Ransdaal onder de pannen – wonen in Ransdaal
Samen bereiken we meer

verslag fase 1
Projectgroep:
Gaby Vanhommerig, Hein de Vos, Karin Dormans, Paul Smeets
Doel van dit project:
Met dit project werken we aan een verandering in het woonaanbod in Ransdaal. De komende jaren
gaat de bevolking vergrijzen en neemt de vraag naar woningen af. Bovendien verandert de behoefte
van jonge én oudere inwoners. Als we in Ransdaal prettig willen blijven wonen in combinatie met
zorg voor elkaar, is actie noodzakelijk.
Het project heeft 4 fases:
Fase 1: Onderzoek
• Kwalitatief onderzoek
• Oriënterende gesprekken individueel
• Gezamenlijk gesprek met huidige bewoners (hoe zien jullie de toekomst)
• Gesprekken met kleine groep jongeren
• Kwantitatief onderzoek
Fase 2: Ideeën concreet maken
Fase 3: Ideeën haalbaar maken
Doel van deze fase:
Mogelijkheden onderzoeken om in de toekomstige woonbehoefte van Ransdalers te voorzien om
daarna een plan te maken waarmee we naar instanties kunnen gaan.
Wat is er gedaan?
Gespreksavonden met een groep oudere inwoners en met starters in de wooncarrière. Tijdens de
beide avonden is een inleidende presentatie gehouden over de wooncarrière, de bevolkingskrimp en
het verschil in woonwensen en -mogelijkheden tussen mensen.
Vervolgens is diepgaand gesproken over hoe inwoners de toekomst van het wonen in Ransdaal zien
en hoe we als dorp willen anticiperen op de vraag van de toekomst. Bij de bijeenkomsten waren ook
vertegenwoordigers van de gemeente Voerendaal en Woningstichting Voerendaal.
De projectgroep heeft zoveel mogelijk informatie verzameld en diverse onderzoeken op een rij gezet,
zodat duidelijk is welke ontwikkelingen er te verwachten zijn.
Daarnaast heeft de projectgroep het onderzoek van de gemeente Voerendaal gepromoot en is
ambtelijk in gesprek over dit onderwerp.
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De conclusies
Algemeen:
• Er is een mismatch tussen wat er nodig is en wat er nu is
• Nodig zijn levensloopbestendige, verduurzaamde woningen
• Er zijn te veel woningen in eigendom die gebouwd zijn tussen 1960 en 1990
• Beleid is gericht op woningaanpassingen maar ook op andere woonvormen
• Verdienmodel van de eigen woning gaat op den duur verdwijnen
De doorstroming stagneert:
• Sociale huur: veel regelgeving en een duidelijke inkomensgrens
• Sociale huur: ouderen kiezen voor koop
• Koopwoning is favoriet: liever aanpassen
• Koopaanbod in Ransdaal vaak te duur voor jongeren
• Weinig levensloopbestendige woningen in Ransdaal
• Bijbouwen/woningen splitsen kan nu (nog) niet
• Noodzaak om woning te verduurzamen
Behoefte ten aanzien van de woning:
• Als je net op jezelf gaat wonen: liever huren, geeft vrijheid
• Ouderen: liever de juiste woning kopen dan huren
• Drempelloos en gelijkvloers
• Privacy
• Tuin: klein, geen tuin of tuinonderhoud uitbesteed
• Zorgboerderij dichtbij
• Verduurzaming
Behoefte om prettig te blijven wonen
• Ouderen:
•
•
•
•
•

Sociale omgeving – leuke buren
Iemand om op terug te vallen
Aanspreekpunt voor zorg (wijkverpleegkundige?)
Mogelijkheden tot woningaanpassing (drempels, inloopdouche)
Ondersteuning bij eventuele verhuizing

• Meergeneratiehuis met eventueel combinatie kopen/huren
• Veiligheid
• Domotica
Behoefte ten aanzien van de woonomgeving:
• Aandacht voor groen, maar liever een kleine tuin
• Tuinonderhoud en klusteam
• Vrijwilligers voor …
• Winkel
• OV (trein/buurtbus)
• School (aanwas voor verenigingen, behoud tradities)
• ‘t Wouves
• Behoud van tradities
• Sociale veiligheid
• Maaltijdvoorziening
• Verenigingen en activiteiten (bijv. gezond bewegen)
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Samengevat: het huidige woningbestand in Ransdaal bestaat voor een deel uit woningen die
tussen 1960 en 1990 zijn gebouwd. Ook zijn er relatief veel grote woningen en carré-boerderijen.
Wat betreft levensloopbestendigheid en duurzaamheid is er een forse slag nodig om deze
woningen aan te passen aan de behoefte van de toekomst. De wens van inwoners om met name
te mikken op kopen in plaats van huren wordt waarschijnlijk ingegeven door de gedachte dat een
koopwoning op den duur meer waard wordt. Het is te verwachten dat dit verdienmodel binnen
afzienbare tijd gaat veranderen.
Het feit dat de inwoners nieuwsgierig zijn naar alternatieven voor de huidige woonvormen en
behoefte hebben aan kennis over de systemen rond zorg, biedt aanknopingspunten voor het
vervolg van het project Ransdaal onder de pannen.
Vervolgstappen in het project
•
•

Kwantitatief onderzoek naar woningbestand in Ransdaal
Aandacht besteden aan:
• Informatie over verduurzaming, zorg en wijkverpleging
• Tuinonderhoud en klusteam (vrijwillig of betaald?)
• Behouden van buurtbus, ‘t Wouves, school, maaltijdvoorziening, verenigingen en
tradities
• School (diversiteit, aanwas voor verenigingen, behoud tradities)
• Activiteiten (bijv. gezond bewegen, volkstuin)
• Mogelijkheden voor veranderend woningbestand onder de aandacht brengen. Er is
meer mogelijk dan gedacht!
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BIJLAGE 1

Uit het leefstijlonderzoek van de provincie
Het volgende is onderzocht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leefstijlen: een analyse van de woonconsument in de provincie Limburg;
Woonmilieus: welke woonmilieus kent de provincie en welke vraagstukken doen zich hierbij voor;
De woning: type woningen en eigendomsvormen en match met de wensen van verschillende type
woonconsumenten;
Tevredenheid en imago: tevredenheid met de totale woonsituatie en met verschillende deelaspecten en
imago onder bewoners en niet bewoners;
Verhuiswensen: verhuisgeneigdheid, verhuismotieven en motieven om juist niet te verhuizen;
Match en mismatch tussen de (toekomstige) vraag naar woningen en woonmilieus en het aanbod;
Verdieping prioritaire doelgroepen ouderen en zorgbehoevenden, jongeren en studenten en
arbeidsmigranten;
Trendanalyse: analyse van trends in Nederland en Limburg die het woondomein in Limburg raken.

De leefstijl die in Voerendaal overheerst wordt getypeerd als ‘gericht op zekerheid en geborgenheid die de
woongemeenschap biedt’. Kenmerkend zijn: netheid, fatsoen, betrokkenheid, hulpvaardigheid, warmte intimiteit, liefde &
geluk, volgzaamheid, respect hebben, verdraagzaamheid, onopvallend zijn, enigszins teruggetrokken en buitenstaander
zijn, privacy, rust, ontspanning, zekerheid, geborgenheid, veiligheid.
De ontwikkeling die we stimuleren maar die zich ook maatschappelijk voordoet in gemeenschappen als de onze (‘harmonie
& gemeenschap’) heeft de sleutelwoorden: plezier, genieten, verwennen, vriendschap, gezelligheid, ontmoeten, harmonie,
gelijkheid, evenwichtigheid, erbij horen, sociaal contact, verbondenheid, netheid, fatsoen, normen, betrokkenheid,
hulpvaardigheid, solidariteit.
Woongebieden die een positieve identiteit duidelijk weten te communiceren, zijn in staat om mensen aan zich te
binden. De functionaliteit van de woning is wel aanwezig als randvoorwaarde, maar vormt doorgaans niet (meer)
het motief waarom men de betreffende woning koopt of huurt. In een ruimere woningmarkt zal de behoefte aan
identiteit en community ook nog eens zwaarder wegen dan in een krappe markt.
Woonmilieus en woonsferen
De studie laat zien dat het woonmilieu dorps het sterkst vertegenwoordigde woonmilieu in Limburg is. Het is ook
een geliefd woonmilieu. Meer dan 80% van de bewoners woont er naar tevredenheid. Het woonmilieu dorps is
daarmee een van de onmiskenbare krachten van de provincie Limburg. Bezien we de woonmilieuvoorkeuren van
de hele populatie dan zien we dat dorps, rustige stadswijk en landelijk een sterke aantrekkingskracht hebben.
Deze woonmilieus bieden woonsferen, die door de verschillende leefstijlen aantrekkelijk worden gevonden. Deze
woonmilieus zijn daardoor ook goed bestand tegen veranderingen in de leefstijlverdeling van de bevolking.
Gewenste woonsfeer:
De sociale component is vooral belangrijk onder de gele leefstijlgroep, ‘sociaal contact’ en ‘sociale controle’, maar
ook ‘levendigheid’. In iets minder sterke mate zien we dit ook bij de groene leefstijl. Onder mensen met een rode
leefstijl springt naar voren dat men meer dan onder andere leefstijlen een voorkeur heeft voor de ‘niet-burgerlijke’
woonsfeer. ‘Uitdaging’ en ‘markant’ zijn verder sferen die meer passen bij de rode groep, dan bij andere groepen.
Ransdaal is groen en rood (Termaar):
De groene wereld is groepsgericht, maar kent een vrij gesloten karakter. De wereld is voor deze consumenten
niet zo groot; men beweegt zich in een kleine kring met familie en buren waarmee men intensieve contacten
heeft. De woonambities zijn bescheiden en bovenal eenvoudig: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
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In de groene wereld is de woning knus: een plek om je terug te trekken. Naast de nestfunctie moet het wel
efficiënt en functioneel zijn. De woonplek biedt een geborgen omgeving met rust en privacy. Er is geen dwang tot
sociale interactie, maar een sporadische ontmoeting wordt wel gewaardeerd. Er is nauwelijks sprake van een
relatie tussen binnen en buiten. De entree tot de woning loopt via een hal of diepe tuin.
De rode consument is een consument met een vrije, eigenzinnige geest die onafhankelijkheid boven alles stelt.
Men heeft een actieve manier van leven waarbij er naast werk voldoende tijd over moet blijven voor culturele
ontwikkeling en reizen. Rood heeft een stedelijke oriëntatie, zonder dat men daadwerkelijk ook stedelijk hoeft te
wonen. Voor de rode wereld is de woning een verlengde van de eigen lifestyle. Het laat zien wie je bent, al
betekent dat niet automatisch dat men kiest voor een bijzondere vormgeving. Men hecht aan variatie in het beeld
met bijzondere gebouwen en accenten. Presentatie is belangrijk: de woning is gericht op datgene wat de bewoner
interesseert. Dat kan uitzicht zijn of een hobby. De leefstijl is ongedwongen (living light) en ruimtes worden zelf
ingedeeld, afhankelijk van het gebruik. Dit kan veel verschillende resultaten opleveren: studeerkamer in de
keuken, tv-kamer in de serre of een man-cave in de basement.
We zien dat de groene leefstijl het sterkst afneemt op enkele uitzonderingen na. De gele leefstijl neemt het sterkst
toe.
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Ransdaal

Gem. Voerendaal

In de dorpen en kleine plaatsen is er sprake van een consolidatievraagstuk. De dorpen en kleinere plaatsen in de
provincie Limburg laten een grote woontevredenheid zien. Over alle gemeten aspecten is men (zeer) tevreden,
behalve over de voorzieningen bij dorpen onder de 1.000 huishoudens. Tegelijkertijd is duidelijk dat de
voorzieningen niet het belangrijkste aspect vormen. De kracht van de dorpen enerzijds en de tendens in de
samenleving om meer te vragen van de burger zelf (langer thuis wonen, vrijwilligerswerk, mantelzorg) anderzijds
maakt het dorp tot een cruciale bouwsteen in de structuur van de provincie Limburg.
Voor vele Limburgers vormt het landelijk wonen een droom. Met name vanwege financiële motieven zullen velen
de daad evenwel niet bij het woord voegen. Hier ligt wel een kans om een nichemarkt te bedienen.
Demografisch:
De groep ‘echte’ ouderen (huishoudens boven 75 jaar) stijgt lineair tot na 2040 en verdubbelt in Limburg in
omvang (van ca. 67.500 naar 133.500, Progneff 2014, Etil). Dit is aanzienlijk. Voor de oudere huishoudens is het
type woning een groter aandachtspunt dan het woonmilieu. Zo zien we dat men nu vooral in tweekappers en
vrijstaande woningen woont, terwijl men juist graag in een seniorenwoning of een appartement met lift zou
wonen. Kenmerkend voor ouderen is dat ze wel een woonbehoefte uitspreken, maar nauwelijks feitelijk overgaan
om dit te realiseren: de nieuwe woning is vaak duurder, men wil het sociale netwerk niet verliezen, verhuizen kost
veel energie.
Op kortere termijn neemt ook de groep 60-70 toe. Dit zijn de babyboomers, met vooral een kwalitatieve vraag op
de markt. Uit landelijk onderzoek (Woonbeleving 50+, SmartAgent 2002) blijkt dat deze groep nog lang niet
voorsorteert op ouderdom. Steeds vaker is deze groep nog bezig met het voortzetten van de wooncarrière (naar
vrijstaand, zelfbouw). De actieve senior vraagt om weinig overheidsbeleid. Deze groep kan evenwel een hele
interessante rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de participatiesamenleving.
We zien in alle regio’s een sterk effect van de vergrijzing terug in een behoefte aan meer andere woningtypen
(o.a. geschikt voor senioren) in een stedelijke omgeving. Tegelijkertijd zien we een grotere vraag naar landelijk /
dorpse woonmilieus, maar dit verschilt van gemeente tot gemeente.
Naar goedkope en middeldure koopwoningen is in alle drie de regio’s een vraag die groter is dan het aanbod.
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BIJLAGE 2
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