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Voorwoord 
 
Als afsluiting van mijn pre-master Planologie heb ik deze bachelorthesis geschreven. 

Deze thesis richt zich op de krimpproblematiek die nu speelt in Nederland. De keuze voor 

dit onderwerp was snel gemaakt vanwege mijn eigen woonomgeving, een 

anticipeergemeente in Noord-Limburg, maar ook vanwege de actualiteiten rondom krimp. 

Dankzij deze actualiteiten, eigen ervaring en mijn hbo scriptie „Slim verzorgd: Effectiviteit 

en efficiëntie in de psychogeriatrische zorginstelling‟ (Elbers en Van Roij, 2012) heb ik 

gekozen om het krimpvraagstuk toe te spitsen op ouderen en dan met name de 

leefbaarheid van ouderen. 

 

Om deze thesis tot stand te laten komen heb ik veel hulp gehad van mijn begeleider Dr. 

Ing. Ritske Dankert. Bij obstakels werd ik gemotiveerd en als ik het niet meer wist, werd ik 

aangespoord om tot een oplossing te komen met mijn eigen ideeën. Bedankt voor het 

mailcontact, persoonlijke gesprekken, geduld, begrip en de hulp. Verder was deze thesis 

gestopt bij het theoretisch kader als ik geen medewerking had gekregen van zes 

geweldige 75-plussers die bereid waren te vertellen over hun ervaringen met de afstand 

en afwezigheid van voorzieningen. Achtereenvolgens, op willekeurige volgorde, mevrouw 

Palmen, mevrouw Elbers, mevrouw Peeters, mevrouw Beurskens, mevrouw Hermans en 

mevrouw Ramaekers, bedankt voor de gesprekken, de tijd en de lekkere thee. Ook dank 

aan de familieleden welke mee zijn gegaan naar hun moeder of oma voor extra 

ondersteuning. 

 

Ik heb met veel plezier gewerkt aan deze thesis en ben erg blij met het resultaat. Bij het 

lezen van deze thesis hoop ik dat u er net zoveel plezier aan beleeft. Vragen en 

opmerkingen over deze bachelorthesis zijn altijd welkom. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Lisa Elbers 

Nijmegen, 21 juni 2013 
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Samenvatting 
Op dit moment is er sprake van vergrijzing in Nederland. In veel plaatsen wonen meer 

ouderen mensen dan jongeren wat zorgt voor andere behoeften in een dorp. Daarnaast is 

in veel dorpen het voorzieningenniveau gedaald door de toegenomen mobiliteit en 

veranderingen in het consumentengedrag. In plattelandskernen zal de afstand om 

voorzieningen te bereiken groter zijn dan elders. Voor een aantal bevolkingsgroepen is 

mobiliteit geen enkel probleem, voor andere bevolkingsgroepen wel. Met name de groep 

ouderen ondervindt hinder van de te grote afstanden. Het gevolg is dat de leefomgeving 

achteruitgaat voor deze bevolkingsgroep wat kan leiden tot „uitsortering‟ van 

bevolkingsgroepen (Baris en De Vries, 2012). Daarnaast is onderscheid in 

bevolkingsgroepen in een dorp bepalend voor de leefbaarheid (Baris en de Vries, 2012). 

Uit onderzoek van Manting en Vernooij (2007) blijkt dat ouderen niet graag verhuizen en 

hun vertrouwde omgeving verlaten. Echter vertrekken de voorzieningen wel uit deze 

dorpen, mede door de toename en verandering van mobiliteit, welvaart, levensstijl, 

schaalvergroting van voorzieningen en consumentengedrag (Van Dam et al., 2006).  

Het doel van het onderzoek is dan ook om te kijken of de schaalvergroting van 

primaire voorzieningen invloed heeft op de leefbaarheid van ouderen, door te kijken of er 

voor ouderen in een dorp een minimumniveau aan leefbaarheid verbonden zit welke ten 

alle tijden gehandhaafd dient te worden. Dit is in kaart gebracht door ouderen in een dorp 

zonder primaire voorzieningen te interviewen en hun leefbaarheidsgevoel te achterhalen. 

De volgende centrale vraag is hier rechtstreeks aan gekoppeld: „Wat is voor ouderen in 

een dorp het minimumniveau van leefbaarheid gebaseerd op de primaire voorzieningen?‟. 

De begrippen die worden gebruikt in de doel- en vraagstelling kunnen breed 

worden gedefinieerd, vandaar dat ze hier kort toegelicht worden. Onder primaire 

voorzieningen zijn huisartsen, apotheken, drogisterijen en supermarkten opgenomen. Om 

de leefbaarheid te achterhalen worden in dit onderzoek alleen de factoren person 

characteristics, (public) services accessibility en community (Leidelmeijer en Van Kamp, 

2003) meegenomen.  Hieronder vallen ouderen, voorzieningen, mobiliteit en sociale 

netwerken. De ondervraagden ouderen zijn 75 jaar of ouder en wonen zelfstandig met of 

zonder partner in een dorp. Onder „dorp‟ wordt hier een woondorp verstaan waar geen 

primaire voorzieningen aanwezig zijn, met in de nabije omgeving een autonoom dorp 

waar wel primaire voorzieningen aanwezig zijn. 

 

Aan de hand van het theoretisch kader zijn er vijf hypothesen opgesteld welke getoetst 

worden middels de ervaren leefbaarheid. Volgens de theorie blijven ouderen in hun eigen 

omgeving en willen ze niet verhuizen. Echter zit er een groot verschil in de groep ouderen, 

daardoor wordt de leefbaarheid individueel bepaald (vgl. Veenhoven, 2000; Pacolet et al., 

2004). Gezondheidsdiensten en de ouderen zelf kunnen ervoor zorgen dat ze iets kunnen 

betekenen voor de gemeenschap, de kwaliteit van leven gewaarborgd blijft, de sociale 

verbondenheid wordt bevorderd en dat ze langer in de gemeenschap kunnen blijven 

wonen (vgl. Keding et al., 2010; Parson et al., 2012). Dorpen zijn namelijk van autonome 

dorpen veranderd in woondorpen. Dit betekent dat er veel voorzieningen zijn weggevallen 

en de mensen verder moeten reizen voor hun behoeften. Een auto is dan ook een must in 

deze woondorpen (Daalhuizen en Van Dam, 2013). Tegenwoordig kunnen ouderen 

steeds langer zelfstandig autorijden wat een gevoel geeft van onafhankelijkheid 

(Daalhuizen en Van Dam, 2013). Echter is afstand van levensbelang bij ouderen welke in 

beperkte mate mobiel zijn. Omgevingen dienen op loopafstand bereikbaar te zijn om 
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ouderen actief en zelfstandig te houden (Vine en Buys, 2012). Dit zorgt ook voor goede 

sociale contacten. Er ontstaat eenzaamheid door het gebrek aan sociale relaties of door 

het wegvallen van een partner (vgl. De Jong Gierveld en Peeters, 2002; Van de Maat en 

Van der Zwet, 2010). Uiteindelijk leidt eenzaamheid tot psychische klachten en 

gezondheidsklachten (Van de Maat en Van de Zwet, 2010; Wieringa, 2012). Opvolgend 

aan deze theorieën zijn de volgende vijf hypothesen tot stand gekomen: 

- Ouderen zien hun dorp niet als een „woondorp‟ en hebben behoeften aan primaire 

voorzieningen in het dorp. 

- Sociale contacten zijn belangrijker geworden om gebruik te maken van primaire 

voorzieningen. 

- Ouderen zijn niet bereid om uit hun woonomgeving te vertrekken naar een 

autonoom dorp. 

- Door primaire voorzieningen op loopafstand te hebben blijven ouderen zelfstandig. 

- Doordat ouderen zelf niet meer gebruik kunnen maken van primaire voorzieningen 

verdwijnen de sociale relaties en ontstaat er eenzaamheid. 

 

Door de hypothesen te confronteren met de ervaren leefbaarheid komen er verrassende 

conclusies tot stand. Ouderen zien hun dorp inderdaad niet als een woondorp. Door de 

veranderingen in het dorp, zoals het wegtrekken van voorzieningen, blijft bij de ouderen 

het referentiebeeld van een autonoom dorp bestaan. Ze hebben dan ook behoeften aan 

primaire voorzieningen in het dorp. Een supermarkt is bijvoorbeeld meer dan welkom. 

 Verder is voor ouderen de afstand een groot probleem, vooral als ze niet mobiel 

zijn of afhankelijk zijn van het weer. De zelfstandigheid is hier voor een groot deel weg en 

ze zijn afhankelijk geworden van de sociale contacten. Er kan dus gesteld worden dat de 

sociale contacten belangrijker worden als men niet meer of beperkt mobiel is. Deze 

ouderen kunnen zonder sociale contacten (vrijwel) geen gebruik maken van 

voorzieningen. Als men nog mobiel is of een partner heeft die auto kan rijden, is de 

hulpverlening die men krijgt van de sociale contacten niet aan de orde. Ze weten wel dat 

dit in de toekomst nodig zal zijn. 

 Van der Wouw (2011) stelt dat de aanwezigheid van primaire voorzieningen geen 

directe voorwaarde is voor een goede leefbaarheid, welke wordt bevestigd door de 

ouderen. De afwezigheid van voorzieningen is uiteraard een groot gemis, vooral omdat 

deze vroeger wel aanwezig waren. Tevens vinden de ouderen het jammer dat door de 

verdwijning van de voorzieningen de gezelligheid en ontmoetingen zijn afgenomen in het 

dorp. Deze nadelen wegen niet op tegen de omgeving waarin ze wonen. De omgeving 

heeft een grote invloed op het bestaan van de ouderen. Men voelt zich verbonden met de 

omgeving en het dorp waar ze wonen. De rust, de ruimte en de vrijheid zijn belangrijke 

factoren. Ze hebben alles opgebouwd in het dorp en men is er vertrouwd. Ze leren met de 

veranderingen leven, zoals het wegtrekken van voorzieningen. 

 Daarnaast geven de ouderen die niet meer mobiel zijn aan dat ze zelf nog goed in 

staat zijn om hun boodschappen te doen, mits de voorzieningen lopend te bereiken zijn. 

Hun zelfstandigheid wordt beperkt door de afwezigheid en de afstand van de 

voorzieningen. Hierdoor worden ze afhankelijk van sociale contacten of instanties. 

Ouderen vinden het lastig om hun zelfstandigheid op te geven en afhankelijk te zijn, 

vooral ouderen die nog beperkt mobiel zijn en niet altijd hulp nodig hebben. De ouderen 

geven aan zo lang mogelijk als zelf te willen doen en ze zijn er ook toe in staat. Als de 

primaire voorzieningen lopend te bereiken zijn zullen ouderen hier zelf gebruik van maken 

en zullen ouderen langer zelfstandig blijven. 
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 Ten slotte voelen de ouderen zich helemaal niet eenzaam en hebben ze genoeg te 

doen. Hun sociale leven is dik in orde, ook al moeten ze dit wel zelf verzorgen. Er is 

absoluut geen sprake van eenzaamheid. Ook als iemand lichamelijke beperkingen heeft 

en sociaal niet actief is voelen ze zich niet eenzaam. Deze personen zullen wel eerder in 

een sociaal isolement raken, omdat ze nergens heen gaan. Maar vaak maken ze optimaal 

gebruik van familiecontacten die emotionele en instrumentele steun geven. Daarnaast is 

er een sociaal netwerk beschikbaar waar ze zich bij kunnen voegen. De verbondenheid 

met het dorp en de mensen die er wonen zorgt ervoor dat ze zich niet eenzaam voelen.  

 

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat een supermarkt een voorziening is die een 

positieve invloed heeft op alle factoren. Zo worden de ouderen gestimuleerd om 

zelfstandig te zijn en uit huis te gaan. Een supermarkt is een sterke stimulans omdat een 

bestaan zonder levensmiddelen onmogelijk is. De ouderen moeten wel hun huis uit om 

zichzelf hierin te voorzien. Daarnaast zijn ze niet meer afhankelijk van de sociale 

contacten. Ze kunnen zelfstandig hun boodschappen doen op een moment dat ze zelf 

willen en de supermarkt bezoeken voor geplande of spontane ontmoetingen. Ouderen die 

niet actief zijn in het sociale leven en niet deelnemen aan sociale activiteiten komen zo in 

contact met mensen. Hierdoor komen ze minder snel in een isolement. Al houden ze niet 

zo van sociale ontmoetingen, het wordt op deze manier wel gestimuleerd.  Ze moeten de 

supermarkt namelijk bezoeken en komen daardoor in contact met mensen. Ten slotte 

blijven ouderen actief, doordat ze lopend de voorzieningen moeten bereiken. Dit is goed 

voor de gezondheid. Ook zal de binding met het dorp nog sterker worden en de 

gezelligheid in het dorp toenemen, omdat het straatbeeld veranderd en de mensen elkaar 

vaker ontmoeten. 

 

Zoals net is aangegeven behoort een supermarkt tot het minimumniveau van de 

leefbaarheid wat betreft primaire voorzieningen. De supermarkt hoeft niet perse dagelijks 

aanwezig of open te zijn. Als de supermarkt in een busvorm een paar keer per week het 

dorp bezoekt op vaste tijdstippen kunnen de ouderen zichzelf voorzien. Een supermarkt is 

vooral een goede oplossing, omdat de ouderen hiervan gebruik moeten maken willen ze 

zichzelf voorzien in levensmiddelen. Echter kunnen andere voorzieningen in plaats van 

een supermarkt ook prima het minimumniveau van leefbaarheid opvangen, mits ze 

voldoen aan de volgende criteria: 

- Ouderen worden hierdoor in grote mate onafhankelijk van de hulp van sociale 

contacten; 

- Ouderen worden zelfstandig; 

- Ouderen kunnen de voorziening lopend bereiken; 

- Door de komst van de voorziening is er sprake van geplande of spontane 

ontmoetingen; 

- Ouderen zijn genoodzaakt om gebruik te maken van de voorziening. 

Als de voorziening niet aan deze criteria voldoet wordt er niet voldaan om het 

minimumniveau van leefbaarheid voor ouderen te handhaven. Bovenstaande maakt 

duidelijk dat ouderen zelfstandig en onafhankelijk willen zijn. Ze kunnen van 

voorzieningen op loopafstand nog goed gebruik maken en het draagt bij aan de sociale 

contacten. Dit is met name belangrijk voor de ouderen die niet deelnemen aan sociale 

activiteiten. Ouderen hebben hier behoefte aan, ze willen hun eigen leven leiden. 

Belangrijk is dat de voorziening ouderen dwingt om daarvan gebruik te maken, een 

supermarkt is hier een goed voorbeeld van. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Demografische krimp is voor steeds meer Nederlanders een bekend begrip en betreft 

veranderingen in het aantal inwoners en huishoudens, in de huishoudensamenstelling en 

in de bevolkingssamenstelling (Aalbers et al., 2011). Volgens het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) kent krimp de volgende drie oorzaken (De Groot en Schonewille, 

2012): 

1. Sociaal-culturele ontwikkelingen. De gezinssamenstelling is veranderd, vrouwen 

krijgen minder kinderen of blijven bewust kinderloos. In 2005 was het kindertal 1,7 

per huishouden, ten opzichte van 1960 toen het kindertal 4,1 per huishouden was 

(Aalbers et al., 2011, p.9). Dit geeft duidelijk aan dat er van nature een 

bevolkingsdaling plaatsvindt. Daarnaast speelt vergrijzing een grote rol. Echter 

moeten we vergrijzing volgens Van Dam et al. (2006) niet zien als een negatief 

effect, maar juist als een positief effect. Ook deze bevolkingsgroep heeft haar 

eigen ruimtelijke ontwikkelingen. 

2. Regionale economische ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de werkgelegenheid 

in een gebied. Men vindt niet meer de geschikte plek om te werken en vertrekt. 

Daarnaast zullen mensen uit een krimpregio met een universitaire opleiding niet 

snel terug keren naar hun oorspronkelijke woongebied, omdat daar gewoonweg 

niet de geschikte werkplek is (Derks, 2011). 

3. Planologische beslissingen. Dit gaat over het bouwen van woningen op andere,  

„gewilde‟ locaties. 

De laatste twee oorzaken beïnvloeden het migratieverloop in Nederland (De Groot en 

Schonewille, 2012). Een belangrijke notitie hierbij is dat de oorzaak van de 

bevolkingsdaling sterk verschilt per gemeente (Ministerie van VROM, 2009). Bij sommige 

gemeenten is de ontwikkeling van geboorte en sterfte de oorzaak (sociaal-culturele 

ontwikkelingen), terwijl bij andere gemeenten er vooral sprake is van een trek naar steden 

of andere regio‟s (regionale economische ontwikkelingen en planologische beslissingen). 

Daarbij zijn sommige regio‟s of gemeenten ontgroend, vergrijsd en hebben ze een dalend 

gemiddeld opleidingsniveau. Er zullen veel verschillen binnen Nederland zijn in de mate 

waarin bevolkingsdaling zich voor doet of voor zal gaan doen (Ministerie van VROM, 

2009). Ten slotte zullen de gevolgen ook sterk verschillen, dit is namelijk afhankelijk van 

de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling (Ministerie van VROM, 2009). 

 

Als het gaat over demografische krimp kan het begrip leefbaarheid hier niet los van 

worden gezien. Leefbaarheid is een begrip met een brede betekenis waar elk vakgebied 

of stroming zijn eigen invulling aan geeft. Laat duidelijk zijn dat er geen eenduidige 

omschrijving bestaat over het begrip leefbaarheid (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). Het 

gaat er bij leefbaarheid om of de behoeften van de mensen aansluiten bij de omgeving. 

Belangrijk bij leefbaarheid is dat er vanuit menselijk perspectief wordt gekeken naar de 

leefomgeving (PON, 2009). Om leefbaarheid concreet te maken is de definitie van Van 

Dale (2013) een goede manier: „geschikt om erin of ermee te kunnen leven‟. 

De relatie krimp en leefbaarheid wordt gelegd door Baris en De Vries (2012), zij 

stellen namelijk het volgende: „krimp zorgt voor het afnemen van de leefbaarheid in dat 

gebied‟. Uit bevolkingsonderzoek en de Leefbarometer blijkt dat in krimpgebieden de 
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bevolking grotendeels tevreden is over de leefbaarheid (Baris en De Vries, 2012). 

Uiteindelijk zal er in krimpregio‟s wel sprake zijn van een cyclus. Doordat de bevolking 

afneemt, zal de kwaliteit van het gebied ook afnemen, waardoor de leefbaarheid achteruit 

gaat en de bevolking wegtrekt (Baris en De Vries, 2012). De bevolking zorgt grotendeels 

zelf voor de afname van de leefbaarheid, doordat het draagvlak weggaat waarop 

voorzieningen kunnen bestaan. Daarnaast is onderscheid in bevolkingsgroepen bepalend 

voor de leefbaarheid. Met name in plattelandskernen zal de reisafstand om voorzieningen 

te bereiken groter zijn. Voor sommige bevolkingsgroepen is mobiliteit geen enkel 

probleem, andere bevolkingsgroepen zijn niet of beperkt mobiel, met als gevolg dat de 

leefomgeving achteruitgaat voor desbetreffende bevolkingsgroep. Dit kan leiden tot 

„uitsortering‟ van bevolkingsgroepen (Baris en De Vries, 2012). De vraag die hieruit voort 

vloeit is: ‘Zit er een minimumniveau aan leefbaarheid?’.  

 Van Dam et al., (2006) laten duidelijk merken dat de kwaliteit van de leefomgeving 

voor krimp kan zorgen of deze kan versterken. Het gaat dan om de effecten van de 

veranderende samenstelling van de bevolking in een dorp of buurt. Hierbij wordt de 

samenstelling naar leeftijd, inkomen, levensstijl en omvang bedoeld, waardoor er een 

spiraalsgewijze negatieve ontwikkeling voordoet (Van Dam et al., 2006). Vervolgens is de 

ontwikkeling van de samenstelling van de huishoudens van belang voor de fysieke 

leefomgeving (Van Dam et al., 2006).  

 Echter zal in een regio die krimpt of in de toekomst zal gaan krimpen vergrijzing 

voor komen (Manting en Vernooij, 2007). Uit het onderzoek van Manting en Vernooij 

(2007) blijkt dat ouderen en alle mensen in de tweede helft van hun leven niet graag 

verhuizen, verhuizingen onder ouderen over lange afstanden zullen niet erg waarschijnlijk 

zijn in de toekomst. Wel zal het aantal verhuizingen toenemen, dit vanwege het 

toenemende aantal ouderen (Manting en Vernooij, 2007). 

 

Tevens heeft de toename en verandering van mobiliteit, welvaart, levensstijl, 

schaalvergroting van voorzieningen en consumentengedrag impact op de ontwikkelingen 

van voorzieningen en demografische krimp (Van Dam et al., 2006). In Nederland zijn 

voorzieningen fijnmazig gespreid (Evers et al., 2011). Dit betekent dat consumenten niet 

ver hoeven te reizen om gebruik te maken van voorzieningen. Echter zijn voorzieningen 

indirect afhankelijk van het aantal inwoners van een dorp of buurt (Kempen, 2012). 

Kempen (2012) stelt dat de kwaliteit van de voorzieningen afhangt van de 

huishoudkenmerken welke, vanzelfsprekend, verschillen per bevolkingsgroep. Nogmaals 

wordt benadrukt dat er op dit moment bepaalde factoren een belangrijk rol spelen 

waarvan de kwaliteit van voorzieningen ook afhangt, zoals toegenomen mobiliteit, 

veranderend consumentengedrag en schaalvergroting van voorzieningen (Kempen, 

2012). Toch kan de bevolkingskrimp het proces van verschraling versterken (Kempen, 

2012). 

 

De aanleiding van het onderzoek is dus duidelijk: door de nieuwe ontwikkelingen en 

veranderingen in mobiliteit, consumentengedrag en de schaalvergroting van 

voorzieningen, verplaatsen voorzieningen zich (Kempen, 2012). Het wegtrekken van 

voorzieningen uit dorpen kan krimp veroorzaken, versterken of zorgen voor „uitsortering‟ 

van bevolkingsgroepen (Baris en De Vries, 2012) wat niet altijd een goede invloed heeft 

op de leefbaarheid van het dorp. 
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1.2 Doel- en vraagstelling 
Het doel is voortgekomen vanuit de drie kernbegrippen: demografische krimp, vergrijzing 

en schaalvergroting, welke op dit moment in Nederland een rol spelen.  

 

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of de schaalvergroting van primaire 

voorzieningen invloed heeft op de leefbaarheid voor ouderen, door te kijken of er voor 

ouderen in een dorp een minimumniveau aan leefbaarheid verbonden zit welke ten alle 

tijden gehandhaafd dient te worden. Dit wordt in kaart gebracht door ouderen in een dorp 

zonder primaire voorzieningen te interviewen over hun leefbaarheidsgevoel. 

 

Uit dit doel komt duidelijk naar voren dat er een grote nieuwsgierigheid bestaat naar het 

minimumniveau van de leefbaarheid voor ouderen welke wonen in een dorp zonder 

primaire voorzieningen. In de aanleiding is naar voren gekomen dat er tegenwoordig 

sprake is van schaalvergroting van voorzieningen. Voor mensen die mobiel zijn is dit geen 

probleem, voor mensen die minder mobiel zijn zou dat anders kunnen uitpakken. Dit is 

ook de voornaamste reden waarom er wordt gekeken naar dorpen zonder primaire 

voorzieningen. Aan de hand van dit maatschappelijk probleem wordt er gekeken in 

hoeverre schaalvergroting in primaire voorzieningen haalbaar is, zodat het niet de 

leefbaarheid van ouderen aantast. Om het doel van dit onderzoek te verwezenlijken is de 

volgende centrale vraag opgesteld: 

 

Wat is voor ouderen in een dorp het minimumniveau van leefbaarheid gebaseerd op de 

primaire voorzieningen? 

 

De centrale vraag wordt beantwoord met behulp van vijf deelvragen. Deze deelvragen 

komen voort uit de thema‟s welke besproken worden in hoofdstuk twee en telkens 

terugkeren in het onderzoek. Deze thema‟s meten de ervaren leefbaarheid en zijn 

achtereenvolgend: leefbaarheid, ouderen, primaire voorzieningen, mobiliteit en sociale 

contacten. 

1. In hoeverre zijn ouderen bereid om uit hun woonomgeving te vertrekken en zich te 

vestigen in een autonoom dorp? 

2. Welke behoeften aan primaire voorzieningen in eigen dorp bestaat er bij de 

ouderen? 

3. In welke mate hangt de zelfstandigheid van ouderen af van de mobiliteit? 

4. In hoeverre vereenzamen ouderen door de verdwijning van de primaire 

voorzieningen? 

5. In welke mate zijn sociale contacten voor ouderen noodzakelijk om te kunnen 

overleven? 

 

In de doel- en vraagstelling staan begrippen opgenomen welke ruim tot zeer ruim 

omschreven kunnen worden en telkens terugkeren in dit onderzoek. De begrippen zullen 

daarom zo kort en duidelijk mogelijk worden gedefinieerd. Aan deze definities wordt het 

gehele onderzoek vastgehouden. 

 Onder het begrip primaire voorzieningen kunnen veel voorzieningen 

ondergebracht worden. In dit onderzoek zijn huisartsen, apotheken, drogisterijen en 

supermarkten opgenomen. Kleine voorzieningen, zoals een supermarkt of een 

dorpswinkel zijn cruciaal voor de leefbaarheid in kleinere kernen, vooral voor ouderen, zij 

zijn vaak niet in staat om elders boodschappen te doen (Ministerie van Economische 
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Zaken, 2010). Verder zijn een huisarts en apotheek een primaire voorziening voor 

iedereen, waarvan ouderen over het algemeen vaker gebruik van maken. 

 Daarnaast is leefbaarheid een ruim begrip. In dit onderzoek wordt vastgehouden 

aan de volgende definitie: „leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de 

voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Het gaat over de 

voorwaarden waaronder mensen in een bepaalde omgeving kunnen en willen 

samenleven‟ (Van der Wouw, 2011, p.7). Voor het meten van de leefbaarheid dienen veel 

factoren meegenomen te worden. De leefbaarheid wordt in dit onderzoek bepaald aan de 

hand van person characteristics, (public) services accessibility en community 

(Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). 

 Verder is de doelgroep ouderen een brede, heterogene groep. In dit onderzoek 

zijn alleen samenwonende of alleenstaande vrouwen meegenomen met een leeftijd van 

75 jaar of ouder welke zelfstandig wonen. De keuze voor 75 jaar of ouder komt, omdat 

vanaf 75 jaar de kans op matige tot ernstige lichamelijke beperkingen toeneemt (Jorritsma 

en Olde Kalter, 2008, p.17), waardoor ze minder mobiel worden. 

 Ten slotte wordt met een dorp een woondorp bedoelt waar geen primaire 

voorzieningen aanwezig zijn. Het woondorp dient wel in de nabije omgeving van een 

autonoom dorp te liggen waar wel primaire voorzieningen aanwezig zijn. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd zoals in figuur 1.1 schematisch is weergegeven. Het 

onderzoek bestaat, zoals zichtbaar, uit vier stappen. 

 Als eerste is uit de literatuur kennis gehaald over de vijf hoofdonderwerpen 

leefbaarheid, ouderen, primaire voorzieningen, mobiliteit en sociale contacten. De kennis 

die wordt verzameld blijft binnen de gestelde begripsbepaling, die hierboven is 

beschreven. Aan de hand van de verkregen kennis uit de literatuur zijn meerdere 

hypothesen opgesteld over het minimumniveau van leefbaarheid voor ouderen. De 

hypothesen worden getoetst door middel van de ervaren leefbaarheid van ouderen. De 

ervaren leefbaarheid is verkregen middels interviews. Ervaren leefbaarheid geeft aan hoe 

mensen zelf denken over de leefbaarheid van hun leefomgeving en of de leefomgeving 

aansluit bij de behoeften die ze hebben. De resultaten die voortkomen uit de interviews 

zijn verwerkt en geanalyseerd middels de phenomenology hermeneutic methode. Dit 

Figuur 1.1 Onderzoeksmodel. Eigen model, 2013 
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houdt kort gezegd in dat het onderzoek is gericht op de beleving (phenomenology) van 

mensen en de teksten, lees: interview, over het leven worden geïnterpreteerd 

(hermeneutic) (Creswell, 2007). Deze methode wordt verder toegelicht in hoofdstuk drie. 

Uiteindelijk zijn de bevindingen verwerkt in een conclusie welke gaat bijdragen aan het 

maatschappelijke probleem. 

1.3 Leeswijzer 
Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is zojuist 

bekeken en bevat de aanleiding, afbakening en opzet van het onderzoek wat is 

uitgevoerd en in dit rapport is uitgewerkt. 

 In het tweede hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen van leefbaarheid voor 

dit onderzoek nader bekeken. In dit onderzoek wordt de ervaren leefbaarheid gemeten 

aan de hand van drie factoren, namelijk person characteristics, (public) services 

accessibility en community. Bij elke theorie wordt duidelijk aangegeven bij welke tak van 

leefbaarheid dit hoort. Elke factor wordt onder de loep genomen, waarbij verschillende 

theorieën en conclusies worden vergeleken. Aan de hand van het theoretisch kader 

worden er een vijftal hypothesen opgesteld welke verderop in dit onderzoek getoetst 

worden aan de werkelijkheid. 

Het volgende hoofdstuk gaat over de methodologie en verantwoord de wijze 

waarop de informatie voor de ervaren leefbaarheid is verzameld. De ervaren leefbaarheid 

is uitgewerkt in hoofdstuk vier. Hier worden de bevindingen van de geïnterviewden 

geanalyseerd en nader bekeken. Aan de hand van de phenomenolgy hermeneutic 

methode wordt als eerste de ervaringen van de personen beschreven over desbetreffend 

onderwerp, daarna wordt gekeken wat invloed heeft op deze ervaringen. Als laatste wordt 

de literatuur erbij gehaald en vergeleken met de ervaringen van de geïnterviewden.  

In het laatste hoofdstuk worden eerst de resultaten herhaald. Dit wordt gedaan aan 

de hand van de hypothese en de confrontatie die plaats heeft gevonden tussen de 

ervaren leefbaarheid en de literatuur. Vervolgens wordt het minimumniveau van 

leefbaarheid voor ouderen vastgesteld. Daarna volgen enkele adviezen voor een 

vervolgonderzoek.  

  



6 
 

2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt leefbaarheid middels drie factoren met bijbehorende theorieën in 

kaart gebracht. Aan de hand hiervan is het theoretisch kader verder onderverdeeld in de 

subgroepen voor het meten van de leefbaarheid, achtereenvolgens ouderen, 

voorzieningen, mobiliteit en sociaal netwerk. Ten slotte worden aan de hand van al deze 

theorieën verschillende hypothesen opgesteld welke zullen worden getoetst. 

2.1 Leefbaarheid 
Leefbaarheid is een veelomvattend begrip en kent vele definities. In het Nederlandse 

woordenboek Van Dale (2013) staat leefbaarheid omschreven als „geschikt om erin of 

ermee te kunnen leven‟. Er bestaat echter geen eenduidige omschrijving over wat 

leefbaarheid nu precies betekent en inhoud (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). Zo stelt 

Pacolet et al. (2004) dat kwaliteit van leven een subjectieve tevredenheid is dat individuen 

in verschillende domeinen hebben, voor elk individu varieert het met de tijd. De definitie 

welke ontwikkeld is ten behoeve van het Rijksbeleid door RIGO en het Rijksinstituut voor 

Volkgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) is:  

 

´Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en 

behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Het gaat over de voorwaarden 

waaronder mensen in een bepaalde omgeving kunnen en willen samenleven‟ (Van 

der Wouw, 2011, p.7). 

 

In deze definitie komt de tijd- en plaatsgebondenheid, welke belangrijk is bij het meten 

van leefbaarheid, naar voren en omvat het de behoeften van de mens. In dit onderzoek 

wordt vastgehouden aan de definitie welke is opgesteld door het RIGO en RIVM. 

 Wat al blijkt uit de definitie, verschilt het per individu of zij een omgeving leefbaar 

vindt. Dit kan uiteindelijk alleen maar achteraf bepaald worden aan de hand van het 

leefresultaat van de inwoner(s) (Veenhoven, 2000). Inwoners kunnen verschillend 

oordelen over de leefbaarheid (Van der Wouw, 2011). Het oordeel van de leefbaarheid zal 

sterk afhangen waaraan het wordt gerefereerd (Van der Wouw, 2011, p.13). Zo kan 

iemand de woonplaats waarderen door de goede sociale contacten of tevreden zijn over 

de omgeving vanwege het aanbod van voorzieningen. Het perspectief van de 

leefbaarheid van een omgeving kan veranderen in de levensfasen (Van der Wouw, 2011). 

Hieruit kan opgemaakt worden dat het beeld individueel bepaald is en subjectief van aard. 

Echter bestaat er ook een gezamenlijk beeld van de inwoners over de leefbaarheid (Van 

der Wouw, 2011, p.13). 

  

Leefbaarheid zegt iets over de omgeving, maar over welke omgeving is vaak onduidelijk. 

Veenhoven (2000) onderscheidt vier omgevingen van leefbaarheid, namelijk: fysieke, 

sociale, arbeid- en woonomgeving. De fysieke omgeving duidt op de ecologische 

omstandigheden en bij de sociale omgeving gaat het om de vraag in hoeverre 

voorzieningen aansluiten op de behoeften van de bewoners (Veenhoven, 2000). Bij de 

werkomgeving gaat het om de arbeidsomstandigheden en de woonomgeving omvat de 

woonbaarheid van de steden, dorpen, buurten en/of woningen (Veenhoven, 2000). 

Van der Wouw (2011) stelt dat er vier dimensies zijn die met elkaar samenhangen 

en dat zorgt uiteindelijk voor het oordeel over de leefbaarheid. Deze leefbaarheid wordt 

geveld over de woonomgeving, de omgeving waar het allemaal om draait. De 
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woonomgeving is hier breder gesteld dan dat Veenhoven (2000) doet, wat duidelijk wordt 

als de vier dimensies worden bekeken. De vier dimensies welke gesteld worden zijn:  

- Tevredenheid met samenstelling van de bevolking; 

- Oordeel over kwaliteit van voorzieningen; 

- Tevreden met wijk/dorp als woonplaats; 

- Oordeel over kwaliteit van woonomgeving. 

Aan de hand van deze dimensies is te zien dat ook de sociale omgeving van Veenhoven 

(2000) wordt meegenomen en kan de dimensie „tevredenheid met wijk/dorp als 

woonplaats‟ breed worden opgevat. 

 Van der Wouw (2011) zegt dat er een match 

moet zijn tussen de omgeving en de mens. Deze theorie 

komt in zekere mate overeen met de theorie welke 

Leidelmeijer en Van Kamp (2003) stellen: leefbaarheid 

komt voort uit een goede „fit‟ tussen de mensen en de 

omgeving (figuur 2.1).De kwaliteit van de omgeving 

(quality of place) verwijst naar de mate waarin de 

omgeving aansluit bij de behoeften van de mensen 

(Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). Bij Van der Wouw 

(2011) wordt dit aangegeven met het oordeel over de 

kwaliteit van de voorzieningen en het oordeel over de 

kwaliteit van de woonomgeving. De kwaliteit van leven, 

oftewel de tevredenheid (quality of life) geeft het effect 

van de omgeving aan op de kwaliteit van het leven van 

de mensen (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). Dit wordt met de vier dimensies 

aangegeven door de tevredenheid met de samenstelling van de bevolking en de 

tevredenheid met de wijk/dorp als woonplaats. Als er een goede combinatie is van quality 

of place en quality of life is er sprake van een „fit‟. In deze „fit‟ kunnen behoeften en 

verlangens verwerkt zitten (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). 

 

Om tot de juiste „fit‟ te komen spelen veel factoren een rol. Alle factoren zijn van invloed 

op de leefbaarheid. Verschillende theorieën zetten deze factoren uiteen. Uiteindelijk zullen 

de meeste factoren met elkaar overeen komen. Voor de beoordeling van leefbaarheid 

gaat het volgens het PON (2009) over de volgende factoren: 

- De bevolkingssamenstelling: opbouw en samenhang. 

- Wonen en woonomgeving: de kwaliteit en tevredenheid over de woning en 

woonomgeving. 

- Welzijn: de kwaliteit en het gebruik van welzijnsvoorzieningen en –activiteiten. 

- Voorzieningen: de kwaliteit en kwantiteit van winkel- en horecavoorzieningen. 

- Cultuur en sport: de mate waarin aan cultuur- en sportbeoefening kan worden 

gedaan. 

- Relatie burger – overheid: hoe men met elkaar omgaat. 

- Veiligheid: de objectieve veiligheid en hoe die ervaren wordt. 

- Verkeer en vervoer: de mobiliteit en vervoersmogelijkheden. 

- Recreatie: de mogelijkheden om in de directe omgeving te kunnen recreëren. 

- Werk en bedrijvigheid: de economische vitaliteit van het gebied. 

- Natuur en milieu: de groene kwaliteit van de leefomgeving. 

- Relatie bebouwde kom – buitengebied: wordt de verdere omgeving ook tot de 

leefomgeving gerekend? 

Figuur 2.1 Perspectives on human-environment fit. 
Leidelmeijer en Van Kamp, 2003 
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Leidelmeijer en Van Kamp 

(2003) omschrijven ook een 

breed scala aan factoren die van 

invloed zijn op de leefbaarheid. 

Echter specificeren zij het nog 

verder uit en geven onder 

andere aan dat ook de 

persoonlijke kenmerken en de 

levensstijl van invloed zijn om tot 

de „fit‟ te komen. Dit kan terug 

gekoppeld worden aan de 

theorie van Veenhoven (2000) 

waarin gezegd wordt dat de 

leefbaarheid verschilt per 

individu en het perspectief van 

leefbaarheid veranderd in de 

levensfasen (Van de Wouw, 

2011). De factoren die 

Leidelmeijer en Van Kamp 

(2003) koppelen aan 

leefbaarheid zijn te vinden in 

figuur 2.2. 

 

In dit onderzoek wordt de theorie van Leidelmeijer en Van Kamp (2003) gehanteerd met 

de volgende factoren: person characteristics, (public) services accessibility en community. 

Onder deze drie brede factoren vallen, zoals te zien is in figuur 2.2, health care, mobility, 

family, social networks, recreation, age en household characteristics. Aan de hand van 

deze factoren kan er een goed beeld over de leefbaarheid van ouderen geschetst worden. 

Dit rapport is verder onderverdeel in de drie factoren person characteristics, (public) 

services accessibility en community.  

Person characteristics 

2.2 Ouderen 
Het is algemeen bekend dat we midden in een periode van vergrijzing van de bevolking 

zitten. Het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) in Nederland neemt toe. In 2005 was dit 

veertien procent, in 2040 zal dit 24 procent zijn (Van Dam et al., 2006). Daarnaast is er 

sprake van een „dubbele vergrijzing‟, dit betekent dat het aandeel van 80-plussers binnen 

de groep van 65-plussers toeneemt (Elbers en Van Roij, 2012). Op 1 januari 2011 was 26 

procent van de 65-plussers ouder dan 80 jaar (Elbers en Van Roij, 2012). Verder blijkt uit 

cijfers van het Nationaal Kompas dat het aantal ouderen toeneemt en dat de vraag naar 

zorg de komende jaren zal stijgen (Elbers en Van Roij, 2012). Vooral in krimp- en 

anticipeerregio‟s zal sprake zijn van vergrijzing (Manting en Vernooij, 2007) en hechten 

ouderen een andere waarde aan „kwaliteit van leven‟ dan jongeren. 

 

Voor ouderen kan de kwaliteit van leven erg specifiek zijn, met name omdat de groep 

ouderen geen homogene groep is en ook niet kan zijn (Pacolet et al., 2004). Volgens het 

Figuur 2.2 Domains of (human) ‘liveability’ and (environmental) ‘quality of life’. 
Leidelmeijer en Van Kamp, 2003 
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onderzoek van Pacolet et al. (2004) kan de groep ouderen op basis van leeftijdsklassen 

worden gegroepeerd in drie subgroepen, namelijk: 

- Senioren: 60 – 74 jaar; 

- Ouderen: 75 – 90 jaar; 

- „Grootouderen‟: ouder dan 90 jaar. 

In het onderzoek van Jorritsma en Olde Kalter (2008) worden ouderen onderverdeeld in 

twee categorieën, namelijk 65 – 74 jarigen en 75-plussers. De 65 – 74 jarigen beschikken 

over veel vrije tijd en vanaf 75 jaar neemt de kans op matige tot ernstige lichamelijke 

beperkingen toe (Jorritsma en Olde Kalter, 2008) waardoor ze minder mobiel worden. 

Echter wordt de heterogene groep ouderen in het onderzoek van Pacolet et al. (2004) nog 

verder uitgewerkt. Hun zeggen dat het biologische aspect – de groepering op basis van 

leeftijd – maar een deel is van de diversiteit van de groep. In feite zijn ouderen niets 

anders dan oudere volwassenen welke voortdurend worden geconfronteerd met des 

périodes de crise (periodes van crisis) welke bestaat uit drie dimensies: 

 

„(1) La crise d‟indentité, rapport à soi-même et aux valeurs, 
 (2) La crise d‟autonomie, rapport à la statisfaction des besoins, 
 (3) La crise d‟appartenance, rapport à la société et au courant même de la vie‟ 
(Pacolet et al., 2004, p.146). 

 
De eerste dimensie omvat de identiteitscrisis, hier verkeert men in een crisis over de 
relatie met zichzelf en hun waarden. Daarna volgt de autonomiecrisis, deze crisis gaat 
over de bevrediging van de behoeften en als laatste de lidmaatschapcrisis. Hier verkeert 
men in een crisis ten opzichte van de relatie tot de maatschappij en dezelfde 
levensstroom. 
 Verder worden ouderen nog geconfronteerd met verschillende ongelijkheden. Er 

zijn grote verschillen betreffende fysiek en mentaal (Pacolet et al., 2004). Ten slotte zijn er 

volgens Gognalons-Nicolet in de groep ouderen ook nog verschillen tussen mannen en 

vrouwen (Pacolet et al., 2004). Men zegt dat (zeer) oude vrouwen kwetsbaarder zijn dan 

andere ouderen in de groep ouderen. Deze subgroep leeft namelijk vaak alleen en heeft 

meestal een beperkt inkomen wat de levensstijl en woonomstandigheden bepaald en dus 

ook hun gezondheid beïnvloed (Pacolet et al., 2004). 

 

Uit onderzoek van Parson et al. (2004) blijkt dat gezondheiddiensten die ervoor zorgen 

dat ouderen in hun huis kunnen blijven wonen, zorgen dat de gezondheid gerelateerde 

kwaliteit van leven, autonomie, onafhankelijkheid en de sociale verbondenheid wordt 

bevorderd. Ook uit het onderzoek van Keding et al. (2010) is dit gebleken. De bevindingen 

suggereren: 

 

„(…) that comprehensive health promotion and care through later life are likely to 

yield benefits in assisting older people in staying in their homes as well as 

improving survival and quality of life‟ (Keding et al., 2010). 

 

In hun onderzoek komt naar voren dat sociaaleconomische factoren niet relevant zijn of 

ouderen gebruik gaan maken van residentiële ouderenzorg. Dit geldt hetzelfde voor de 

informele steun, zoals de woonsituatie van ouderen en het hebben van kinderen. Dit is 

een sterk contrast met vele studies, welke zeggen dat familiestructuur en het 

ondersteunen in verband staan met het gebruik maken van residentiële ouderenzorg 

(Kendig et al., 2010). 
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 Daarnaast blijkt dat de meerderheid van de ouderen uit het onderzoek in de 

gemeenschap blijven en geen gebruik maken van residentiële ouderenzorg. De helft van 

de respondenten met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar bij aanvang, bleef de volle 

twaalf jaar van het onderzoek in de gemeenschap. Vijf procent ging gebruik maken van 

residentiële ouderenzorg en is nog in leven. Veertien procent ging gebruik maken van 

residentiële ouderenzorg en overleed. Deze bevindingen onderstrepen het feit dat de 

ouderenzorg in Australië voornamelijk wordt geleverd in de gemeenschapsomgeving 

gedurende het latere leven. 

 

Volgens Hospers en Reverda (2012) zou de oudere 

generatie hun opgebouwde menselijke en sociale 

kapitaal moeten gebruiken en omvormen om de 

kwaliteit van (samen)leven te garanderen in 

krimpregio‟s. Krimp zal ouderen noodgedwongen tot 

deze situatie aanzetten om de gewenste 

levensstandaard met voorzieningen te behouden 

(Hospers en Reverda, 2012). Zij zeggen namelijk dat 

de kwaliteit van leven afhankelijk is geworden van 

burgerinitiatieven. Echter zullen de „krimp initiatieven‟ 

moeten komen van de vergrijsde bevolking. Hospers 

en Reverda vergelijken het „hergebruik‟ van menselijke hulpbronnen met de „harde‟ kant 

van de maatschappij, het belang van cradle-to-cradle. De „zachte‟ kant van de 

maatschappij (de mensen onderling en hun onderlinge relaties) kunnen ook duurzaam 

worden gebruikt waarbij bestaan van maatschappelijk afval niet meer wordt geaccepteerd 

(Hospers en Reverda, 2012). Het „hergebruik‟ van menselijke hulpbronnen is in een 

vergrijsde samenleving van cruciaal belang voor de kwaliteit van (samen)leven (Hospers 

en Reverda, 2012). De oudere generatie kan namelijk gezien worden als een generatie 

die al een hoop kennis heeft en een netwerk heeft opgebouwd in tegenstelling tot de 

jongere generatie, de groene bevolking (Hospers en Reverda, 2012). Deze vergelijking is 

uitgedrukt in figuur 2.3.  

 

Er kan gesteld worden dat er een verschil ontstaat tussen ouderen met een leeftijd tot 75 

jaar en de 75-plussers (Pacolet et al., 2004; Jorrtisma en Olde Kalter, 2008). Daarnaast is 

de groep ouderen een heterogene groep met een grote diversiteit. Als dit gekoppeld wordt 

aan leefbaarheid is terug te zien dat de leefbaarheid per individu wordt bepaald 

(Veenhoven, 2000). Ook binnen een leeftijdsgroep zitten verschillen. Daarnaast kunnen 

gezondheiddiensten ervoor zorgen dat onder andere de kwaliteit van leven en de sociale 

verbondenheid van ouderen wordt bevorderd (Parson et al., 2012; Keding et al., 2010). 

Verder blijven de ouderen het liefst in de gemeenschap wonen, wat mede mogelijk kan 

worden gemaakt door de gezondheiddiensten. Hospers en Reverda (2012) spelen hier op 

in met de „cradle-to-cradle formule‟. De ouderen in de gemeenschap kunnen iets 

betekenen voor de gemeenschap. Ze stellen het zelfs zo dat het „hergebruik‟ van 

menselijke hulpbronnen in een vergrijsde samenleving van cruciaal belang is voor de 

kwaliteit van (samen)leven. 

Figuur 2.3 Een groene en een grijze samenleving. 
Hospers en Reverda, 2012 
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(Public) services accessibility 

2.3 Voorzieningen 
Er wordt vaak gezegd dat voorzieningen nodig zijn voor een goede kwaliteit van de 

leefomgeving. Men verondersteld dat geen tot weinig voorzieningen leiden tot een slechte 

leefbaarheid (Compendium voor de leefomgeving, 2013). Echter staan voorzieningen niet 

op zichzelf. Toegenomen schaalvergroting, rendabele draagvlakken en het veranderende 

consumentengedrag spelen allemaal een rol (Kempen, 2012). 

  

Schaalvergroting is nog steeds de trend bij commerciële en niet-commerciële organisaties 

(Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Dit blijkt ook uit het rapport van Gardenier et 

al. (2011) waarin staat dat de voorzieningen op het platteland aan het afnemen zijn door 

schaalvergroting en de toegenomen mobiliteit. De locatie en omvang van voorzieningen 

wordt bepaald door de beslissingen van de aanbodzijde, de voorzieningen zelf, welke 

vaak worden genomen vanwege bedrijfeconomische redenen (Van Dam et al., 2006). Er 

is een steeds groter draagvlak nodig om het financiële en maatschappelijke resultaat te 

behalen (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Belangrijke redenen om over te 

gaan op schaalvergroting zijn volgens het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (2011): 

- Efficiencyvoordelen; 

- Grotere bestuur- of concurrentiekracht; 

- Betere benutting van de beschikbare menskracht en accommodaties; 

- Kwaliteitsverbetering; 

- Betere spreiding van voorzieningen (geldt alleen voor gemeentelijke overheden). 

Duidelijk is dat voorzieningen en ook gezondheidsvoorzieningen streven naar 

schaalvoordelen en efficiency. Door de schaalvergroting van de voorzieningen zal de 

bereikbaarheid afnemen, met name voor verschillende bevolkingsgroepen. 

Bevolkingskrimp heeft echter nauwelijks indirect invloed op de schaalvergroting (Van Dam 

et al., 2006). 

 Schaalvergroting heeft, in gebieden welke te maken hebben met bevolkingsdaling, 

negatieve gevolgen (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). De negatieve gevolgen 

zijn onder andere: onvoldoende betalende klanten, inefficiënt gebruik van voorzieningen, 

leegstand van gebouwen en grotere afstanden tot voorzieningen (Nationaal Netwerk 

Bevolkingsdaling, 2011). Voor de voorzieningen betekent minder gebruikers een kleiner 

draagvlak (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Dit betekent dat er minder geld 

binnenkomt om voorzieningen op basis van marktwerking in stand te houden (Nationaal 

Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Maar ook gesubsidieerde voorzieningen krijgen te 

maken met minder gebruikers en betalende leden. Het gevolg is dat voorzieningen 

sluiten, de dienstverlening wordt ingeperkt of voorzieningen worden verplaatst naar 

buurtdorpen of steden. Hierdoor neemt onder andere de mogelijkheid tot ontmoeting in de 

directe omgeving af en vermindert de sociale cohesie (Nationaal Netwerk 

Bevolkingsdaling, 2011).  

Voor mensen welke aan een dorp gebonden zijn, omdat ze geen gebruik kunnen 

maken van een auto op openbaar vervoer, kan dit een verslechtering van de leefbaarheid 

betekenen (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Ook het Compendium voor de 

leefomgeving (2013) zegt dat de leefbaarheid en welvaart van een dorp mede wordt 

bepaald door de aanwezigheid en bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen, zoals 

huisartsenpraktijken en supermarkten. Echter wonen volgens Moerkamp (2012) de meest 

tevreden mensen in een dorp zonder voorzieningen. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat een dorp 
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zonder school toch jongeren aantrekt. Bij geen enkele soort voorziening (recreatie, 

horeca, zorg et cetera) is de aan- of afwezigheid van voorzieningen een verklarende 

factor voor de ervaren leefbaarheid (Moerkamp, 2012). Volgens Moerkamp (2012) 

verwachten de (nieuwe) bewoners geen voorzieningen in het dorp en zijn daarom ook niet 

ontevreden over het voorzieningenniveau. Ook uit onderzoek van Gardenier et al. (2011) 

blijkt dat het verdwijnen van voorzieningen niet heeft geleid tot een dalend inwoneraantal 

en het leeglopen van kleinere dorpen. Volgens hun komt dat met name door de 

toegenomen mobiliteit, ze zijn voor voorzieningen niet meer perse aangewezen op hun 

eigen dorp.  

 

Door de toegenomen welvaart en technologische ontwikkelingen is de mobiliteit 

toegenomen en de vraag naar luxegoederen gestegen (Gardenier et al., 2011). De 

kruidenier in het dorp kan niet meer voldoen aan deze vraag en de bewoners zullen zich 

naar de grotere supermarkten in de omgeving moeten verplaatsen. Het platteland is naast 

een productieruimte veranderd in een consumptieruimte (Daalhuizen en Van Dam, 2013). 

Doordat de werkgelegenheid op het platteland is afgenomen en de voorzieningen door de 

mobiliteit makkelijker te bereiken zijn is het karakter van het dorp veranderd (Gardenier et 

al., 2011). De schaalvergroting heeft veel dorpen van autonome dorpen in woondorpen 

veranderd. Ook volgens Van der Wouw (2011) hebben dorpen in deze tijd al lang niet 

meer de functies en samenhang die het dorp tot een leef-, woon-, werk- en 

recreatiegemeenschap maken. Toch is voor veel inwoners dit nog altijd het 

referentiebeeld. Daarnaast stelt Van der Wouw (2011) ook dat de aanwezigheid van (een 

compleet pakket aan) primaire voorzieningen in dorpen geen directe voorwaarde is voor 

een goede leefbaarheid. Echter staat het behoud van voorzieningen voor de leefbaarheid 

op de agenda, naast de schaalvergrotingsprocessen, mobiliteitstoename en 

demografische veranderingen (Van der Wouw, 2011).   

Niet alle dorpen worden een woondorp, sommige behouden het karakter van een 

autonoom dorp (Gardenier et al., 2011). Volgens Gardenier et al. (2011) verschilt het wel 

in factoren voor een goede leefbaarheid bij autonome dorpen en woondorpen. Bij 

autonome dorpen zijn voorzieningen belangrijk en een voorwaarde voor de leefbaarheid, 

de inwoners zijn erg gericht op het dorp zelf. Bij een woondorp is vooral de eigen woning 

en de woonomgeving belangrijk voor de leefbaarheid. Een sterke woonfunctie leidt tot een 

goede leefbaarheid, dit kan uiteindelijk zorgen voor gemeenschapsinitiatieven (Gardenier 

et al., 2011). Jorritsma en Olde Kalter (2008) stellen dat voor ouderen het centrum-dorpse 

woonmilieu het meest aantrekkelijk is. Zij zeggen dan ook dat tot 2015 de vraag naar 

woningen in autonome dorpen zal toenemen. 

 

Of een dorp nu leefbaar is met of zonder voorzieningen is geen eenduidige uitspraak 

over. Als dit wordt teruggekoppeld naar de algemene theorie over leefbaarheid kan 

gezegd worden dat de leefbaarheid per individu wordt bepaald (Veenhoven, 2000). 

Daarnaast verschilt deze visie per levensfasen, waarbij er wel een algemeen beeld kan 

ontstaan (Van der Wouw, 2011). Welke verandering in dorpen wel wordt aangenomen in 

de literatuur, is dat dorpen veranderen van autonome dorpen naar woondorpen.  

2.4 Mobiliteit 
Een van de grootste veranderingen die zich de afgelopen vijftig jaar heeft voorgedaan is 

de toename van mobiliteit (Moerkamp, 2012). Door de toegenomen mobiliteit heeft 

nabijheid een hele andere betekenis gekregen (Moerkamp, 2012). Mensen zijn van het 
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platteland vrij snel in een stedelijke omgeving, waar alles te vinden en te krijgen is. 

Hierdoor is het karakter van dorpen veranderd (Moerkamp, 2012). Dorpen voorzien zelf 

niet meer in sterke mate in hun eigen voorzieningen en worden dus vooral gebieden om 

te wonen (Moerkamp, 2012). Daarnaast is door de schaalvergroting van voorzieningen 

mobiliteit erg belangrijk geworden. Volgens Vine en Buys (2012) heeft de afhankelijkheid 

van auto‟s ervoor gezorgd dat de „loopbaarheid‟ en efficiënt openbaar vervoer verloren 

gaat, wat de problemen bij verschillende doelgroepen verergerd. Doelgroepen welke in 

het bijzonder worden getroffen door de toenemende mobiliteit zijn kinderen, jongeren en 

ouderen (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011).  

Daalhuizen en Van Dam (2013) denken hier anders over. Zij zeggen dat ouderen 

steeds mobieler worden, er is sprake van een steeds hoger rijbewijs- en autobezit onder 

ouderen. Twee op de drie (67 procent) oudere mannen is in het bezit van een rijbewijs 

tegenover 49 procent van de oudere vrouwen (Daalhuizen en Van Dam, 2013). Ook 

volgens Vine en Buys (2012) blijkt dat ouderen op grote schaal gebruik maken van een 

auto voor vrijwel alle activiteiten buitenshuis. Daalhuizen en Van Dam (2013) verwachten 

dat dit verschil in de toekomst steeds kleiner wordt. Door het groter wordende autobezit 

zijn de actieradius (mogelijkheden) en de actieruimte (gedrag) van ouderen groter 

geworden (Daalhuizen en Van Dam, 2013).  

De mogelijkheid om auto te rijden en dus mobiel te zijn gaat voor ouderen samen 

met gevoelens van onafhankelijkheid, welzijn, status en controle (Vine en Buys, 2012). Er 

bestaat dan ook een significant verband tussen het mobiel zijn (middels een auto) en een 

positieve en psychosociale gezondheid. Auto‟s bieden ouderen onafhankelijkheid en 

vrijheid in een omgeving waar men lopend vrijwel niets kan bereiken. Ouderen huiveren 

bij het idee dat ze zonder auto komen te zitten en moeten vertrouwen op het openbaar 

vervoer (Vine en Buys, 2012). Uit eerdere onderzoeken en uit het onderzoek van Vine en 

Buys (2012) komt namelijk naar voren dat er voor ouderen een groot aantal 

belemmeringen zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer, onder andere drukte, 

gebrek aan zitplaatsen, onhandige routes en gebrek aan diensten. 

 

Volgens het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (2011) kent mobiliteit twee vormen, 

namelijk voor het verplaatsen over afstanden en voor het overbruggen van culturele 

verschillen en het overstijgen van de lokale/regionale signatuur. De eerste vorm van 

mobiliteit is kort gezegd de afstanden die worden afgelegd om een doel te bereiken, om 

bijvoorbeeld gebruik te maken van voorzieningen. De tweede vorm over het overbruggen 

van lokale culturele verschillen is het belangrijk dat mensen een andere houding aan 

nemen ten opzichte van elkaar (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Sommige 

mensen passen zich wat makkelijker aan dan andere. Een voorbeeld kan zijn dat 

sommige mensen makkelijk lid worden van een vereniging in een ander dorp, terwijl 

andere mensen daar veel moeite mee hebben. Voor hun is het dorp een belangrijk en 

noodzakelijk ankerpunt (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Daarnaast zeggen 

ze dat voor plattelandsgebieden autobezit (bijna) van levensbelang is en dat de 

doelgroepen welke minder mobiel zijn meer geld en tijd kwijt zijn om zich te verplaatsen 

door de verschraling van het openbaar vervoer (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 

2011). Ook Daalhuizen en Van Dam (2013) geven aan dat het autobezit op het platteland 

bittere noodzaak is oftewel, „de auto is een van de belangrijkste kurken waarop het 

platteland drijft‟. De zelfredzaamheid en levenskwaliteit van ouderen in dorpen wordt 

steeds afhankelijker van onder andere de mobiliteit en bereikbaarheid (Daalhuizen en Van 

Dam, 2013). Zij stellen de vraag in welke mate en op welke termijn bezorgdiensten en 
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digitale dienstverlening beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen in het 

land. 

Volgens het onderzoek van Vine en Buys (2012) is de „loopbaarheid‟ van 

voorzieningen en faciliteiten een essentieel kenmerk voor een leefbare stad of dorp. 

Hiermee wordt bedoelt dat voorzieningen en faciliteiten op loopafstand bereikbaar dienen 

ten zijn. Southworth (2005) heeft het als volgt gedefinieerd:  

 

„(…) the extent to which the built environment supports and encourages walking by 

providing for pedestrian comfort and safety, connecting people with varied 

destinations within a reasonable amount of time and effort, and offering visual 

interest in journeys throughout the network‟ (Vine en Buys, 2012, p.2). 

 

Het doel leefbaarheid wordt bereikt door meer aangename wandelomstandigheden, 

gezondere inwoners, meer mogelijkheden voor spontane en geplande ontmoetingen en 

een sterker gevoel van identiteit gebaseerd op de woonplaats (Vine en Buys, 2012). Het 

is namelijk aangetoond dat wandelen een positieve invloed heeft op 

gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn omgevingen die op loopafstand te bereiken zijn 

belangrijk voor ouderen om actief en zelfstandig te blijven. Volgens Vine en Buys (2012) 

wordt leefbaarheid opgevat als de plaats aan de dagelijkse behoeften van de bewoners 

kan voldoen, wat ook blijkt uit de definitie van leefbaarheid van RIGO en RIVM: 

„Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en 

behoeften die er door de mens aan worden gesteld (…)‟ (Van der Wouw, 2011, p.7). 

 

Er wordt een eenduidig beeld gevormd over hoe belangrijk mobiliteit is op het platteland. 

De auto is vooral op het platteland onmisbaar (vgl. Daalhuizen en van Dam, 2013; 

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011), mede door de verschraling en 

belemmeringen van het openbaar vervoer (vgl. Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 

2011; Vine en Buys, 2012). Echter is niet iedereen het eens dat ouderen de dupe zijn 

geworden van de toenemende mobiliteit. Het rijbewijs- en autobezit is toegenomen en zal 

nog meer toenemen (Daalhuizen en Van Dam, 2013). Bijna alle ouderen maken dan ook 

gebruik van een auto om zich te verplaatsen (Vine en Buys, 2012). De mogelijkheid voor 

ouderen om auto te rijden en dus mobiel te zijn, gaat voor ouderen samen met gevoelens 

van onafhankelijkheid, welzijn, status en controle (Vine en Buys, 2012). Dit betekent dat 

deze gevoelens tegengesteld zijn wanneer men geen auto kan rijden. Moerkamp (2012), 

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (2011) en Vine en Buys (2012) geven aan dat 

afstand bij beperkte mobiliteit wel degelijk van belang is voor ouderen. Omgevingen 

dienen op loopafstand te bereiken zijn, wat belangrijk is om ouderen actief en zelfstandig 

te houden (Vine en Buys, 2012).  

Community 

2.5 Sociale netwerken 
Sociale netwerken zijn een waardevol bezit voor personen en maakt het mogelijk om 

dingen te bereiken die mensen niet alleen zouden kunnen bereiken (Wieringa, 2012). Hoe 

meer middelen er worden gedeeld in sociale relaties, hoe meer kapitaal mensen hebben 

en daarvan kunnen profiteren (Wieringa, 2012). Uit het onderzoek van Wieringa (2012) 

blijkt dat relaties met andere mensen belangrijk zijn voor het welzijn van een individu. Een 

persoon met slechte sociale contacten heeft eerder kans op een verslechtering van de 
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gezondheid. Dit blijkt ook uit het rapport van Van de Maat en Van der Zwet (2010). Zij 

zeggen dat uit onderzoek blijkt dat sociaal isolement en eenzaamheid sterk samenhangt 

met lichamelijke en psychische klachten. Daarnaast maken eenzame mensen vaker 

gebruik van de gezondheidszorg vanwege hun gezondheidsklachten (Van de Maat en 

Van der Zwet, 2010). Toch klagen mensen, vooral vanwege het schaamtegevoel, vrij 

weinig bij een huisarts of hulpverlener over gevoelens van eenzaamheid. 

  

Uit het artikel van De Jong Gierveld en Peeters (2002) blijkt dat het aantal alleenwonende 

met een leeftijd van 50-plus sterk toeneemt. Dit gegeven wordt gebruikt als een indicator 

dat ouderen streven naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Sociale relaties kunnen 

worden beschouwd als een belangrijke uitdaging als men streeft naar het handhaven van 

onafhankelijkheid (Lund et al., 2010). Ouderen leven na het overlijden van hun partner 

zelfstandig voort, totdat er gezondheidsproblemen komen (De Jong Gierveld en Peeters, 

2002), dan worden ze in hun zelfstandigheid beperkt. Daarnaast geven ze aan dat 

zelfstandig wonen op hoger leeftijd een verhoogde kans biedt op eenzaamheid en zeggen 

ze dat men zich daarvan bewust is. Het samenwonen met een partner biedt een hogere 

kans op solidariteit, welbevinden en de afwezigheid van eenzaamheid en depressieve 

gevolgen (De Jong Gierveld en Peeters, 2002). 

 Ook het CBS (2010) zegt dat zelfstandig wonen op hogere leeftijd een verhoogde 

kans biedt op eenzaamheid, maar geeft het verlies van een partner niet de schuld van 

geringe sociale contacten. Door onder andere individualisering, informatisering en het 

toegenomen aantal verhuizingen bestaat er een risico dat de sociale contacten afnemen 

(CBS, 2010). Een risicogroep voor de verschraling van sociale contacten zijn de ouderen 

volgens het CBS. Als voor ouderen de sociale contacten (voor een deel) wegvallen zal 

deze groep minder mobiel worden en ligt vereenzaming op de loer. Een oplossing als 

men niet tevreden is over de sociale contacten of onvoldoende sociale contacten heeft, is 

actief worden in de maatschappij (Lund et al., 2010). Betekenisvolle sociale relaties 

komen voort uit de maatschappelijke activiteiten (Lund et al., 2010). 

 

Thomèse (1998) komt met een model waar de sociale factoren in verband worden 

gebracht met verschillende gezondheidsmaten. Aan de hand van deze drie factoren 

kunnen verklaringen voor eenzaamheid en voor de gezondheid worden gegeven 

(Thomèse, 1998). De sociale factoren bestaan uit drie componenten, namelijk: 

- Sociale integratie. Dat er een aanwezigheid is van (verschillende) soorten relaties 

of dat men deelneemt aan sociale activiteiten; 

- Sociaal netwerk. Beschikbaarheid van relaties; 

- Sociale steun. Inhoud of functies van 

de relaties en dan met name de 

positieve functies (Thomèse, 1998, 

p.15). 

Deze drie sociale factoren zijn te zien in figuur 

2.4. Het verschil tussen sociale integratie en 

sociaal netwerk is dat het sociaal netwerk 

aangeeft welke mogelijkheden en beperkingen 

er zijn. De sociale integratie geeft aan wat voor 

relaties er zijn. De sociale steun kan 

onderverdeeld worden in tweeën, te weten 

emotionele steun (luisteren, advies geven et 

Figuur 2.4 Conceptueel model van sociale steun. House en Kahn, 
1985 via Thomèse, 1998 
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cetera) en instrumentele steun (huishoudelijk werk, vervoer et cetera) (Thomèse, 1998). 

Een minder uitgebreide versie komt van het CBS (2010). Zij zeggen dat een 

belangrijke indicator voor de sociale samenhang de mate is waarin contacten worden 

onderhouden met familie, vrienden en buren. Met als belangrijk kenmerk dat mensen bij 

elkaar terecht kunnen voor hulp en steun, bovendien is voor ouderen deze zekerheid 

belangrijk. Thomèse (1998) geeft echter aan dat de individuele behoeften van het 

ontvangen van steun en het geven van steun de intensiteit van de uitwisselingen bepaald. 

Daarnaast hangt de balans van uitwisselingen samen met de individuele mogelijkheden. 

Bij een minder stedelijke omgeving worden de uitwisselingen gestimuleerd. Verder zijn 

binnen families normen waarneembaar om elkaar te helpen, vooral bij ouderen met lagere 

inkomens (Thomèse, 1998). Het onderscheid tussen familieleden en kennissen is niet 

heel sterk, maar toch hebben ouderen vaker kleinere „buurtnetwerken‟ waar tevens weinig 

uitwisseling plaatsvindt.  

 

Een gebrek aan sociale relaties kan leiden tot eenzaamheid, wat net al is aangekaart door 

onder andere Van de Maat en Van der Zwet (2010). Eenzaamheid wordt bepaald per 

individu en kan worden gedefinieerd als een ongewenste tegenstrijd tussen relaties die 

men heeft en relaties die men zou willen (Wieringa, 2012). Volgens De Jong Gierveld en 

Van Tilburg (2007) kan eenzaamheid worden veroorzaakt door onder andere het 

ontbreken of door het verlies van een partner, het ontbreken van kennissen, buren of 

vrienden of door het aan huisgebonden zijn vanwege gezondheidsproblemen (Wieringa, 

2012). Eenzaamheid kent verschillende psychische gevolgen waaronder depressie en 

angst en gaat gepaard met een aantal psychosomatische klachten, zoals een slechte 

lichamelijke gezondheid.  

 Ook Van de Maat en Van der Zwet (2010) zeggen dat de kern van eenzaamheid 

gebaseerd is op subjectieve gevoelens en niet van buitenaf vast te stellen is. 

Eenzaamheid hangt dan ook samen met de wensen die men heeft over sociale relaties. 

Het kan dus zijn dat iemand met een grote sociale kring zich alsnog eenzaam voelt, 

omdat de relaties niet voldoen aan de kwaliteit. De Jong Gierveld en Van Tilburg (2007) 

onderscheiden twee verschillende typen eenzaamheid, namelijk emotionele eenzaamheid 

en sociale eenzaamheid: 

 

„Emotionele eenzaamheid ontstaat bij het subjectief ervaren van een sterk gemis 

rond de afwezigheid van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een 

partner of een hartsvriend(in). (…) Sociale eenzaamheid is gekoppeld aan het 

subjectief ervaren gemis van betekenisvolle relaties met een bredere groep van 

mensen om je heen, zoals kennissen, collega‟s, buurtgenoten, mensen met 

dezelfde belangstelling, mensen om samen een hobby mee uit te voeren‟ (Van de 

Maat en Van der Zwet, 2010, p.6). 

Echter is gebleken uit onderzoek dat emotionele eenzaamheid als ernstiger wordt ervaren 

dan sociale eenzaamheid (Van de Maat en Van der Zwet, 2010). Eenzame mensen met 

slechte contacten hebben een groter risico op sociale isolatie (Wieringa, 2012). Bij een 

sociaal isolement is sprake van een klein netwerk van sociale relaties inclusief gevoelens 

van eenzaamheid (socially isolate people). Sociaal isolement betekent dat mensen geen 

of weinig betekenisvolle sociale relaties hebben en zich daardoor eenzaam voelen (Van 

de Maat en Van der Zwet, 2010). Sociaal isolement komt onder 65-plussers en mensen 

met een lage sociaaleconomische status twee keer zo vaak voor dan gemiddeld (Van de 



17 
 

Maat en Van der Zwet, 2010). Wieringa (2012) bevestigd dit: eenzame mensen kunnen 

sociaal geïsoleerd raken, omdat ze het gevoel hebben dat de contacten van onvoldoende 

kwaliteit zijn, wat kan leiden tot een breuk in de relatie(s). Eenzaamheid wordt hier 

gedefinieerd aan de hand van vier verschillende typen van eenzaamheid opgesteld door 

De Jong Gierveld en Van Tilburg (2007): 

 

1. „Socially empowered people. People with a large social network and without 

feelings of loneliness. 

2. Lonely people. People with a large sociale network, but with feelings of loneliness. 

3. People with poor contacts. People with a small social netwerk and without feelings 

of loneliness. 

4. Socially isolate people. People with a small social network and with feelings of 

loneliness‟ (Wieringa, 2012, p.12). 

 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat eenzaamheid niet afhankelijk is van 

de leeftijd van de persoon, maar van de burgerlijke staat (Van de Maat en Van der Zwet, 

2010). Dit is in tegenstelling met wat het CBS (2010) aankaart, dat door het wegvallen van 

de sociale contacten bij ouderen vereenzaming op de loer ligt. Ook De Jong Gierveld en 

Peeters (2002) wagen zich aan een uitspraak dat men zelfstandig voort leeft na het 

overlijden van de partner. Echter plaatsen zij wel een kanttekening dat er een verhoogde 

kans is op eenzaamheid als men zelfstandig woont op een hogere leeftijd. Van de Maat 

en Van der Zwet (2010) tonen aan dat het hoogste percentage eenzaamheid aanwezig is 

bij gescheiden vrouwen van middelbare leeftijd. Echter als men verweduwd is, is er ook 

sprake van een hoger gevoel van eenzaamheid (Van de Maat en Van der Zwet, 2010).  

 Thomèse (1998) komt met eenzelfde idee over eenzaamheid en burgerlijke staat. 

De directe invloed die iemand krijgt van sociale integratie in steun is minimaal, behalve bij 

het hebben van een partner. Partners geven elkaar veel steun en de burgerlijke staat 

heeft invloed op de samenstelling van het netwerk. Bij de aanwezigheid van een partner is 

er vaak ook sprake van (klein)kinderen. Vrijgezellen en mensen zonder kinderen hebben 

vaak een kleiner netwerk met familieleden. Echter kaart Thomèse (1998) een ander 

belangrijk kenmerk aan, voor het ontvangen van steun is het van belang dat er variatie in 

de relatietypen zit of het aandeel niet-familieleden in het netwerk.  

 Ten slotte profiteren vrouwen niet zoveel als mannen van het samenwonen 

(partnerschap), ook al vormen vrouwen die alleen wonen en niet tevreden zijn met hun 

sociale relaties ook een risicogroep (Lund et al., 2010). In het onderzoek van Lund et al. 

(2010) komt naar voren dat het alleen wonen en het hebben van een lage sociale 

participatie significante risicofactoren waren voor het begin van een handicap bij mannen. 

Echter heeft het niet tevreden zijn met de sociale relaties een significante relatie met het 

begin van handicaps voor beide geslachten (Lund et al., 2010). 

 

Een eenduidig beeld wat uit deze theorieën is ontstaan, is dat eenzaamheid lijdt tot 

psychische en gezondheidsklachten. Echter ontstaat eenzaamheid door een gebrek aan 

sociale relaties (Van de Maat en Van de Zwet, 2010) of relaties welke niet voldoen aan de 

wensen van de persoon (Wieringa, 2012). Toch is eenzaamheid niet afhankelijk van de 

leeftijd, zoals enkele bronnen veronderstellen, maar vooral van de burgerlijke staat (Van 

de Maat en Van der Zwet, 2010; Thomèse, 1998). Toch blijven ouderen op leeftijd een 

risicogroep, omdat daar vaak een partner wegvalt wegens overlijden (De Jong Gierveld 

en Peeters, 2002). 
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2.6 Conclusie 
Ouderen blijven in hun eigen omgeving wonen en willen niet weg. Echter zit er een groot 

verschil in de groep ouderen, ook hier wordt de leefbaarheid individueel bepaald (vgl. 

Veenhoven, 2000; Pacolet et al., 2004). Gezondheidsdiensten en de ouderen zelf kunnen 

ervoor zorgen dat ze iets kunnen betekenen voor de gemeenschap, de kwaliteit van leven 

gewaarborgd blijft, de sociale verbondenheid wordt bevorderd en langer in de 

gemeenschap kunnen blijven wonen (vgl. Keding et al., 2010; Parson et al., 2012). 

Dorpen zijn namelijk van autonome dorpen veranderd in woondorpen. Dit betekent dat er 

veel voorzieningen zijn weggevallen en de mensen verder moeten reizen voor hun 

behoeften. Een auto is dan ook een must in deze woondorpen (Daalhuizen en Van Dam, 

2013). Tegenwoordig kunnen ouderen steeds langer zelfstandig autorijden wat een 

gevoel geeft van onafhankelijkheid (Daalhuizen en Van Dam, 2013). Echter is afstand van 

levensbelang bij ouderen welke in beperkte mate mobiel zijn. Omgevingen dienen op 

loopafstand bereikbaar te zijn om ouderen actief en zelfstandig te houden (Vine en Buys, 

2012). Dit zorgt voor goede sociale contacten en houdt de mens gezond. Er ontstaat 

eenzaamheid door het gebrek aan sociale relaties of door het wegvallen van een partner 

(vgl. ; De Jong Gierveld en Peeters, 2002; Van de Maat en Van der Zwet, 2010). 

Uiteindelijk lijdt eenzaamheid tot psychische klachten en gezondheidsklachten (Van de 

Maat en Van de Zwet, 2010; Wieringa, 2012). 

 

Aan de hand van bovenstaande kunnen de volgende hypothesen worden opgesteld: 

- Ouderen zien hun dorp niet als een „woondorp‟ en hebben behoeften aan primaire 

voorzieningen in het dorp. 

- Sociale contacten zijn belangrijker geworden om gebruik te maken van primaire 

voorzieningen. 

- Ouderen zijn niet bereid om uit hun woonomgeving te vertrekken naar een 

autonoom dorp. 

- Door primaire voorzieningen op loopafstand te hebben blijven ouderen zelfstandig. 

- Doordat ouderen zelf niet meer gebruik kunnen maken van primaire voorzieningen 

verdwijnen de sociale relaties en ontstaat er eenzaamheid. 
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3. Methodologie 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Dit onderzoek is een survey-onderzoek, wat betekent dat de gegevens in de werkelijkheid 

worden verzameld (Doordewaard en Verschuren, 2007). Er is gekozen voor een 

empirisch onderzoek welke kwalitatief van aard is en waarbij de gegevens ook kwalitatief 

worden verwerkt. Deze methode wordt gebruikt voor het achterhalen van de ervaren 

leefbaarheid bij ouderen. 

3.2 Methode 
De ervaren leefbaarheid is hoe de mensen de leefbaarheid van de omgeving werkelijk 

ervaren, ook wel quality of life. De ervaren leefbaarheid is in kaart gebracht middels 

interviews. Om twee redenen is er gekozen voor interviews. Als eerste vanwege de 

doelgroep. Niet alle ouderen zijn in staat om (zelf) een enquête in te vullen, waardoor de 

respons niet betrouwbaar of onvoldoende is. Als tweede kunnen bij enquêtes geen 

gedachtegangen worden meegenomen en blijft vaak een uitgebreide beredenering 

achterwege. Daarnaast is er geen concrete doorvraag mogelijkheid, zoals bij een 

interview. In het onderzoek naar leefbaarheid is dit juist van belang. 

 Voor het interview zijn personen geïnterviewd met een leeftijd van 75 jaar of ouder, 

waarbij de personen in verschillende leeftijdscategorieën vallen. De personen zijn 

woonachting in een dorp zonder primaire voorzieningen, zoals gedefinieerd in de 

begripsbepaling. Verder zijn de personen niet tot in beperkte mate mobiel. Met mobiliteit 

wordt bedoelt dat de personen zich kunnen verplaatsen te voet, te fiets, met de auto of 

met het openbaar vervoer. In dit onderzoek wordt het zelfstandig gebruik maken van de 

auto buiten beschouwing gelaten, tenzij iemand anders dan de geïnterviewde de auto 

bestuurt. We kunnen ervan uit gaan dat mensen met een oudere leeftijd minder mobiel 

zijn (Jorritsma en Olde Kalter, 2008). Ten slotte maken de personen gebruik van minstens 

drie van de vijf voorzieningen (huisarts, apotheek, supermarkt, drogisterij en enige vorm 

van recreatie). 

 

De personen die geïnterviewd zijn voor dit onderzoek zijn vrouwen (de verantwoording is 

uitgewerkt in paragraaf 3.4) en hebben aan bepaalde voorwaarden voldaan. Middels een 

korte vragenlijst is gekeken of desbetreffende persoon voldoet aan de voorwaarden en 

haar informatie gebruikt kan worden voor dit onderzoek. Het wordt bekeken door middel 

van onderstaand vragen welke allemaal met een „ja‟ beantwoord dienen te worden, met 

uitzondering van de bezoeken aan voorzieningen. Hierbij dienen minimaal drie van de vijf 

vragen met een „ja‟ beantwoord te worden: 

- Heeft u een leeftijd van 75 jaar of ouder? 

- Woont u alleen of met uw partner in een woning? 

- Maakt u regelmatig gebruik van de huisarts? 

- Maakt u regelmatig gebruik van de apotheek? 

- Maakt u regelmatig gebruik van een supermarkt? 

- Maakt u regelmatig gebruik van een drogisterij? 

- Maakt u regelmatig gebruik van enige vorm van recreatie? 

- U kunt zelf geen auto (meer) besturen? 

De verantwoording van de respondenten is beknopt terug te vinden in tabel 3.1 en wordt 

uitgebreid weergegeven in bijlage I. 
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De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van de methode phenomenology 

hermeneutic. Dit houdt kort gezegd in dat het onderzoek gericht is op de beleving 

(phenomenology) van de ondervraagden en de interview over deze beleving worden 

geïnterpreteerd (hermeneutic) (Creswell, 2007). 

 De personen zijn twee brede, algemene vragen gesteld die leiden tot een 

structurele beschrijving van de ervaringen en welke zorgen voor een goed begrip van de 

gemeenschappelijke ervaringen (Creswell, 2007). Die twee vragen zijn: 

- Wat heeft u onlangs meegemaakt op het gebied van het fenomeen? 

- Welke problemen of situaties hebben de ervaringen van het fenomeen beïnvloed 

of aangetast? 

Het fenomeen is hier de afstand en afwezigheid van de voorzieningen. Naast deze twee 

vragen zijn er uiteraard nog andere open vragen gesteld om een goed inzicht te krijgen in 

de ervaringen en beleving van de geïnterviewde. Aan de hand hiervan is een beschrijving 

van wat de geïnterviewden ervaren (textuur beschrijving) geschreven (Creswell, 2007). Dit 

wordt eveneens gebruikt voor de beschrijving van de context, wat invloed heeft op de 

ervaringen van het fenomeen van de geïnterviewde. Dit wordt ook wel structurele 

beschrijving genoemd (Creswell, 2007).  

 Het aantal benodigde interviews wordt door Creswell (2007) vastgesteld op 5 tot 

25, waarbij alle geïnterviewden ervaring hebben met het fenomeen. In dit onderzoek is 

gekozen voor vijf à tien interviews, omdat de focus ligt op een diepgaande analyse. Met 

een diepgaande analyse wordt bedoelt dat het gehele interview is uitgewerkt middels het 

programma Atlas.ti. Verder is het transcript op een gedetailleerde manier gecodeerd en 

geanalyseerd volgens de phenomenology hermeneutic methode. 

3.3 Context Horst aan de Maas 
In dit onderzoek is gekozen voor een anticipeergemeente welke te maken gaat krijgen 

met vergrijzing. De keuze voor een anticipeerregio is tot stand gekomen, omdat de 

kwaliteit van de leefomgeving voor krimp kan zorgen of deze kan versterken (Van Dam et 

al., 2006). De anticipeerregio‟s hebben nog niet (in sterke mate) last van krimp, vandaar 

de nieuwsgierigheid hoe men de kwaliteit van de leefomgeving daar ervaart. Met name 

omdat dit invloed kan hebben op de krimp. Daarnaast is in een krimp- en anticipeerregio 

sprake van vergrijzing en is de bevolkingssamenstelling van groot belang (Van Dam et al., 

2006). 

 Voor dit onderzoek is gekozen voor de gemeente Horst aan de Maas in de 

anticipeerregio Noord-Limburg. Deze gemeente bevindt zich tussen de gemeenten Venlo 

en Venray. De gemeente zal in de toekomst sterk gaan vergrijzen en moeten gaan 

anticiperen op de demografische krimp. Daarnaast bestaat er in deze gemeente een grote 

ongelijkheid qua aanwezigheid van primaire voorzieningen in een dorp. De gemeente kent 

drie autonome dorpen (Horst, Sevenum en Meerlo) en dertien woondorpen. Deze 

ongelijkheid is weergegeven op de kaart (hallohorstaandemaas, 2013) in figuur 3.1. 

Daarnaast is in bijlage II een grafiek opgenomen waarop duidelijk wordt weergegeven wat 

de gemiddelde afstanden zijn om een voorziening te bereiken. Tevens wordt in bijlage III 

meer achtergrond informatie verstrekt over de gemeente Horst aan de Maas.  
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3.4 Verantwoording respondenten 
In dit onderzoek zijn zes personen geïnterviewd variërend met een leeftijd tussen de 75 

en 85 jaar. Vijf personen zijn woonachtig in woondorpen, dorpen waar geen primaire 

voorzieningen aanwezig zijn. Één persoon is woonachtig in een woondorp waar echter 

wel een kleine supermarkt aanwezig is. Om gebruik te maken van (overige) voorzieningen 

is men genoodzaakt om te reizen. De gemiddelde afstanden die men af moet leggen voor 

het bereiken van de voorzieningen volgens het CBS (2011) zijn weergegeven in bijlage II 

 

Er zijn verschillende samenstellingen opgenomen qua huishouden en het gebruik van 

vervoersmiddel in dit onderzoek. Iedereen heeft een ander leven en maakt dus op een 

andere manier gebruik van het vervoer en de voorzieningen. Om een zo goed mogelijk 

resultaat te leveren zijn er zoveel mogelijk samenstellingen meegenomen. Bij de vrouwen 

waarvan de partner nog in leven is en een auto kan besturen, zijn de mannen ook kort 

ondervraagd of betrokken geweest in het interview. Een beknopte weergave van deze 

twee mannen is te vinden in bijlage I. Tevens is er één persoon geïnterviewd die nog 

zelfstandig auto kan rijden en één persoon met een supermarktje in de buurt. Hoe kijkt zij 

er tegenaan als het gebruik van de auto wegvalt? Ziet ze de gevolgen? En een 

supermarkt kan wel dichtbij zijn, maar hoe kom je bij een dokter als je niet meer kunt 

autorijden? Veranderd hierdoor de prioriteit qua behoeften aan voorzieningen? 

Door personen te vergelijken die nu nog geen of weinig problemen hebben met het 

bereiken van voorzieningen met personen die afhankelijk zijn of wel enkele problemen 

kennen, wordt er een uitgebreid en goed beeld geschetst. Aan alle personen zijn dezelfde 

vragen gesteld, te vinden in bijlage IV.  

Figuur 3.1 Voorzieningen gemeente Horst aan de Maas. Eigen model, 2013 



22 
 

In dit onderzoek zijn zes vrouwen meegenomen. Dit is bewust tot stand gekomen aan de 

hand van verschillende theorieën over eenzaamheid. Sociale contacten is een thema dat 

centraal staat in dit onderzoek en dus van groot belang. Verschillende theorieën zeggen 

echter dat men afhankelijk wordt en er een grote kans bestaat op eenzaamheid als de 

partner wegvalt, met als gevolg dat men geïsoleerd raakt (De Jong Gierveld en Peeters, 

2002; Van de Maat en Van der Zwet, 2010; Thomèse, 1998). Helaas is het in veel 

gevallen zo dat de man eerder overlijdt dan de vrouw. Daarnaast is er een hoger 

percentage aan oudere mannen dat auto kan rijden dan vrouwen met eenzelfde 

leeftijd(Daalhuizen en Van Dam, 2013), waardoor al veel mogelijke respondenten af 

vallen. Naar aanleiding van deze gegevens is er gekozen om het onderzoek op vrouwen 

te richten, waardoor er op basis van geslacht een analyse kan worden uitgevoerd. Want 

ook uit de theorie komt naar voren dat ouderen een heterogene groep is en onder andere 

grote verschillen kent tussen man en vrouw (Pacolet et al., 2004). 

Een beknopte omschrijving van de respondenten is weergegeven in tabel 3.1. 

 Leeftijd Woonplaats Vervoersmiddel Huishouden 

samenstelling 

Mw. Beurskens 81 Swolgen Geen Alleenstaand 

Mw. Elbers 79 Swolgen Fiets  

Auto (liever niet) 

Samenwonend 

Mw. Hermans 85 Meterik Geen Alleenstaand 

Mw. Palmen 75 Broekhuizen Fiets (bij mooi weer) Alleenstaand 

Mw. Peeters 75 Hegelsom Fiets (bij mooi weer) Alleenstaand 

Mw. Ramaekers 84 Meterik Geen Samenwonend 

 
  

Tabel 3.1 Gegevens respondenten. Eigen model, 2013 
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4. Ervaren leefbaarheid 

4.1 Met partner onafhankelijk en zelfstandig 
De ervaringen over de afstand en afwezigheid van voorzieningen worden mede bepaald 

of de partner nog in leven is. Zo kunnen ook nog de partners van mevrouw Elbers en 

mevrouw Ramaekers autorijden. Meneer Elbers zegt dat hij nergens problemen mee 

heeft, omdat hij nog mobiel is. Hij geeft zelfs aan, als hij niet meer bij de voorzieningen 

kan komen dat hij dan al een aardige leeftijd heeft bereikt. Ook meneer Ramaekers geeft 

aan geen problemen te hebben met de afwezigheid en afstand van de voorzieningen. Met 

de auto zijn ze zo op de plaats van bestemming. De vrouwen waarvan hun partner nog 

autorijdt hebben dan ook geen last van de afwezigheid en afstand van de voorzieningen. 

Moge het wel duidelijk zijn dat zij grotendeels afhankelijk zijn van hun partner om ergens 

te komen, maar dankzij de mobiliteit van de partner ervaren ze het zo niet. Ze doen alles 

samen en de partner helpt om de afstanden te overbruggen. 

 Bij vrouwen waarvan de partner is overleden ligt het anders. Zij vinden het meestal 

erg dat de voorzieningen weg zijn en verder moeten gaan om deze te bereiken. Na de 

dood van hun partner staan ze er alleen voor en moeten ze zichzelf „redden‟. Het gevolg 

hiervan is dat ze afhankelijk worden van sociale contacten, met name van de familie. “Dat 

ik afhankelijk ben, ben ik ondertussen wel gewend. Mijn man is zeventien jaar dood dus 

zolang heb ik het alleen moeten doen” (Mw. Hermans). Daarnaast worden deze vrouwen 

door de dood van hun partner een stuk beperkter. Ze worden opeens een stuk minder 

mobiel, waardoor ze niet meer altijd op de plaatsen komen waar ze voorheen met hun 

partner kwamen. “Vroeger ging ik samen met mijn man met de auto altijd ergens heen. Nu 

kom ik daar overal niet meer en dat vind ik jammer” (Mw. Palmen). 

 

De partner die nog auto kan rijden heeft dus een grote invloed op de ervaringen die de 

vrouwen hebben over de afstand en afwezigheid van de voorzieningen. De vrouwen 

waarvan de partner nog in leven is weten allemaal dat ze problemen krijgen als de partner 

overlijdt of niet meer auto kan rijden. “We hebben nu nog geen problemen met de 

afwezigheid, maar als we geen auto hebben dan wel” (Mw. Ramaekers). Toch beïnvloed 

dit gegeven nog niet de ervaringen, omdat ze er gewoonweg nog geen ervaring mee 

hebben gehad. Ze zijn het gewend om alles te kunnen bereiken, zonder hulp van sociale 

contacten.  

 

Uit de literatuur komt hetzelfde idee naar voren van wat de ouderen ervaren. Vanaf de 75 

jaar neemt namelijk de kans op matige tot ernstige lichamelijke beperkingen toe 

(Jorritsma en Olde Kalter, 2008), waardoor ze minder mobiel worden en dus ook 

afhankelijk worden van de sociale contacten. Verder geven Pacolet et al. (2004) aan dat 

ouderen worden geconfronteerd met verschillende ongelijkheden. Er zijn grote verschillen 

tussen fysiek en mentaal, waarbij er ook nog een verschil bestaat tussen mannen en 

vrouwen. Hieruit komt naar voren dat (zeer) oude vrouwen kwetsbaarder zijn dan andere 

ouderen in de groep ouderen. Deze groep leeft namelijk vaak alleen en heeft meestal een 

beperkt inkomen wat de levensstijl en woonomstandigheden bepaald en dus ook de 

gezondheid beïnvloed (Pacolet et al., 2004). Of in deze situatie het inkomen en de 

woonomstandigheden een rol speelt valt te betwijfelen. De ondervraagden ouderen geven 

allen aan zich goed te kunnen redden en (erg) blij zijn met hun woning en omgeving. Het 

alleenstaand zijn zal hier een grotere rol spelen, omdat men niet (altijd)meer in staat is 

alleen ergens heen te gaan en niet meer kan terugvallen op de partner. 



24 
 

 Ten slotte geven Daalhuizen en Van Dam (2013) aan dat ouderen steeds mobieler 

worden, er is sprake van een steeds hoger rijbewijs- en autobezit. Twee op de drie (67 

procent) oudere mannen is in het bezit van een rijbewijs en 49 procent van de oudere 

vrouwen (Daalhuizen en Van Dam, 2013). De mogelijkheid om auto te rijden en dus 

mobiel te zijn gaat voor ouderen samen met gevoelens van onafhankelijkheid, welzijn, 

status en controle (Vine en Buys, 2012). Er bestaat dan ook een significant verband 

tussen het mobiel zijn (middels een auto) en een positieve en psychosociale gezondheid. 

Auto‟s bieden ouderen onafhankelijkheid en vrijheid in een omgeving waar men lopend 

vrijwel niets kan bereiken. Ouderen huiveren bij het idee dat ze zonder auto komen te 

zitten (Vine en Buys, 2012).  

 Het kunnen rijden in een auto geeft een gevoel van onafhankelijkheid en controle, 

oftewel zelfstandigheid en vrijheid, vooral in een omgeving waar vrijwel geen 

voorzieningen op loopafstand zijn. De ouderen die geen auto kunnen rijden hebben 

inderdaad het gevoel van afhankelijkheid en een beperkte zelfstandigheid. De ouderen 

waarvan de partner nog in leven is en nog auto kan rijden krijgen inderdaad problemen 

als de partner overlijdt of geen auto meer kan rijden.  

4.2 Ook al zijn er geen voorzieningen, ik ga niet verhuizen! 
De afwezigheid van voorzieningen is voor iedereen een groot gemis. Ze vinden het 

jammer dat er geen voorzieningen meer in de dorpen zijn. In de meeste dorpen was 

vroeger wel een bakker, slager of kruidenierswinkel aanwezig, welke nu allemaal 

verdwenen zijn. Nu is er vaak nog een café of een kapper, maar dat zijn niet de 

voorzieningen die deze groep nodig heeft. Enkelen hebben er problemen mee gehad dat 

de voorzieningen weg zijn gegaan, deze personen zijn niet meer mobiel of zijn afhankelijk 

van de weersomstandigheden. Ze vinden de veranderingen lastig en zeggen dat er niks 

anders op zit dan door te gaan: “Het is niet anders” (Mw. Beurskens).  

 Ook is de gezelligheid en de gemoedelijkheid in de dorpen weg door het vertrek 

van de voorzieningen. Daarnaast geven enkele personen aan niet meer in het dorp te 

komen, omdat ze er niks meer te zoeken hebben. Vroeger kenden ze de mensen, nu 

hoeven ze niet meer naar het dorp te gaan, want er is niks meer. Met als gevolg dat ze 

bijna tot geen mensen meer kennen. Ze moeten voor alles uit hun eigen dorp wat 

iedereen erg jammer vindt en wat soms zelfs onmogelijk is. 

 

Toch heeft het dorp een grote invloed op het leven van de mensen. “Ik blijf liever hier 

wonen zonder voorzieningen dan dat ik ga verhuizen” (Mw. Elbers). Iedereen voelt zich 

verbonden met het dorp of de omgeving waarin ze wonen. De rust, de ruimte en de 

vrijheid zijn de belangrijkste factoren die worden aangekaart en men wil dan ook absoluut 

niet verhuizen, alleen als het echt niet anders kan. Het dorp is vertrouwd en daar is alles 

opgebouwd. Dit heeft een grote invloed op de ervaringen over de afwezigheid en afstand 

van de voorzieningen. Door dit sterke gevoel over het dorp en de omgeving verzwakken 

de nadelen, zoals de afstand en afwezigheid. Ze weten dat dit erbij hoort ook al hadden 

ze het graag anders gezien. Zelfs mevrouw Beurskens die buiten de bebouwde kom van 

Swolgen woont en slechtziend en alleenstaand is neemt de afstand en afwezigheid voor 

lief, omdat ze zo gebonden is aan haar omgeving. “De ouderen mensen in Swolgen ken 

ik, maar ik ben nergens bij, daar heb ik geen behoefte aan. Ik zie heel slecht en kom 

nergens meer, maar in Swolgen en in mijn huis voel ik me veilig” (Mw. Beurskens). 
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Ook uit de literatuur blijkt dat de voorzieningen zijn weggetrokken uit de dorpen. Door de 

toegenomen welvaart en technologische ontwikkelingen is de mobiliteit gestegen evenals 

de vraag naar luxegoederen (Gardenier et al., 2011). De kruidenier kon niet meer voldoen 

aan de vraag en de bewoners verplaatsten zich naar de grotere supermarkt verderop. Het 

platteland is veranderd in een consumptieruimte (Daalhuizen en Van Dam, 2013). Mede 

door deze verandering en doordat de werkgelegenheid op het platteland is afgenomen en 

de voorzieningen door de mobiliteit makkelijker te bereiken zijn is het karakter van het 

dorp veranderd (Gardenier et al., 2011). De schaalvergroting heeft veel dorpen van 

autonome dorpen naar woondorpen veranderd. Ook Van der Wouw (2011) geeft aan dat 

dorpen in deze tijd niet meer dezelfde functies en samenhang hebben die het dorp tot een 

leef-, woon-, werk-, en recreatiegemeenschap maken. Dit is voor veel inwoners van de 

dorpen nog het referentiebeeld, zo ook voor de ouderen. „Vroeger hadden we alles en nu 

hebben we niks meer‟ is een uitspraak die je vaak hoort bij ouderen, zo blijkt ook weer uit 

de interviews die afgenomen zijn voor dit onderzoek.  

Daarnaast stelt Van der Wouw (2011) dat de aanwezigheid van primaire 

voorzieningen in dorpen geen directe voorwaarde is voor een goede leefbaarheid. 

Personen die nog mobiel zijn of waarvan de partner nog autorijdt hebben inderdaad geen 

problemen met de afwezigheid van de voorzieningen en is dat ook geen directe 

voorwaarde. Voor ouderen die minder mobiel zijn of helemaal niet mobiel zijn wordt het 

een ander verhaal. Door hun afhankelijkheid en beperkingen ondervinden de meeste 

problemen met de afwezigheid en afstand. Ze vinden het jammer dat er geen 

voorzieningen zijn, mede doordat ze niet meer mobiel zijn, maar ook vanwege de 

gezelligheid die het dorp vroeger had. Of dit dan meteen de leefbaarheid aantast is de 

vraag, want niet alleen de aanwezigheid van voorzieningen is bepalend voor de 

leefbaarheid. Het speelt echter een rol, zoals zoveel factoren, voor het bepalen van de 

leefbaarheid. 

 Volgens Gardenier et al. (2011) verschilt het in factoren voor een goede 

leefbaarheid bij autonome dorpen en woondorpen. Bij autonome dorpen zijn 

voorzieningen belangrijk en een voorwaarde voor de leefbaarheid, de inwoners zijn erg 

gericht op het dorp zelf. Bij een woondorp is vooral de eigen woning en de woonomgeving 

belangrijk voor de leefbaarheid. Een sterke woonfunctie leidt tot een goede leefbaarheid 

(Gardenier et al., 2011). Aan de hand van deze theorie vinden ouderen hun dorp leefbaar. 

Ze wonen in een woondorp en zijn erg verbonden met hun woning en de omgeving. De 

voorzieningen komen op de tweede plaats. Dit wordt nogmaals bevestigd door de 

ouderen zelf die aangeven absoluut niet te willen verhuizen, alleen als het echt niet 

anders kan. Er bestaat dus een verschil tussen een wens en een noodzaak als het om 

verhuizen gaat. Als men gaat verhuizen komt dat grotendeels omdat de gezondheid het 

niet meer toelaat (Ministerie van VROM en CBS, 2009). Daarnaast kiezen ouderen 

volgens het ministerie van VROM (2009) ook voor de nabijheid van de familie. In kleinere 

dorpen is dit vaak het geval en is de verbondenheid met de omgeving erg krachtig. De 

theorie van Jorritsma en Olde Kalter (2008) komt hiermee niet overeen. Zij stellen dat 

voor ouderen autonome dorpen het aantrekkelijkst zijn en dat de vraag naar woningen in 

deze dorpen tot 2015 zal toenemen. De autonome dorpen kunnen dan wel het 

aantrekkelijkste zijn vanwege de nabijheid van de voorzieningen, maar de ouderen willen 

in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Alleen als ze genoodzaakt zijn vanwege hun 

gezondheid, willen ze verhuizen naar autonome dorpen. Ze kiezen hun woning en 

omgeving boven de aanwezigheid van de voorzieningen, ondanks dat ze minder mobiel 

zijn en afhankelijk. 
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4.3 De supermarkt gaat voor de huisarts 
De afwezigheid van voorzieningen in de dorpen heeft gevolgen voor de bewoners. De 

mensen komen niet meer zo vaak in winkels, terwijl ze vroeger juist zo graag gingen 

winkelen of zelf de boodschappen deden. Ze vinden het erg dat ze voortaan de hele dag 

„hetzelfde‟ zien en de hele dag in hun eigen omgeving zijn. Ze komen niet meer uit hun 

woonomgeving en hebben geen reden om naar het dorp te gaan. De mensen die niet 

meer mobiel zijn vinden het ergste dat ze niet meer in een autonoom dorp kunnen komen 

op momenten dat zij graag even de deur uit willen. Ze zijn afhankelijk van de sociale 

contacten of moeten van alles regelen met instanties. Vooral deze groep vindt het 

belangrijk dat er voorzieningen in de buurt zijn. 

 Iedereen geeft aan dat men vrijwel nooit meer een apotheek bezoekt. De 

medicijnen laten ze allemaal bezorgen. “Bij vies weer kan ik niet naar de apotheek, dus 

dan laat ik het bezorgen” (Mw. Palmen). Verder zijn ze voor het bezoeken van een 

huisarts afhankelijk van de partner of een familielid met een auto. Vooral de mensen die 

nog kunnen fietsen met goede weersomstandigheden vinden het dan vervelend om de 

sociale contacten in te schakelen. 

 In deze gemeente is een boodschappenbus aanwezig die de mensen ophaalt en 

weer thuis brengt, zodat ze zelf kunnen winkelen of hun boodschappen kunnen doen. 

Sommige ouderen maken hier af en toe al gebruik van en vinden het leuk en een goede 

oplossing. De ouderen welke niet meer mobiel zijn maken hier geen gebruik van, alleen 

de ouderen die op dit moment nog voor een groot deel zelfstandig en onafhankelijk zijn. 

Alleenstaande ouderen die niet meer mobiel zijn schakelen de familie in of bestellen het. 

Één mevrouw komt zelf nooit meer in een winkel, omdat het te ver is en ook nog een 

beperking met het zicht heeft.  

 Onder de groep ouderen bestaat er een behoefte aan voorzieningen in de nabije 

omgeving. De supermarkt staat op nummer één: “Als je een supermarkt hebt hoef je 

verder geen winkels meer te hebben” (Mw. Beurskens). Als er voorzieningen in het dorp 

zijn wordt hier wel gebruik van gemaakt. De brood- en viskraam die op woensdag op het 

plein in Meterik staat wordt goed bezocht en ook mevrouw Hermans gaat er weleens 

lopend naar toe, evenals de kruidenierswinkel in Broekhuizen die niet meer weggedacht 

kan worden. Echter moeten deze bewoners naar een volgend dorp voor onder andere 

een huisarts of (grote) supermarkt. Vrijwel iedereen heeft graag een dokter in de 

omgeving waar ze lopend naar toe kunnen. Voor velen zorgt dit voor een veiliger gevoel 

en hoeven ze geen familieleden in te schakelen als ze naar de huisarts moeten. 

Daarnaast geven allen aan dat ze gebruik zouden maken van de supermarkt als deze 

lopend te bereiken was. 

 

Verschillende factoren zijn van invloed op de ervaringen die ze hebben met de 

afwezigheid van de voorzieningen. De ouderen hebben wel degelijk behoefte aan een 

supermarkt op loopbare afstand, al is het voor de gezelligheid en de vrijetijdsbesteding.  

 Op dit moment moeten de ouderen om een (grote) supermarkt te bereiken naar 

een autonoom dorp, wat vaak op enkele kilometers afstand ligt. Dit bevorderd niet echt de 

ervaringen over de afwezigheid. Doordat ouderen altijd of alleen met slechte 

weersomstandigheden afhankelijk zijn van sociale contacten om er te komen, worden ze 

beperkt in hun vrijheid en zelfstandigheid. Ze kunnen niet anders, want voor hun 

levensmiddelen zijn ze verplicht om naar andere dorpen te gaan. “Ik kan niets opnoemen 

wat er nu in Hegelsom is. Niks. Geen supermarkt, niks!” (Mw. Peeters). De beperking in 

de zelfstandigheid en vrijheid heeft een grote invloed, vooral omdat ze graag zolang 
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mogelijk alles zelf willen doen. De meeste geven aan zich (behoorlijk) gezond te voelen 

en willen iets te doen hebben. Ze willen voor zichzelf zorgen. Dit kan niet vanwege de 

afwezigheid van de voorzieningen in het dorp en de grote afstand die ze moeten afleggen 

om bij de voorzieningen te komen. 

 

Doordat de voorzieningen op het platteland afnemen door de schaalvergroting en de 

toegenomen mobiliteit (Gardenier et al., 2011) zijn ouderen, welke in mindere mate mobiel 

zijn, de dupe. Er is een steeds groter draagvlak nodig om het financiële en 

maatschappelijke resultaat te behalen (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). De 

organisaties streven naar schaalvoordelen en efficiency. Door de schaalvergroting van de 

voorzieningen zal de bereikbaarheid afnemen, met name voor verschillende 

bevolkingsgroepen (Van Dam et al., 2006). Dit komt ook als resultaat uit de interviews 

naar voren. Hoe minder mobiel men wordt, hoe groter de afstand om de voorzieningen te 

bereiken wordt. De verplaatsing of sluiting van voorzieningen zorgt ervoor dat de 

mogelijkheid tot ontmoeting in de directe omgeving afneemt en de sociale cohesie 

vermindert (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Voor mensen welke aan een dorp 

gebonden zijn, omdat ze geen gebruik kunnen maken van een auto of openbaar vervoer, 

kan dit een verslechtering van de leefbaarheid betekenen (Nationaal Netwerk 

Bevolkingsdaling, 2011). Deze uitspraak wordt versterkt door het Compendium voor de 

leefomgeving (2013), zij zeggen dat leefbaarheid en welvaart van een dorp mede wordt 

bepaald door de aanwezigheid en bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen, zoals 

huisartsenpraktijken en supermarkten. De afwezigheid en de bereikbaarheid van de 

voorzieningen bepaalt inderdaad voor een deel de leefbaarheid. Een stukje 

zelfstandigheid wordt ontnomen en afhankelijkheid wordt gecreëerd. Of de afwezigheid en 

de afstand van de voorzieningen uiteindelijk zoveel weegt dat het de leefbaarheid aantast 

is de vraag. Om tot een goede leefbaarheid te komen spelen nog meer factoren een rol, 

zoals sociale netwerken. In de meeste dorpen scoren de factoren sociale netwerken en 

de binding met de omgeving erg hoog en ligt daar ook de prioriteit bij de ouderen. Volgens 

Moerkamp (2012) wonen de meest tevreden mensen ook in een dorp zonder 

voorzieningen. Uit onderzoek van Gardenier et al. (2011) blijkt dat het verdwijnen van 

voorzieningen niet heeft geleid tot een dalend inwoneraantal en het leeglopen van 

kleinere dorpen. Mensen zijn voor de voorzieningen niet meer perse aangewezen op hun 

eigen dorp door de toegenomen mobiliteit. Dit ligt voor de ouderen anders, zij zijn wel 

aangewezen op hun eigen dorp of op de sociale contacten. Dat er geen „leegloop‟ 

plaatsvindt in deze dorpen zal dan ook vooral komen door de sterke binding met de 

omgeving en de sociale contacten. 

4.4 Hoe minder mobiel, hoe afhankelijker 
Er bestaat een verschil met personen welke nog in zekere mate mobiel zijn. Mensen die 

een auto tot hun beschikking hebben, hebben er minder problemen mee dat de 

voorzieningen weg zijn in het dorp dan mensen die kunnen fietsen of niet meer mobiel 

zijn. Zij die nog in zekere zin mobiel zijn kunnen de voorzieningen nog bereiken middels 

de auto of fiets, mits er sprake is van goede weersomstandigheden. Ze geven echter wel 

aan, als ze niet meer mobiel zijn, dat ze dan problemen hebben met de afwezigheid van 

de voorzieningen. Personen die alleen nog lopend de voorzieningen kunnen bereiken 

laten zien hoe afhankelijk ze zijn van anderen. Zonder de sociale contacten komen ze 

nergens en kan er niet meer voldaan worden aan de levensbehoeften. Ze zijn uiteindelijk 
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afhankelijk van de winkels en ze zijn blij dat er nog een autonoom dorp redelijk dicht in de 

buurt is. 

 Vooral degene welke gebruik moeten maken van de sociale contacten en 

instanties komen niet meer zo vaak in de winkels. Ze bestellen het, schakelen familie in of 

moeten zich aanpassen aan de tijdstippen dat de familie bereid is te helpen. Als ze hun 

ervaring hierover uiten zeggen ze: “Het hoort bij de leeftijd” (Mw. Beurskens) en “Je bent 

afhankelijk om ergens te komen, dus ik vind het niet vervelend, want ja, het is niet anders” 

(Mw. Hermans). Voor mensen die nog in zekere mate mobiel zijn is de afstand ook niet 

altijd een pretje. De afstand naar een huisarts is minimaal drie kilometer, waarbij ze 

aangeven dit nog goed te kunnen fietsen in goede weersomstandigheden. Ook voor een 

supermarkt moeten ze een paar kilometer verderop zijn. Met de auto levert dit geen 

probleem op en ben je zo in de winkel, met een fiets is dit wat anders. Toch is er niet altijd 

een andere mogelijkheid: “Ze kan niet anders dan met de fiets boodschappen doen, ik ga 

niet altijd met haar mee” (Dochter van mw. Peeters). 

 Als oplossing om de afstanden te overbruggen is er in de gemeente Horst aan de 

Maas sprake van een boodschappenbus. Deze bus haalt inwoners op en brengt ze weer 

thuis, zodat ze zelfstandig kunnen winkelen en boodschappen kunnen doen in de nabije 

autonome dorpen. Dit wordt goed ontvangen en enkele maken hier al af en toe gebruik 

van of geven aan hier in de toekomst gebruik van te gaan maken als ze minder mobiel 

zijn.  

 

Door de afgenomen mobiliteit is voor velen de afstand groter geworden en wordt het 

gemis van voorzieningen in de nabije omgeving groter. De meeste kunnen geen auto 

meer rijden of rijden liever geen auto meer. Toch zijn ze afhankelijk van een auto om 

gebruik te kunnen maken van de voorzieningen en de afstand te overbruggen. Met als 

gevolg dat ze afhankelijk zijn van anderen om gebruik te kunnen maken van de 

voorzieningen. Mobiliteit heeft een sterke invloed op de ervaringen over de afwezigheid 

en afstand van voorzieningen, vooral voor de mensen die alleen nog maar lopend iets 

kunnen bereiken of met goede weersomstandigheden kunnen fietsen. “Horst is te ver om 

te wandelen, ik vind het jammer dat ik niet meer zo vaak in Horst kom nu ik niet meer kan 

fietsen” (Mw. Ramaekers). De afstand wordt een obstakel als het niet meer op 

loopafstand te bereiken is. Hun zelfstandigheid wordt afgenomen en dat heeft invloed op 

de ervaringen. 

 Daarnaast hebben de weersomstandigheden een enorme invloed op de 

ervaringen bij mensen die nog beperkt mobiel zijn en nog kunnen fietsen. Deze mensen 

zijn nog voor een groot deel zelfstandig en worden geconfronteerd met de afwezigheid en 

afstand als het slecht weer is. Op dat moment worden ze afhankelijk van anderen. “Ik kan 

alleen met goed weer fietsen” (Mw. Peeters). Als het slecht weer is zijn ze niet in staat om 

te fietsen en is alles te ver weg. 

 

De literatuur bevestigd dat de afstanden zijn vergroot om iets te bereiken. Door de 

toegenomen mobiliteit heeft nabijheid een hele andere betekenis gekregen (Moerkamp, 

2012). Mensen zijn van het platteland vrij snel in een stedelijke omgeving, waar alles te 

vinden en te krijgen is, hierdoor is het karakter van dorpen veranderd. Volgens Vine en 

Buys (2012) blijkt dat ouderen op grote schaal gebruik maken van een auto voor vrijwel 

alle activiteiten buitenshuis. Dit klopt, bijna iedereen maakt gebruik van een auto om de 

voorzieningen te bereiken. Echter maakt niet iedereen zelf gebruik van de auto, in de 

meeste gevallen zijn ze afhankelijk van de sociale contacten met een auto of van hun 
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partner. Daalhuizen en Van Dam (2013) verwachten dat het aantal ouderen met een 

rijbewijs en een auto stijgt. Door het groter wordende autobezit zal de actieradius 

(mogelijkheden) en de actieruimte (gedrag) van ouderen groter worden (Daalhuizen en 

Van Dam, 2013). Dit zal uiteindelijk kloppen, door het autobezit hebben ouderen namelijk 

de mogelijkheid om voorzieningen zelfstandig te bezoeken. Ouderen waarvan hun partner 

nog autorijdt hebben, zoals al gezegd, geen problemen met de afwezigheid van de 

voorzieningen. Zij hebben mogelijkheden en passen hun gedrag en ervaringen hier op 

aan. 

 Daarnaast geeft Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (2011) aan dat voor 

plattelandsgebieden autobezit (bijna) van levensbelang is en dat de doelgroepen welke 

minder mobiel zijn meer geld en tijd kwijt zijn om zich te verplaatsen door de verschraling 

van het openbaar vervoer. Ouderen zonder auto zijn afhankelijk van de sociale contacten 

met een auto of van instanties, in dit geval de boodschappenbus. Dit beperkt de mensen 

in hun vrijheid en zelfstandigheid, maar zorgt wel dat ze aan hun levensmiddelen kunnen 

komen evenals een bezoek aan de huisarts. Het openbaar vervoer is inderdaad 

verschraalt, wat aanduid dat het hebben van een auto nog belangrijker wordt. Ook 

Daalhuizen en Van Dam (2013) geven aan dat het autobezit op het platteland bittere 

noodzaak is. De zelfredzaamheid en levenskwaliteit van ouderen in dorpen wordt steeds 

afhankelijker van onder andere de mobiliteit en bereikbaarheid (Daalhuizen en Van Dam, 

2013). Zonder auto kan men zichzelf inderdaad bijna niet meer redden. Al helemaal niet 

als men ook niet meer gebruik kan maken van een fiets.  

4.5 Ouderen pleiten voor ‘loopbaarheid’ 
Als mensen aangeven dat ze de voorzieningen lopend willen en kunnen bereiken geeft dit 

duidelijk aan dat afstand een rol speelt voor mensen die minder mobiel zijn. Als ze niet in 

het bezit zijn van een auto vinden ze dat de voorzieningen ver weg zijn. Ze hadden het 

graag wat dichter bij hun omgeving gehad. Voor alle primaire voorzieningen moeten ze uit 

het dorp. De mensen komen daardoor niet meer zoveel in winkels als vroeger, vooral 

vanwege de afstand. Ouderen waarvan de partner nog gebruik kan maken van een auto, 

hebben hier het minste problemen mee. Ook ouderen welke niet meer mobiel zijn vinden 

de afstand niet het grootste probleem. Zij hebben meer moeite met de afhankelijkheid en 

dat ze niet meer zelfstandig zijn. Ze hebben geen andere keus dan gebruik te maken van 

sociale contacten of instanties om de voorzieningen te bereiken. De afstand is het 

grootste obstakel voor de ouderen welke nog alleen gebruik kunnen maken van een fiets 

en dus nog in zekere zin zelfstandig zijn. Zij kunnen zich alleen verplaatsen in goede 

weersomstandigheden, bij slechte weersomstandigheden zijn ook zij afhankelijk van 

sociale contacten of instanties. Deze beperking zorgt ervoor dat de mensen problemen 

krijgen als ze met slecht weer ergens heen willen gaan en dat ze dan afhankelijk worden. 

De ouderen die niet meer mobiel zijn en al afhankelijk zijn zien dit als normaal. Ze zijn het 

gewend. 

 „Loopbaarheid‟ wordt belangrijk als de ouderen niet meer mobiel zijn. Op dat 

moment wordt alles ver van huis en zijn vele voorzieningen niet meer te bereiken. “Je 

moet dicht bij de winkels wonen, anders heeft het nog geen zin”, zegt mevrouw 

Ramaekers. De bebouwde kom van hun dorp kunnen ze bereiken en van de 

voorzieningen die er zijn kunnen ze gebruik maken, daarna houdt het op. Ze vinden het 

jammer als ze dan zelfstandig nergens meer heen kunnen; ze vinden het vervelend dat ze 

de hele tijd thuis zitten, niks meer kunnen en vrijwel de hele dag hetzelfde zien. Ze geven 

aan dat het allemaal een stuk makkelijker was als er primaire voorzieningen in hun dorp 
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waren. Echter blijven ze reëel en geven ze aan dat dit ook niet altijd mogelijk is. Toch 

worden velen afhankelijk en beperkt in hun zelfstandigheid door de afstand. Voorheen 

fietsten ze zelfstandig binnen twintig minuten naar een autonoom dorp, nu moeten ze het 

hebben van de sociale contacten of instanties. 

 Als de voorzieningen op loopafstand zouden zijn, zouden de meeste ouderen geen 

hulp in schakelen en het zelf doen: “Dat zou ik heel fijn vinden als ik het zelf kon doen” 

(Mw. Elbers). De meeste gaan liever zelf kijken wat er te koop is, dan dat ze het laten 

bezorgen of meebrengen. De ouderen willen voor een groot deel zelfstandig en 

onafhankelijk zijn. “Ik zou het fijn vinden als ik er na toe kon lopen, nu ben ik afhankelijk 

van de jongens en de taxi” (Mw. Hermans). Ze zouden zelf gebruik gaan maken van de 

huisarts als de praktijk zich op een loopbare afstand bevindt. Hetzelfde geldt voor de 

supermarkt. De apotheek wordt buiten beschouwing gelaten, omdat iedereen deze laat 

bezorgen. Daarnaast hebben ze weer een doel om zich in het dorp te bevinden. Nu 

vinden ze het erg jammer dat ze niet meer in het dorp komen, omdat ze daar gewoonweg 

niets te zoeken hebben. 

 

De ervaringen over de afstand en de „loopbaarheid‟ worden ook hier weer beïnvloed door 

de mate waarin ze mobiel zijn en het gevoel van afhankelijkheid dat daarbij komt kijken. 

De ouderen geven aan dat ze worden tegengehouden door de mobiliteit. Vroeger konden 

ze fietsen en waren ze zo bij de voorzieningen, nu kunnen sommige nog alleen fietsen 

met mooi weer of hebben ze een partner waarmee ze de voorzieningen kunnen bereiken. 

„Loopbaarheid‟ wordt een belangrijk begrip als de mobiliteit afneemt en men beperkt wordt 

in het doen en laten. De ervaringen over de afstand wordt dan ook heel anders. “Ik heb 

nog nooit problemen gehad met de afstand. Wij doen alles met de auto” (Mw. Elbers). 

“Dat de winkel weg is gegaan vind ik jammer, daar kon ik naar toe lopen. En dat deed ik 

ook elke keer” (Mw. Beurskens). Bij deze twee citaten wordt het verschil al snel duidelijk. 

Mevrouw Elbers kan nog terugvallen op haar partner die nog autorijdt, mevrouw 

Beurskens daarentegen is nu afhankelijk geworden van sociale contacten of instanties. Zij 

kan de voorziening niet meer lopend bereiken. In deze twee citaten wordt ook meteen het 

verschil duidelijk over de ervaringen en geeft aan hoeveel invloed de mobiliteit hierop 

heeft. 

Daarnaast geeft iedereen aan altijd of op bepaalde momenten afhankelijk te zijn 

van anderen. De meeste zijn afhankelijk van de familie om zichzelf te voorzien in 

levensmiddelen. Een enkeling waagt zich aan de boodschappenbus, laat het bezorgen of 

gaat met de taxi. Het gevoel van afhankelijkheid wordt versterkt op het moment dat ze 

nog in staat zijn om het zelfstandig te doen. Zo zegt mevrouw Peeters blij te zijn dat ze 

nog kan fietsen, zodat ze het nog zelf kan gaan halen en erop uit kan. Geeft mevrouw 

Hermans aan dat ze de kom van haar dorp nog goed kan bereiken en probeert mevrouw 

Palmen zolang mogelijk alles zelf te doen. Dit laat zien dat de ouderen zelf gebruik van de 

voorzieningen kunnen maken en ook graag willen. 

 

Uit hoofdstuk twee is al naar voren gekomen dat voorzieningen op loopafstand belangrijk 

zijn. Volgens Vine en Buys (2012) heeft de afhankelijkheid van auto‟s ervoor gezorgd dat 

de „loopbaarheid‟ en efficiënt openbaar vervoer verloren gaat, wat problemen bij 

verschillende doelgroepen verergerd, zoals ouderen (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 

2011). De ouderen zijn inderdaad de dupe geworden als het gaat om de afstand van 

voorzieningen. Er is verschraling in het openbaar vervoer en in de gemeente Horst aan de 

maas is zelfs geen openbaar vervoer aanwezig die mensen naar autonome dorpen kan 
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brengen (Veolia, 2013). Verder is in vrijwel alle  woondorpen geen enkele primaire 

voorziening lopend te bereiken en overschrijdt de afstand elke vorm van „loopbaarheid‟. 

Hierbij kan gedacht worden aan de afwezigheid van voetpaden en minimale afstand van 

twee à drie kilometer. Verder komt uit het onderzoek van Vine en Buys (2012) naar voren 

dat de „loopbaarheid‟ van voorzieningen en faciliteiten een essentieel kenmerk is voor een 

leefbaar dorp. Hierbij wordt ook bedoelt dat er meer mogelijkheden zijn voor spontane en 

geplande ontmoetingen en zijn omgevingen die op loopafstand te bereiken zijn belangrijk 

voor ouderen om actief en zelfstandig te blijven. Ouderen geven zelf ook aan dat ze 

zelfstandig willen blijven, maar dat dit alleen kan als de voorzieningen op loopafstand zijn. 

Dat „loopbaarheid‟ de leefbaarheid bevordert is juist om een aantal redenen welke ook 

door de ouderen zelf worden aangegeven: sociale ontmoetingen, zelfstandigheid, 

onafhankelijkheid en dat het dorp voldoet aan de dagelijkse behoeften van de bewoners. 

Een goede leefbaarheid is namelijk de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de 

behoeften die er door de mens worden gesteld (Van der Wouw, 2011; Vine en Buys, 

2012). 

4.6 Zonder familie zijn ze verloren 
Sociale contacten zijn een belangrijk onderdeel van je leven, zo ook voor ouderen. 

Ouderen die minder mobiel zijn en in een dorp wonen zonder voorzieningen kunnen zelfs 

niet zonder sociale contacten. Zonder de contacten kunnen ze zichzelf niet voorzien in 

levensmiddelen. Iedereen geeft aan dat ze gebruik maken van de hulp van de familie. 

Echter is dit wel allemaal op verschillende manieren.  

 De personen welke niet meer mobiel zijn hebben andere mensen nodig om in een 

autonoom dorp te komen. Om de familie te vragen voor hulp vinden ze niet erg en zelfs 

plezierig. Het wordt zelfs een beetje van de familie verlangt, ook zien ze in dat het niet 

anders kan. Echter laat mevrouw Beurskens de familie de levensmiddelen bezorgen en 

gaat mevrouw Hermans er zelf op uit met de familie. Dit verschil zit in de onzekerheid van 

mevrouw Beurskens, door het slecht zien voelt ze zich niet meer veilig alleen en duurt het 

lang voordat ze iets heeft gevonden in de winkel. Toch komen ze tot de conclusie dat ze 

de familie nodig hebben om zichzelf te kunnen voorzien. “Ik zeg altijd tegen ze: zorg maar 

dat ik genoeg brood in huis heb, zolang ga ik ook niet dood” (Mw. Beurskens). 

 Voor de ouderen die nog in goede weersomstandigheden kunnen fietsen ligt het 

gebruik maken van de hulp van de familie iets anders. Deze personen zijn nog in zekere 

zin zelfstandig en kunnen zichzelf behelpen, het hulp vragen wordt dan een stuk lastiger. 

Voor hun gevoel worden ze op dat moment beperkt in hun zelfstandigheid. Bij slechte 

weersomstandigheden zijn ze al genoodzaakt om hulp te vragen aan de familie. 

Daarnaast wordt er ook in goede weersomstandigheden af en toe gebruik gemaakt van 

de familie, bijvoorbeeld voor het halen van de wekelijkse boodschappen. Ze vinden het 

dan ook helemaal niet vervelend om met de familie op pad te gaan en zelfs gezellig! Ze 

weten ook dat de familie meteen zal helpen als ze hulp nodig hebben. Toch vinden ze het 

vervelend om familie te vragen voor hulp, ze zien in dat het wel moet als ze niet anders 

kunnen. “Ze hebben hun eigen gezin ook en ik kan daar niet de hele tijd tussen komen. 

Dat doe ik niet. Maar als er iets is en ik vraag het dan doen ze het ook meteen” (Mw. 

Peeters).  

 De ervaringen liggen weer anders voor ouderen waarvan de partner nog mobiel is 

en dus nog makkelijk overal zelf kunnen komen. Zij hebben nog niet echt gebruik hoeven 

te maken van de hulp van de familie, maar zijn er van overtuigd dat hun kinderen en 

kleinkinderen komen helpen als ze hulp nodig hebben. Ze vinden het dan ook helemaal 
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geen probleem om hulp te vragen en hebben hier geen moeite mee. Daarnaast kaarten 

ze de optie van de boodschappenbus aan. Ze vinden het een geweldige oplossing en 

hebben er geen problemen mee om hier gebruik van te gaan maken. 

 

De nabijheid van de familieleden zorgt voor een vertrouwd gevoel, maar heeft ook invloed 

over de ervaringen van de afwezigheid en afstand van de voorzieningen. De ouderen zijn 

namelijk afhankelijk van de familie of instanties om bij voorzieningen te komen. Waar de 

partner nog van in leven is, voelt het niet als een echte afhankelijkheid. De partner kan 

nog een auto besturen en dat zorgt voor zelfstandigheid. Waar de partner niet meer in 

leven is moet er teruggevallen worden op sociale contacten of instanties. Het merendeel 

van deze ouderen vindt het niet vervelend om hulp te vragen aan familieleden, ze weten 

dat ze niet anders kunnen en dat de familie ten alle tijden klaar staat om te helpen. De 

afwezigheid van de voorzieningen en de afstand van de voorzieningen zorgt ervoor dat ze 

afhankelijk worden van onder andere de familie om zichzelf te voorzien in levensmiddelen 

of om bezoeken te brengen aan andere primaire voorzieningen. Ze geven aan, als het op 

loopafstand was, dat ze het zelf zouden doen met als gevolg dat ze niet meer zo 

afhankelijk zijn. 

 

Het blijkt uit de interviews en literatuur dat sociale netwerken een waardevol bezit zijn 

voor personen en het mogelijk maakt om dingen te bereiken die mensen alleen niet 

zouden kunnen bereiken (Wieringa, 2012). Uit onderzoek van Wieringa (2012) komt naar 

voren dat relaties met andere mensen belangrijk zijn voor het welzijn van een individu. 

Het klopt inderdaad dat sociale contacten een waardevol bezit zijn om iets te bereiken. 

Ouderen zijn zelf niet meer in staat om de voorzieningen te bereiken, waardoor ze terug 

kunnen vallen op hun sociale contacten. Ook klopt het wat wordt gesuggereerd in het 

artikel van De Jong Gierveld en Peeters (2002), waarin staat dat ouderen streven naar 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Sociale relaties kunnen hierin gezien worden als 

een belangrijke uitdaging.  

 De risicogroep voor de verschraling van sociale contacten zijn de ouderen (CBS, 

2011). Dit is waar aangezien ouderen de sociale contacten nodig hebben om de primaire 

voorzieningen te bereiken. Het is belangrijk dat contacten worden onderhouden met 

familie, vrienden en buren met als belangrijk kenmerk dat mensen bij elkaar terecht 

kunnen voor hulp en steun. Dit geeft ouderen zekerheid en dat is belangrijk. 

4.7 Eenzaam? Ik heb genoeg te doen 
Bij ouderen in een dorp zonder voorzieningen wordt er al snel gedacht aan eenzame 

mensen, die thuis achter de geraniums zitten. Echter wordt dit beeld meteen uitgewist 

door de meeste ouderen. De alleenstaande ouderen hebben genoeg te doen op het 

gebied van sociale activiteiten. Alle activiteiten vinden plaats in hun eigen dorp en kunnen 

ze lopend bereiken. Als dit een keer niet het geval is kunnen ze terugvallen op de sociale 

contacten (vrienden, buren of familie die ook deelnemen aan de activiteiten en wel auto 

kunnen rijden). Ze zitten bij verschillende verenigingen of doen vrijwilligerswerk. Als dit 

niet het geval is dan maken ze gebruik van bijvoorbeeld een eetplein, waar ouderen één 

keer per maand samen komen om te eten. Of ze hebben genoeg sociale contacten in de 

buurt waar ze op een vaste dag bij elkaar komen. “Morgenmiddag om twaalf uur komt de 

poetsvrouw hier en dan moet ik maken dat zij de deur uit komt, dan ga ik me aankleden 

en dan ga ik. En dan is het ’s avonds half vijf voordat ik thuis ben, want ik ga eten bij het 

eetplein. Daarna gaan we kaarten bij een mevrouw van 95 jaar, doen we elke woensdag” 
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(Mw. Peeters). De ouderen geven aan dat ze blij zijn als ze het huis uit kunnen en iets te 

doen hebben. Echter is het hun eigen keuze of ze hier aan deelnemen en hoe ze het 

oppakken. “Je moet het wel zelf verzorgen” (Mw. Hermans). De sociale contacten zorgen 

voor een binding met het dorp en wordt ook als reden aangekaart waarom ze nog in het 

dorp (kunnen) blijven wonen. Echter zijn de mensen die hieraan deelnemen (redelijk) 

gezond en zal de stap ook makkelijker zijn om mee te doen aan sociale activiteiten. Bij 

lichamelijke beperkingen zal de stap groter zijn en niet altijd even makkelijk met als gevolg 

dat de aanwezigheid van voorzieningen belangrijker worden voor de ontmoeting van 

sociale contacten. Zonder voorzieningen en zonder deelname aan sociale activiteiten 

wordt het contact met de mensen uit het dorp minder en kennen ze niemand meer in het 

dorp. “Ik ben nergens bij en ik heb daar geen behoefte aan. Ik zie heel slecht, dus dan 

denk ik altijd: och ik ben een blok aan het been als ik met iemand mee ga. Vroeger kende 

ik de mensen, maar tegenwoordig niet meer” (Mw. Beurskens). 

 

De sociale contacten, het vertrouwde dorp en het verenings- en vrijwilligersleven heeft 

een sterke invloed op de ouderen. De mensen in het dorp kennen elkaar allemaal wat 

zorgt voor veel contacten in het dorp. Ze voelen zich er veilig en kunnen terugvallen op de 

sociale contacten. Deze invloed werkt door op de ervaringen die ze hebben met de 

afstand en afwezigheid van de primaire voorzieningen. 

 

Als voor ouderen de sociale contacten (voor een deel) wegvallen zal deze groep minder 

mobiel worden en ligt vereenzaming op de loer. Eenzaamheid kan ook worden 

veroorzaakt door onder andere het ontbreken of door het verlies van een partner, het 

ontbreken van kennissen, buren, vrienden of door het aan huisgebonden zijn vanwege 

gezondheidsproblemen (Wieringa, 2012). Een oplossing is actief worden in de 

maatschappij, betekenisvolle sociale relaties komen voort uit maatschappelijke activiteiten 

(Lund et al., 2010). De factoren die Wieringa (2012) stelt kloppen. Het slechte zicht van 

mevrouw Beurskens stelt haar niet in staat om deel te nemen aan sociale activiteiten, 

waardoor ze geen contact meer heeft met de mensen uit het dorp. Toch is ze niet 

eenzaam, dit komt omdat twee componenten uit het conceptueel model van de sociale 

steun (Thomèse, 1998) wel zijn vervult, namelijk het sociaal netwerk (de beschikbaarheid 

van relaties) en sociale steun (emotionele en instrumentele steun van haar familie). Bij de 

overige ondervraagden zijn alle drie de componenten aanwezig en zij voelen zich dan ook 

helemaal niet eenzaam. Zijn vervullen namelijk ook component sociale integratie 

(aanwezigheid van verschillende soorten relaties of nemen deel aan sociale activiteiten). 

 Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat eenzaamheid afhankelijk is 

van de burgerlijke staat (Van de Maat en Van der Zwet, 2010). Thomèse (1998) komt met 

eenzelfde idee over eenzaamheid en burgerlijke staat, namelijk dat de directe invloed die 

iemand krijgt van sociale integratie in steun minimaal is, behalve bij het hebben van een 

partner. Partners geven elkaar veel steun. Het klopt dat personen zonder partner of 

waarvan de partner is overleden zich eenzamer voelen, maar zoals mevrouw Hermans al 

aangaf, „je moet het toch zelf verzorgen‟. De ondervraagden ouderen voelen zich allemaal 

niet eenzaam en hebben bijna allemaal een actief sociaal leven. De partner is daarvoor 

niet de doorslaggevende factor. Wel zorgt het wegvallen van de partner ervoor dat ze 

afhankelijk worden van de sociale contacten. 
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5. Conclusie 
Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er een beeld komt over de ervaren leefbaarheid 

die de ouderen hebben in woondorpen. Aan de hand van dit beeld en de literatuur kan 

gekeken worden naar het minimumniveau van de leefbaarheid in woondorpen voor 

ouderen. 

5.1 Resultaten 

5.1.1 Behoeften aan primaire voorzieningen 
Ouderen zijn gebonden aan het dorp, omdat ze geen gebruik kunnen maken van een 

auto. Toch verschillen de factoren van leefbaarheid bij autonome dorpen en woondorpen 

(Gardenier et al., 2011). Bij autonome dorpen zijn voorzieningen belangrijk en een 

voorwaarde voor de leefbaarheid. Bij een woondorp is vooral de eigen woning en de 

woonomgeving belangrijk voor de leefbaarheid. Van der Wouw (2011) geeft aan dat 

dorpen in deze tijd niet meer dezelfde functies en samenhang hebben die het dorp tot een 

leef-, woon-, werk- en recreatiegemeenschap maken. Dit is voor veel inwoners nog wel 

het referentiebeeld, zo ook voor de ouderen. Ouderen vinden hun woning en 

woonomgeving belangrijker dan de voorzieningen. De ouderen zijn zo sterk verbonden 

met hun woning en woonomgeving dat ze aangeven alleen te willen vertrekken uit de 

woning als het echt niet anders kan. Ze willen alleen verhuizen uit pure noodzaak. 

Onbewust hechten de ouderen waarden aan de factoren die gelden voor een woondorp, 

maar door hun referentiebeeld van het vroegere dorp hebben ze behoeften aan 

voorzieningen in de buurt.  

De afwezigheid van voorzieningen in dorpen heeft dan ook een grote invloed op 

de ervaringen en heeft ervoor gezorgd dat de bewoners minder vaak in winkels komen 

dan voorheen. De ouderen, welke niet meer of beperkt mobiel zijn, zijn afhankelijk van de 

sociale contacten of instanties om gebruik te maken van voorzieningen. Onder andere het 

Compendium voor de leefomgeving (2013) geeft aan dat leefbaarheid en welvaart mede 

wordt bepaald door de aanwezigheid en bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen, 

zoals huisartsenpraktijken en supermarkten. De ouderen zijn de dupe vanwege het aantal 

voorzieningen dat afneemt op het platteland (Gardenier et al., 2011). De voorkeur van een 

voorziening is dan ook de supermarkt die ze lopend kunnen bereiken en zelfstandig en 

onafhankelijk boodschappen kunnen doen. De ouderen kunnen goed voor zichzelf zorgen 

en zijn dus in staat om zelf de boodschappen te doen. Mede dankzij de goede 

gezondheid van de ouderen ligt de prioriteit bij een supermarkt en niet bij een huisarts. 

5.1.2 Sociale contacten zijn noodzakelijk 
Autobezit is in plattelandsdorpen (bijna) van levensbelang (Nationaal Netwerk 

Bevolkingsdaling, 2011; Daalhuizen en Van Dam, 2013). De zelfredzaamheid en 

levenskwaliteit van ouderen in dorpen wordt steeds afhankelijker van onder andere de 

mobiliteit en bereikbaarheid (Daalhuizen en Van Dam, 2013). Sociale netwerken zijn dan 

ook een waardevol bezit en maakt het mogelijk om dingen te bereiken die mensen alleen 

niet zouden kunnen bereiken (Wieringa, 2012). Er zit wel een verschil tussen de ouderen 

welke nog mobiel zijn en welke niet meer of beperkt mobiel zijn. De ouderen die nog 

mobiel zijn vragen geen hulp aan familieleden, ze zijn zelfstandig en onafhankelijk. De 

overige ouderen hebben de hulp van de familie wekelijks nodig en soms meerdere keren 

per week. Ze zijn niet (altijd) in staat om zelf gebruik te maken van de voorzieningen. De 

zelfstandigheid is hier voor een groot deel weg en ze zijn afhankelijk geworden van de 
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sociale contacten. Er kan gesteld worden dat de sociale contacten belangrijker worden als 

men niet meer mobiel of beperkt mobiel is. Deze ouderen kunnen zonder sociale 

contacten (vrijwel) geen gebruik maken van voorzieningen. Dit terwijl ouderen streven 

naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid (De Jong Gierveld en Peeters, 2002). Als voor 

ouderen de sociale contacten (voor een deel) wegvallen zal deze groep minder mobiel 

zijn en ligt vereenzaming op de loer (CBS, 2011). 

5.1.3 De woonomgeving wordt voor geen goud verlaten 
Doordat de werkgelegenheid is afgenomen op het platteland en de voorzieningen 

makkelijker te bereiken zijn door de toegenomen mobiliteit is het karakter van het dorp 

veranderd (Gardenier et al., 2011). Echter zijn de afwezigheid van de primaire 

voorzieningen geen directe voorwaarde voor een goede leefbaarheid (Van der Wouw, 

2011), zo stellen ook de ouderen. De afwezigheid van voorzieningen is uiteraard een 

groot gemis, vooral omdat deze vroeger wel aanwezig waren. Ook vinden de ouderen het 

jammer dat door de verdwijning van de voorzieningen de gezelligheid en ontmoetingen 

zijn afgenomen in het dorp. Deze nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen van 

de omgeving waarin ze wonen. Men voelt zich verbonden met de omgeving en het dorp 

waarin ze wonen. De rust, de ruimte en de vrijheid zijn belangrijke factoren. Ze hebben 

alles opgebouwd in het dorp en men is er vertrouwd. De ouderen zijn bereid met de 

veranderingen te leren leven, als ze maar niet hoeven te verhuizen. Echter zit er een 

verschil in de wens en de noodzaak betreft verhuizen. De wens is om niet te verhuizen, 

maar vanwege de gezondheid zijn ze soms genoodzaakt om te verhuizen naar een 

autonoom dorp. 

5.1.4 Ouderen blijven zelfstandig als de voorzieningen op loopafstand zijn 
Volgens Vine en Buys (2012) heeft de afhankelijkheid van auto‟s ervoor gezorgd dat de 

„loopbaarheid‟ en het efficiënt openbaar vervoer verloren gaat, wat problemen bij onder 

andere ouderen verergerd (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). In woondorpen is 

vrijwel geen enkele voorziening lopend te bereiken en overschrijdt de afstand elke vorm 

van „loopbaarheid‟. Ouderen welke niet meer mobiel zijn geven aan dat ze zelf goed in 

staat zijn om onder andere hun eigen boodschappen te doen, mits de voorziening lopend 

te bereiken is. Hun zelfstandigheid wordt beperkt door de afwezigheid en de afstand van 

de voorzieningen. Ouderen vinden het lastig om hun zelfstandigheid op te geven en 

afhankelijk te zijn, vooral ouderen die nog beperkt mobiel zijn en niet altijd hulp nodig 

hebben. Ze geven aan zo lang mogelijk alles zelf te willen doen en ze zijn er ook nog toe 

in staat. Daarnaast is „loopbaarheid‟ een essentieel kenmerk voor een leefbaar dorp (Vine 

en Buys, 2012). Hiermee wordt bedoelt dat er meer mogelijkheden zijn voor spontane en 

geplande ontmoetingen. Verder zijn omgevingen waar voorzieningen op loopafstand te 

bereiken zijn belangrijk voor ouderen om actief en zelfstandig te blijven (Vine en Buys, 

2012). Nu zijn ze afhankelijk van sociale contacten of instanties en worden ze beperkt in 

hun zelfstandigheid. 

5.1.5 Ouderen vereenzamen niet door het vertrek van voorzieningen 
Als voor ouderen de sociale contacten (voor een deel) wegvallen zal deze groep minder 

mobiel worden en ligt vereenzaming op de loer. Door het wegvallen van de primaire 

voorzieningen valt ook de mogelijkheid voor spontane en geplande ontmoetingen weg 

(Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Toch voelen de ouderen in woondorpen zich 

helemaal niet eenzaam en hebben genoeg te doen. Hun sociale leven is dik in orde, ook 
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al moeten ze dit wel zelf verzorgen. Er is absoluut geen sprake van eenzaamheid, mede 

door de sociale activiteiten, sociale contacten en de verbondenheid met het dorp. 

Iedereen kent elkaar. Ook personen met lichamelijke beperkingen welke sociaal niet actief 

zijn voelen zich niet eenzaam. Deze personen zullen wel eerder in een sociaal isolement 

raken, omdat ze geen sociale activiteiten bijwonen. Vaak maken zij optimaal gebruik van 

familiecontacten die emotionele en instrumentele steun geven. Ook hier zorgt de 

verbondenheid met het dorp en de mensen die er wonen ervoor dat ze zich niet eenzaam 

voelen. 

5.2 Het minimumniveau van leefbaarheid 
Ouderen zijn heel erg gehecht aan hun woning en woonomgeving, waardoor het 

verhuizen vanwege de afwezigheid van voorzieningen niet meer aan de orde is. De 

woonomgeving gaat boven alles, waardoor ze de afwezigheid van voorzieningen voor lief 

nemen. Dit neemt echter niet weg dat hierdoor de zelfstandigheid van de ouderen wordt 

„afgenomen‟ en ze afhankelijk worden van de sociale contacten. Zelfstandigheid bij 

ouderen is erg belangrijk en dient ook gehandhaafd te worden. Daarnaast vinden ouderen 

het vervelend dat ze afhankelijk zijn van de sociale contacten om de voorzieningen te 

kunnen bereiken. Doordat de voorzieningen uit het dorp weg zijn getrokken en omdat de 

ouderen zelf niet meer in staat zijn om (soms) de voorzieningen te bereiken, komen ze 

vrijwel nergens meer. Ouderen zijn voortaan alleen in hun eigen dorp te vinden, als ze 

überhaupt daar al iets te zoeken hebben. Voor spontane ontmoetingen hoeven ze het 

dorp niet in te gaan. De ouderen voelen zich fit en zijn in staat zelfstandig te zijn, dit wordt 

ze ontnomen en krijgen ze afhankelijkheid voor terug. 

 

De ouderen geven aan dat ze niet eenzaam zijn en genoeg sociale contacten hebben. De 

meeste nemen deel aan sociale activiteiten in het dorp en zijn aanwezig bij het 

maandelijks „eetplein‟ waar ouderen gezamenlijk lunchen. Leuk initiatief en de ouderen 

komen onder de mensen. Echter draagt dit niet bij aan de zelfstandigheid. Voor 

bijvoorbeeld hun levensmiddelen zijn ze nog steeds afhankelijk van de sociale contacten. 

Zonder deze contacten, en dan met name de familie, kunnen ze zichzelf hier niet in 

voorzien. De supermarkt is dan ook een voorziening waar ouderen behoeften aan hebben 

in hun dorp. De supermarkt dienen ouderen wel lopend te kunnen bereiken. De ouderen 

blijven zelfstandig, kunnen zichzelf voorzien in levensmiddelen en zijn niet afhankelijk van 

de sociale contacten om bij een supermarkt te komen. Ouderen welke niet meer mobiel 

zijn hebben een reden om naar het dorp te wandelen en zien niet meer elke dag 

hetzelfde. Ze komen buiten de deur. Daarnaast kunnen ouderen welke beperkt mobiel zijn 

in slechte weersomstandigheden zelfstandig blijven. Het vervelende gevoel om de sociale 

contacten te vragen voor hulp zal minder vaak voorkomen, de ouderen kunnen zichzelf 

voorzien in levensmiddelen. 

 De supermarkt hoeft niet perse dagelijks aanwezig of open te zijn. Als de 

supermarkt in een busvorm een paar keer per week het dorp bezoekt op vaste tijdstippen 

kunnen de ouderen zichzelf voorzien. Daarnaast draagt een supermarkt(bus) bij aan 

spontane en geplande ontmoetingen die voorheen niet of minder aanwezig waren in het 

dorp. Het is een verrijking voor het leven van de ouderen. Ze kunnen zelfstandig blijven, 

komen de deur uit, men is minder afhankelijk en er is een grotere mogelijkheid om sociale 

contacten te ontmoeten. Levensmiddelen kunnen ook thuis bezorgd worden, maar het is 

duidelijk dat ouderen dan nog steeds thuis zitten en elke dag hetzelfde zien. Men is nog 

niet actief, maar in beperkte mate onafhankelijk en er wordt niet voldaan aan de sociale 
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ontmoetingen. Voorgaande geeft duidelijk aan waarom deze criteria van belang zijn. 

Ouderen willen en kunnen zelfstandig zijn! 

 

Een supermarkt is een voorziening die een positieve invloed heeft op alle factoren. Zo 

worden de ouderen gestimuleerd om zelfstandig te zijn en uit huis te gaan. Een 

supermarkt is een sterke stimulans omdat een bestaan zonder levensmiddelen onmogelijk 

is. De ouderen moeten wel hun huis uit om zichzelf hierin te voorzien. Daarnaast zijn ze 

niet meer afhankelijk van de sociale contacten. Ze kunnen zelfstandig hun boodschappen 

doen op een moment dat ze zelf willen en de supermarkt bezoeken voor geplande of 

spontane ontmoetingen. Ook ouderen die niet actief zijn in het sociale leven en niet 

deelnemen aan sociale activiteiten komen zo in contact met mensen. Ze komen minder 

snel in een isolement, omdat ze weer onder de mensen komen. Al houden ze niet zo van 

sociale ontmoetingen, het wordt op deze manier wel gestimuleerd. Ten slotte blijven 

ouderen actief, omdat ze lopend de voorziening dienen te bereiken. Dit is goed voor de 

gezondheid. Ook zal de binding met het dorp nog steker stijgen en de gezelligheid in het 

dorp toenemen, omdat het straatbeeld veranderd en de mensen elkaar vaker ontmoeten. 

 

Zoals net is aangegeven behoort een supermarkt(bus) tot het minimumniveau van de 

leefbaarheid wat betreft primaire voorzieningen. Een supermarkt is vooral een goede 

oplossing, omdat de ouderen hiervan gebruik moeten maken willen ze zichzelf voorzien in 

levensmiddelen. Echter kunnen andere voorzieningen in plaats van een supermarkt ook 

prima het minimumniveau van leefbaarheid opvangen, mits ze voldoen aan de volgende 

criteria: 

- Ouderen worden hierdoor in grote mate onafhankelijk van sociale contacten; 

- Ouderen worden zelfstandig; 

- Ouderen kunnen de voorziening lopend bereiken; 

- Door de komst van de voorziening is er sprake van geplande of spontane 

ontmoetingen; 

- Ouderen zijn genoodzaakt om gebruik te maken van de voorziening. 

Als de voorziening niet aan deze criteria voldoet wordt er niet voldaan om het 

minimumniveau van leefbaarheid voor ouderen te handhaven. Bovenstaande maakt 

duidelijk dat ouderen zelfstandig en onafhankelijk willen zijn. Ze kunnen van 

voorzieningen op loopafstand nog goed gebruik maken en het draagt bij aan de sociale 

contacten. Dit is met name belangrijk voor de ouderen die niet deelnemen aan sociale 

activiteiten. Ouderen hebben hier behoefte aan, ze willen hun eigen leven leiden. 

Belangrijk is dat de voorziening ouderen dwingt om daarvan gebruik te maken, een 

supermarkt is een goed voorbeeld hiervan.  

5.3 Vervolg onderzoek 
Dit onderzoek is expliciet gericht op vrouwen en zijn er geen mannen meegenomen. 

Alleen twee partners zijn betrokken geweest in het interview, beide kunnen nog 

autorijden. Het kan zijn dat mannen die niet meer mobiel zijn anders aankijken tegen de 

afwezigheid en afstand van primaire voorzieningen. Mannen gaan misschien makkelijker 

om met de afwezigheid van voorzieningen en hebben niet de behoefte om zelf 

boodschappen te gaan halen. 

 Daarnaast is in dit onderzoek één mevrouw geïnterviewd met een lichamelijke 

beperking. Het wordt al snel duidelijk dat lichamelijke beperkingen invloed hebben op het 

deelnemen van sociale activiteiten en uiteindelijk ook invloed heeft op de sociale 
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contacten. Interessant is om te kijken of ouderen met een lichamelijke beperking zoveel 

baat hebben bij de komst van een supermarkt en of ze hier dan ook gebruik van maken. 

Komen ze door de komst van een supermarkt wel in contact met sociale contacten? 

5.4 Tot slot 
Het minimumniveau van leefbaarheid voor ouderen wordt in woondorpen niet behaald. 

Vooral de ouderen welke niet meer mobiel zijn, zijn de dupe. Ze worden beperkt in hun 

zelfstandigheid en zijn afhankelijk van de sociale contacten om te kunnen overleven. Met 

name de familie wordt vaak gevraagd om hulp. Daarnaast wordt bij ouderen die nog 

beperkt mobiel zijn de zelfstandigheid in één klap afgenomen als er sprake is van slechte 

weersomstandigheden. Ze zijn dan zelf niet meer in staat om de voorzieningen te 

bereiken. Ze gaan dan van een zelfstandige naar een afhankelijke vrouw. Wat zou u 

daarvan vinden, als u nog vrijwel alles kunt maar de mogelijkheid om het zelf te doen 

verdwijnt? 
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Bijlage I – Informatie respondenten 

 

 

 

 

  Woonplaats Vervoersmiddel Huishouden-

samenstelling 

Gebruik  

huisarts 

Gebruik 

apotheek 

Gebruik 

supermarkt 

Gebruik 

drogisterij 

Gebruik 

recreatie 

Mw. Beurskens 81 Swolgen Geen Alleenstaand x x x   

Mw. Elbers 79 Swolgen Fiets 

Auto (liever niet) 

Samenwonend x x x  x 

Mw. Hermans 85 Meterik Geen Alleenstaand x x x  x 

Mw. Palmen 75 Broekhuizen Fiets (bij mooi weer) Alleenstaand x x x x x 

Mw. Peeters 75 Hegelsom Fiets (bij mooi weer) Alleenstaand x x x x x 

Mw. Ramaekers 84 Meterik Geen Samenwonend x x x x x 

  Woonplaats Vervoersmiddel Huishouden-

samenstelling 

Dhr. Elbers 78 Swolgen Auto 

Fiets 

Samenwonend 

Dhr. Ramaekers 85 Meterik Auto Samenwonend 

Tabel I.2 Gegevens respondenten. Eigen model, 2013 

Tabel I.1 Gegevens respondenten. Eigen model, 2013 
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Bijlage II – Gemiddelde afstand tot voorzieningen 
Gemiddelde afstand in kilometers voor het bereiken van een primaire voorziening in de 

gemeente Horst aan de Maas. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

Nederland

Horst aan de Maas

Griendtsveen

America

Meterik

Hegelsom

Horst-Centrum

Melderslo

Lottum

Grubbenvorst-Centrum

Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Sevenum

Kronenberg

Everstoord

Meerlo

Tienray

Swolgen

Gemiddelde afstand in kilometers

Afstand tot ov. dagel. levensmiddelen

Afstand tot grote supermarkt

Afstand tot apotheek

Afstand tot huisartsenpraktijk

Grafiek II.1 Nabijheid voorzieningen, gemiddelde afstand tot locatie. CBS, 2011 
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Bijlage III – Achtergrond informatie Horst aan de Maas 
 

Horst aan de Maas in de toekomst 

De gemeente Horst aan de Maas is 

een gemeente die sterk gaat 

vergrijzen. Figuur III.1 laat zien dat 

Horst aan de Maas er niet 

ongeschonden vanaf komt. 

Daarnaast is op deze kaart meteen 

te zien dat in alle krimp- en de 

meeste anticipeerregio‟s sprake is 

van een zeer sterke tot sterke 

vergrijzing. 

 Verder is er in Horst aan de 

Maas rond 2019 een omslagpunt, 

de ontgroening en vergrijzing zet 

echt door. De 65-plussers stijgen, 

de 0-20 jarigen dalen evenals de 

20-65 jarigen [figuur III.2]. Kortom: 

de bevolking in de gemeente daalt en de vergrijzing wordt nogmaals benadrukt. 

Horst aan de Maas op de kaart 

In figuur III.3 – volgende pagina – is een kaart (hallohorstaandemaas, 2013) weergegeven 

waarin duidelijk staat aangegeven wat de hoofdkernen (rood), omliggende dorpen (geel) 

en het buitengebied (groen) is. Een korte verklaring voor de hoofdkernen Meerlo en 

Sevenum is, omdat onder andere deze dorpen voorheen deel uit maakten van de 

gemeente Sevenum en de gemeente Meerlo-Wanssum. Deze gemeenten zijn opgeheven 

en in 2010 toegevoegd aan de gemeente Horst aan de Maas. 

 

 

 

 

 

Figuur III.1 Aandeel 65+ in 2005 en 2025, naar gemeente. Jorritsma, OlteKalder, 2008 

Figuur III.2 Regionale prognose bevolkingsopbouw, totale bevolking, mannen en vrouwen, Horst aan de Maas, 2009-2029. CBS, 2013 
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Op de volgende pagina wordt in figuur III.4 de twee buslijnen, lijn 60 en 29, van Horst aan 

de Maas weergegeven. Het openbaar vervoer in de gemeente Horst aan de Maas is voor 

het grootste deel in handen van Veolia Transport. Echter is het openbaar vervoer niet 

vergelijkbaar met het openbaar vervoer uit een stad. De gemeente heeft een treinstation 

Horst-Sevenum (NS) (aangegeven in figuur III.4 met het NS logo), waarbij twee keer in 

het uur een trein richting Eindhoven en een trein richting Venlo vertrekt. Op dit moment 

zijn er onderhandelingen of het treinstation in Grubbenvorst (Veolia) weer opengaat, zodat 

er een treinverbinding ontstaat in de richting Nijmegen en Roermond 

 De buslijnen rijden tweemaal in het uur in de richtingen Venlo en Venray. De vaste 

lijnen welke altijd rijden is lijn 60 (gele lijn op de kaart). Deze lijn rijdt door de dorpen 

Sevenum en Horst. En lijn 29 (groene lijn op de kaart) welke de volgende dorpen aandoet: 

Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray en Meerlo 

(Veolia, 2013). Naast deze twee lijnen kent de gemeente enkele belbussen, waarbij eerst 

gebeld moet worden met Veolia voordat desbetreffende lijn rijdt (Veolia, 2013). 

 Ten slotte heeft Horst aan de Maas geen eigen ziekenhuis. De dichtstbijzijnde 

ziekenhuizen zijn in Venray (zonder EHBO post en operatie- en verblijfkamers) of Venlo. 

De gemeente heeft ook geen eigen huisartsenpost voor in het weekend. Deze 

huisartsenposten zijn ook gevestigd in Venray of Venlo. Het VieCuri ziekenhuis te Venray 

en Venlo heeft een pendeldienst tussen de twee ziekenhuizen met één stop in Horst 

(VieCuri.nl, 2013). Deze bus rijdt alleen op werkdagen tot en met 15:30 uur. Hieruit komt 

duidelijk naar voren dat de kerndorpen met elkaar in verbinding staan en de omliggende 

dorpen met het openbaar vervoer niet (makkelijk) in die kerndorpen kunnen komen. 

 

 

 

 

Figuur III.3 Indeling gemeente Horst aan de Maas. Eigen model, 2013 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ns+logo+png&source=images&cd=&cad=rja&docid=KSmc25defIZfKM&tbnid=G4ex-abdYB9tvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.androidworld.nl/136991/update-ns-reisplanner-xtra-verbeterde-meldingen-favorieten-en-design/ns-logo/&ei=6ec4UZy2OqOe0QXf1oHQCA&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNGxWKNJV6Tnhxb4PNR4CvrHnx9DuA&ust=1362770274168715
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Figuur III.4 Buslijn 60 (geel) en buslijn 29 (groen). Eigen model, 2013 
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Bijlage IV – Interview opzet 
 

Naam m/v 

Leeftijd  

Dorp  

Gebruik vervoersmiddelen Geen/fiets/anders: 

Huishoudensamenstelling Samenwonend/alleenstaand/anders: 

Datum en tijd interview  

 

Het interview bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit vier algemene vragen 

welke voor iedereen gelijk zijn om zo tot een gemeenschappelijke context te komen. Het 

tweede deel bestaat uit de beschrijving van ervaringen.    

 
Deel 1 
Structurele context/gemeenschappelijke ervaringen 
 

1. Heeft u onlangs problemen meegemaakt met de afwezigheid van een supermarkt, 

huisarts, drogist of apotheek in uw dorp? 

 

Ja  Bij welke voorzieningen kwamen deze problemen voor en wat waren deze 

problemen? 

 

Nee  Hoe heeft u het opgelost dat deze voorzieningen niet aanwezig waren? 

 

2. Wat zijn uw ervaringen met de afwezigheid van de voorzieningen? 

 

3. Heeft u onlangs problemen meegemaakt met de afstand om de supermarkt, 

huisarts, drogist of apotheek te bereiken? 

  

Ja  Bij welke problemen kwamen deze problemen voor en wat waren deze 

problemen? 

 

Nee  Hoe heeft u de afstand overbrugt? 

 

4. Wat zijn uw ervaringen met de afstand van de voorzieningen? 

 
Deel 2 
Textuur beschrijving/beschrijving van de ervaringen 
 

1.  Is het dorp de afgelopen jaren veranderd? 

 Ja  Op welke manier? Weggaan van voorzieningen of andere redenen? 

 Wat vindt u daarvan? 

 

 Nee  Het dorp is hetzelfde gebleven als vroeger? 

 

2.  Wat zorgt ervoor dat u in dit dorp blijft wonen? (Sociale contacten, 

verbondenheid, etc.) Wat zijn de belangrijkste redenen? 

 Sociale contacten  vraag 3 – 4 – 5 - 6 



49 
 

 

 Altijd gewoond  vraag 4 – 3 – 5 – 6  

 

 Leuk dorp  vraag 4 – 3 – 5 – 6  

 

 Anders  3 – 4 – 5 – 6  

 

3. Zijn er familie, vrienden of instanties die u helpen? 

 Ja  Wat vindt u daarvan? 

 

Tot last of fijn  Zou u zonder hun hulp geen of weinig gebruik kunnen 

maken van de voorzieningen?  

 

  Klopt  Wat vindt u daarvan? 

 

Vervelend of fijn  Als er een kleinere afstand zou zijn, zou 

u dan zelf gebruik kunnen en willen maken van de 

voorzieningen? 

 

Klopt niet  (indien niet bekent) Waarom gebruikt u de hulp van uw 

vrienden of familie? 

 

 Nee   U maakt zelf gebruik van de voorzieningen? 

 

  Ja  Wat vindt u daarvan? 

  Nee, anders  Hoe en wat vindt u daarvan? 

 

4.  Heeft u weleens nagedacht om te verhuizen? 

 Ja  Waarom?  

 

Afstand tot voorzieningen  Wat vindt u daarvan dat u zou moeten 

verhuizen om die redenen? 

 

 Vervelend  Zouden er oplossingen kunnen zijn dat u hier kunt 

blijven 

wonen?  

 

Fijn  Wat geeft u dat fijne gevoel? 

 

Anders  Wat vindt u daarvan dat u zou moeten verhuizen om die 

redenen? 

  

Vervelend  Zouden er oplossingen kunnen zijn dat u hier kunt 

blijven wonen? (Bijvoorbeeld: sociale contacten, instanties, 

voorzieningen etc.) 

 

Fijn  Wat geeft u dat fijne gevoel? 
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 Nee  U blijft liever in dit dorp wonen ook al liggen de voorzieningen verder weg? 

 

Ja  Hoe denkt u gebruik te kunnen blijven maken van de voorzieningen, 

nu of in de toekomst? 

 

  Sociale contacten  Wat vindt u daarvan? 

 

  Instanties  Wat vindt u daarvan? 

 

  Anders  Wat vindt u daarvan? 

 

Nee  Wat vindt u ervan dat u zou moeten verhuizen voor de 

voorzieningen? 

   

Vervelend  Zouden er oplossingen kunnen zijn dat u hier kunt 

blijven 

wonen? (Bijvoorbeeld: sociale contacten, instanties, voorzieningen 

etc.) 

 

Fijn  Wat geeft u dat fijne gevoel? 

 

5. Als u mag kiezen tussen een supermarkt, drogist, huisarts en een apotheek, 

welke twee voorzieningen wilt u in uw dorp en waarom?  

 

6. Wat zijn de redenen dat u hier kunt blijven wonen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


