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,,In Bakkeveen is een huisarts die
denkt dat Bakkeveen een van de bes-
te plekken ter wereld kan zijn om te
wonen, maar is dat ook zo?”, vroeg
datawetenschapper Lucas van Assen
zich af. Zijn team checkte Friesland
aan de hand van alle beschikbare da-
ta op kenmerken die een gebied tot
zo’n Blue Zone maken: bewegen,
eten, gezondheid, participatie, soci-
aal netwerk en zingeving. En wat
blijkt: Jubbega is de beste plek voor

ouderen om te wonen. Bakkeveen
komt er qua leefbaarheid niet eens
in de buurt.

Samenwerkingsorganisatie Da-
taFryslân is begin dit jaar opgericht
en wil een katalysator zijn voor in-
novatief gebruik van data. In een
eerste experiment (een lab) hussel-
den twintig specialisten en deskun-
digen van onder meer gemeenten,
de provincie, hogeschool NHL Sten-
den, Rijksuniversiteit Groningen en
zorginstellingen in twee dagen be-
staande open data en eigen data
door elkaar.

De eerste opdracht kwam van El-
kien: de woningbouwvereniging wil
weten hoe ouderen langer thuis
kunnen wonen. Aan de hand van
een fictief ouder stel legde data-spe-
cialist Laura Vuijk van het platform
GEEF uit waarom Jubbega zo’n ge-
schikte woonplaats is voor ouderen.

,,Ze hebben er een flinke tuin, waar
ze hun eigen groenten en kruiden
verbouwen en zo hun dagelijkse be-
weging krijgen. In het dorpshuis
hebben ze hun sociale contacten, ze
spelen er koersbal en maken er
schoon als vrijwilliger”, constateer-
de ze, aan de hand van data.

Bovendien rijden mantelzorgers
dorpsbewoners naar het ziekenhuis
en gaat een groep een keer in de
week naar de markt in Heerenveen.
,,Hun leven geeft voldoening en ze
zijn er absoluut niet eenzaam.”

Waar Blue Zones zijn, zijn ook
plekken waar het leefklimaat voor
ouderen niet goed is. Zo’n plek is Jor-

wert, zag Jantsje van der
Spoel van de provincie
Fryslân. ,,God ver-
dween uit Jorwert,

blijkbaar ging er nog
meer weg.” Conclusie?

Woningcorporatie Elkien
moet huizen bouwen in

Jubbega, zei Van Assen
gekscherend.

Andere teams
kwamen tot se-

rieuzere in-
zichten. Zo

lijken de
grootste
potenti-
ele risico-

gebieden

met kwetsbare ouderen die geen
mantelzorg ontvangen rond Ter-
naard, De Veenhoop en in Heeren-
veen te liggen. ,,Nu moeten we nog
wel de diepte in om te kijken wat er
echt aan de hand is. Het kan bijvoor-
beeld zijn dat Heerenveen een risi-
cogebied is omdat er veel ouderen in
serviceflats wonen en hun hulp in-
kopen”, nuanceerde Ytsen Strik-
werda van Elkien.

De meest bruikbare uitkomsten
kwamen van een team dat een inter-
actieve tool ontwikkelde, waarmee
ouderen vanuit huis op een website
kunnen zien waar ze het beste kun-
nen wonen. Zo kun je op de tool aan-
geven welke voorzieningen je graag
in de buurt hebt.

Met één druk op de knop wordt
bijvoorbeeld duidelijk dat je in Leeu-
warden een stuk beter in de Marssu-
merstraat kunt wonen dan in de Va-
leriusstraat, als je belang hecht aan
een bibliotheek, pinautomaat, su-
permarkt en huisarts in je omge-
ving.

,,Deze tool kun je ook maken voor
jonge gezinnen”, zei onderzoeker
Petra de Jong van het Fries Sociaal
Planbureau. ,,Dan voeg je scholen en
kinderopvangcentra toe.”

Onafhankelijk van elkaar deden
de dataspecialisten nog een markan-
te ‘ontdekking’. Om geschikte woon-
omgevingen voor ouderen in kaart
te brengen, wilden ze weten hoeveel
bankjes er in de gemeente Leeuwar-
den zijn. ,,Dat zijn er 1426”, consta-
teerde Jetty Komrij. ,,Verbazingwek-
kend veel.” Verreweg de meeste
daarvan staan in de stad zelf, want
een andere groep zag het contrast
met Jorwert. ,,Daar staat maar 1
bankje.”

Jubbega blijkt de beste plek
voor ouderen om te wonen
GOOS BIES

LEEUWARDEN Zet twintig deskundi-
gen en dataspecialisten bij elkaar
en je komt tot verrassende inzich-
ten. Dat bleek gisteren op het eerste
lab van DataFryslân op Campus
Fryslân in Leeuwarden over langer
thuis wonen voor ouderen.

‘Nog wel de diepte
in om te kijken
wat er echt aan
de hand is’

Dat laat de gemeente weten in een
brief aan de provincie. Hierin rea-
geert Heerenveen op een nieuw pro-
vinciaal plan: de omgevingsvisie. Op
weg naar een zogenoemde circulaire
economie - hergebruik van goede-
ren en stoffen - is volgens de ge-
meente ‘fysieke ruimte nodig om
grondstoffen op te slaan’, evenals
geschikte infrastructuur. De milieu-

regels moeten de plannen boven-
dien toestaan. De provincie dient
hier oog voor te hebben.

Op de bedrijventerreinen aan de
noordwest- en noordoostkant van
Heerenveen wil de gemeente toe-
werken naar zo’n Circular Valley.
Hier is ook afvalbedrijf Omrin al ge-
vestigd (De Wierde). De gemeente
stipt in de brief ook het belang aan
van de aanleg van de Lelylijn. Daar-
naast wil Heerenveen fietsgemeente
zijn. Het netwerk van fietspaden
moet worden verbeterd en samen
met de provincie wil de gemeente
werken aan fietssnelwegen.

Heerenveen wil een
‘afvalvallei’ worden
HEERENVEEN Heerenveen wil Cir-
cular Valley worden. In en om de
plaats moet genoeg ruimte blijven
voor nieuwe manieren van afval-
inzameling en -verwerking.

Met een interactieve tool kunnen ouderen zien waar

ze het beste kunnen wonen.


