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Het aantal ouderen in onze samenleving 
neemt toe. In 1990 telde Nederland ruim 
1,9 miljoen mensen van 65 jaar en ouder, 

in 2011 waren dat er al bijna 2,6 miljoen. Dat is 
een stijging van 12,8 naar 15,6% van de totale 
 bevolking. Omdat ouder worden gepaard gaat 
met lichamelijke en geestelijke beperkingen is 
het belangrijk te weten in wat voor huizen en 
 wijken mensen ouder willen en kunnen worden. 
Het huis en de wijk zijn immers schaalniveaus 
die er voor ouderen het meest toe doen vanwege 
hun beperktere mobiliteit.

De wijk De Bouwen en het zuiden en oosten van 
de aangrenzende wijk De Singels in Drachten 
hebben een bijzondere leeftijdsopbouw: in 2010 
was 46% van de inwoners van De Bouwen 65 
jaar of ouder (fi guur). Het gebied telt een aantal 
verzorgings- en verpleeghuizen, maar de meeste 
mensen wonen ‘thuis’. Aan de specifi eke bevol-
kingsopbouw ligt geen expliciet beleid ten 
 grondslag. De bewoners wonen er vaak al lange 
tijd, voelen zich met de wijk verbonden en willen 
er ook graag blijven wonen. Een dergelijke ont-
wikkeling is op veel plaatsen in het land waar  
te nemen. Vergrijzende wijken zullen in de toe-
komst meer en meer voorkomen. Je zou de situ-
atie in De Bouwen dan ook kunnen beschouwen 
als een mooie showcase.

Naoorlogse wijk
De Bouwen is een naoorlogse wijk, en de meeste 
woningen zijn gebouwd in twee perioden: 1955-
1972 en 1987-1995. Het aandeel sociale huur-
woningen in het totale woningaanbod is hoog, 
bijna tweederde, en de meeste woningen zijn 
etagewoningen of rijtjeshuizen. 

De bewoners voelen zich tevreden over en 
 betrokken bij hun wijk, maar zijn minder tevreden 
over de woningen. Bij de ouderen heeft dat 
 vooral te maken met de geringe levensloop-
bestendigheid ervan. De huizen zijn verouderd 
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en vooral ook niet  fl exibel bruikbaar in een 
 andere levensfase.

Onderzoek
Studenten van de Faculteit Ruimtelijke Weten-
schappen van de Rijksuniversiteit Groningen 
hebben samen met de gemeente Smallingerland 
en zorginstelling ZuidOostZorg onderzocht waar 
en hoe ouderen in De Bouwen willen wonen.  
Ze keken naar de huisvesting, voorzieningen en 
zorg in de wijk. Dit drieluik in Geografi e belicht 
de effecten van herstructurering voor oudere 
 bewoners, hun binding aan woning en wijk, en 
ruimtegebruik door scootmobiels. •

Onze speciale dank gaat uit naar Albert Scheffer, senior 

 beleidsmedewerker Samenlevingszaken van de gemeente 

Smallingerland, en Inge Doornbos, hoofd van de para-

medische en medische dienst van ZuidOostZorg.
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Leugenbankje in het Reidingpark in De Bouwen. 
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