
Voorwoord 
Rond 2050 zullen er in Vlaanderen ongeveer een miljoen 80-plussers zijn. Een verdrievoudiging 
ten opzichte van vandaag. Vooral het platteland kleurt grijs. Heel wat ouderen zullen zorg 
nodig hebben. Maar leent de woning daartoe? En de woonomgeving? En wat met ouderen in 
dunbevolkte en voorzieningsarme gebieden?

Met deze insteken ging op initiatief  van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in 2014 een 
onderzoek van start onder het net opgerichte ‘Platform voor Plattelandsonderzoek’. Dat 
Platform bundelt wetenschappelijk onderzoek over het platteland, op initiatief  van het Vlaams 
Plattelandsbeleid. 

Dit boek vormt de neerslag van een verkennend onderzoek naar vergrijzing op het platteland. Het 
bundelt kwalitatieve, kwantitatieve en ruimtelijke onderzoeksmethoden en tracht de pijnpunten 
bloot te leggen die gepaard gaan met ouder worden op het platteland. De studie werd uitgevoerd 
door HaUS (KULeuven) en SumResearch (met medewerking van Atelier Romain).
Het onderzoek werd zo’n drie jaar lang vanuit de VLM begeleid. We wensen dan ook de VLM 
en alle leden uit de stuurgroep te bedanken: Peter Vleugels, Frans Pauwels, Erik Verhaert, An 
Rombaut, Paul Van Der Sluys.

Daarnaast danken we iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. Een hele lijst ‘bevoorrechte 
getuigen’ stond ons te woord om ons een inzicht te bieden in het ouderenbeleid, de residentiële 
zorg, de thuiszorg of  kleinschalige woon- en zorginitiatieven. Net als de thuisverpleegkundigen 
en –zorgkundigen die ons op sleeptouw namen. Tot slot danken we alle ouderen uit de Westhoek 
en de Kempen die ons te woord wilden staan. 

We wensen verder ook de provincie West-Vlaanderen te bedanken voor hun medewerking aan 
het studiemoment halfweg dit onderzoek en in het bijzonder ook het Steunpunt Sociale Planning 
voor het aanreiken van gedetailleerde data voor de Westhoek. 

We danken ook nog Kristof  Heylen en Isabelle Pannecoucke die onze vragen naar extra 
berekeningen op basis van het Grote Woononderzoek 2013 ASAP bezorgden en Lisa Veramme 
die de lay-out van dit boek voor haar rekening nam. 
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