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O
Ouder worden dan honderd jaar, leven
in goede gezondheid en dan ook nog
eens gelukkig zijn. Als het aan bedrijven
en bestuurders in Friesland, Groningen
en Drenthe ligt, wordt Noord-Nederland
de gelukkigste en gezondste regio ter
wereld. Niet omdat het klimaat net zo
aangenaam is als in de ‘blue zones’ van
Sardinië of Californië, maar omdat ze in
Noord-Nederland zelf de handen uit de
mouwen steken.
Als de missie slaagt, wordt NoordNederland in 2030 opgenomen in een
illuster rijtje internationale blue zones
waar mensen opvallend vaak ouder worden dan 100 en het sterftepercentage op
middelbare leeftijd zeer laag is: Sardinië,
Okinawa in Japan, Loma Linda in Californië, Nicoya in Costa Rica en het Griekse eiland Ikaria. Hoe dit komt? Door een
goed klimaat, gezond eten (veel bonen),
veel bewegen (geen fitness, maar werken
in de tuin), een sterk sociaal netwerk

onderhouden en een duidelijk doel hebben in het leven.
Opvallend is dat de huidige vijf blauwe zones niet bewust hun best hebben
gedaan om een gezonde regio te worden,
concludeert Blue Zone-expert Dan Buettner, die de vijf regio’s voor National Geographic bezocht. Hun duurzame leefstijl
is gaandeweg zo ontstaan.
Noord-Nederland wil als eerste laten
zien dat je met eigen handen een blue
zone kunt creëren, zo kondigde Daan
Bultje van het Healthy Ageing Network
Northern Netherlands (HANNN) twee
jaar geleden aan. De missie wordt ondersteund door 57 leden, waaronder de
drie noordelijke provincies, Philips en
het universitair ziekenhuis in Groningen. ‘De eerste Man Made Blue Zone is
een “moonshot”, een stip op de horizon
waarmee we in 2030 de voorpagina van
The New York Times willen halen’, zegt
pr-specialist en historicus Bultje.
Die missie is opmerkelijk. Noord-Nederland kampt niet alleen met schade
van de aardbevingen, ook op gezondheidslijstjes scoort het noorden doorgaans laag. Zo hebben mensen in de
regio Groningen met 80,2 jaar de laagste
levensverwachting van Nederland. Groningen valt ook op vanwege de relatief
hoge werkloosheid van 7%. En in Drenthe is meer dan de helft (52,9%) van de
inwoners ouder dan 19 jaar te zwaar.
Kunnen overheden of bedrijven de gezondheid en het geluk van inwoners en
medewerkers sturen? In het buitenland
denken ze van wel. Zo helpt het beursgenoteerde bedrijf Healthways drie steden
in Californië en de staat Iowa met het

starten van een ‘welzijnsbeweging’. Restaurants krijgen advies over het menu
dat ze aanbieden. Wat als je de frietjes bij
het hoofdgerecht nu eens vervangt door
fruit? Ook maken ze de stad aantrekkelijker met fiets- en wandelpaden, zodat
inwoners minder snel de auto pakken.
Overheden kunnen daarnaast meer
actie ondernemen in beleid dat leidt
tot minder werkloosheid en een betere
mentale en fysieke gezondheid van hun
inwoners, stelt Geoff Mulgan, directeur
van de Britse denktank Nesta. Het Verenigd Koninkrijk loopt hierin voorop.
Zo meet het Britse CBS sinds een aantal
jaren ook geluk en welzijn. En financiert
de overheid onderzoek dat beleidsmakers toont hoe hun beslissingen het
geluk van de Britten beïnvloeden. Ook
de Duitse bondskanselier Angela Merkel
lanceerde al een programma dat het welzijn van de Duitsers moet verbeteren.
De zoektocht naar geluk biedt ook
kansen voor Noord-Nederland. Zo wil
de regio zich profileren als de ‘mondiale
Blue Zone kennisregio’ die kennis kan
exporteren ‘buiten de Noord-Nederlandse grenzen’. De blauwe missie trekt
volgens het HANNN-netwerk ook nieuwe
bedrijven. Wie bijvoorbeeld een app of
gadget maakt om mensen te helpen zelf
hun gezondheid te volgen, gezondere
voedingsmiddelen ontwikkelt of consumenten verleidt om gezonder te leven,
wordt met open armen ontvangen.
De grote vraag is: hoe gaan de 57
leden van het gezondheidsnetwerk de
blauwe stip op de horizon neerzetten?
De provincie Groningen kan hier nog
geen concreet antwoord op geven, net als

Partijen ‘Man Made Blue Zone’
Wat gebeurt er om in
2030 een ‘blue zone’
in Noord-Nederland te
realiseren?
Philips werkt mee aan
diverse projecten van
het Healthy Ageing
Netwerk Northern
Netherlands (HANNN).
Zo start in 2018 een
testproject rond slimme tandenborstels,
weegschalen en fijnstofmeters, dat moet
bijdragen aan een
betere gezondheid.
Het UMCG probeert al
sinds 2006 om ‘meer
gezonde jaren aan het
leven toe te voegen’,
aldus een woordvoerder. Zo zijn een kinderopvang en een voetbalclub geadviseerd
over gezond eten.
Revaliderende patienten krijgen advies
over het voorkomen
van ziekten. Het gehele ziekenhuisterrein
wordt in 2019 rookvrij.
De provincie ondersteunt initiatieven die

Kun je geluk
afdwingen?
Groningen, Friesland en Drenthe kampen al jaren met
werkloosheid en een lage levensverwachting. In 2030 moet het
noorden een ‘blue zone’ worden, waar mensen gelukkig, gezond
en lang leven. Maar hoe doe je dat? Een rondgang langs rookvrije
zones, wandelende ouderen en opvallend veel snackbars.
Marieke ten Katen & Ilse Zeemeijer
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leiden tot nieuwe bedrijven of extra banen.
Daarnaast krijgt het
HANNN elk jaar ruim
€ 100.000 subsidie,
om ‘Noord-Nederland
in Den Haag en Brussel
als topregio voor
healthy ageing te positioneren’.
HANNN kreeg in februari ruim € 500.000
subsidie van het
Samenwerkingsverband
Noord-Nederland om
de eerste ‘Man-Made
Blue Zone’ te realiseren.

Philips. Ook directeur Bultje is wat vaag.
‘Er is geen masterplan met stappen,
projectonderdelen en budgetten om de
eerste Man Made Blue Zone voor elkaar
te krijgen. Het is meer een gezamenlijke
ambitie die gaandeweg vorm gegeven
moet worden. Het is “go with the flow”.’
Concrete resultaten heeft dat nog niet
opgeleverd. ‘We werken wel met veel par
tijen samen, maar ik kan niet aantonen
dat we de eerste stappen naar een blue
zone hebben gezet.’ Een overzicht van
alle initiatieven die er in de regio gaande
zijn, heeft zijn organisatie niet.
Toch zijn er voorbeelden waar Bultje
trots op is. Zo kondigden negen orga
nisaties in april aan dat Groningen de
eerste rookvrije stad wordt. Vanaf 2019 is
het niet meer toegestaan om op het ter
rein van het ziekenhuis UMCG te roken.
Bij de ingang is het al verboden om een
sigaret op te steken.
Ook over de wijk Emmerhout in Em
men is Bultje te spreken, omdat het een
van de meest vergevorderde initiatieven
is die hij kent. Deze wijk van 7300 inwo
ners wil in 2030 de eerste Blue Zone zijn
van Nederland. Bultje: ‘Emmerhout is
een voorbeeld voor anderen.’
Op naar Emmen dus, waar bezoekers
op het treinstation worden verwelkomd
door snackbar Charlie en de aanbieding

van Domino’s Pizza, waar je voor € 4,99
een pizza kunt halen. Echt bekend is de
term ‘blue zone’ hier nog niet. Zo denkt
een woordvoerder van de gemeente,
waar net de komst van Kentucky Fried
Chicken is aangekondigd, dat het FD
vragen stelt over blauwe parkeerzones.
‘Ik wil best laten zien wat we hier
doen, maar het is allemaal niet zo spec
taculair’, zegt Wytse Bouma, secretaris
bij bewonersvereniging Wijkbelangen
Emmerhout, in het oude schoolgebouw
waar hij tot vijf jaar geleden directeur
was. Sinds de school is gefuseerd, wordt
het pand gebruikt door het bewoners
bedrijf ‘Op eigen houtje’. Bewoners kun
nen hier kleding ruilen en voor € 5 eten.
Bouma woont al dertig jaar in Em
merhout, de eerste bloemkoolwijk van
Nederland: vanuit de lucht oogt het stra
tenpatroon als een stronk. ‘De wooner
ven moesten meer samenhang brengen
en trokken vooral veel ambtenaren en
onderwijzers aan. De opzet van de wijk
Emmerhout was echt heel revolutionair.’
Nu kampen relatief veel mensen in de
wijk met werkloosheid, slechte gezond
heid en een ongezonde leefstijl. ‘Het is
lastig om mensen in beweging te krijgen,
mensen zijn erg op zichzelf. Er wonen
ook nog maar weinig mensen die hier
van jongs af wonen en zijn opgegroeid.

‘We moeten op zo
verrekte veel plekken aan de knoppen draaien om het
noorden gezond en
gelukkig te maken’
Daan Bultje, directeur
HANNN

Daardoor voelen mensen zich niet snel
onderdeel van de buurt.’
De blue zone moet hier verandering
in brengen. De term viel voor het eerst
enkele jaren geleden bij een presentatie
van hoogleraar ouderengeneeskunde
Joris Slaets, die namens een zorgorgani
satie onderzoek deed naar de 65plussers
in de wijk. Daaruit bleek dat ruim de
helft van de ouderen kwetsbaar was en
kampte met psychische problemen.
In plaats van te wachten op een plan
van zorginstellingen of de gemeente,
kunnen bewoners ook zelf aan de slag
om gezonder en gelukkiger te worden, zo
hield Slaets de zaal voor. De blue zones
dienden ter inspiratie.
En dat lukte, zo herinnert Bouma zich.
‘Er was echt een vibe in de zaal. Een aan
tal aspecten van de blue zone hadden we
zelf ook kunnen bedenken. Slaets bena
drukte het belang van voldoende slaap
en goede onderlinge relaties. Tijdens de
avond ontstonden er ideeën om dansles
sen te gaan organiseren, toneel en caba
ret, een jeudeboulesbaan aan te leggen
en een wandelgroep te starten.’
Terwijl hij het zegt, loopt een groep
van twintig ouderen in stevige tred het
schoolplein op. Het is het enige initiatief
dat nog bestaat, zegt Bouma. ‘Er was te
weinig belangstelling. Het zou me verba
zen als je nog iemand in de wijk tegen
komt die de blue zone kent.’
In de praktijk ontbreekt het aan tijd,
mankracht en geld om de initiatieven die
Emmerhout gezond en gelukkig moeten
maken door te zetten, zegt Bouma. ‘Er
zit een grens aan het werk van vrijwil
ligers.’ Zijn oproep aan de gemeente

om van Emmerhout een regelvrije zone
te maken zodat buurtbewoners die nu
werkloos thuis zitten betaald krijgen
voor vrijwilligerswerk, vindt nog geen
gehoor. ‘Dat is frustrerend.’
Terug naar Daan Bultje van het HAN
NN in Groningen. Hij krijgt een ‘onrustig
gevoel’ als hij de verhalen uit Emmer
hout hoort. ‘Deze initiatieven moeten we
snel ondersteunen en opschalen, want
dit zijn mensen die zelf hun schouders
eronder zetten.’
Het probleem is: het gezondheidsnet
werk HANNN moet ‘op zo verrekte veel
plekken aan de knoppen draaien om het
noorden gezonder en gelukkiger te ma
ken’. Bultje heeft zijn handen vol aan een
project waar bouwbedrijven, zorginstel
lingen en bewoners uit het aardbevings
gebied woningen ‘levensloopbestendig’
willen maken. ‘Dat is erg ingewikkeld.’
De directeur erkent dat het een zeer
moeilijke, zo niet onmogelijke, opgave is
om van NoordNederland echt een blue
zone te maken. ‘2030 gaan we niet halen,
dat wisten we eigenlijk vanaf het begin af
aan al.’ Dat de uitvoering in realiteit lastiger
is dan verwacht, hoort er volgens hem bij.
‘Als je te realistisch bent, dan is het project
niet interessant genoeg. Uiteindelijk heb
je een groter verhaal nodig om mensen in
beweging te krijgen. En we zien dat steeds
meer partijen met ons meedoen. Toen
president John F. Kennedy uitsprak dat hij
een mens op de maan wilde krijgen, wist hij
ook niet of het ging lukken.’
Marieke ten Katen en Ilse
Zeemeijer zijn redacteuren van
het FD.

Wat is een ‘blue zone’?
Blue zones zijn gebie
den in de wereld waar de
bevolking aantoonbaar
langer leeft. Het zijn vaak
afgelegen regio’s waar de
inwoners leven volgens
een specifieke leefstijl
en in een gunstige leef
omgeving.
Een traditionele leefstijl
met veel fysieke activi
teit, het eten van lokale
voeding en goede sociale
contacten dragen bij aan

Loma Linda
Nicoya

de hoge levensverwach
ting van de mensen.
Op dit moment zijn er
vijf blue zones in de we
reld: Silanus op Sardinië,
Okinawa in Japan, Loma
Linda in Californië, Nicoya
in Costa Rica en het ei

Sardinië

Okinawa
Ikaria

land Ikaria in Griekenland.
In verschillende boeken
die over blue zones zijn
geschreven worden ne
gen lessen uit de gebie
den benoemd: regelma
tige fysieke inspanning,
een levensdoel, weinig

stress, gematigd eten,
plantaardige voeding,
regelmatig een glaas
je wijn, gelijkgestemden
op het gebied van religie
om je heen, goed contact
met de familie en een
ruime vriendenkring.

