukken wordt dan ook het huidige openbaar vervoer een grote 

rol toebedacht om de mobiliteit van ouderen te faciliteren. In de nabije 

toekomst mag verwacht worden dat de (toch al kleine rol) van het openbaar 

vervoer verder zal afkalven. Dat is niet alleen een gevolg van het opheffen 

van onrendabele lijnen door vervoersbedrijven16, maar vooral een gevolg van 

toegenomen autobezit en autogebruik door ouderen17. Zo steeg het 

autogebruik voor vrijetijdsactiviteiten tussen de jaren zeventig en begin jaren 

negentig met gemiddeld 13% voor de gehele bevolking en bedroeg de 

toename onder de groep gepensioneerden 38%18. Dit betekent dat ook het 

door sommigen wel gepropageerde beleid om ouderenhuisvesting te situeren 

in nabijheid van haltes van openbaar vervoer, genuanceerd mag worden. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat ouderen zich voor het merendeel te voet 

en met de fiets verplaatsen voor activiteiten zoals winkelen, wandelen en 

visites. Ouderen zoeken dan ook vaker dan anderen hun contacten en 

voorzieningen dichtbij. Als je niet meer durft te fietsen of te wandelen, is de 

rollator een uitkomst ter ondersteuning van het lopen. Daarnaast zou ter 

aanvulling meer gedacht moeten worden aan de taxi en aan alternatieve 

vormen van collectief vervoer, bijvoorbeeld d.m.v. kleine busjes. 

                                                        
15
 Aldus Schoemakers-Salkinoja & Timmermans, Rapportage ouderen 2001. 

16
 Ouderen mijden in hun verplaatsingsgedrag de drukke tijdstippen en vooral buiten de spits 

worden openbaarvervoerlijnen gesaneerd. 
17
 Ongeveer driekwart van de mannen heeft de beschikking over een auto in het huishouden,  

18
 SCP 1994 
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Mobiliteit 
 

Het gemiddeld aantal verplaatsingen per dag daalt naarmate mensen ouder 

worden. Dat is bijvoorbeeld onderzocht voor de periode 1978 tot 1994. Het blijkt 

dat men in de leeftijdsgroep 45 - 54 gemiddeld 3,6 verplaatsingen per dag maakt, 

maar dat de 75+-ers dat maar 1,8 keer per dag doen. Een steeds grotere groep 

mensen komt op de enquêtedag zelfs de deur niet uit. Bij de mensen van 45 - 54 

jaar is dat 14%, maar bij de 75+ groep is dat 44%.  

Voor wat betreft de activiteiten van ouderen is het algemene patroon: in de 

ochtend winkelen als belangrijkste activiteit, in de namiddag tussen 3 en 4 uur 

vooral vrijetijdsactiviteiten en op visite gaan. Duidelijk is dat men de drukste tijden 

mijdt. Ouderen verplaatsen zich trouwens voor het merendeel van hun 

verplaatsingen te voet of met de fiets (zie tabel). De auto is ook een belangrijk 

vervoermiddel. Ongeveer driekwart van de mannen heeft de beschikking over 

een auto in het huishouden. Het openbaar vervoer neemt een ondergeschikte 

positie in. Het is vooral wat hoger waar de auto minder wordt gebruikt. De 

meeste ouderen zeggen het openbaar vervoer niet nodig te hebben omdat ze 

een auto kunnen gebruiken.  
Percentages gebruikte vervoermiddelen (meerdere mogelijk) 

 Finland  Oost Duitsland  West Duitstand  Hongarije  Italië  Nederland  Totaal  

openbaar vervoer 7 8 5 17 7 12 8 

auto bestuurder 31 21 28 6 39 28 27 

auto passagier 14 11 7 4 13 14 11 

fiets 13 12 7 17 1 14 10 

te voet 40 51 56 67 44 33 48 

Totaal N= 3052  2911 2920 1625 2810 1533 14851 

bron: MOBILATE 2000, Mart Tacken. 
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Wijkopbouw? 

Uit de literatuur komen veel signalen over de door ouderen wenselijk geachte 

outillage van buurt of wijk. Die signalen hebben overigens vaak betrekking op 

hulpbehoevende bejaarden. Het leefmilieu van ouderen dient voldoende 

keuzemogelijkheden voor hen te bieden. Er moet voldoende draagvlak 

blijven voor voorzieningen en een neergaande spiraal van afbraak van 

vitaliteit van de wijk moet worden voorkomen. Er wordt ook wel gesproken 

van een drempelloze buurt met tal van op ouderen gerichte voorzieningen19.    

Voorkomen zou moeten worden dat er ouderenenclaves gaan ontstaan, 

omdat dan een proces kan gaan optreden van ruimtelijke verdunning annex 

verlies van draagvlak voor voorzieningen en een proces van ‘dubbele 

veroudering’: niet alleen de bevolking veroudert, maar de objecten en 

omgeving in de wijk ook – met navenante risico’s voor de gezondheid en 

verhoging van de sterftekans20.  

Veel van de verlangens die ouderen hebben ten aanzien van hun 

leefomgeving (zoals voldoende, toegankelijke voorzieningen, winkels en 

postkantoor, veiligheid, afwisseling, ontmoetingsplekken) gelden q.q. echter 

ook voor andere bevolkingsgroepen. Een geschikte omgeving voor ouderen 

is dus een geschikte omgeving voor allen. Het ‘design for all’-principe uit de 

woningbouw, zou ook voor de wijkopbouw of zelfs voor de ontwikkeling van 

de stad als geheel moeten gelden (de levensloopbestendige wijk en stad).  

    

                                                        
19
 het wemelt in de literatuur van plannen en ideeën voor diverse vormen van zorgcentra in 

de wijk, zoals wijkzorgzones, zorgkruispunten, kleinschalige poli-achtige clusters – ook als 
uitvalsbasis voor zorgverstrekkers, gezinszorg, thuisverpleging, warme maaltijden en de 
klusjesman. Daarnaast wordt veelvuldig gepleit voor meer multifunctionele wijkcentra voor 
jong en oud in de wijk met recreatieve en culturele activiteiten en accommodatie voor 
dagopvang,  fysiotherapie, gymnastiek, informatievoorziening, restaurant, cybercafé, 
boodschappendienst en tafeltje-dek-je voorzieningen. 
20
 Personen met een lage sociaal-economische status (SES) leven gemiddeld gezien korter 

en brengen ook meer jaren in ziekte door dan personen met een hogere SES. Deze SES-
verschillen blijken tot op hoge leeftijd te blijven bestaan. Ook het hebben van een klein 
sociaal netwerk of weinig sociale contacten blijken belangrijke risicofactoren. De grootste 
vooruitgang in de volksgezondheid is geboekt in de preventie met de aanleg van riolering en 
waterleiding, betere huisvesting en verbeterde arbeidsomstandigheden. Juist deze generale 
omstandigheden verslechteren momenteel door de voorrang die wordt gegeven aan 
welvaartscheppende activiteiten wat in de grote steden al heeft geleid tot een verhoogde 
sterftekans voor deze kwetsbare groepen. Voorheen verslagen ziekten als tbc duiken 
opnieuw op, onbekende exotische ziekten doen (via toerisme) hun intrede. 
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 Recreatie 
 

In 2002 is in de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de recreatie van 

senioren. De ondervraagde Zuid-Hollandse senioren brengen binnenshuis hun tijd 

vooral door met televisie kijken, gedrukte media en boeken lezen en naar de radio 

luisteren. Buitenshuis richt een meerderheid zich op bezoek aan familie, bekenden 

of de kerk. Bijna driekwart van de respondenten legt meer dan eens per maand 

dergelijke bezoeken af. Landelijk gezien is de tijd die ouderen aan sport of 

beweging besteden enorm toegenomen. De sporttijd onder ouderen is in de 

periode 1975-2000 gestegen met een factor 4,5 onder 50-64 jarigen en met een 

factor 9 onder 65-plussers. Fietsen en wandelen als doel op zich worden door de 

ondervraagde senioren het meest genoemd als vorm van sport en beweging. Hoe 

jonger de senior, hoe vaker men een actieve sport onderneemt. Een ruime 

meerderheid bezoekt recreatiegebieden in Zuid-Holland (84%). Het gaat dan 

meestal om specifieke recreatiegebieden dicht bij de woonplaats.  

 

Met name pensionering, een veranderende sociale omgeving of een 

verslechterende gezondheidssituatie zijn van invloed op de hoeveelheid tijd die 

men besteedt aan recreatie. De meeste mensen ondernemen ook op oudere 

leeftijd nog steeds dezelfde activiteiten als voorheen. Blijkbaar verandert de 

voorkeur voor bepaalde activiteiten niet met het ouder worden. Ook voor de 

toekomst heeft men over het algemeen geen uitgesproken plannen. Degenen die 

jonger dan 65 jaar zijn van plan minder binnen de provinciegrenzen te verblijven, 

en meer verre tochten elders in het land en in het buitenland te maken. De oudere 

senioren geven aan meer binnen Zuid-Holland te gaan recreëren omdat men niet 

langer mobiel genoeg is om ver weg te gaan. Vanwege de stijging van het 

gemiddelde opleidingsniveau in de komende jaren, is wel te verwachten dat men 

meer eisen zal gaan stellen aan de kwaliteit van voorzieningen.  

 

(Bron: Van grijze muis tot grijze panter. Senioren, vrije tijd en recreatie in Zuid-Holland, door drs. 

M.A.J. Vossen en drs. M.W.H. Engelen. Research voor Beleid in opdracht van de provincie Zuid-

Holland, Leiden, november 2002). 
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Conclusie 

Op basis van het voorgaande kan ik concluderen dat - op een aantal punten 

na - er geen reden is om in het nationale ruimtelijke beleid specifiek rekening 

te houden met ontplooiingsbehoeften van doorsnee ouderen. Hun 

verlangens zijn gemiddeld gezien hetzelfde als de rest van de bevolking, 

d.w.z.: leuk en veilig wonen in een doorsnee, goed onderhouden wijk met 

voldoende voorzieningen21. Het rijk zou echter wel moeten toezien op de 

leefomstandigheden van zorgbehoevende en/of alleenstaande ouderen (zie 

hieronder). 

In eerste instantie zou de term ‘basiskwaliteit’ uit de Nota Ruimte kunnen 

voldoen als ondergrens van ruimtelijke plannen. Toch wordt deze term erg 

fysiek geïnterpreteerd in de zin van (de grotere opgaven op het gebied van) 

waterbeleid, bundelingsbeleid, landschap en milieuvereisten. De vijf 

basiswaarden uit de Vierde nota over de ruimtelijke ordening spreken wat dat 

betreft meer aan: een goed onderhouden omgeving, een schoon milieu, een 

veilige omgeving, ruimtelijke keuzevrijheid en ruimtelijke verscheidenheid22. 

Met name deze twee laatste waarden zouden in mijn ogen aan de 

‘basiskwaliteit’ moeten worden toegevoegd omdat daardoor de legitimering 

wordt gecreëerd voor eventuele beleidsinterventies ten gunste van ouderen. 

Daarbij denk ik aan de volgende betekenissen: 

 

Ruimtelijke keuzevrijheid : voldoende differentiatie aan woningen en 

voorzieningen voor verschillende bevolkingscategorieën in gebieden en 

voorkomen van onvrijwillig isolement en verschraling. Dit zegt vooral iets 

over de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van gebieden, onder andere 

af te meten aan het voor ouderen geschikte aanbod aan woningen en de 

aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen op loopafstand. 

 

Ruimtelijke verscheidenheid: voldoende verscheidenheid en variatie in de 

dagelijkse leefomgeving ter verhoging van de attractiviteit, veiligheid en de 

identiteit. Dit zegt vooral iets over de belevingswaarde van gebieden en het  

                                                        
21
 Zie wat dat betreft de nieuwe aanpak van het ouderenbeleid in de gemeente Groningen, 

opgenomen in het tekstkader op blz. 34 van dit rapport. 
22
 Vierde nota, deel A: beleidsvoornemen, blz. 38. 
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Onderwijs 
 

De ouderen van straks zullen gemiddeld gezien beter zijn opgeleid dan de ouderen 

van vandaag, omdat juist in de afgelopen decennia de deelname aan het (hoger) 

onderwijs een enorme vlucht heeft genomen. Daarnaast zullen ouderen massaal 

gebruik gaan maken van het hoger onderwijs voor ouderen (HOVO). In vergelijking 

met andere landen loopt Nederland daarmee niet voorop. In Duitsland is het 

aanschuifsysteem op de hogescholen al jaren ingeburgerd. Zweden heeft speciale 

universiteiten voor gepensioneerden en de universiteit van Lyon startte al veertig 

jaar geleden met seniorencursussen. In Nederland kwam het HOVO pas van de 

grond vanaf 1990, het jaar dat de Vereniging HOVO Nederland werd opgericht. In 

tien jaar tijd is het aantal ouderen dat cursussen volgt aan hogeschool of 

universiteit gegroeid tot 15.000.  

André den Draak (77) zat tijdens de cursus `Een samenleving voor alle leeftijden' 

aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ooit eens in een collegezaal met 200 

andere grijze studenten. Den Draak was na zijn pensionering een tijd actief in het 

vrijwilligerswerk, maar dit bevredigde hem niet. "Ik wilde wat anders dan anders", 

zegt hij. "De hersens fit houden." Veel cursisten geven soortgelijke redenen op 

voor hun belangstelling. Het gaat hen om bijblijven, ter ontspanning of om andere 

mensen tegen te komen, maar vooral om het opdoen van kennis. "De 

samenhangen van de wereld waarin je leeft beter leren begrijpen", zegt mevrouw 

Rita Boon-Schilling (74).   

De HOVO-colleges worden overdag en buiten de spits gegeven. Het vak 

cultuurgeschiedenis staat met stip genoteerd, maar daarnaast volgen de senioren 

ook colleges over quantummechanica, bio-ethiek en geesteswetenschappen.  

De pioniersfase is nu achter de rug. Nu stellen universiteiten en hogescholen hun 

collegezalen nog gratis ter beschikking voor HOVO. Veel docenten krijgen slechts 

een onkostenvergoeding. Een cursus kost daardoor zelden meer dan 350 gulden. 

In de toekomst zal het HOVO niet ontkomen aan een professionele bedrijfsvoering.  

 

(Bron: Moniek Broos, Observant, Universiteit Maastricht (www.observant.unimaas.nl) 

 



Ouderen en Ruimte in Nederland 

Locus ruimtelijke verkenningen 25 

behoud van karakteristieke verschillen, herbergzaamheid, onderhoud en het 

voorkomen van criminaliteit23.  

 

Beide waarden van basiskwaliteit verdienen het om nader operationeel 

uitgewerkt te worden. Als goed voorbeeld kan dienen de verkennende studie 

over de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad en sociale veiligheid van 

de RPD uit 198524, een studie die op zich aan herijking toe is.  

 

Gezien de voornemens ten aanzien van de rol van de rijksoverheid voor de 

systeemverantwoordelijkheid en die van decentrale overheden voor de 

verantwoordelijkheid voor de regie en uitvoering van het ruimtelijke beleid, 

zou het rijk moeten monitoren of in het provinciale en lokale ruimtelijke beleid 

voldoende rekening gehouden wordt met: 

A. De wensen van ouderen ten aanzien van het wonen. Streven naar een 

brede schakering van keuzemogelijkheden tussen zelfstandig wonen 

met extramurale zorg en niet-zelfstandig wonen met intramurale zorg. 

Dat betekent niet alleen zorgen voor voldoende nultredenwoningen, 

maar ook zorgen voor meer instellingen en meergezinswoningen, 

afgestemd op de te verwachten variatie in de vraag dan wel behoefte 

aan collectieve arrangementen (‘verzorgd wonen’). 

B. De wensen van ouderen ten aanzien van de bereikbaarheid van 

plekken. Gezien de frequentie van hun verplaatsingen te voet of met 

de fiets dient allereerst een verscheidenheid aan voorzieningen dicht 

bij huis te worden gerealiseerd. Dit betekent feitelijk een 

herwaardering van het buurt- en wijkwinkelcentrum en het tegengaan 

van verschraling van het aanbod aan voorzieningen op dat 

schaalniveau. Optimale ontsluiting met verschillende vervoerwijzen 

betekent zorgen voor veilige, comfortabele en heldere routes voor 

langzaam verkeer25, een goede auto-infrastructuur, een eigen 

parkeerplaats bij de woning, voldoende parkeerruimte bij winkelcentra 

en voorzieningen én veilige en goed toegankelijke (nieuwe vormen 

                                                        
23
 Zie o.a. ‘Stedebouw met het oog op sociale veiligheid’, VROM 1985. 

24
 ‘Maakt de gelegenheid de dader’, Rijksplanologische Dienst, Den Haag 1985. 

25
 Waarbij te denken is aan scheiding van verkeerssoorten, verlichting, bewegwijzering, 

onderhoud aan infrastructuur, toegankelijkheid van routes en dergelijke. 
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van) collectief vervoer, zoals bijvoorbeeld een op ouderen gericht 

kleinschalig bussysteem.  

C. De wensen van ouderen ten aanzien van de diversiteit van de 

bevolkingssamenstelling. Dat betekent bij herstructurering en 

transformatie van de bestaande stad streven naar  meer gevarieerde, 

heterogene wijken. Dit vergroot de kans op het ontstaan dan wel 

behoud van goed functionerende sociale netwerken tussen 

verschillende bevolkingscategorieën. Gezien de actieradius van veel 

ouderen is hiervoor vooral het schaalniveau van wijk en buurt relevant.  
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VAN SCHEIDEN OF MENGEN NAAR SCHEIDEN EN COMBINEREN 

 

Er is steeds minder sprake van uitplaatsing van ouderen naar specifiek voor hen bestemde 

oorden en instellingen (vaak  buiten de stad) zoals vroeger (‘bejaard in het bos’), maar 

steeds meer sprake van steden die met een gedifferentieerd aanbod ruimte willen bieden 

aan alle leeftijdsgroepen die leven waar en met wie men wil en waar jong en oud, gezond 

en minder gezond door elkaar lopen, verblijven en netwerken. 

 

Ondersteunende signalen uit literatuur en praktijk: 

Meer open woonzorgzones als onderdeel van een gewone doorsnee wijk. 

Meer voorkeuren van ouderen voor centrumstedelijk en dorpsachtig wonen. 

Voorkeuren van allochtonen voor nabijheid familie en kinderen. 

Meer onderling hulpbetoon ouderen en met jongeren. 

Meer (ook goedkopere) beroepsarbeid door ouderen dan voorheen. 

Meer aandacht voor leermeesterschap van oud naar jong. 

Meer aanscherping bestaande uittredingsregelingen. 

Meer diverse vrijetijdsbesteding.  

Meer accent op de levensloop als meerkeuzebiografie. 

Meer gevarieerd aanbod op de woningmarkt. 

Meer oog van corporaties voor zorgarrangementen. 

Tegengestelde signalen uit literatuur en praktijk: 

Minder inclusieve en meer exclusieve seniorendorpen. 

Ons kent ons in ouderencommunes en gesloten woongroepen. 

Minder retourmigratie en meer trek van ouderen uit de grote stad. 

De markt blijft eengezinshuizen bouwen. 

Minder betaalbare woningen in de stad. 

Minder durf en meer genegeerd worden, gevoel van onnuttig zijn. 

Minder beschikbaarheid van zorg. 

Minder bereidheid tot samenwerking. 

Teveel knelpunten in wetgeving, regels, financiering.  
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4. Ruimte voor ouderen 

 

Het nationale ruimtelijke beleid zou tijdig kunnen voorsorteren op de extra 

ruimtebehoefte vanwege de vergrijzing. Is de ruimtebehoefte van ouderen 

dermate omvangrijk dat nieuwe afwegingen ten opzichte van overige 

ruimtevragende functies in het nationale ruimtelijke beleid gewenst zijn? 

 

Sinds de Vijfde nota RO26 is het gebruikelijk om de ruimtebehoefte uit te 

drukken als ‘ruimtedruk’. De ruimtedruk vanwege de vergrijzing is op de 

eerste plaats de extra ruimte die nodig is voor woningbouw door het aantal 

nieuw te bouwen en te verbouwen woningen en zorgsteunpunten te 

vermenigvuldigen met het aantal daarvoor gewenste vierkante meters27. De 

regionale verdeling van deze opgave laat de volgende toptien van de 

behoefte aan nultredenwoningen zien in de zorgregio’s28: 

1. Arnhem 

2. Zuidoost-Brabant 

3. Utrecht 

4. Noordoost Brabant 

5. Noord-Holland Noord 

6. Twente 

7. West-Brabant 

8. Noord-Limburg 

9. Flevoland 

10. Drenthe 

Opvallend is dat de behoefte zich vrijwel concentreert buiten de Randstad 

Holland (m.u.v. de zorgregio Utrecht). Ouderen zijn op dit moment 

oververtegenwoordigd in de provincies Drenthe en Zeeland. De provincie 

Noord-Brabant zal naar verwachting echter in de toekomst de grootste groei 

laten zien. De zogenaamde pensioenmigratie zal vooral gericht zijn op de  

                                                        
26
 Deel 1, beleidsvoornemen. Het vervolg wordt inmiddels Nota Ruimte genoemd. 

27
 Dat kan – ook regionaal - berekend worden op basis van de aantallen genoemd in de brief 

van de minister van VROM en de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer, 
‘Investeren voor de Toekomst; de kwantitatieve opgave voor wonen, zorg en welzijn’, 
september 2003. 
28
 VROM/ABF Research, 2003 
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Bron: Visser, P. en H.L. Pálsdóttir (2004) Ruimte voor ouderen, onderzoek uitgevoerd in het 

kader van de Verkenning van de Ruimte, Ruimtelijk Planbureau (nog te verschijnen).
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Bron: Visser, P. en H.L. Pálsdóttir (2004) Ruimte voor ouderen, onderzoek uitgevoerd in het 

kader van de Verkenning van de Ruimte, Ruimtelijk Planbureau (nog te verschijnen). 
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provincies Drenthe, Gelderland en Zeeland. Daar worden aantrekkelijke 

woonmilieus ontwikkeld voor de meer welgestelde ouderen, voornamelijk 

afkomstig uit de Randstad. Overigens neemt deze migratie op dit moment 

nog geen hoge vlucht, maar het is niet onwaarschijnlijk dat zich in de 

toekomst meer ouderen zullen vestigen op het platteland, ook buiten de 

Randstad. Die trend sluit aan op de observatie dat steeds meer jonge 

senioren de grote steden verlaten om zich te vestigen in de suburbane 

gebieden in het westen van het land. Lokaal gezien zullen dan ook vooral de 

gebieden buiten het westen van het land in 2015 het grootse aantal 

huishoudens van 65 jaar en ouder hebben. Het is daarbij aan de gemeenten 

om voldoende huisvesting op te nemen in beleidsplannen en om de 

maatschappelijke voorzieningen te organiseren29 en aan provincies om “een 

belangrijke taak te hebben in stimulerende, aanjagende en faciliterende zin. 

De provincies monitoren de regionale en lokale ontwikkelingen, de 

subsidieregelingen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening, de 

uitgifte van woningbouwcontingenten en sociale agenda’s en streekplannen. 

Zij moeten er op toezien dat er in bestemmingsplannen voldoende ruimte 

wordt gereserveerd voor wonen met zorg.”30 Conform het gestelde in het 

vorige hoofdstuk zou daarbij rekening gehouden moeten worden met een 

mogelijk grotere vraag naar niet-zelfstandig wonen.  

 

Niet alleen de aantallen woningen zijn hierbij overigens van belang, ook de 

grootte en de locatiekeuze. In de bouwopgave zou meer rekening gehouden 

moeten worden met het bouwen van grotere woningen, die het bijvoorbeeld 

mogelijk maken om thuiszorg te verstrekken vanwege toegenomen 

extramuralisering (bijv. extra logeerkamer voor de mantelzorger). Vanuit het 

‘design for all’ principe kan de extra ruimte door andere bewoners gebruikt 

worden als werkkamer, kantoor, hobbyruimte of kamer voor de inwonende 

grootmoeder. De markt lijkt overigens prima in staat om nieuwe woonvormen 

voor ouderen te ontwikkelen, zoals de woonboerderijen op het platteland. 

Naarmate meer woningen groter zullen worden uitgevoerd (en de ruimtelijke  

                                                        
29
 nu conform de Welzijnswet, straks conform de Wet Maatschappelijke Zorg. 

30
 Antwoord op kamervraag nr. 44, 11 februari 2004. 
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dichtheid van plannen daalt), neemt de vraag naar benodigde ruimte toe en 

navenant in principe de potentiële conflicten met overige ruimtevragers, zoals 

groen, water, natuur, infrastructuur en dergelijke. Het is aan lokale partijen 

om maatwerk te verzorgen, dus ook om af te stemmen met overige 

ruimteclaims. Voor woonplannen en woonvisies en de inrichting van de 

openbare ruimte lijkt op dit moment wel enige aandacht te bestaan31. Voor 

de vraag naar afweging echter nog nauwelijks. 

 

Dit hangt samen met de locatiekeuze. De Algemene Rekenkamer signaleert 

dat het bijzonder moeilijk blijkt te zijn om geschikte locaties te vinden voor het 

bouwen van ouderenwoningen en het stichten van woonzorgcomplexen32. 

Vaak heeft dat te maken met torenhoge kosten, waarbij de grondprijs een 

belangrijke rol speelt. Maar het rijk neemt hier geen rol in de afweging en zal 

en wil hooguit informeren en stimuleren. Het risico is evenwel dat er 

onvoldoende geschikte en betaalbare locaties voorhanden komen voor kleine 

gedeconcentreerde zorginstellingen in de wijk, noch voor betaalbare 

woningen met zorginfrastructuur. Daarnaast zijn de andere vormen van 

ruimtegebruik van belang, zoals de locatiekeuzen voor bijvoorbeeld 

bedrijventerreinen. Indirect kunnen deze ontwikkelingen van grote invloed 

zijn op de ruimtelijke voorkeuren en het ruimtelijk gedrag van toekomstige 

ouderen omdat daardoor de keuzeruimte ingeperkt wordt.  

 

De rijksoverheid kijkt naar de decentrale overheden om het beleid op dit 

terrein verder te ontwikkelen en te implementeren. In overwegende mate 

gaat het daarbij om de combinatie van beide sectoren van wonen en zorg. 

Gezien de ruimtebehoefte en de problemen om locaties te vinden, is ook de 

facetlijn van de ruimtelijke planning van belang. Is nu de ruimtebehoefte van 

ouderen dermate omvangrijk dat nieuwe afwegingen ten opzichte van 

                                                        
31
 Volgens een onderzoek van Seinpost i.o.v. Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg 

verloopt bij 41 woonzorgzoneprojecten in ons land de samenwerking tussen 
woningcorporatie, gemeente, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen goed, maar de 
voortgang is tot nu toe onvoldoende. Vooral wet- en regelgeving in de sfeer van zorg, welzijn 
en wonen en de financiën lijken belangrijke struikelblokken te zijn.  
32
 Algemene Rekenkamer, Wonen, welzijn en zorg van ouderen, juni 2003. Overigens 

signaleert de Rekenkamer ook dat er nog onvoldoende inzicht is in de kwalitatieve en 
kwantitatieve discrepantie tussen vraag en aanbod, zodat men niet exact weet wat er nu en 
in de toekomst gedaan moet worden. 
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overige ruimtevragende functies in het nationale ruimtelijke beleid gewenst 

zijn? 

 

Voor het antwoord wil ik aansluiten op het concept van het stedelijk netwerk. 

In de Nota Ruimte van dit kabinet wordt als sturend concept voor de 

bundeling van de verstedelijking het stedelijk netwerk geïntroduceerd. Dit 

concept wordt in sterke mate benaderd vanuit economie en infrastructuur en 

het lijkt sterk geënt op de werkende mens. In het kielzog daarvan wordt in de 

Nota Ruimte de vitaliteit van stedelijke centra benadrukt, waarin ook 

voorzieningen, zorg, recreatie en dergelijke dienen te worden gebundeld in 

zogenaamde ‘dienstenknooppunten’, en de zorg voor het buitengebied waar 

voldoende ruimte dient te zijn voor parken, groengebieden en 

recreatiemogelijkheden. Hierbij wil ik twee kanttekeningen plaatsen. 

 

Op de eerste plaats een opmerking over de schaal van stedelijke netwerken. 

Hoewel de Nota Ruimte daarover niets concreet meldt, heeft één van de 

achterliggende veronderstellingen van het concept stedelijke netwerken 

betrekking op voortborduren op maatschappelijke en economische 

tendensen naar grootschaligheid (zoals een uitgestrekter ‘stadsgewest’ als 

arbeidsmarkt, de bundeling van voorzieningen in een beperkt aantal 

centra/knooppunten, grotere afstanden). Wellicht voor vele inwoners van de 

stedelijke netwerken, maar in ieder geval voor veel ouderen is het stedelijk 

netwerk niet echt relevant als schaalniveau voor het dagelijks functioneren.  

De bundeling van voorzieningen in enkele grootschalige diensten-

knooppunten zou zelfs ten koste kunnen gaan van de keuzemogelijkheden 

en zelfredzaamheid van veel ouderen, omdat die knooppunten óf te ver weg 

liggen, óf ten koste gaan van de voorzieningen in de eigen buurt. Nabijheid 

en spreiding van (toegankelijke) voorzieningen verdienen dan ook verreweg 

de voorkeur. Dat geldt ook voor specifieke recreatie- en groenvoorzieningen, 

gezien de voorkeur van veel ouderen voor recreatie nabij de woonplek33. Het 

stedelijk netwerk als concept lijkt dan ook vooral toegesneden op het 

                                                        
33
 M.A.J. Vossen en M.W.H. Engelen, Senioren, vrije tijd en recreatie in Zuid-Holland, Leiden 

2002. Deze bevinding wordt ondersteund door het eerder gememoreerde wandelen en 
fietsen als meest dominante verplaatsingswijze van ouderen. 
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functioneren van de economie en de noden van de werkende of studerende 

bevolking. Voor veel ouderen zou de kleine schaal meer nadruk moeten 

krijgen. Met name naarmate ouderen hulpbehoevend worden vragen ze een 

aangepaste inrichting en infrastructuur om maatschappelijk te kunnen blijven 

participeren. Het concept van de stedelijke netwerken negeert deze wensen. 

 

Op de tweede plaats de voornemens ten aanzien van optimale benutting van 

bebouwd gebied in de stedelijke en de suburbane gebieden van de stedelijke 

netwerken. Er wordt in de Nota Ruimte wel een lans gebroken voor het 

opknappen van achterstandsgebieden in de stad en het revitaliseren van 

verouderde bedrijventerreinen, maar er is hoegenaamd geen aandacht voor 

revitalisering van stad én suburb uit oogpunt van de wensen van ouderen. 

Enerzijds is dat een fysieke opgave om bijvoorbeeld de sluipende verdunning 

van wijken te keren34, maar belangrijker nog dan de fysieke opgave is de 

sociale opgave: het sociale netwerk is voor de meeste ouderen belangrijker 

dan een mooie woning. Het op grote schaal gaan bouwen van zogenaamde 

nultredenwoningen (of het herstructureren van de bestaande voorraad in die 

richting) verdient hier zeker niet de voorkeur. Veeleer gaat het om een op de 

vraag afgestemde dosering en schakering van verschillende typen woningen 

en (zorg)voorzieningen en daarbij moet meer aandacht uitgaan naar nieuwe 

vormen van niet-zelfstandig wonen (zie vorig hoofdstuk), uiteraard mede in 

relatie tot kleinschalige zorginstellingen in de wijk.   

 

Conclusie 

In de huidige plannen van het kabinet voor de nationale ruimtelijke ordening 

(Nota Ruimte) is hoegenaamd geen aandacht voor de ruimtebehoefte van 

verschillende bevolkingscategorieën, laat staan voor ouderen. Dat is een 

gemiste kans uit oogpunt van de zorg voor de basiskwaliteit van de 

leefomgeving, beschikbare locaties en voorzieningen en de 

transformatieopgave van buurt en wijk. Uit de ervaringen tot nu toe met het 

bouwen van ouderenwoningen en het stichten van woonzorgcomplexen blijkt 

                                                        
34
 Met het verstrijken der jaren treden voorspelbare verdunningsmomenten in buurten en 

wijken op. Eerst rond het moment van het intreden van de lege nestfase (‘halvering van de 
buurtpopulatie’) en vervolgens bij verweduwing. 
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dat het moeilijk is om daarvoor geschikte locaties te vinden voor Ook het 

nieuwe ruimtelijke concept van de stedelijke netwerken biedt hiervoor geen 

handvatten. Integendeel, het lijkt juist ten koste te gaan van de 

keuzemogelijkheden en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid van 

ouderen. Het rijk zou moeten monitoren of in het provinciale en lokale 

ruimtelijke beleid voldoende rekening gehouden wordt met: 

A. Spreiding van zorg- en overige voorzieningen over de stedelijke kernen 

en suburbs ‘naar de oudere gebruiker toe’ (nabijheid, toegankelijkheid).  

Dat betekent: minder bundelen in zogenaamde grootschalige 

dienstenknooppunten, meer spreiding in de vorm van kleinschalige wijk- 

en buurtcentra. 

B. Revitalisering van stedelijke en suburbane gebieden als sociaal-fysieke 

opgave met meer nadruk op ‘verzorgd wonen’. Dat betekent: 

zelfredzame ouderen doppen hun boontjes wel; afhankelijke ouderen 

verdienen extra en zwaardere zorg.   

C. Verbeteren van de bereikbaarheid van de onderdelen van het stedelijk 

netwerk door middel van betere benutting van de auto-infrastructuur als 

belangrijkste hoofddrager van het stedelijk netwerk met nieuwe vormen 

van collectief vervoer als ondersteunend systeem en een uitgekiend, 

comfortabel en veilig stelsel van fiets- en wandelpaden als onderliggend 

wijk- en buurtnetwerk (tevens bruikbaar voor rollators en elektrische 

ouderenmobielen). 
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Voorbeeld Groningen 
 

Kern van de recente visie van de gemeente Groningen is om het ouderenbeleid af 

te schaffen. Alleen voor de relatief kleine groep kwetsbare (hoog-)bejaarden zijn 

speciale arrangementen nodig. In 2020 (de streefdatum van de gemeente) moet 

het in de stad prettig toeven zijn voor iedereen, dus ook voor ouderen. In zo’n stad 

maakt het niet uit hoe oud je bent. De nadruk ligt op een gezond samengaan van 

diverse leefstijlen. De stad van overmorgen kenmerkt zich daarom door 

gezamenlijkheid, levensloopbestendigheid, veiligheid en flexibiliteit in wonen en 

daaromheen georganiseerde (zorg)voorzieningen. Het RO-beleid houdt daarbij 

rekening met de vorming van zorg- en dienstverleningslocaties op korte afstand 

van de ouderenwoningen. Zo ontstaat over de stad een netwerk van 

woonzorgzones.  

Voor de huidige woningvoorraad in Groningen is een behoorlijke kwaliteitsslag 

noodzakelijk. Een aantal ouderen geeft aan samen te willen leven in ‘complexen’ 

waar wonen, zorg en leven worden gedeeld op een individuele basis. Deze 

moderne ‘senior villages’ hebben een open verbinding met de omgeving, waarbij 

de gemeenschappelijke voorzieningen ook toegankelijk zijn voor andere 

buurtbewoners. Het zijn daarmee mini woon-zorg-zones geworden. De groeiende 

groep actieve ouderen (vanaf 55 jaar) met een midden- en hoog inkomen is 

daarnaast ook geinteresseerd in relatief luxe appartementen met veel comfort, 

gemak, veiligheid en gezondheid in huis.  Om de sociale huurvoorraad aan de 

eisen van ook minder vermogende ouderen te laten voldoen, wordt een fors 

verbeterprogramma uitgevoerd. De corporaties spelen hier een centrale rol.  

Ouderen blijven – ook in Groningen - steeds mobieler. Ook hebben de meeste 

ouderen een duidelijke voorkeur voor de eigen auto. Van de senioren in Groningen 

geeft 87% aan over voldoende vervoermiddelen te beschikken. Veel senioren 

gebruiken de fiets. De gemeente wil daarom meer vrijliggende fietspaden en 

fietsstroken langs bestaande wegen en meer fietscomfort door bestaande 

tegelpaden te asfalteren, door een fietsvriendelijker afstelling van verkeerslichten, 

meer stallingvoorzieningen en een betere bewegwijzering. Ook wordt gedacht aan  

windvrije fietsroutes, fiets deel/huur/leaseplannen, systemen van deel-, huur- of 

abonnementauto’s en aan een op ouderen gericht kleinschalig bussysteem. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 

Veel ouderen redden zich wel; daarvoor is geen bijzonder nationaal ruimtelijk 

beleid nodig. Marktpartijen in samenspel met provincies en gemeenten zullen 

voor hen geëigende oplossingen vinden. Het is voldoende wanneer het rijk 

die ontwikkelingen volgt. Ik vind dat op vier punten het rijk zich bijzondere 

inspanningen zou mogen getroosten, namelijk:  

 

I. De rijksoverheid heeft een bijzondere verplichting voor een deel van 

de ouderenpopulatie, namelijk de hoogbejaarden (vaak alleenstaande 

vrouwen) en ouderen met een slechte lichamelijke en/of geestelijke 

gezondheid. Hun maatschappelijke positie is kwetsbaarder dan die 

van de andere ouderen. Daarbij dient oog te zijn voor 

keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld zelfstandig wonen dan wel niet-

zelfstandig wonen), voor de nabijheid van voorzieningen 

(toegankelijkheid, veiligheid) en de spreiding van voorzieningen 

(bereikbaarheid). Het beleidsconcept van de stedelijke netwerken 

dient daarom ook toegesneden te worden op de vraag van ouderen. 

Voor de mobiliteit van ouderen dient daarbij oog te zijn voor de 

combinatie van adequate auto-ontsluiting, aanvullende collectieve 

systemen (zoals kleine busjes) en routes voor langzaam verkeer.  

 

II. Ook heeft de rijksoverheid een bijzondere verplichting om het bouwen 

van ouderenwoningen en het stichten van woonzorgcomplexen op 

geschikte locaties in en buiten de bestaande steden te faciliteren. De 

ervaring leert dat geld (m.n. grondkosten) een belemmerende factor is 

om geschikte locaties te ontwikkelen. Het ligt niet zozeer aan gebrek 

aan samenwerking of trage processen (waarvoor aanjaagteams nodig 

zouden zijn). Plekken die geschikt zijn liggen overigens niet allemaal 

in het groen aan de rand van de stad, maar vooral in het bestaande 

stedelijke weefsel van steden en suburbane gebieden. De 

totstandkoming van projecten kan door het rijk gestimuleerd worden 

door een voorbeeldenboek uit te brengen, waarin niet alleen de fraaie 

plaatjes centraal staan, maar vooral informatie en uitleg over wet- en 
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regelgeving en de verschillende financieringsmogelijkheden. Het rijk 

zou bovendien als vervolg op de Tijdelijke Woonzorg-

stimuleringsregeling een stimuleringsregeling voor Sociaal Bouwen 

(voor ouderen, meergezinswoningen, kleinschalige zorgcentra e.d.) in 

het leven kunnen roepen.  

 

III. Met het oog op de ontplooiingsmogelijkheden van ouderen zouden 

aan de ‘basiskwaliteiten’ uit de Nota Ruimte twee kwaliteiten moeten 

worden toegevoegd, namelijk: 

A. Ruimtelijke keuzevrijheid: voldoende differentiatie aan 

woningen en voorzieningen voor verschillende 

bevolkingscategorieën in gebieden en voorkomen van 

onvrijwillig isolement en verschraling. Dit zegt vooral iets over 

de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van gebieden.  

B. Ruimtelijke verscheidenheid: voldoende verscheidenheid en 

variatie in de dagelijkse leefomgeving ter verhoging van de 

attractiviteit, veiligheid en de identiteit. Dit zegt vooral iets 

over de belevingswaarde van gebieden. 

Beide nieuwe basiskwaliteiten dienen als randvoorwaarden de basis 

te vormen om te interveniëren in plannen van lagere overheden 

wanneer onvoldoende hieraan tegemoet gekomen wordt. 

 

IV. Het rijk zou moeten monitoren of in het provinciale en lokale 

ruimtelijke beleid voldoende rekening gehouden wordt met: 

A. Wel: voldoende mogelijkheden voor verzorgd wonen in 

instellingen en meergezinswoningen.  

Niet: iedereen zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen.  

B. Wel: verbetering van de bereikbaarheid door betere benutting 

van de auto-infrastructuur als belangrijke veilige hoofddrager 

van het stedelijk netwerk, collectief vervoer als aanvullend 

systeem en een uitgekiend en veilig stelsel van fiets- en 

wandelpaden als onderliggend wijk- en buurtnetwerk.  

Niet: ouderen persé in het openbaar vervoer. 
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C. Wel: voldoende ouderenhuisvesting in gevarieerde, 

heterogene wijken.  

Niet: ouderen in homogene grijze buurten. 

D. Wel: voldoende spreiding van zorg- en overige voorzieningen 

over de stedelijke kernen en suburbs ‘naar de oudere 

gebruiker toe’ op basis van nabijheid en toegankelijkheid.  

Niet: bundelen van voorzieningen in enkele grootschalige 

centra van het stedelijk netwerk. 

E. Wel: revitalisering van stedelijke en suburbane gebieden als 

sociaal-fysieke opgave voor alle bevolkingsgroepen, inclusief 

ouderen.   

Niet: ouderenbeleid als louter fysieke opgave.    

 
Terugblikkend is in deze verkenning naar vermogen een indicatief antwoord 

gegeven op beide vragen uit hoofdstuk 2. Er is ruimtelijk beleid nodig om bij 

te dragen aan een volwaardige maatschappelijke participatie van vooral 

hulpbehoevende, kwetsbare ouderen. In ruimtelijk opzicht vertaalt zich dat 

vooral in de schaal (afstand, keuzemogelijkheden) en menging van functies 

en bevolkingscategorieën (heterogene wijken, diversiteit aan voorzieningen). 

De behoeftepatronen van ouderen vragen in dit opzicht niet zozeer om 

grootschalige stedelijke netwerken maar om een verscheidenheid aan 

kleinschalige, veilige en toegankelijke dagelijkse leefomgevingen.  

 

Mijn verkenning heeft daarnaast ook nieuwe vragen opgeroepen.  

Er is nader onderzoek gewenst naar woon(zorg)voorkeuren van ouderen in 

relatie tot het aanbod op de regionale woningmarkt. Er is thans onvoldoende 

inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve discrepanties tussen vraag en 

aanbod zodat men op lokaal niveau niet exact weet wat er nu en in de nabije 

toekomst gedaan moet worden35. In dit onderzoek zou de vraag omtrent het 

al dan niet bij familie willen/moeten wonen, moeten worden meegenomen. 

 

Er is voorts nader onderzoek nodig met betrekking tot de operationalisering 

van de twee basiskwaliteiten van keuzevrijheid en verscheidenheid. 

                                                        
35
 Algemene Rekenkamer, 2004. 
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Denkbaar is een interdisciplinair project waarin verschillende milieus voor 

ouderen voorbeeldmatig worden uitgewerkt en gevisualiseerd op het vlak van 

woningdifferentiatie, sociale netwerken, voorzieningen, routes, veiligheid en 

dergelijke36. In een dergelijk project kunnen ook de door mij bij het concept 

van het stedelijk netwerk geplaatste kanttekeningen worden meegenomen 

ten aanzien van de gewenste kleinschalige oplossingen37. 

 

Ook is nader onderzoek gewenst op het vlak van toekomstige 

activiteitenpatronen van ouderen. Keer op keer lijkt het alsof in de 

beleidsontwikkeling het referentiepunt gelegd wordt bij de huidige generatie 

van ouderen, terwijl het juist voor ruimtelijke beleid – dat zo’n lange adem 

van realisering kent – veel relevanter is om te kijken naar gedrag en 

voorkeuren van de huidige generaties van 45- tot 55-jarigen. Deze generatie 

heeft thans al een uitgebreider repertoire dan de huidige 65-plussers en het 

is vrijwel zeker dat ze dat repertoire graag willen continueren wanneer ze 

ouder geworden zijn. Dat betekent zeer waarschijnlijk dat de automobiliteit 

verder zal toenemen, dat de vraag naar nieuwe voorzieningen en een grote 

diversiteit aan mogelijkheden in de vrije tijd zal groeien, dat er een groeiende 

vraag zal zijn naar zowel centrumstedelijk als landelijk wonen en dat het 

activiteitenpatroon van veel ouderen een mengvorm te zien zal geven van 

arbeid, zorg en ontspanning. Belangrijkste aandachtspunt voor nader 

onderzoek is dan ook in mijn ogen het uitwerken van alternatieve 

denkoefeningen in de vorm van verscheidene ‘als…, dan…’scenario’s. 

Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan nomadisch gedrag van ouderen op 

Europese schaal (scenario Grenzeloos Oud), de ruimtelijke effecten van 

inkomensachteruitgang bij het merendeel der ouderen (scenario Nieuwe 

Armoede), de ruimte die nodig is voor een plotselinge grootschalige toename 

van hulpbehoevendheid van ouderen (scenario Ruimte voor Zorg) of aan het 

ruimtebeslag en de ruimtelijke gevolgen van grootschalige introductie van 

nieuwe vormen van individueel/collectief vervoer voor ouderen (scenario De 

Mobiele Oudere).  

                                                        
36
 Vergelijk der uitwerking in ‘Verscheidenheid in vogelvlucht’, Rijksplanologische Dienst, 

Den Haag. 
37
 Bijvoorbeeld in de vorm van herijking of herintroductie van de in voorbije planologische 

dagen gebruikelijke hiërarchie van winkelcentra. 
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Bijlage 1: Checklist Ouderen en Ruimte 

 

De functie van deze checklist is om de gedachten van de lezer te prikkelen 

ten aanzien van vanzelfsprekende en niet-vanzelfsprekende mogelijkheden 

en nieuwe kansen op het terrein van ruimte en vergrijzing op het 

schaalniveau van de woning, de wijk, de stad en de streek. Het verdient 

aanbeveling om deze lijst werkende weg uit te breiden of op te schonen met 

ideeën en suggesties op basis van concrete ervaringen ‘in het veld’. 

 

WONINGWONINGWONINGWONING    

� Maak de woning levensloopbestendig, flexibel. 

� Zorg voor grotere woningen met meer ruimte in de woning voor werk, 

vrije tijd, zorgvoorzieningen, fysiek en virtueel netwerken en 

(zorg)logeren. 

� Vergroot de keuzevrijheid door meer variatie in het aanbod. 

� Vergroot de toegankelijkheid door meer inpandige gebouwde 

parkeervoorzieningen. 

� Combineer verdichten en verdunnen door woningen te splitsen en/of 

te vergroten afhankelijk van maatschappelijke vraag en woningtype. 

 

WIJKWIJKWIJKWIJK    

� Maak de wijk meer gemengd en qua vorm meer divers en 

levensloopbestendig met onder meer woningen in koop/huur, 

bovenkant/onderkant, groot/klein, niet alleen gelijkgestemden. 

� Zorg voor nieuwe vormen van meergezinswoningen, combi- of duo-

woningen voor (allochtone) ouderen en hun familie. 

� Zorg voor meer variatie in ruimtelijke functies, werkplaatsen, 

leerplekken, markt e.d., maak een wijk om een leven lang te leren. 

� Respecteer een Stiltecentrum (= onthaasting). 

� Organiseer meer all-in zorgvoorzieningen, wijkzorgzones, 

zorgkruispunt, kleinschalige poli-achtige zorgclusters, ook als 

uitvalsbasis voor zorgverstrekkers, zoals gezinszorg, thuisverpleging, 

warme maaltijden, klusjesdienst (= Gezonde Wijk).  
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� Bouw een uitstekend multifunctioneel wijkcentrum voor jong en oud in 

de wijk met recreatieve en culturele activiteiten en accommodatie voor 

dagopvang,  fysiotherapie, gymnastiek, informatievoorziening, 

restaurant, cybercafé, boodschappendienst en tafeltje-dek-je 

voorziening (= Hart van de Wijk). 

� Maak meer ontmoetingsruimte en hangplekken voor ouderen, 

beschut, zitgelegenheid, informeel. 

� Ga variëren met dichtheden en woonvormen, zoals verzorgd wonen 

nabij zorgknoop, beschut wonen, woongroepen en zo min mogelijk 

gesloten wooncomplexen (= Open Wijk). 

� Zorg voor optimale toegankelijkheid en interne bereikbaarheid (veilige 

en degelijke routes voor langzaam verkeer, nieuwe 

vervoersconcepten, vraagafhankelijk collectief vervoer zoals de belbus 

en voldoende ruimte voor ontsluiting en stalling van de eigen auto of 

de auto op afroep (= Toegankelijke Wijk) 

 

STADSTADSTADSTAD    

� Maak een robuust intern netwerk van zorgzones als zorgnet dat de 

wijkzorgzones verbindt (= stadszorgdrager). 

� Ontwikkel op multimodale knooppunten van verkeer (auto/openbaar 

vervoer) ook voldoende en 24 uur per dag bereikbare zorgfuncties en 

instellingen, zorginstellingen op het transferium (= zorgknoop). 

� Zorg voor optimale externe bereikbaarheid auto en openbaar vervoer 

met heldere routes, veiligheid, comfort, leesbaarheid, bekende 

frequenties, parkeerverwijssystemen (= ‘design for all’). 

� Respecteer voldoende variatie in verschillende typen van stedelijke 

milieus. 

� Geef expliciet vorm aan specifieke kwaliteitseisen van ouderen ten 

aanzien van recreatie en vrijetijdsmilieus, zowel voor senioren zelf als 

in relatie tot hun kleinkinderen. 

� Regel meer op ouderen gerichte vormen van permanente educatie 

(HOVO), kunst en cultuur. 
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� Ploeg de ervaring van ouderen terug door middel van 

leermeestercentra (nieuwe gilden) op bedrijventerreinen (= Strip voor 

de Gouden Handjes). 

 

STREEKSTREEKSTREEKSTREEK    

� Bewaak voldoende variatie in woningaanbod en zorg tussen 

hoogstedelijke en dorpslandelijke milieus.   

� Leg voldoende recreatiemogelijkheden op maat aan binnen de 

stedelijke invloedssfeer (= Groene Sterren van Formaat). 

� Maak meer kampeermogelijkheden binnen de stedelijke invloedssfeer 

(= Campersite). 

� Herstructureer verouderd geworden regionale bedrijventerreinen tot 

vrijplaatsen voor leermeesters. 

� Benut het hoofdwegennet beter door 1 strook per rijrichting te 

reserveren voor voertuigen met in-car systemen voor automatische 

geleiding (= doelgroepstrook; laat-je-rijden). 

� Houdt rekening met belangstelling voor trek uit het Westen van het 

land naar stillere delen van Nederland dan wel naar Noordwest 

Europa, zoals de Ardennen, Denemarken, Schotse eilanden (‘Senior 

Islands & Valleys’).  

� Houdt rekening met belangstelling voor trek uit Nederland naar de 

Florida’s en Sunbelts van Zuidelijk Europa (‘Silver & Golden Bellies’). 

 



Ouderen en Ruimte in Nederland 

Locus ruimtelijke verkenningen 50 



Ouderen en Ruimte in Nederland 

Locus ruimtelijke verkenningen 51 

Bijlage 2: verslag expertmeeting Ouderen en Ruimte 

 

Datum:  19 februari 2004, 9.30-12.30 uur 

Plaats:  VROM dependance Bellevue, Den Haag 

Deelnemers: Joos Droogleever Fortuijn (Universiteit van Amsterdam), Thuis 

Torreman (Kennisnetwerk Sociaal Beleid X-S2), Harry Nijhuis 

(Universiteit van Amsterdam), Leo Eichperger (Ruimtelijk 

Planbureau), Johan van der Leeuw (Nederlands Instituut voor 

Zorg en Welzijn), Mart Tacken (Bouwkunde TU Delft), Pearl 

Dykstra (Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut), 

Hans van Putten (Stichting Thomashuizen), Yvon Brant 

(Vereniging Groepswonen door Ouderen), Marijke Mootz (Raad 

voor Maatschappelijke Ontwikkeling), Matthé van Oostrom 

(ministerie VROM, DG Wonen), Arjen van der Burg (ministerie 

VROM, DG Ruimte), Geert Sterringa (ministerie VROM, DG 

Ruimte), Jenneken Berends (ministerie VROM, DG Ruimte), 

Peter Heerema (Locus). Voor fysieke en virtuele adressen zie 

bijlage 1. 

 

1. Opening en verwachtingen  

De expertmeeting wordt om 9.30 door Peter Heerema geopend. Deze 

bijeenkomst is onderdeel van een verkenning, die door Locus wordt 

uitgevoerd in opdracht van DG Ruimte van het ministerie van VROM, naar de 

vraag op welke wijze het (nationale) ruimtelijke beleid zou kunnen inspelen 

op de komende vergrijzing. De deelnemers vandaag zijn in feite pioniers, 

omdat niet eerder zo’n bijeenkomst in deze samenstelling met deskundigen 

uit het veld door VROM is georganiseerd. Het belang is evident in die zin dat 

er nog absoluut geen helder beeld is of en op welke wijze het ruimtelijk beleid 

kan anticiperen op de komende vergrijzing. Ter vergelijking: in de jaren zestig 

van de vorige eeuw was er in het ruimtelijk beleid wel een helder beeld over 

de relatie tussen huishoudens (veel grote gezinnen) en ruimtelijk beleid 

(groeikernen). Misschien dat vandaag de aanzet gegeven kan worden tot 

nieuwe beleidsontwikkeling.  Welke omstandigheden zou het nationale 
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ruimtelijke beleid kunnen beïnvloeden om het leven voor ouderen 

aantrekkelijker te maken? 

Daarbij komt dat er in de afgelopen jaren een kentering in het denken is over 

de kwaliteit van het ouder worden. Oud worden is niet alleen een zorg, maar 

ook een luxe in de vorm van extra leef-tijd. Dat betekent dat we vandaag 

onszelf niet hoeven te beperken tot problemen, hindernissen of obstakels, 

maar ook en vooral kunnen ingaan op (nieuwe) kansen en mogelijkheden op 

het vlak van ouder worden en ruimtelijk beleid. De opbouw van de 

bijeenkomst is daarom gestructureerd rond drie invalshoeken: (1) 

maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen, (2) waarden van ouderen 

vanuit het perspectief van ruimtelijke kwaliteit en (3) de eventuele rol van 

(rijks)planologen (voor programma, zie bijlage 2).  

 

2. Voorstelronde 

Voor de voorstelronde wordt de aanwezigen gevraagd eerst een moment stil 

te staan bij wat zij zelf, persoonlijk, belangrijk vinden bij het ouder worden. Dit 

levert in willekeurige volgorde het volgende overzicht aan 

‘consumentenwensen’ op:    

� Minder of geen bemoeienis door overheden, misschien alleen als het 

écht nodig is. 

� Zo lang mogelijk actief kunnen blijven. 

� Mobiel kunnen blijven met auto of openbaar vervoer. 

� Bereikbare voorzieningen. 

� Veilig wonen in een ontspannen stedelijk woonmilieu. 

� Maatwerk woning en woonomgeving temidden van gelijkgestemden. 

� Planologen staan dichter bij het dagelijks leven, brug tussen beleid en 

praktijk, vooral lokale oplossingen. 

� De organisatie van de ruimte en de rol van de overheid ten opzichte 

van de rol van de burger zijn meer toegesneden op het ouder zijn. 

� Niet verstoppen achter de geraniums. 

� Ruimte voor privé-keuzes, ook in het vervoer. 

� Gevoel van veiligheid als bewoner en voor het zorgpersoneel. 

� Langer kunnen blijven werken. 

� Eigen huis met mooi uitzicht. 
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� Wonen in een gemengde buurt van jong en oud door elkaar heen. 

Het is niet denkbeeldig dat deze eigen consumentenwensen van invloed zijn 

op ieders perceptie van het vraagstuk. Dimensies van zelfredzaamheid, 

keuzevrijheid en minder bemoeienis door de overheid lopen als rode draden 

door deze eigen wensen heen. 

 

3. Maatschappelijke uitdagingen 

De eerste discussieronde gaat over de definitie van de situatie c.q. het 

vraagstuk en de eventuele problemen, kansen en uitdagingen. Over wie 

hebben we het en welke wensen en verwachtingen hebben zij? Dat gaat ook 

over aantallen, verschillen, variatie in activiteitenpatronen en over cijfers en 

beelden. Relevante thema’s zijn o.a.: wonen en levensloopbestendig 

bouwen, werken en arbeidsparticipatie (bijv. in de kenniseconomie), 

onderwijs, vrije tijd, zorg en zorgfaciliteiten (bijv. familiekring), mobiliteit, 

omgang met elkaar, sociale cohesie, binding, veiligheid, omstructureren van 

de samenleving op basis van een lager bevolkingsaantal en dergelijke. 

De deelnemers gaan in drie groepen uiteen en kiezen als eerste invalshoek 

voor hun gesprek één van de drie maatschappelijke thema’s uit de vooraf 

toegezonden discussienotitie (zie bijlage 3). 

 

GROEP 1: Van grijze muis naar zilveren vos. 

Dit gesprek wordt gevoerd door Leo Eichperger, Pearl Dykstra, Mart Tacken, 

Thijs Torreman en Geert Sterringa. De stelling in de discussienotitie is dat er 

steeds minder sprake is van een abrupte overgang zoals vroeger 

(‘uitgerangeerd’), maar van geleidelijk ouder worden. Het beeld is dat over 

het geheel genomen de welstand verbeterd is en dat de mogelijkheden, die 

bijdragen aan het welbevinden, zijn toegenomen. Dit gaat gepaard  met zo 

lang mogelijk behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waarbij (de 

verhouding binnen) het activiteitenpatroon (werk, vrije tijd e.d.) verandert met 

elke nieuwe lichting ouderen die een eigen, breder en meer divers repertoire 

meeneemt. Het moment naar de vierde en laatste levensfase verloopt voor 

velen wel abrupt. Daarbij verloopt in enkele jaren de lichamelijke aftakeling 

heel snel, neemt de afhankelijkheid snel toe en wordt het activiteitenpatroon 

steeds soberder. 
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De groep nuanceert deze stelling in zoverre dat: 

� Er moet meer aandacht zijn voor diversiteit. We praten niet over een 

homogene categorie, maar over grote variaties op basis van 

gezondheid, inkomen, sexe, generaties, informeel netwerk en 

opleiding.  

� Er moet meer aandacht zijn voor regionale verschillen. Er is 

bijvoorbeeld sprake van selectieve migratie (‘snowbirds’) die van regio 

tot regio verschillend uitpakt. Bovendien is er sprake van regionale 

verschillen in bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen. 

Daarbij is ook te denken aan de aanwezigheid van probleemwijken uit 

de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw (waar  ouderen, die 

minder kansrijk zijn, zijn blijven hangen) en aan delen van het landelijk 

gebied. 

 

GROEP 2: Van opbergen naar herbergen 

Dit gesprek wordt gevoerd door Johan van der Leeuw, Hans van Putten, 

Yvon Brant, Harry Nijhuis en Jenneken Berends. De stelling in de 

discussienotitie is dat er steeds minder sprake is van ‘geadviseerde’ 

verhuizing naar een kleiner en passend onderdak zoals vroeger, maar steeds 

meer sprake van het zo lang mogelijk zelfstandig willen en kunnen (minder 

kwetsbaar) blijven wonen in de eigen wijk en blijven leven in het eigen 

sociale netwerk en pas overstappen naar een zorgappartement of 

nultredenwoning met een professioneel zorgnetwerk in de vierde levensfase. 

Welstand en welbevinden zijn langdurig in balans. De discussie in de groep 

brengt het volgende naar voren: 

� De overheid zou zich minder of in het geheel niet met ontwikkelingen 

moeten bemoeien en ruimte moeten bieden aan de civil society. 

� Ouderen zijn ook gewone mensen en dus niet zo verschillend van 

elkaar als de rest van de bevolking. 

� Zorgverzekeraars dienen meer ruimte te bieden voor individuele 

polissen en niet-collectieve accommodaties. 

� Vooral gemeenten dienen de woonzorgzones op te pakken en de 

zorgvriendelijke wijk te promoten en te regelen in 

bestemmingsplannen. 
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� We moeten het ziekenhuismodel loslaten en überhaupt het denken in 

modellen loslaten. 

� De herberg nieuwe stijl (bijvoorbeeld voor niet zieke, dementerende 

ouderen) dient onderdeel van de samenleving te zijn en niet 

daarbuiten geplaatst te worden. 

� Vrijwilligers zouden op een andere wijze gemobiliseerd moeten 

worden. 

� Ouderen zouden ook meer ervaring moeten kunnen opdoen met het 

leren van weerbaarheid. 

� De mantelzorg wordt nu nog veel te sterk vanuit economische 

belangen en motieven ingezet; er zou meer aandacht moeten zijn voor 

kwalitatieve leefaspecten, ook bij planologen. 

� Verpleeghuizen zouden omgezet moeten worden in kleinschalige 

clusters, bijvoorbeeld maximaal zes personen bij elkaar met in totaal 

een viertal clusters in een 24 uur draaiende unit. 

� Meer mogelijkheden voor zelf geïnitieerde en samengestelde 

woongroepen. 

� Meer inzetten op aantrekkelijke locaties, d.w.z. geen negatief sociaal 

stigma. 

 

GROEP 3: Van scheiden naar mengen 

Deelnemers aan deze groep zijn Joos Drooglever Fortuijn, Marijke Mootz, 

Matthé van Oostrom en Arjen van der Burg. De stelling in de discussienotitie 

is dat er steeds minder sprake is van uitplaatsing van ouderen naar specifiek 

voor hen bestemde oorden en instellingen (vaak  buiten de stad) zoals 

vroeger (‘bejaard in het bos’), maar steeds meer sprake van steden die met 

een gedifferentieerd aanbod ruimte willen bieden aan alle leeftijdsgroepen 

die leven waar en met wie men wil en waar jong en oud, gezond en minder 

gezond door elkaar lopen, verblijven en netwerken. De discussie in de groep 

leidt tot de volgende aanvullingen en kanttekeningen: 

� Er is geen sprake van scheiden of mengen, maar van scheiden én 

mengen op basis van keuzevrijheid. 

� Er zou meer aandacht moeten zijn voor scheiden en mengen in relatie 

tot de relatief onbekende wensen van oudere allochtonen. 
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� Een overheid die zich minder bemoeit met ouderen moet niet leiden 

tot situaties van isolement. 

� Meer ruimte voor experimenten, meer vrijheid in de regelgeving. 

� Bij mobiliteit gaat het om het slim combineren van afzonderlijke 

oplossingen. 

� Relativeer het zo lang mogelijk zelfstandig willen en kunnen blijven 

wonen. 

� Immigratie van zorgpersoneel? 

� Er blijft ook behoefte aan instellingen. 

� Het sociale netwerk is belangrijker dan een mooie woning. 

� De pensioenmigratie is geen omvangrijke stroom en het gaat om 

enkele concentratielocaties. Er wordt geen grote uittocht verwacht. 

� Relativeer het beeld van kapitaalkrachtige ouderen. 

 

Na afloop van deze discussiegroepen worden de belangrijkste resultaten 

plenair teruggekoppeld. Een paar punten springen in het oog. Er is veel te 

doen rond diversiteit (verschillende consumentenwensen – ook rijk en arm) 

en ruimtelijke variatie (niet overal hetzelfde). Ook is de ruimtelijke schaal een 

belangrijk punt (kleinschalige units versus grootschalige instellingen), als ook 

de benadering van het probleem als individueel of collectief vraagstuk c.q. 

individuele of collectieve arrangementen (civil society). Er zou ook een betere 

infrastructuur in brede zin moeten zijn op basis waarvan meer ruimte is voor 

eigen keuzen en experimenten. 

 

4. Ruimtelijke inrichting en ordening 

In het ruimtelijk beleid staat sinds jaren de term ‘ruimtelijke kwaliteit’ centraal 

voor de te realiseren doelen en ambities waarbij het draait om de samenhang 

tussen te onderscheiden gebruikswaarden, belevingswaarden en 

toekomstwaarden van projecten, artefacten en gebieden in de ogen van 

belanghebbenden. Dat is eigenlijk al zo sinds de Romeinen. Als we het over 

kwaliteit hebben gaat het meestal over deze waarden en over belangen van 

betrokkenen en de betekenissen die zij relevant vinden. Dat gaan we nu ook 

doen vanuit het perspectief van ouderen en ruimtelijke kwaliteit met 

gebruikmaking van de Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit van Habiforum (zie 
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www.habiforum.nl). Dat is experimenteel omdat tot nu toe deze werkbank wel 

gebruikt is wanneer het ging om concrete gebiedsgerichte projecten, maar 

nog niet gebruikt is om vanuit een bepaalde maatschappelijke categorie te 

komen tot kernwaarden met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Het protocol 

hiervoor bestaat uit een viertal stappen. Eerst bepaalt iedere deelnemer 

afzonderlijk de in zijn of haar ogen meest belangrijke ruimtelijke waarden op 

basis van de waarden in de Werkbank (n.b.: er zijn door de deelnemers geen 

nieuwe waarden toegevoegd). Vervolgens worden deze scores ingevuld in 

de matrix ruimtelijke kwaliteit van Habiforum, waarna discussie en prioriteren 

(‘top 3’) plaatsvindt. Het resultaat van de matrix is opgenomen in bijlage 4. 

Als meest belangrijke waarden kwamen naar voren:  

1. Keuzemogelijkheid : de omgeving biedt keuzemogelijkheden voor 

verschillende sociale groepen en leefstijlen. 

2. Sociale veiligheid : mensen voelen zich veilig in de openbare ruimte. 

Onveiligheid maakt delen ervan ontoegankelijk. 

3. Sociaal draagvlak : wijken en regio’s moeten leefbaar blijven. Er moet 

voldoende draagvlak blijven voor voorzieningen. Een neergaande 

spiraal van afbraak van vitaliteit en voorzieningen moet worden 

voorkomen.  

Deze waarden zijn te beschouwen als een set basiswaarden. Naast deze top 

drie werd ook gescoord op waarden met betrekking tot bereikbaarheid, 

verbondenheid, eerlijke verdeling, culturele diversiteit, imago, gezonde 

ecosystemen en erfgoed en culturele vernieuwing. Het zwaartepunt ligt 

evenwel vooral op de sociale belangen bij gebruikswaarde, belevingswaarde 

en toekomstwaarde.  

 

5. De rol van de rijksplanologen 

Het motto voor deze laatste ronde van discussie is: help DG Ruimte! Daarbij 

kunnen  de volgende vragen aan de orde zijn: 

1. Wat heb je van het rijk nodig? 

2. Is er op dit terrein überhaupt de wens/noodzaak voor ruimtelijk 

rijksbeleid of is het meer aan provincies en gemeenten? 

3. Wat zijn hinderpalen, hindernissen? 
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4. Zijn er sectorale tegendraadse signalen, bijvoorbeeld tussen 

verschillende departementen die eerst opgelost zouden moeten 

worden? 

5. Wie doet wat? Wie is verantwoordelijk? 

6. Kunnen we al bepaalde regels of instrumenten inzetten?  

7. Wat zou de volgende stap moeten zijn van DG Ruimte na vandaag? 

 

De brainstorm levert het volgende op: 

� De relatie tussen ouderen en ruimte speelt vooral op regionaal en lokaal 

niveau. Het rijk zou alleen een adequaat raamwerk moeten bieden, 

waarin een bescheiden rol past voor rijksplanologen. 

� Vanuit rijksbeleid zou scherper moeten worden toegezien op regionale 

ontwikkelingen. 

� Er zouden meer experimenten gestimuleerd moeten worden (informatie, 

organisatie en financiën). 

� Succesvolle experimenten moeten kunnen worden omgezet in een 

structurele aanpak. 

� De evaluatie van experimenten behoort vast onderdeel te zijn van de 

projecten. 

� Meer leren van ‘bad and best practices’: analyseren, lessen trekken, 

lacunes opsporen en de ervaringen overdraagbaar maken. 

� Niet mikken op 1000 bloemen die misschien gaan bloeien, maar mik op 

de totstandkoming van 10 bloembedjes. 

� Ga met de stofkam door de regelgeving van het ministerie van VROM. 

Welke regels zijn overbodig of werken belemmerend? 

� Opzetten van kenniscentra voor vertaling van de dagelijkse praktijk in 

beleidstaal (zgn. Communities of Practice). 

� Bestudeer, becommentarieer en geef de minister adviezen over de Wet 

Maatschappelijke Zorg van VWS in relatie tot de beleidsterreinen van 

VROM. 

� Volg de modernisering van de AWBZ. 

� Praat met VWS, het NIZW, het Kenniscentrum Wonen en Zorg, de SEV, 

de Woonbond, de BNsP, de themacommissie ouderenbeleid van de 

Tweede Kamer en dergelijke (bijvoorbeeld over de beleidsbrief, 
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zorgsteunpunten en financiering) om samen te komen tot meer 

helderheid in institutionele arrangementen en geldstromen ten behoeve 

van betere communicatie richting burgers en lagere overheden. 

 

De conclusie is vooral dat de rijksoverheid (w.o. VROM) in beter onderling 

overleg heldere kaders dient te stellen op basis waarvan lagere overheden 

en particulieren naar eigen initiatief en verantwoordelijkheid aan de slag 

kunnen. Gehoord de discussie tijdens deze meeting dient daarbij oog te zijn 

voor keuzemogelijkheden (ruimte bieden, maatwerk, experimenteren, variatie 

aan consumentenwensen, zelfredzaamheid), bereikbaarheid (mobiliteit, 

toegang, veiligheid, isolement) en de spreiding van voorzieningen (nabijheid, 

draagvlak, sociale infrastructuur). Leren van elkaar en van experimenten zou 

beter gecommuniceerd moeten worden en daar zijn inmiddels ook wel 

kanalen voor, zoals het Kennisnetwerk Sociaal Beleid, die ook door VROM 

ingeschakeld zouden kunnen worden.  

  

6. Sluiting 

De deelnemers worden bedankt voor hun inzet. Er is gezorgd voor een 

lunch. Terugblikkend wordt de bijeenkomst als nuttig en zinvol ervaren. Allen 

zouden ook wel betrokken willen zijn bij eventuele vervolgbijeenkomsten. Om 

van elkaar te kunnen leren wordt afgesproken de fysieke en virtuele 

adressen van de deelnemers uit te wisselen.   
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