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Eenzaam in de vinex door
echtscheiding
VIDEO | Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in Utrecht is bijna nergens zo hoog als
in vinex-wijk Leidsche Rijn. Een echtscheiding en het gezamenlijke netwerk dat daardoor
uit elkaar spat, is de belangrijkste reden dat mensen zich alleen voelen.

Ivar Penris 21-11-17, 17:25 Laatste update: 17:27
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In de meeste Utrechtse wijken is zo’n 30 tot 40 procent van de bewoners ‘sociaal eenzaam’,
waarmee bedoeld wordt dat ze mensen om zich heen missen, afgezien van een eventuele relatie.
In Leidsche Rijn ligt dat aantal op 47 procent. Alleen in Overvecht ligt dat percentage nog hoger
met 57 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de ‘Volksgezondheidsmonitor’, dat zich deze maand
toespitste op eenzaamheid. 

In Overvecht voldoen ook veel meer mensen aan de standaard-criteria die versneld tot
eenzaamheid leiden, zoals een lage opleiding, een slechte financiële situatie, de migratie-
achtergrond en de oudere leeftijd. In vinex-wijk Leidsche Rijn wonen echter relatief veel jonge,
hoogopgeleide mensen met een goede baan én een (dure) koopwoning.

Verbroken relaties

Door het verbreken van de relatie ontstaat een
turbulente periode waarin er geen tijd is om weer
nieuwe vrienden te zoeken
- Theo van Tilburg

Toch is de eenzaamheid daar dus hoger dan in wijken als Lombok, Wittevrouwen of Lunetten.
Volgens wetenschapper Theo van Tilburg, die aan de Vrije Universiteit van Amsterdam veel
onderzoek doet naar eenzaamheid, is het aantal verbroken relaties in de nieuwbouwwijk relatief
hoog. ,,Deze wijken zijn nu zo’n tien tot vijftien jaar oud en er zijn jonge stellen naartoe getrokken
om een gezin op te bouwen. Veel van die huwelijken lopen nu zo’n beetje op de klippen.’’ 

In de tijd dat deze mensen een gezin stichtten en de kinderen opgroeiden, bouwden de partners
veelal samen een nieuwe groep vrienden en kennissen op. ,,Dat netwerk klapt bij een scheiding
uit elkaar’’, stelt Van Tilburg. ,,Bovendien ontstaat er door het verbreken van de relatie een
turbulente periode waarin er geen tijd is om weer nieuwe vrienden te zoeken.’’

Tekst loopt door onder de foto.
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Tot steun

Dat de gescheiden ouders kinderen hebben, helpt volgens Van Tilburg niet echt. ,,Jonge kinderen
kunnen een eenzame vader of moeder niet echt tot steun zijn. De gescheiden mensen zoeken
vaak wel snel contact met lotgenoten, maar dat is ook niet altijd een voordeel. Ze kunnen elkaar
ook in de put praten.’’

Yvonne Ivens, bedrijfsleider van een winkel in Terwijde, kan zich niet heel veel bij het hoge aantal
eenzamen voorstellen. ,,Ik zie veel ouderen hier in de winkel, die hebben het allemaal druk. Ze
hebben altijd haast.’’

Woongroep

Hier ga je ten onder in de massa, waar buren elkaars
naam niet eens meer kennen
- Ids van der Velden

Eenzaamheid in Leidsche Rijn scoort hoog volgens nieuw onderzoek. © Marnix Schmidt
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Tineke Hennevelt (75) voelt zich niet eenzaam, mede omdat ze in een woongroep in Leidsche Rijn
woont. ,,Er wordt naar je gekeken en er wordt voor je gezorgd.’’ Haar partner Ids van der Velden
komt uit Winschoten en daar kennen ze volgens hem het hele fenomeen eenzaamheid niet. ,,Wij
groeten elkaar nog en dat is vaak een moment om met elkaar in contact te komen. Hier ga je ten
onder in de massa, waar buren elkaars naam niet eens meer kennen.’’ 

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal gevallen van ‘ernstige eenzaamheid’ nog steeds
toeneemt. Als mensen bijna geen vrienden en ook geen partner hebben, is daar sprake van.
Gold deze ernstige eenzaamheid in 2003 nog voor 6,4 procent van de Utrechters, inmiddels is dat
opgelopen tot meer dan tien procent.

Meer over Utrecht? Schrijf je in voor onze nieuwe dagelijkse nieuwsbrief.

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van breaking news uit de regio Utrecht? Zet dan je
pushnotificatie aan!
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