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Feiten op een rij

Nederland telt in 2019 4.234.830 actieve ouderen,
dat is een kwart van de totale bevolking

= 1 miljoen

In dit onderzoek staan actieve en vitale
ouderen in de leeftijdscategorie 55
tot 75 jaar centraal. Voordat we het
onderzoek aftrappen is het goed om
de doelgroep alvast wat beter te leren
kennen. Op deze pagina zijn enkele
feiten op een rij gezet.
Ruim de helft van de 55-plussers
zegt te genieten van het ouder worden

46% van de actieve ouderen is werkzaam

Actieve ouderen hebben een relatief hoog
doorsnee vermogen
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14% 65-75 jarigen is werkzaam
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27% van de actieve ouderen wil
(eventueel) verhuizen ten opzichte van
47% van alle Nederlanders
Actieve ouderen leven gemiddeld nog 21

4

jaar

65-75 jaar
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Van de actieve ouderen die willen
verhuizen geeft 41% als reden dat de
woning te groot is

85+

Voorwoord

AM wil als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar

woningen beschikbaar voor andere groepen. Dat geeft

voor iedereen in onze samenleving goede huisvesting in

lucht op de vaak overspannen stedelijke woningmarkten.

een aantrekkelijke omgeving realiseren. Onze ouderen maken daar nadrukkelijk deel van uit. We willen inspelen op

In deze publicatie zetten we de actieve en vitale oude-

hun wensen en verlangens op het moment dat zij toe zijn

ren centraal. AM heeft onderzocht wat de kenmerken van

aan een volgende stap in hun wooncarrière. Om dat goed

deze groep zijn, kwantitatief en kwalitatief. Ook het be-

te kunnen doen, is het van groot belang zicht te krijgen

grip leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit de

op waar de ouderen in Nederland behoefte aan hebben.

vraag van deze groep hebben we gekeken welke aspecten

We weten inmiddels dat dé oudere niet bestaat en dat we

in het woningaanbod van belang zijn, zoals de levensloop-

te maken hebben met een pluriforme groep. Daar passen

bestendigheid – ook wel ‘Future Proof’ genoemd. Diverse

geen gemakkelijke generalisaties bij. Het is aan ons als op-

recente projecten van AM laten zien dat onze ontwikke-

drachtgever om de verschillende doelgroepen in beeld te

laars al volop met de woningvraag van deze groep ouderen

brengen, om vervolgens voor hen de passende woonpro-

bezig zijn. Daar gaan we de komende tijd mee door. De

ducten en woonmilieus te ontwikkelen. Daarmee dragen

overheid voert het beleid om ouderen tot op hoge leeftijd

we bij aan het creëren van een inclusieve stad en samen-

zelfstandig te laten wonen. AM ziet volop mogelijkheden

leving, waarin iedereen ertoe doet. Het levert ook een

om daarop in te spelen met concepten die naast de woning

bijdrage aan het beter functioneren van de woningmarkt.

zelf ook ruime aandacht hebben voor aanvullende services.

Een beter woningaanbod voor ouderen verleidt hen om
te verhuizen. Zo komen hun (veelal te ruime) eengezins

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM
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1 Over het onderzoek

bewust van de generaties

Al decennialang neemt het aandeel 65-plussers in ons land

brengen de doorstroming op de markt op gang. Daar kun-

toe. Deze toename zet de komende jaren nog verder door.

nen onder meer gezinnen van profiteren die een woning in

Naar verwachting is in 2040 26 procent van de bevolking 65

de bestaande voorraad zoeken.

jaar of ouder 1. Daarbij neemt ook het aantal ouderen ‘op
leeftijd’ – van 80 jaar en ouder – toe.

De vraag waar het ons om gaat in dit onderzoek: hebben
actieve ouderen een verhuiswens en zo ja, wat zijn hun

Er is daarbij wel een bijzondere ontwikkeling gaande. De

woonwensen?

ouderen van nu zijn anders dan de ouderen in de wederopbouwperiode van Nederland. Ze zijn hoger opgeleid,
actiever, gezonder en vermogender – mede door de welvaartsgroei en de vooruitgang op het gebied van gezondheidszorg. Moderne ouderen hebben dan ook een andere
levensstandaard en andere ambities dan vroeger en ook
zijn de onderlinge verschillen groter. Vreemd genoeg worden ‘dé senioren’ in veel onderzoeken toch nog als een
uniforme groep behandeld.
In dit onderzoek kijken we daarom preciezer naar de ouderen. We introduceren een nieuwe groep die speciale aandacht verdient: de ‘actieve ouderen’, in de leeftijd van 55
tot 75 jaar. Het is de levensfase waarin de kinderen uit huis
gaan en het pensioen nadert of bereikt is. Men is gezond
en ervaart zichzelf niet als oud. Een eenduidige term voor
deze levensfase bestaat nog niet, al wordt hier wel naar
gezocht 2.
Onderzoek naar de verhuis- en woonwensen van deze
nieuwe groep is nog nauwelijks verricht. Dat is opvallend
omdat het toch om een markante en onderscheidende
levensfase gaat die ook van belang is in relatie tot het
wonen. Het is een fase om een verhuizing te overwegen,
omdat de woonwensen mogelijk veranderen. Deze verhuizingen hebben ook betekenis op de woningmarkt: ze
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1 Over het onderzoek

Afbakening actieve ouderen in een organogram

afbakening van de groep

Actieve ouderen vormen een heterogene groep. De onderlinge verschillen zorgen voor uiteenlopende verhuis- en

Actieve ouderen

Stadsveteranen

Dorpsveteranen

woonwensen en daarom bestaat dé ideale woning voor de
actieve oudere niet. Het is zaak meer grip te krijgen op
deze groep ouderen en diversiteit te waarborgen in het
aanbod van woningen dat voor hen kan worden ontwikkeld. Om die reden zijn actieve ouderen in dit onderzoek afgebakend naar leeftijd, locatie, huishoudtype en
leefstijl.
De actieve ouderen zijn tussen de 55 en 75 jaar oud.
Daarbij spreekt voor zich dat deze leeftijdsgroep niet met
een schaartje te knippen is. Wanneer deze levensfase
begint of hoe lang deze duurt, verschilt per persoon. In
deze fase vinden over het algemeen twee life-changing
events plaats die de wooncarrière bepalen: het uit huis
gaan van de kinderen en de pensionering 3. De ondergrens
van 55 jaar is gekozen omdat veel mensen rond die tijd
‘empty nester’ worden en de pensioengerechtigde leeftijd
voor een deel van hen in zicht komt. De bovengrens is
gekozen omdat vanaf het 75ste jaar de verhuisbereidheid
afneemt en men eerder kiest voor een huurwoning dan
een koopwoning 4. Omdat AM zich als gebiedsontwikkelaar
met name manifesteert op de koopwoningmarkt, richt dit
onderzoek zich op ouderen die op zoek zijn naar een koopwoning. De woonwensen die uit dit onderzoek komen,
kunnen echter ook van toepassing zijn op de actieve ouderen met een huurwoning.
We maken verder onderscheid naar het huidige woon
milieu van actieve ouderen. De ‘stadsveteranen’ wonen in
een gemeente met 100.000 inwoners of meer. Per 31 de8

cember 2019 voldeden 32 gemeenten in Nederland hieraan

Alleenstaanden

Stellen

Alleenstaanden

Stellen

aanpak en leeswijzer

(in de rest van dit onderzoek als G32)5. De ‘dorpsveteranen’

De onderzoeksaanpak kent zowel kwantitatieve als kwali-

wonen buiten de G32. Dit onderscheid is gemaakt om uit-

tatieve elementen. Kwantitatieve data zijn onder meer

spraken te kunnen doen over de gewenste woningtypen,

vergaard door een enquête onder kopers en geïnteresseer-

-oppervlaktes en buitenruimtes. Want hoewel leefstijl-

den van woningen van AM. Ook zijn de bevolkings- en

onderzoek uitwijst dat er geen wezenlijk verschil bestaat

huishoudensprognoses van ABF Research en de resultaten

tussen de woonwensen van stadsveteranen en dorpsvete-

van WoonOnderzoek 2018 geanalyseerd. Leefstijldata zijn

ranen, is de betaalbaarheid van de locatie wel bepalend.

verkregen via MarketResponse. De kwalitatieve data zijn

In de stad doet men eerder concessies aan het woonop-

afkomstig uit interviews met stadsveteranen en dorpsve-

pervlak ten faveure van de nabijheid van voorzieningen.

teranen en gesprekken met deskundigen met verschillende

Buiten de steden is dit omgekeerd.

achtergronden (onder meer architecten, beleidsmedewerkers en onderzoekers).

Ook de huishoudenssamenstelling beïnvloedt de verhuisen woonwensen van actieve ouderen. ABF Research han-

Het onderzoek begint met een korte uitleg over de generatie

teert een indeling in alleenstaanden, stellen, gezinnen en

waarin de actieve ouderen zich bevinden en hoe zij tegen-

eenoudergezinnen. In dit onderzoek staan de verhuis- en

woordig in het leven staan. Hoofdstuk 2 gaat tevens in op

woonwensen van alleenstaanden en stellen centraal.

de bevolkings- en huishoudensontwikkeling binnen de

Omdat veel van hen (nog) in een eengezinswoning wonen

doelgroep. Hoe groot is de groep actieve ouderen nu en in

maar geen gezin meer vormen, is er een maatschappelijk

de toekomst en hoe ontwikkelt deze groei zich, uitgewerkt

belang om hen te verleiden te verhuizen naar een woning

naar locatie? In hoofdstuk 3 brengen we de actieve oude-

die beter past bij hun huishoudenssamenstelling. De grote

ren als woonconsument nader in beeld om te laten zien dat

eengezinswoningen die zij achterlaten, komen dan

er verschillende leefstijlen en daarmee ‘typen’ klanten be-

beschikbaar voor (jonge) gezinnen. Gezinnen en eenou-

staan. In hoofdstuk 4 komen de verhuis- en woonwensen

dergezinnen nemen we in dit onderzoek niet mee. Zij

aan bod van de verschillende leefstijlen. Hoofdstuk 5 laat

vormen een klein aandeel in deze leeftijdscategorie.

projecten van AM zien die aansluiten op de woonwensen
van de doelgroep. Het zesde en laatste hoofdstuk is gewijd

Tenslotte kijken mensen door hun leefstijl verschillend tegen

aan de conclusies en aanbevelingen.

wonen aan. Dat geldt ook voor de actieve ouderen. Zij kunnen dezelfde sociaal-demografische kenmerken hebben
maar op grond van hun leefstijl toch andere keuzes maken.
De leefstijlverdeling van MarketResponse onderkent dat de
actieve ouderen daardoor zeker niet over één kam kunnen
worden geschoren. In hun trendrapport 2020 stellen zij
metaforisch: ‘Het nieuwe grijs is kleurrijker dan ooit’.6
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2 Een nieuwe groep ouderen

inleiding

binnen en buiten de stad

In dit hoofdstuk staat de demografie centraal. Hoe heeft

Het aandeel 55- tot 75-jarige huishoudens in Nederland be-

de groep actieve en vitale ouderen zich na de Tweede

droeg in 2019 34 procent van het totaal aantal huishoudens

Wereldoorlog in Nederland ontwikkeld? Welke keuzes maken

in Nederland. Dit komt neer op 2,65 miljoen huishoudens.

zij in het leven en waar wonen zij? Een nadere kennis-

Volgens de Primos-prognose groeit deze groep met 156.230

making.

huishoudens tot 2035. Interssant daarbij is de verdeling
van de groep actieve ouderen over de G32 en daarbuiten.
Tussen 2019 en 2035 groeit het aantal stadsveteranen in

andere keuzes

de G32 van 914.000 naar 1.034.000, een toename met 13 procent. De verdeling tussen alleenstaanden en stellen in de stad

De actieve ouderen zijn geboren na de Tweede Wereldoor-

blijft nagenoeg gelijk (respectievelijk 42 versus 37 procent).

log en vallen onder de babyboomgeneratie (1940-1955) en

Opmerkelijk is dat de trek naar de stad, die de laatste jaren in

de daaropvolgende generatie (1955-1970). De babyboom-

Nederland gaande is, niet terug is te zien bij actieve ouderen.

generatie wordt ook wel de ‘protestgeneratie’ genoemd.

Zij hebben juist steeds meer hun koopwoning verruild voor

Deze generatie laat, ten opzichte van voorgaande genera-

een huis buiten de stad9. De groei van het aantal actieve

ties, andere behoeftes zien. Het conventionele levens-

ouderen in de steden betreft dus een ‘autonome groei’.

loopmodel, waarbij men trouwt en kinderen krijgt, werd

Het aantal dorpsveteranen groeit van 1.737.000 naar

vervangen door het keuzelevensloopmodel. Daarbij daalde

1.773.000, een toename van 2 procent. Daarbij treedt wel

het aantal huwelijken en groeide het aantal alleenstaan-

een grote verschuiving op in de verhouding tussen stellen

den. Men koos er steeds vaker voor de kinderwens uit te

en alleenstaanden. Het aandeel stellen in de dorpen neemt

stellen of kinderloos te blijven7.

sterk af: van 48 naar 41 procent. Het aandeel alleenstaanden groeit van 30 naar 36 procent. De groei van deze laat-

In de periode 1960-1970, toen de naoorlogse generatie aan

ste groep wordt verklaard doordat een partner overlijdt of

gezinsvorming begon, werd er volop gebouwd. Dat ge-

door een scheiding 1. Doordat het aantal scheidingen in de

beurde onder meer op grote schaal in uitbreidingswijken

dorpen meer is toegenomen dan in de steden, neemt het

en in groeikernen. Het koopklimaat was gunstig dankzij de

aantal alleenstaanden hier ook meer toe 10.

groeiende welvaart en aantrekkelijke premie- en garantie
regelingen. Veel actieve ouderen bezitten daardoor nu een

Door de grote groei van de groep actieve ouderen in de

koopwoning, waarvan veel eengezinswoningen4. Bij deze

stad neemt de behoefte toe aan woonvormen die op hun

woningen is vaak sprake van een overwaarde .

woonwensen zijn afgestemd. Er is zowel behoefte aan

8

woonvormen voor stellen als voor alleenstaanden. Buiten
de G32 blijven veel alleenstaanden achter in een (te) grote
10

eengezinswoning 4.

Huishoudensontwikkeling van actieve ouderen tussen 2019 en 2035
Aantal huishoudens in 2019
(x 100.000)

Actieve ouderen

Aantal huishoudens in 2035
(x 100.000)
Huishoudensontwikkeling 2019-2035
(in %)

9,2

3,8

4,3

26,5

10,3

+14

28

+6

+13

3,4

17,3

3,8

+10

5,2

6,4

17,7

+22

+2

8,5

7,2

-15
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3 De leefstijlen van actieve ouderen

inleiding

Om de groep actieve ouderen te beschrijven, is het niet
afdoende om louter naar aantallen en woonplaatsen te
kijken. Juist ook het begrip leefstijl is van essentieel belang: hoe staan deze ouderen in het leven? Wat vinden zij
belangrijk, waar geven zij hun geld aan uit en hoe kijken zij
tegen hun woonsituatie aan? En willen ze eigenlijk wel
verhuizen?

toenemende vitaliteit
Oud worden is steeds minder gekoppeld aan een vaste leeftijd. Door verbeterde gezondheidszorg worden we ouder en
blijven we bovendien langer gezond. Dit draagt bij aan een
positievere beleving van ‘ouder worden’. Er is meer oog
voor de kansen en mogelijkheden die deze (langere)
levensfase met zich meebrengt 11. Meer dan de helft van de
55-plussers in Nederland geniet ervan om ouder te wor-

In wat voor woning woont u?

den. Ze staan midden in de samenleving en zoals ze zich nu
voelen, willen ze graag nog lang leven12. Veel actieve ouderen willen dan ook geen woning die specifiek bestemd is

50%

Actieve ouderen

voor ouderen4.

Overig Nederland

40%

Vroeger verkeerde men na de pensionering vaak in minder
goede gezondheid en was er veel behoefte aan rust. Voor
veel van de gepensioneerden van nu geldt dit zeker niet.

30%
20%

Ze willen, kunnen en doen van alles. De ouderen van nu
zijn niet alleen langer actiever en vitaler, ze zijn gemiddeld
ook hoger opgeleid en vermogender dan de ouderen van
vroeger. Door de verregaande individualisering is men
vaker kinderloos 7. Ook is men digitaal behendig en (auto)
mobiel.
12

10%
0%
Appartement

Rijwoning

Twee-ondereen-kap

Vrijstaand

Overig

Ik ben er al heel
lang mee bezig om
me te oriënteren op
alternatieve woonvormen.
Al een jaar of acht. Dat
komt omdat ik de nieuwe
levensfase aan zag komen.
Je wordt 60 en dan denk
je: het huis is te groot, de
kinderen zijn al weg…
– Ria Ronchetti
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lage verhuismobiliteit

Hoe ouder men wordt, hoe minder graag men wil verhui-

ingedeeld. Ook zijn de bewoners minder geld, tijd en ener-

zen13. Er zijn echter twee momenten waarop actieve oude-

gie kwijt aan onderhoud.

ren zich bovengemiddeld oriënteren op de woningmarkt.
Het uit huis gaan van de kinderen en de pensionering zijn

De lage verhuismobiliteit heeft onder meer te maken met

aanleidingen om te willen verhuizen. In deze periode zijn

het feit dat actieve ouderen vaker in een twee-on-

actieve ouderen te overtuigen c.q. te verleiden om te

der-één-kapwoning of vrijstaande woning wonen4. Hieruit

verhuizen. Vinden ze echter geen passende woning, dan

verhuizen betekent veelal een neerwaartse stap in de

neemt de verhuisintentie af. Deze neemt pas weer toe

wooncarrière. Ze passen liever eerst hun woning aan voor-

zodra de ouderen door een groeiende zorgbehoefte ge-

dat ze verhuizen, bijvoorbeeld door het vervangen van het

dwongen worden te verhuizen.

bad voor een inloopdouche 13. Daarbij is ook van belang dat

De fase waarin de actieve ouderen bereid zijn te verhuizen,

actieve ouderen bij een verhuizing liever niet méér willen

vormt voor AM een belangrijk ‘window of opportunity’. De

betalen aan woonlasten en zeker niet voor een kleinere

woning die de actieve ouderen wensen, moet direct in

woning. Lang niet altijd willen zij het in het huis opge-

deze periode beschikbaar zijn. Anders is het verlies van

bouwde vermogen gebruiken voor de financiering van hun

momentum groot. Nieuwbouwwoningen hebben hierbij

volgende woning.

het voordeel dat deze geheel naar wens kunnen worden

Wat voor woning zoekt u?
100%

Actieve ouderen

Wilt u een levensloopbestendige woning?

Overig Nederland
83,9

80%

60%

40%

75,6
61,2

58,4

33

30,4

24,4

20%

16,1
8,4 8,6

0%
Appartement

Eengezinswoning

Overig

Ja

Nee
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3 De leefstijlen van actieve ouderen

Ook de ‘extramuralisering’ speelt in dit verband een rol.
Het gaat hier om het beleid van de overheid om mensen
langer in de eigen woning te laten wonen. Deze ambitie
staat haaks op het tijdig anticiperen op veranderende
woonbehoeften bij het ouder worden.
Future Proof

Tenslotte blijkt uit onderzoek dat veel actieve ouderen een
‘gat’ ervaren tussen de gezinswoning en het verpleeghuis 11.
Het gaat hierbij specifiek om het ontbrekende aanbod aan
levensloopbestendige woningen.
Hoewel de doelgroep nog actief en vitaal is, sorteert een
groot deel al wel voor op een mogelijke toekomstige zorgvraag. Dit blijkt onder meer uit het WoonOnderzoek 2018:
meer dan de helft van de actieve ouderen met een verhuiswens opteert voor een appartement 4. Wij durven deze
uitkomst echter te nuanceren: respondenten kregen in het
WoonOnderzoek namelijk een limitatief aantal keuzes
voorgelegd ten aanzien van de toekomstige woning 4. Er
was in het onderzoek bijvoorbeeld geen optie voor een
vloerse eengezinswoning. Respondenten die zich
gelijk
voorbereiden op een zorgvraag hebben vermoedelijk verondersteld dat zij in dat geval ‘alleen’ de keuze hebben
voor een appartement. Er zijn echter ook eengezinswoningen die levensloopbestendig zijn. Denk bijvoorbeeld aan
een eengezinswoning met slaap- en badkamer op de begane grond (een ‘Future Proof’-woning) of een woning
waar bijvoorbeeld voorbereidingen zijn getroffen voor een
slaap- en badkamer op de begane grond of waarbij een
traplift kan worden geïnstalleerd (Future Proof Ready’).
In de eigen onderzoeken die AM uitvoert, zien wij steeds
vaker dat de voorkeur van actieve ouderen naar dergelijke
16

eengezinswoningen uitgaat.

Future Proof Ready

actieve ouderen in het bsr-model

De toenemende vitaliteit van ouderen zorgt ervoor dat hun
leefstijlen steeds meer uiteenlopen. Tot nu toe hebben we
actieve ouderen ingedeeld op basis van sociaal-demografische criteria die iets kunnen zeggen over hun woonwensen. Maar ook leefstijl speelt een nadrukkelijk rol. Iedereen
heeft andere drijfveren om het een wel te doen en het
ander niet, ook al zijn de sociaal-demografische kenmerken gelijk. De mate waarin mensen extern of intern georiënteerd zijn (psychologische dimensie) en op de groep of

Wij hebben een
jaar gezocht en
verschillende
woningen bekeken en
ons bij verschillende
nieuwbouwprojecten
(met levensloopbestendige
eengezinswoningen)
door heel Nederland
ingeschreven.

op zichzelf zijn gericht (sociologische dimensie), bepalen
eveneens in belangrijke mate hoe mensen aankijken tegen
het wonen. MarketResponse onderscheidt in het Brand
Strategy Research-model vier leefstijlen met een eigen
‘leefstijlkleur’. Iedereen heeft elementen van elke leefstijlkleur in zich maar uiteindelijk is vaak één kleur dominant. Ook bij de actieve ouderen helpt deze benadering om
meer grip te krijgen op hun verhuis- en woonwensen.

– Anke en Kees Pot-Koren
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3 De leefstijlen van actieve ouderen

actieve ouderen in het bsr-model

Rood: vrijheid en vitaliteit

Geel kent een sterke groepsoriëntatie en hecht

vrije, eigenzinnige geest die onafhankelijkheid boven alles

veel waarde aan sociale contacten in de buurt. De familie

stelt. Hij heeft een actieve manier van leven waarbij er

of het gezin nemen een centrale positie in. Ze doen graag

naast werk voldoende tijd over moet blijven voor culturele

dingen in en om het huis of gaan langs bij de buren. De

ontwikkeling en reizen. Rood heeft een stedelijke oriënta-

gele wereld is gecharmeerd van traditioneel, knus en dorps

tie maar hoeft niet stedelijk te wonen. Voor de rode wereld

wonen. Gastvrijheid, gezelligheid en geborgenheid zijn

is de woning een verlengde van de eigen leefstijl. Men

sleutelbegrippen. Voor de gele wereld staat het huis open

hecht aan variatie in het architectonisch beeld met bijzon-

voor de buitenwereld. De woning ligt in een veilige en

dere gebouwen en accenten. Presentatie is belangrijk: de

kleinschalige woonomgeving met veel sociale interactie.

woning moet net even anders zijn dan anders. De rode

De gelen willen niet anoniem wonen maar een dorpsgevoel

consumenten zijn over het algemeen early adopters, ze

hebben. Ze vinden het leuk als jong en oud door elkaar

gaan mee met de nieuwste trends. De deeleconomie is

wonen. Aantrekkelijke woonvormen zijn een woonerf, een

voor hen aantrekkelijk.

smal straatje of een hof.

Blauw: manifestatie en controle
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Geel: harmonie en gemeenschap

De rode consument is een consument met een

Groen: zekerheid en geborgenheid

In de blauwe wereld zijn exclusiviteit en presteren

De groene wereld is groepsgericht maar kent een

belangrijk. Blauw is intensief en gedreven met de carrière

vrij gesloten karakter. Men beweegt zich in een kleine

bezig en heeft vaak ook meer te besteden. Status is be-

kring met familie en buren waarmee men intensieve con-

langrijk: blauwe mensen vinden statusrijke gebieden en

tacten onderhoudt. De woonambities zijn bescheiden en

luxe woonconcepten aantrekkelijk. De woning en de

eenvoudig: ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’.

woonomgeving vormen een bewijs van maatschappelijk

In de groene wereld is de woning knus: een plek om je

succes. Blauw richt zich vooral op rustige, ruim opgezette

terug te trekken. Het huis moet efficiënt en functioneel zijn

woonmilieus maar ook op (hoogwaardige) stedelijke loca-

en de woonomgeving moet rust en privacy bieden. Er is

ties. De woning is voor de blauwe wereld een rustpunt voor

geen dwang tot sociale interactie maar een sporadische

een druk en extern georiënteerd leven. Privacy is belang-

ontmoeting wordt wel gewaardeerd. Het liefst wonen de

rijk. De woning moet vooral comfortabel zijn zonder daar

groenen in een omgeving met veelal dezelfde mensen waar

extra veel moeite voor te hoeven doen.

zij zich mee kunnen identificeren.

EXTRAVERT
vrijheid en vitaliteit

harmonie en gemeenschap

EGO

GROEP

manifestatie en controle

zekerheid en geborgenheid
INTROVERT
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3 De leefstijlen van actieve ouderen

leefstijlen bij actieve ouderen

In Nederland is de gele leefstijl het meest vertegenwoordigd, direct gevolgd door groen en blauw. De rode leefstijl
komt het minst voor. Een uitsplitsing naar de G32 en daarbuiten leidt niet tot een andere volgorde. Wel komt in de
G32 de rode leefstijl meer voor; deze heeft meer een stedelijke oriëntatie.
Opvallend is dat onder actieve ouderen de groene leefstijl
het meest voorkomt. Het verschil tussen groen en geel is
groot. Hoewel de actieve ouderen meer geïndividualiseerd
zijn dan de voorgaande generaties geldt dat niet voor
iedereen. Hierdoor is de groene leefstijl relatief groter.
Een vergelijking van de leefstijlverdeling van dorpsveteranen en stadsveteranen levert geen noemenswaardig verschil op. Een onderverdeling naar huishoudenstype maakt
wel een verschil: alleenstaanden zijn vaker rood en groen
en dus minder vaak geel en blauw.
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Leefstijlverdeling actieve ouderen

Leefstijlverdeling
totale bevolking
Nederland
17%

28%

30%
25%
2.651.000

917.300

382.800

1.727.800

342.900
11%

18%
34%

41%

9%
35%

40%
29%

846.800

18%

26%

23%
18%

520.600

28%

22%
20%

28%
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4 Verhuis- en woonwensen

inleiding

woonwens

Wanneer actieve ouderen eenmaal hebben besloten te wil-

De algemene woonwens van actieve ouderen is een le-

len verhuizen, naar wat voor woning gaat de voorkeur dan

vensloopbestendige woning: een appartement of een

uit? In dit hoofdstuk passeren de verhuis- en woonwensen

grondgebonden woning met (de mogelijkheid voor) een

van de verschillende de leefstijlen de revue. Is er bijvoor-

traplift of slaap- en badkamer op de begane grond. Vooral

beeld vraag naar levensloopbestendige woningen? Welke

de blauwe leefstijl prefereert een onderhoudsvrije Future

locaties zijn geliefd en wat zijn de wensen ten aanzien van

Proof woning. Zij staan ook het meest open voor domotica

de buitenruimte?

(technologie die het wonen op leeftijd vergemakkelijkt).
De rode en gele leefstijl heeft bij voorkeur een Future Proof

blauw als trendsetter
De belangrijkste reden voor actieve ouderen om te verhuizen is de huidige woning: deze is te groot. Kijkend naar de

Ready woning.

Waarom is uw woning een reden voor verhuizing?

toekomst is de woning ook te onderhoudsintensief4. Bij de
nieuwe levensfase zoeken de actieve ouderen een nieuwe
woonsituatie. Ze kunnen gaan wonen zoals zíj willen wonen en hoeven geen rekening meer te houden met een

Wil kopen/huren

woon-werkafstand of voorzieningen voor de kinderen. De

Wil een tuin

2,1%

eventuele zorgvraag in de toekomst speelt op de achtergrond een rol, maar niet bij alle leefstijlen. Vooral de blauwe leefstijl is bezig met preventie en zoekt vooruitlopend

Wil een
kleinere tuin

Andere
reden
10%

3,9%
5,1%

op de zorgvraag een levensloopbestendige woning. Zij zijn
ook het meest verhuisgeneigd en worden dan ook wel de
‘kiezers’ genoemd. Zij zijn onafhankelijk en willen graag
nog een volgende stap in de wooncarrière maken. De rode
en gele consumenten passen de huidige woning eerst zo

Woning
te groot
41%

Woning
te klein
6,6%
Vanwege
onderhoud
7%

veel als mogelijk aan en worden daardoor aangeduid als
‘blijvers’. Zij willen wel verhuizen, maar alleen als de nieuwe woning voldoet aan alle criteria. De groene consumenten beschouwen zichzelf het snelst als oud en kiezen pas
als het niet meer anders kan voor een zorgconcept of een
woning dichtbij zorgvoorzieningen. Zij worden dan ook
22

wel de ‘moeters’ genoemd14.

Wil ander
woningtype
24,3%

Ja wij hebben anderen
aangeraden om, nu
zij (leeftijdsgenoten) nog
gezond zijn, te zoeken naar
een seniorenwoning. Vrijwel
niemand vond dit nodig of
had hiervoor belangstelling.
Men bleef liever wonen waar
men al heel lang woonde.
Dit verbaast ons een beetje
omdat wij heel tevreden zijn
met de huidige woning en
onze keuze.
– Anke en Kees Pot-Koren
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4 Verhuis- en woonwensen

woninggrootte en
buitenruimte

Actieve ouderen kiezen bij de verhuizing bewust voor lage-

De nieuwe woning staat bij voorkeur in de huidige woon-

re of gelijke woonlasten, zeker als zij met pensioen gaan.

plaats. Dit is met name vanwege het sociale netwerk dat zij

Ze willen liever niet méér gaan betalen en zeker niet voor

in de loop der jaren hebben opgebouwd. Voor de rode

een kleinere woning. Men wil over het algemeen wel klei-

leefstijl zijn voorzieningen en een goede ontsluiting per

ner wonen dan voorheen, hoewel het verschil in grootte

openbaar vervoer van belang. De groene en gele consu-

tussen de vorige woning en de volgende woning niet te

ment willen wonen in een rustige omgeving met veel

groot mag zijn. Dit komt neer op een woning van ongeveer

openbaar groen. Met uitzondering van de groene leefstijl

80 tot 120 m2 met meer dan twee slaapkamers. De rode

wonen actieve ouderen het liefst gemengd met huishou-

leefstijl staat het meest open voor kleiner wonen; de blau-

dens van andere leeftijden. Deze dynamiek zorgt voor

we leefstijl woont het liefst even groot of groter.

levendigheid. De groene leefstijl woont het liefst met

Een eigen buitenruimte én berging zijn cruciaal. Een royale

gelijkgestemden, zodat er rust is en de zorg gemakkelijk te

buitenruimte van minimaal 15 m2 die ook praktisch indeel-

organiseren valt. De gele consument woont graag dichter-

baar is wordt als wenselijk ervaren: geen of een lage drempel

bij de (klein)kinderen.

naar de buitenruimte en minimaal 1.80 meter diep om een
tafel met stoelen rondom te kunnen plaatsen15. Vooral de
gele en groene leefstijl hechten veel waarde aan een tuin;
tuinieren is voor hen een hobby.
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locatie

collectiviteit en collectieve
woonvormen

Er wordt verschillend gedacht over collectieve woonvor-

komst wanneer zij kunnen kiezen met wie zij op een ver-

men. Actieve ouderen met een rode en gele leefstijl voelen

dieping van een appartementencomplex komen te wonen.

zich hier het meest toe aangetrokken. De rode leefstijl

Voor de gele leefstijl is een ‘kangoeroewoning’ of een

vooral vanuit een interesse voor de visies van anderen, de

‘Knarrenhof’

gele leefstijl meer vanuit de sociale contacten met de bu-

kangoeroewoning bestaat uit twee zelfstandige woningen

ren en gezelligheid.

onder één dak. Zo wonen de ouderen bijvoorbeeld samen

Het is overigens niet zo dat alle collectieve woonvormen

met hun (klein)kinderen in hetzelfde huis. Een Knarrenhof

worden gewaardeerd. Een regulier appartementencomplex

is een woongemeenschap waarbij zelfredzame senioren

wordt al snel als ‘te individueel’ beoordeeld door de gele

samen wonen en daarbij voorzieningen delen.

ook

een

interessante

woonvorm.

Een

leefstijl. Door niet te grote complexen te maken en sociale
interactie te stimuleren (met looproutes of een gemeen-

De blauwe en groene leefstijl staan het minst open voor

schappelijke ruimte) wordt een appartementencomplex

dergelijke woonvormen. Collectiviteit gaat bij de groene

aantrekkelijker voor hen. Voor deze groep is het een uit-

leefstijl vooral om geborgenheid in plaats van iets te moeten delen. De blauwe leefstijl wil ook voorzieningen delen
als deze een bepaalde status vertegenwoordigen, zoals een
gedeelde bibliotheek of een hotelsuite. De deelname moet
niet gedwongen zijn.
Ten slotte hangt het willen delen van voorzieningen af van
een juiste balans tussen privé en collectief. Wat willen
ouderen delen en met hoeveel mensen? Een wasmachine
of logeerruimte wil men bijvoorbeeld wel delen op het
niveau van een gang, terwijl een voorziening als een fietsen
stalling speelt op het niveau van het complex als geheel.

Gezamenlijke binnentuin en theehuis in het
Landscronerhof
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5 Ervaringen en lessen

inleiding

landscronerhof
weesp*

In dit hoofdstuk worden een aantal AM-projecten uitgelicht

Het Landscronerhof is een sfeervol hofje in de gebiedsont-

– binnen de G32 en daarbuiten – die aantrekkelijk zijn ge-

wikkeling Weespersluis. Het bestaat uit acht hofwoningen

bleken voor actieve ouderen. De projecten zijn gekoppeld

en twee herenhuizen, gebouwd rondom een gezamenlijke

aan leefstijlen om een indruk te krijgen welk woonconcept

binnentuin. De bewoners hebben toegang tot een theehuis

past bij welke leefstijl. Ook worden waar mogelijk lessen

van 30 m2 dat ze naar eigen wens kunnen inrichten en

getrokken uit de verkoop van de woningen: wie zijn er in

gebruiken. Het Landscronerhof is bedoeld voor mensen die

het project gaan wonen? De beschreven eengezinswoningen

graag in een kleine en betrokken community wonen, waar-

zijn Future Proof of Future Proof Ready en sluiten daarmee

binnen voldoende vrijheid bestaat om te bepalen wat en

aan op de woonwens van actieve ouderen.

hoeveel men samen doet. Naast een gezamenlijke binnentuin hebben de bewoners ook een kleine privétuin. De hofwoningen van 106 m2 zijn flexibel in te delen. Standaard
hebben deze de keuken en woonkamer op de begane grond,

Binnen de G32

Future Proof

Buiten de G32

Future Proof Ready

*P
 er 1 juni 2019 zijn de gemeenten Weesp en Amsterdam ambtelijk gefuseerd. De gemeentelijke herindeling zal niet eerder dan 2022 plaatsvinden.

We zijn
vroeger vanuit
Amsterdam naar
Maastricht verhuisd
en nu gaan we weer
terug. Het is een
oude jas. Als je daar
bent opgegroeid en
je hebt je vrienden
en familie daar, je
kinderen wonen in de
Randstad, dan wil je
toch weer in de buurt
wonen.
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– Ria Ronchetti

met twee slaapkamers en een badkamer op de eerste ver-

Passende leefstijl

dieping. Ook kan men kiezen voor een slaap- en badkamer

Het Landscronerhof sluit het beste aan bij de gele en

op de begane grond of een aansluiting voor een traplift.

blauwe leefstijl en kan zowel aantrekkelijk zijn voor
stellen als alleenstaanden. De gele consument vindt

De lessen

sociale contacten in de buurt belangrijk en houdt van

In eerste instantie werd gedacht dat er in dit hofje vooral

knus wonen. Waar nodig kunnen de buren elkaar bij-

(actieve) ouderen zouden komen wonen. Deze hofwonin-

staan. Tegelijkertijd biedt het hofje voldoende ruimte

gen bleken echter ook in trek bij gezinnen. Uiteindelijk zijn

voor bewoners om zich te kunnen terugtrekken, hetgeen

vijf van de acht hofwoningen gekocht door actieve oude-

blauw aantrekt. De gele leefstijl vindt het leuk om voor-

ren. Daarvan heeft één koper gekozen voor een slaap- en

afgaand meegenomen te worden in de productontwik-

badkamer op de begane grond. Twee hebben voorbereidin-

keling. Zo begint de community-vorming al voor men de

gen laten treffen voor een eventuele toekomstige traplift.

nieuwe woning betrekt.
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5 Ervaringen en lessen

op enka
ede

Op Enka is een gebiedsontwikkeling in Ede, gelegen op de
voormalige locatie van de Nederlandse Kunstzijdefabriek.
De Veluwe ligt op loopafstand, net als het centrum van Ede
en het station Ede-Wageningen. De woonwijk bestaat uit
vier verschillende woonbuurten met elk een eigen woonsfeer. De variatie in architectuur is groot en ontleent de
inspiratie aan het landelijke dorpse wonen en de oude fabrieksgebouwen. Op Enka is een wijk waar verschillende
levensfases bijeenkomen wat zorgt voor veel levendigheid.
In de wijk ‘De Hoven’, gelegen aan de rand van het bos, zijn
zes levensloopbestendige eengezinswoningen opgeleverd
met een slaap- en badkamer op de begane grond en een
eerste verdieping met (slaap)kamers en een badkamer.
Standaard zijn de woningen circa 120 m2 groot.

Passende leefstijl
De levensloopbestendige eengezinswoningen in Op Enka
passen het best bij de gele leefstijl. De woningen zijn vooral interessant voor stellen. De gele consument vindt het
leuk als jong en oud door elkaar wonen en er contact is met
elkaar. De woning dient als uitvalsbasis waar vanuit ze veel
buitenactiviteiten kunnen ondernemen.
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5 Ervaringen en lessen

résidcence vijverpark
bloemendaal

Résidence Vijverpark bestaat uit 26 luxueuze appartementen
van circa 70 tot en met 288 m2. Het appartementencomplex
ligt op een steenworp afstand van het centrum van Overveen, op het voormalige terrein van het Marine Hospitaal.
Het appartementengebouw bestaat uit vijf verschillende
gebouwdelen met ieder een eigen architectuurstijl. De
appartementen zijn voorzien van moderne technieken voor
zoveel mogelijk comfort. Apparaten, zonneschermen en
lichtschakelaars kunnen gekoppeld worden aan een iPad
of smartphone. Op de begane grond beschikken de appartementen over een tuin. Alle balkons en buitenruimtes
zijn gericht op het groen van het Vijverpark. Het gebouw
beschikt over een privégarage.

Passende leefstijl
De luxueuze appartementen van Résidence Vijverpark passen
bij de blauwe consument en zijn vooral interessant voor
stellen. De blauwe consument woont graag in een woning
die status uitstraalt en van alle gemakken is voorzien. De
aanwezigheid van domotica vindt deze groep aantrek
kelijk. De technologie zorgt voor een betere kwaliteit van
wonen en leven. Mocht er iets gebeuren dan zitten zij
comfortabel. De appartementen zijn groot, voorzien van
een royale buitenruimte en bieden voldoende privacy.
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5 Ervaringen en lessen

goudshof
gouda

Op 15 minuten loopafstand van het centrum van Gouda
wordt Goudshof gerealiseerd, een appartementencomplex
met 38 koopappartementen en 72 huurappartementen. Het
complex staat achter het voormalige Rooms-Katholieke
ziekenhuis, het St. Jozefpaviljoen. De woonoppervlaktes
van de koopappartementen variëren tussen de 82 m2 en
115 m2. Goudshof krijgt een gemeenschappelijke binnentuin en is gelegen in een autoluwe en groene omgeving.
Elke woning heeft een eigen parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage en een balkon van 8 m2.

Passende leefstijl
De reguliere appartementen passen goed bij de groene
leefstijl en kunnen zowel aantrekkelijk zijn voor alleenstaanden als stellen. De groene consument houdt van een
rustige omgeving met niet te veel prikkels. De basisvoorzieningen bevinden zich op loopafstand en naast het
appartementencomplex ligt het zorgcomplex St. Jozef
paviljoen; dit geeft een geborgen gevoel. De appartementen
voorzien in voldoende privacy maar op de gang en in de
binnentuin kan toch sprake zijn van een sporadische ontmoeting.
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5 Ervaringen en lessen

b’mine
amsterdam

B’Mine is een 75 meter hoge woontoren in Amsterdam-Noord, gelegen aan het IJ. De woontoren biedt ruimte
aan 147 appartementen, waarvan een deel voldoet aan het
Friends-concept. Deze appartementen zijn 90 m2 groot en
geschikt voor twee éénpersoonshuishoudens. De indeling
is zo ontworpen dat de bewoners beschikken over twee
ruime gelijkwaardige slaapkamers en een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en badkamer. Op de begane
grond bevinden zich commerciële ruimtes alsmede een
inpandige garage en fietsenstalling.

De lessen
De appartementen zijn in eerste instantie bedacht voor en
gericht op studenten en jonge alleenstaanden. In de
bestaande woningvoorraad kwamen zij vaak terecht in een
appartement met één hoofdslaapkamer en een of twee
kleine bijkamers. Hierdoor is er vaak geen sprake van
gelijkheid, wat regelmatig voor problemen zorgt in het geval
de hoofdhuurder het huis besluit te verlaten. Bij de B’Mine
Toren is er sprake van één huurcontract op naam van alle
huisgenoten (de Friends) waardoor dit probleem tot het
verleden behoort. Opvallend genoeg hebben ook twee
zussen – die tot de actieve ouderen behoren en waarvan
de partner is weggevallen – een Friends-woning betrokken.
functies in de plint. Zeker omdat de functies ook toegan-
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Passende leefstijl

kelijk zijn voor mensen die niet in het gebouw wonen. Dit

De B’Mine Toren sluit het beste aan bij de rode leefstijl en

creëert levendigheid. De rode leefstijl is bereid kleiner te

is met name aantrekkelijk voor alleenstaanden. De rode

wonen wanneer daar (grote) gedeelde ruimtes en voorzie-

consument vindt de locatie belangrijker dan de woning

ningen tegenover staan. De rode doelgroep is beperkt ge-

zelf. Rood heeft een stedelijke oriëntatie en gaat uit van

ïnteresseerd om alleen met mensen uit dezelfde leeftijds-

wat hem of haar interesseert. Het mooie uitzicht vanuit de

fase te wonen. Zij laten zich niet graag vangen in een

B’Mine Toren is aantrekkelijk, evenals de commerciële

‘concept’.
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5 Ervaringen en lessen

merici
bergen

Landgoed Merici is een kleinschalig project van 41 eengezinswoningen en 46 appartementen op Landgoed Merici in
Bergen. Het project omvat rijwoningen, twee-onderéén-kapwoningen en vrijstaande woningen. De woningen
zijn gelegen op een oud kloosterterrein, middenin een
fraaie groene en parkachtige omgeving. Ze hebben een
grote tuin. Kleinschalig en landschappelijk wonen is hier
het thema. De woningen zijn modernistisch vormgegeven
met veel glas en uitzicht naar buiten. Al in een vroeg stadium konden belangstellenden voor het project meedenken
over het ontwerp en de indeling van deze woningen. Bij zes
twee-onder-één-kapwoningen was in de basis een slaapen badkamer op de begane grond voorzien.

De lessen
Opvallend was dat een van de geïnterviewde bewoners
aangaf dat de voorkeur eigenlijk uitging naar de tweeonder-één-kapwoning met slaap- en badkamer op de
begane grond van 161 m2. Uiteindelijk werd voor een reguliere eengezinswoning gekozen omdat de levensloop
bestendige variant tot hogere woonlasten zou leiden. Als
tussenweg is bewust rekening gehouden met de indeling
van de entree. In een later stadium kan hier een traplift
geplaatst worden.

Passende leefstijl
De woningen van Merici passen het best bij de blauwe leefstijl. Het project is vooral aantrekkelijk voor stellen. De
blauwe consument woont het liefst in een statusrijke buurt.
De uitstraling van de woningen is aantrekkelijk. Ook hechten
de blauwen waarde aan een nette en ruime omgeving en
wonen ze het liefst met mensen zoals zijzelf. De woningen
36

dienen als een rustpunt in hun extern georiënteerde leven.

We hebben er
niet direct voor
gekozen om
een traplift te laten
plaatsen. Als je nog
goed ter been bent,
is dat alleen maar een
sta-in-de-weg…
– Fred Bouwman
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6 Conclusie en aanbevelingen

conclusie

Dit onderzoek maakt duidelijk dat het noodzakelijk is om

of slaap- en badkamer op de begane grond. Het woonop-

de groep ouderen in Nederland onder te verdelen in nade-

pervlak mag iets kleiner zijn dan de huidige woning met

re subgroepen. Verschillende groepen blijken uiteenlopen-

gelijke of lagere woonlasten. Daarbij staat de nieuwe

de verhuis- en woonwensen te hebben en het is zaak voor

woning bij voorkeur in de huidige woonplaats. In het geval

alle betrokken partijen – zowel aan publieke als private

van een appartement vinden actieve ouderen een goede

zijde – om hier meer rekening mee te houden.

buitenruime van minimaal 15 m2 belangrijk. Afhankelijk
van de leefstijl verschillen de specifieke woonwensen. Het

In dit onderzoek hebben we een nieuwe groep ouderen

gaat daarbij bijvoorbeeld om de verkaveling en samenstel-

geïntroduceerd: de actieve ouderen in de leeftijd 55 tot 75

ling van de woningen in de wijk, de locatie en het delen

jaar. We hebben geconstateerd dat de groep actieve oude-

van voorzieningen. Om de groep actieve ouderen te kun-

ren zeer pluriform is en een andere leefstijl heeft dan eer-

nen bedienen op de woningmarkt is het van belang om

dere generaties. Door de stijgende levensverwachting kan,

deze verschillen in woonwensen te onderkennen en daar

wil en doet men van alles – ook na de pensionering.

woonconcepten op af te stemmen.

Een derde van de huishoudens in Nederland is op dit
moment tussen de 55 en 75 jaar oud. De groep is vooral
groot buiten de G32 maar zal in de toekomst vooral groeien

aanbevelingen

binnen de G32. In de stedelijke omgeving ontstaat de
komende vijftien jaar een toenemende behoefte aan

Welke lessen kunnen we nu meenemen voor de nabije

woonvormen die op deze leeftijdsgroep zijn afgestemd.

toekomst?

Voor veel actieve ouderen is het uit huis gaan van de kin-

In de allereerste plaats is er de les dat het aantal 55- tot

deren de eerste prikkel om na te gaan denken over een

75-jarigen in Nederland groot is en groeiende en daardoor

verhuizing. De pensionering is de volgende trigger. Bij de

niet mag worden onderschat.

nieuwe levensfase zoeken zij een nieuwe woonsituatie.
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Vinden actieve ouderen in deze periode echter geen

Beschouw ouderen daarbij niet als één groep maar erken

woning die past bij hun woonwensen, dan neemt de

de onderlinge diversiteit. Niet alleen qua sociaal-demo-

verhuisintentie af. Het gevolg is een belemmering van de

grafische kenmerken maar ook naar leefstijl en de daaraan

doorstroming op de woningmarkt.

gekoppelde woonwensen.

De algemene woonwens van actieve ouderen is een levens

Niet alle actieve ouderen zijn honkvast. Een deel van de

loopbestendige woning: een appartement of een grond

actieve ouderen heeft wel degelijk een verhuisintentie. De

gebonden woning met (de mogelijkheid voor) een traplift

ouderen zonder verhuisintentie zijn zich vaak niet bewust
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