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2.De keerzijde – leefbaarheid en krimp

3.Dreigend verlies

4.Maar leeg is het niet! 
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1. Het hoera van de stad
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Source slide: Mirte Cofino
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Hoera?
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© www.daskapiltal.nl/5151167 )

© Het Parool, R. Hof, 12.7.2018

© www.nos.nl/artikel/2150374

http://www.daskapiltal.nl/5151167
http://www.nos.nl/artikel/2150374


2. De keerzijde – diversificatie van het platteland
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In Nederland: groei Randstad vs. krimp ‘Randland’
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http://www.pbl.nl/infographic/roei-en-krimp-bevolking-in-de-afgelopen-en-komende-15-jaarg
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Aantal bewoners Aantal huishoudens

©Trouw, 27.9.2018, J. Engels & www.pbl.nl)
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Samenstelling bevolking verandert: opleiding
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| 12

Bron: CBS http://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=269887c0b3514206a6fc94e373f4fa42#

inkomen

http://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=269887c0b3514206a6fc94e373f4fa42
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leeftijd
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https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/37/pbl-cbs-regionale-prognose-2016-2040

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/37/pbl-cbs-regionale-prognose-2016-2040


gezondheid/levensverwachting
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www.vtv2018.nl/gezondheidsverschillen

http://www.vtv2018.nl/gezondheidsverschillen


Naar politiek vertrouwen
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TK 2012 TK 2017

© www.nrc.nl/nieuws/2017/03/15 uitslagenkaart

http://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/15


3. Dreigend verlies
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Maatschappelijke tweedeling



Verlies aan leefbaarheid en levenskansen in de periferie 
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Gebrek aan integraal beleid
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1.woningmarkt: “rotte kiezen” en mismatch vraag & aanbod

2.onderwijs: leerling daling en aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt

3.zorg: bereikbaarheid voorzieningen en tekorten staf

Meest prangende problemen van krimp
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= gedeelde problemen!
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Uit troonrede 2018:

Er leven vragen: kunnen wij en onze kinderen blijven rekenen op 
goede zorg, een betaalbaar huis, een baan, goed onderwijs, een 
veilige buurt, een schone leefomgeving en een goed pensioen? 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen veel doelen 
alleen samen bereiken. 



4. Maar leeg is het niet!
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Ruimte voor innovatie Rijksbouwmeester Alkemade: 
Ik weiger Groningen te zien

als een op te lossen
probleem! dat je een

pioniersrol kunt vervullen
waarbij je inzichten verwerft
die uiteindelijk iedereen kan
gebruiken en nodig heeft! 

(rtv Noord 3010.2018)



Voorbeeld onderwijs: www.detirrel.nl

23

http://www.detirrel.nl/


Voorbeeld zorg
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https://sites.google.com/site/weddelukt/



Voorbeeld lokale (energie-)coöperaties
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www.rtvnoord.nl/nieuws/197291/

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/197291/


Voorbeeld duurzaam wonen en leven
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terugbouw Nul op de meter

http://groningsgereedschap.nl

https://www.limburg.nl/@1479/transitiefonds/

http://groningsgereedschap.nl/
https://www.limburg.nl/@1479/transitiefonds/


Met

 Nieuwe spelers,

 Nieuwe rollen en

 Nieuwe instrumenten

Dus: Innovatie door nieuwe samenwerking
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 Integraal en op maat

 Op eigen kracht maar samen

 Lokale autonomie en nieuwe ‘commons’

 Over de muren en buiten de gebaande paden

 Gericht op een duurzame toekomst

En dus nieuwe manieren
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Kortom: de periferie heeft zoveel meer dan krimp!
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Van ‘achterland’ naar ommeland!

Check ook 1000 tuinen van duurzaamheid

https://www.youtube.com/watch?v=UkDYinaP
hsk&feature=youtu.be
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Bedankt voor jullie aandacht

https://www.youtube.com/watch?v=UkDYinaPhsk&feature=youtu.be

