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BijzondereZaken.nl
Zoek & vind alle zaken die bijzonder zijn!

Vakanties & Reizen

Europa

IJsland

Vlieg rechtstreeks vanaf Rotterdam 
Kijk op bbi-travel.nl/ijsland 

of bel 050-3136000

Vroegboek-
korting 

€ 100 pp
Boek vóór 

15 december 

ZOMER IN 
IJSLAND

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

TIENERMEISJE

Man in hoger beroep
tegen 12 jaar celstraf
voor doden Esmee

AMSTERDAM.�Olivier van de G.
gaat in hoger beroep tegen de
straf die hij heeft gekregen voor
het doden van de 14-jarige Es-
mee. Van de G. is het onder meer
niet eens met de hoogte van de
straf, bevestigde zijn advocaat.
De rechtbank legde de 32-jarige
vorige week een celstraf van
twaalf jaar op voor onder meer
doodslag, het wegvoeren van
het lichaam van de tiener en on-
tucht. Na zijn celstraf krijgt Van
de G. tbs met dwangverpleging.
De rechtbank noemde het on-
verantwoordelijk om hem zon-
der behandeling terug te laten
keren in de maatschappij. (ANP)

DUTCH�GRAND�PRIX

Formule 1 ook in
2024 en 2025 in
Z andvoort

AMSTERDAM.�De Formule 1
wordt ook in 2024 (eind augus-
tus) en 2025 weer in Zandvoort
georganiseerd. Dat heeft sportief
directeur van de Nederlandse
Grand Prix Jan Lammers donder-
dag gezegd. Het contract voor
het evenement liep tot 2023 en is
nu met twee jaar verlengd. In
2021 keerde de F1 na 36 jaar terug
naar Nederland. Daar werd door
milieuorganisaties veel bezwaar
tegen gemaakt, onder meer te-
gen de uitstoot die vrijkomt en
de bedreiging van zeldzame dier-
soorten in de duinen. In geen van
de rechtszaken kregen de milieu-
beschermers gelijk. (NRC)

De snackbar als
o nt m o e t i ng s p u nt
van de wijk

S nackbars hebben geen best imago
bij mensen die gezond willen le-
ven. Als verspreider van vette
waar staan ze symbool voor onge-

zond leven. Gemeenten proberen de
wildgroei te stoppen, met beperkt resul-
t a at .

Maar Klasien Horstman, hoogleraar fi-
losofie van de publieke gezondheidszorg
aan de Universiteit Maastricht, en Mare
Knibbe, universitair docent filosofie van
gezondheidswetenschappen daar, zien
dat toch anders. Ze roepen op tot een an-
dere kijk op de frituur.

Want niet alleen duiken ook in het aan-
bod van snackbars vaker gezondere alter-
natieven op, dit soort zaken zijn voor veel
mensen een van de weinige betaalbare
mogelijkheden om buiten de deur te
eten. Daarmee behoren ze tot het steeds
schaarser wordende aantal plekken waar
wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Klanten die in de snackbar niet in hun
mobiele telefoon of de leesmap verdwij-
nen, raken tijdens het wachten vaak met
elkaar in gesprek.

Horstman en Knibbe wijzen in hun pas
verschenen boek De gezonde stad. U i t sl u i -
ting en ontmoeting in de publieke ruimte
vaker op dat al te gemakkelijk wegzetten
van dit soort gelegenheden, tijdens een
fietstocht door Maastricht-West. Het age-
ren tegen snackbars past volgens de twee
onderzoekers bij de houding van ‘wij we-
ten wel wat goed voor u is’, die ze vaker
zien bij autoriteiten. Boodschappen over
gezondheid en verwante thema’s gaan
veelal van boven naar beneden. Overheid
en instanties zenden, bewoners zijn voor-

REPORTAGE�GEZOND�MAASTRICHT

Nederland gezonder maken vergt meer dan kijken naar individueel
ge d ra g . Zorg voor leefbaardere buurten, bepleiten twee onderzoekers.
Door�onze�correspondent�Paul�van�der�Steen�Fo�t�o’sChris�Keulen

al ontvanger. Knibbe: „G ezondheidsbe-
vordering moet minder individualistisch
worden aangevlogen en er moet meer
worden gekeken naar leefbaarheid en
omgev ing.”

Want die kunnen beter in naoorlogse
buitenwijken, vinden de twee onderzoe-
kers. „Het gaat ons niet om kritiek op de
situatie in Maastricht”, benadrukt Horst-
man. Knibbe en zij hebben daar nu een-
maal het meeste onderzoek gedaan. Ze
maakten er eerder rondgangen. Ze woon-
den er zelfs een tijdje, zo’n anderhalf jaar,
in 2014. Om te kijken, te praten en de wij-
ken te doorgronden.

Winkelcentrum leeggelopen
Buurten als die in Maastricht-West met de
bijbehorende verschraling van de afgelo-
pen decennia vind je overal. Vaak zijn ze
ontworpen en gebouwd met de beste be-
doelingen. In Maastricht-West valt de rui-
me opzet op. Maar in zestig, zeventig jaar
tijd is ook veel veranderd. De parochies
zijn door de ontkerkelijking allang geen
samenbindende factor meer. Het winkel-
centrum in Malpertuis is langzaam maar
zeker leeggelopen en wacht op sloop en
vervanging – met de nadruk op woning-
bouw. Bibliotheken werden bibliotheek-
servicepunten met beperkte openingstij-
den. Sportaccommodaties gingen dicht
en werden verplaatst naar de randen van
de stad. Gezondheidsverschillen zijn on-
dertussen enorm: tot zes, zeven jaar min-
der levensverwachting tussen de welge-
stelde en minder rijke buurten, blijkt al
jaren uit onderzoek. Het verschil in ge-
zonde jaren is nog groter.

Tijdens het
wachten in de
snackbar
raken mensen
vaak met
elkaar aan de
p ra a t
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Wat straten verderop laten Horstman
en Knibbe buurtcentrum De Wiemerink
zien. Het hoge stalen hek rondom nodigt
al niet echt uit.

Horstman: „Er wordt hier van alles ge-
organiseerd, maar alles op vaste uren en
tijden. Het ene clubje wisselt het andere
af. Onderling zien ze elkaar niet.” He t
spontaan binnenlopen is hier weggeval-
len. Iedereen komt vlak voor zijn activi-
teit en gaat daarna meteen weer weg.
Knibbe: „Bij een ander buurtcentrum
moet elke bezoeker langs een receptie.
Van een uitnodigende inloopplek is geen
s p r a ke .”

Groen in en om de wijken is na vele de-
cennia flink gegroeid, soms betekent dat
zelfs dat het is dichtgegroeid. Gevoelens
van onveiligheid liggen op de loer. Groep-
jes jeugd worden ervaren als „h a ng j o nge -
ren of drugsdealers”.

B etutteld
Midden in Maastricht-West ontstond, on-
der meer door het slopen van behoorlijk
verouderde flats, het Viegenpark, een
enorme, open vlakte. Het is niet een plek
die uitnodigt met elkaar te praten en om
er te zijn, menen de onderzoekers. De
nieuwste aanwinst, een zandbak met een
waterpomp en daaromheen twee uit
boomstammen gehouwen zitplekken,
moet daar verandering in brengen. Horst-
man is benieuwd of het gaat werken. „Er
is weinig beschutting.”

Er kwam een hoekje waar bewoners
zelf kunnen tuinieren, maar onmiddellijk
met voorschriften over wel en niet toege-
stane aanplant. Mensen voelden zich be-

tutteld, komen er misschien niet meer.
Terwijl meer ontmoeting de bewoners
goed zou doen, is de overtuiging van de
onderzoekers. Eenzaamheid, angst en
depressie zijn hier veel voorkomende
p ro b l e m e n .

Antropologische analyses
„Vind jij het een vaag verhaal?”, vraagt
Horstman ergens halverwege de rond-
gang door de wijken. Ze is eraan gewend
dat beleidsmakers hun antropologische
analyses (contact maken, meedenken en
–helpen, er een tijdlang zelf wonen) van
de publieke ruimte interessant vinden,
maar voor de verantwoording van hun
beleid toch teruggrijpen op ‘ge m i dd e l -
d e n’ en ‘kwantificeerbare indicatoren’.

De intenties zijn in de meeste gevallen
goed, denkt Horstman, maar het kan be-
ter. „Meer luisteren, meer ervaringsdes-
kundigen van binnen de wijken naast de
experts van buiten en vooral ook minder
bureaucratie zodat spontane initiatieven
meer ruimte krijgen.”

Horstman ziet bemoedigende signalen:
„Maastricht kent sinds kort een burgerbe-
groting waarin bewoners zelf mogen be-
slissen over besteding van een klein deel
van de gemeentelijke budgetten. Dat zou
je over nog grotere bedragen kunnen la-
ten gaan.” De stad kende zeven jaar gele-
den ook al een stadsbrede burgertop met
honderd via loting gekozen deelnemers,
die met elkaar en de gemeente spraken
over hun ideeën en wensen voor hun
buurten. En wat kwam daar uit? Horst-
man: „Ze kozen ontmoeting en levendig-
heid als prioriteit.”

Buurten�in�Maastricht – en�elders�– hebben�de�afgelopen�jaren�te�maken�met�verschraling.�Gebrek�aan�ontmoetingsplekken�is�een�probleem,�zeggen�onderzoekers.


