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Toen enkele dagen na een hittegolf op het Franse
platteland veel ouderen dood in hun huis werden
aangetroffen, vroeg men zich af of het platteland
wel een geschikte plek was om oud te worden.
Vooral onder ouderen bestaan grote verschillen op
het platteland. Structuurveranderingen zorgen er
voor nieuwe polarisatie.

de oudste ouderen en relatief jonge ouderen, die samenhangen met
hun sterk uiteenlopende levensgeschiedenis. Daarbij gaat het om
verschillen in opleiding, vrouwenemancipatie en bekendheid met
nieuwe technologische ontwikkelingen. De verscheidenheid onder
ouderen openbaart zich bovendien in een ruimtelijke differentiatie
op het Nederlandse platteland: naast vergrijsde, weinig bemiddelde
dorpen, zijn er in Nederland op enkele aantrekkelijke woonplekken
vergrijsde, zeer bemiddelde dorpen te vinden.

Nederland vergrijst en het Nederlandse platteland vergrijst nog

Een centrale vraag voor zowel sociaal geografen als sociaal geronto-

sterker. De vergrijzing van Nederland hangt samen met een alge-

logen is in hoeverre het platteland een goede plek is om oud te

mene demografische ontwikkeling zoals die zich in heel West-Europa

worden. In het maatschappelijk debat is eerder sprake van stereo-

voordoet. De extra vergrijzing van het platteland heeft vooral te

type en vaak tegenstrijdige beelden dan van onderbouwde kennis.

maken met naar leeftijd selectieve migratiestromen. Migratie van
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jonge plattelandsbewoners naar de stad is een ontwikkeling die al
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verder uitgeklede infrastructuur van het kleine dorp, vervoersarm en
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van het Nederlandse platteland met pensioenmigratie te maken. De
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omvang van deze migratiebeweging is binnen Nederland nog zeer

kan het beste worden benaderd met het concept ‘passend wonen’.

beperkt, maar de huidige pensioenmigratie draagt op het platteland

Het is hierbij van belang aandacht te besteden aan ontwikkelingen

wel bij aan het ontstaan van concentraties van welvarende, relatief

die zich op het Nederlandse platteland voordoen die aanleiding

jonge ouderen. Echter, het aandeel pensioenmigranten onder de

geven tot een onderscheid tussen succesvolle ouderen en kwetsbare

oudere bevolking haalt zelfs in de daarvoor aantrekkelijke dorpen in

ouderen in hun relatie tot de omgeving: tussen ouderen die in staat

Nederland nog geen 20 procent.

zijn keuzes te maken ten aanzien van een omgeving die met hun
voorkeuren overeenstemt en ouderen die deze keuzemogelijkheden

Verscheidenheid
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Vergrijzing en pensioenmigratie veroorzaken een groeiende

ding. Het begrip kwetsbaarheid wordt in de sociale gerontologie
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eisen stelt, zoals noodzakelijk autogebruik, en weinig steun verschaft,

1995 als 2009 de sociale steunnetwerken van ouderen met behulp

zoals veel medebewoners met een geheel andere leefstijl, maakt

van een vragenset ontwikkeld door de Britse sociaal gerontologe

ouderen kwetsbaar. Kwetsbaarheid kan dan leiden tot ‘environmental

Clare Wenger. De resultaten daarvan (figuur 1) laten zien dat sociale

stress’, wat zich vooral openbaart in een lage waardering van de

netwerken die typerend zijn voor pensioenmigranten - het privacy-

woonomgeving en in gevoelens van onveiligheid.
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In dit artikel staan twee zaken centraal. Allereerst wordt aandacht
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relaties met lokale familie, vrienden en buren. Ouderen met lokaal

‘passend wonen’ op het platteland.

gereserveerde netwerken vertrouwen op hun buren, hoewel ze erg
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Uit de hiervoor beschreven migratieontwikkelingen blijkt al dat

gekenmerkt door een geringe betrokkenheid bij activiteiten van de

ouderen op het platteland te maken hebben met een algemene

dorpsgemeenschap. De geschetste verandering illustreert hoe het

schaalvergroting in dag- en leefpaden. Een deel van de ouderen

begrip ‘community’ in hoog tempo een andere inhoud krijgt op het

zoekt op een bepaald moment in de levensloop het platteland op en

Nederlandse platteland.

is in staat daar de rurale idylle voor zichzelf te verwezenlijken. Uit
onderzoek in Nederlandse plattelandsgebieden met enige pensioenmigratie (zoals delen van Drenthe en de Achterhoek) blijkt overigens
dat onder migrerende ouderen sprake is van een dynamiek die zich
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in de eerste plaats binnen de eigen regionale woningmarkt voordoet. Echter, voor de ouderen die ter plaatse geboren en getogen
zijn, verandert ‘hun dorp’ soms zo ingrijpend dat zij zich vervreemd
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Een andere belangrijke structuurverandering op het platteland is de
verdere ontwikkeling van de automobiliteit en de daarmee samen-
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Figuur 1. Type sociale steunnetwerken van ouderen in Oostelijk Gelderland in
1995 en 2009

hangende krimp in het openbaar vervoer. De laatste 15 jaar hebben
op het platteland vooral ouderen en vrouwen een grote inhaalslag

Een passende omgeving?

gemaakt in rijvaardigheid en de eigen beschikking over een auto. In

Uit diverse overheidsnota’s blijkt dat het in de relatie tussen ouderen

feite is de bereikbaarheidssituatie op het platteland voor de meeste

en rurale omgeving om drie thema’s gaat: wonen, zorg en welzijn.

bewoners verbeterd maar zijn de bereikproblemen voor een steeds

Daarbij bestaat over de eerste twee, nogal praktische, thema’s de

kleinere groep vervoersafhankelijke ouderen op het platteland nog

meeste helderheid. Het derde thema is weliswaar minder praktisch

groter geworden.

beïnvloedbaar, maar blijkt in de praktijk voor veel ouderen steeds

Een tweedeling dreigt tussen
ouderen die wel of juist niet
deel uitmaken van robuuste
sociale steunnetwerken

belangrijker. Bovendien geldt ook voor ouderen dat zij niet alleen
consument of slachtoffer zijn van hun omgeving, maar daaraan
meestal zelf ook een actieve bijdrage leveren. Zo leveren ouderen
een belangrijke bijdrage aan lokaal verenigingsleven en
vrijwilligerswerk.
Met het ouder worden neemt de betekenis van de woonsituatie, de
woning en de directe woonomgeving, voor het welbevinden toe.

Ten slotte betekent de algemene vermaatschappelijking van de zorg

Vooral voor ouderen die kwetsbaar zijn door afhankelijkheid en met

zoals die zich sinds de jaren tachtig in Nederland voordoet, dat

een gebrek aan hulpbronnen op het niveau van het huishouden blijkt

steeds meer nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid

de kwaliteit van de woonsituatie directe gevolgen te hebben voor

voor gezondheid en zorg en op de rol van het lokale sociale netwerk.

het oordeel over de omgeving en het gevoel van veiligheid.

Dat betekent dat lokaal een tweedeling dreigt tussen ouderen die

Een slecht passende omgeving kan de zelfredzaamheid op het

wel of juist niet deel uitmaken van robuuste sociale steunnetwerken.

gebied van wonen en zorg van ouderen aantasten. Ouderen in een

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is deze ontwik-

slecht passende omgeving wat betreft wonen en zorg hebben daar

keling in een stroomversnelling geraakt.

niet alleen een negatief oordeel over, maar blijken zelf ook nauwe-

In 17 dorpen in de Gelderse Achterhoek beschreven we zowel in

lijks activiteiten te ontplooien om hun woon- of zorgsituatie te
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Het zijn vooral sociaal gerontologen zoals Phillipson en Burholt die
recentelijk opnieuw aandacht hebben gevraagd voor de betekenis
van de (rurale) omgeving voor het welzijn van ouderen. Phillipson
besteed daarbij vooral aandacht aan de veranderende betekenis van
het begrip ‘community’ en het ontstaan van nieuwe tegenstellingen
tussen oudere bewoners op basis van hun relatie met hun omgeving.
Phillipson legt daarbij de nadruk op ‘feelings of belonging’ en op
identiteit. Burholt benadrukt het temporele aspect van de emotionele binding die ouderen met hun woonplaats hebben. Ouderen
hanteren in interviews over hun lokale binding vaak een historische
perspectief. In het hiervoor genoemde onderzoek in oostelijk
Gelderland gaven vrijwel alle ouderen aan zich in hun dorp thuis te
voelen. Gevraagd naar de zaken die daarvoor van belang zijn werd
door de meeste ouderen gewezen op het sociale klimaat in het
dorp. Fysieke kenmerken (woningen, landschap) werden veel minder
vaak genoemd. Passend wonen betekent ook voor veel ouderen
samenwonen met bewoners met een overeenkomstige leefstijl.
Frans Thissen is als sociaal geograaf werkzaam binnen de
afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsverbeteren en vertonen een beknot activiteitenpatroon. Onder

studies van de Universiteit van Amsterdam.

ouderen met een kwetsbare relatie met hun omgeving wat betreft
wonen blijken niet alleen geboren en getogen dorpsbewoners voor
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