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Verzet tegen krimp is zinloos

‘Krimp gaat ook over lastenverdeling’
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‘We wilden om te beginnen zicht krijgen op 
de effecten van de bevolkingsdaling op land-
bouw, natuur en recreatie’, vertelt Bosma. 
‘Daarnaast leefde het idee dat de landbouw 
de effecten van krimp zou kunnen verzach-
ten, door bijvoorbeeld werkgelegenheid te 

creëren in de multifunctionele landbouw of de 
biobased economy.’ Onderzoekers van Alterra 
gingen daarom aan de slag met de vraag of 
er misschien ruimte zou vrijkomen in landbouw-
gebieden en wat voor een scenario’s dat zou 
opleveren voor het ruimtegebruik.
Het onderzoek laat zien dat krimp niet per 
definitie gevolgen heeft voor de landbouw, 
maar dat de toekomst van de landbouw in 
krimp- en anticipeergebieden ook geen van-
zelfsprekendheid is. In sommige krimpregio’s 
is sprake van een opvallend snelle afname 
van het agrarisch areaal.
De agrarische ontwikkelingen variëren sterk 
tussen de krimpgebieden en zelfs daarbinnen. 

Op verzoek van Nico Bosma, senior 
beleidsmedewerker plattelandsontwik-
keling bij de EL&I-directie Natuur, land-
schap en platteland, bekeek Alterra de 
ontwikkeling van de agrarische sector 
in krimpgebieden. Want vertrekken in 
regio’s waar het aantal inwoners terug-
loopt straks ook de boeren?
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In Noordoost-Groningen vindt bijvoorbeeld een 
verschuiving plaats van akkerbouw en graan-
teelt naar melkveehouderij en is er sprake van 
schaalvergroting. De boerenbedrijven kunnen 
concurreren op de wereldmarkt. In Limburg 
zijn de landbouwbedrijven kleiner en richten 
ze zich meer op tuinbouw en nevenactiviteiten 
als zorg en toerisme. En Zeeuws-Vlaanderen, 
met van oudsher akkerbouwbedrijven, blijft 
achter bij de tendensen van verbreding en 
vergroting.
Mogelijk vergroot het nieuwe Europese land-
bouwbeleid in 2013 deze verschillen. De kans 
bestaat dat boeren in bepaalde gebieden 
dan extra worden beloond voor de zorg voor 
natuur, milieu en landschap, vanwege de 
maatschappelijke waarde van die zorg.
‘Ik denk dat we alert moeten zijn op de
ontwikkelingen in het grondgebruik en de 
grondprijzen in de krimpregio’s’, concludeert 
Bosma. ‘Het is vooral van belang dat land-
bouw als ruimtegebruiker overeind blijft. Als 
je verrommeling krijgt en het aanzien van een 
gebied achteruit gaat, stoot je mensen nog 
meer af.’



blijven achter, terwijl hoogopgeleide jongeren 
vertrekken.
Ook op het platteland blijft de krimp niet
zonder gevolgen. De agrarische ondernemers-
organisatie LTO waarschuwde in december 
2010 dat de verwachte krimp in de Achterhoek 
nu al gevolgen heeft voor varkensboeren in 
die regio. Om kleine varkensboeren die wilden 
stoppen met hun bedrijf te ondersteunen, wees 
de gemeente hen een bouwkavel toe. Maar 
Aalten heeft de regeling al geschrapt en buur-
gemeentes overwegen hetzelfde te doen met 
het oog op de verwachte regionale bevolkings-
krimp. Dat brengt de boeren volgens de afde-
lingsvoorzitter van LTO Noord Henk Rougoor 
tot ‘schrijnende situaties’. De bedrijven zijn 
onverkoopbaar omdat er in de kleinschalige 
Achterhoek geen ruimte is voor uitbreiding. 
Oudere boeren zijn daardoor volgens hem 
genoodzaakt om hun bedrijf voort te zetten.
De komende decennia verandert het beeld
dat krimp alleen plaatsvindt aan de randen
van Nederland, voorspellen demografen. 
Tussen nu en 2025 krijgt naar verwachting 
ruim de helft van de gemeenten te maken 
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‘Verzet tegen krimp is zinloos’

Onno Hoes, burgemeester van Maastricht 
gebruikte zijn eerste nieuwjaarsrede om de 
bewoners en ambtenaren van zijn stad op te 
peppen. Het zou volgens hem ‘een schande 
zijn’ als Maastricht zicht neerlegt bij een krimp 
van de bevolking. ‘Ieder jaar krijgen wij zo’n 
vijfduizend studenten als nieuwe inwoners 
van onze stad. En een stad met de uitstraling 
van Maastricht moet zich kunnen meten met 
Cambridge, Oxford, Fontainebleau, Grenoble, 
Bologna. Oude en nieuwe universiteitssteden 
die een vergelijkbaar profiel hebben als onze 
stad Maastricht en die in staat zijn om studen-
ten vast te houden door hen goede huisvesting 
te bieden, een aantrekkelijk cultureel klimaat, 
optimale vervoersmodaliteiten en de kans om 
kennisinstituten en bedrijven nauw te laten 
samenwerken waardoor tientallen nieuwe be-
drijfjes ontstaan.’
Hoes is lang niet de enige die zich druk maakt 
over krimp. Helemaal aan het andere eind 
van Nederland klonk een vergelijkbaar geluid. 
Burgemeester Schuiling van Den Helder noem-
de 2011 een ‘cruciaal jaar’ om de krimp van 
zijn stad en de omliggende regio te voorkomen. 

En Anneke Haarsma, gedeputeerde van de 
provincie Drenthe, kondigde in haar nieuwjaars-
rede aan dat zij dit jaar bijeenkomsten gaat 
houden om de inwoners van haar provincie 
ervan te overtuigen dat krimp onvermijdelijk is. 
Zij wil geen nieuwe woonwijken meer in haar 
provincie. Gemeentes die ondanks de krim-
pende bevolking toch met uitbreidingsplannen 
komen, zullen het provinciebestuur op hun 
weg vinden, zei ze tegen RTV Drenthe.

Verpaupering
Wie wil zien hoe de gevolgen van krimp eruit 
kunnen zien, kan het best gaan kijken in 
Parkstad Limburg of Noordoost-Groningen. 
Delfzijl en Winschoten zagen hun bevolking 
de afgelopen dertig jaar al met respectievelijk 
30 en 13 procent afnemen. Vooral jongeren 
trekken naar de stad Groningen of naar de 
Randstad. Dat leidt tot verpaupering van 
steden en dorpen. Huurhuizen staan leeg, 
koophuizen staan soms jaren te koop. Scholen 
en winkels sluiten, andere voorzieningen staan 
onder druk. De leegloop zorgt ook voor een 
sociale segregatie: ouderen en laagopgeleiden 

De Nederlandse bevolking zal de komende decennia nog licht groeien, maar veel gemeentes krijgen te maken met een voor 
Nederland vrij nieuw fenomeen: krimp. In Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg zijn de gevolgen al merkbaar, in de 
toekomst zullen grote delen van Oost-Nederland en het oostelijk deel van Zuid-Holland volgen.

   Woningen in Delfzijl worden gesloopt. In Noordoost-Groningen zijn de gevolgen van bevolkingskrimp al duidelijk zichtbaar. Demografen voorspellen ook afnemende 
bevolking in veel andere regio’s.
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met een teruglopend aantal inwoners, schrijft 
Frank Veeneklaas van Alterra over de effec-
ten van de demografie voor de leefomgeving 
in een WOt-document dat bijdraagt aan de 
Natuurverkenning 2011. Dat betekent echter 
niet meteen dat al die gemeenten te maken 
krijgen met leegstand. Door individualisering 
en vergrijzing wordt het gemiddelde huis-
houden steeds kleiner. In 1980 bestond het 
gemiddelde huishouden nog uit 2,8 personen, 
nu zijn er dat 2,2 en in 2025 daalt dat naar 
verwachting verder naar net boven de twee. 
Maar kleine huishoudens bezetten net zo goed 
één woning. Dus zullen veel steden met een 
krimpende bevolking toch geen teruggang in 
de vraag naar huizen zien.
Veeneklaas verwacht verder dat vooral ge-
meentes rondom de grote steden ondanks de 
stabiliserende bevolking op nationaal niveau 
juist flink zullen blijven groeien. ‘Mensen wil-
len van twee walletjes eten: de voorzieningen 
van de stad op aanvaardbare afstand, maar
wonen in een rustige, veilige, groene ‘platte-

landsomgeving’ die echter niet per se op
het platteland hoeft te liggen.’
Wageningen UR en het ministerie van EL&I 
hebben volgens Bas Breman, onderzoeker bij 
Alterra, het thema krimp tot voor kort weinig 
aandacht gegeven. Ten onrechte, vindt hij.
‘Op het eerste gezicht is krimp vooral een
stedelijk fenomeen en dus eerder een vraag-
stuk van Binnenlandse zaken’, zegt Breman, 
die één van de trekkers is van het Wageningse 
onderzoek naar krimp en vergrijzing. ‘Maar 
voor de manier waarop regio’s kunnen omgaan 
met de krimp is het groene DNA van de regio 
van groot belang. Een belangrijk deel van de 
krimp zal plaatsvinden in de perifere gebie-
den. Dat zijn gebieden die hun identiteit voor 
een belangrijk deel ontlenen aan bijvoorbeeld 
de agrarische sector en de kwaliteit van de 
leefomgeving, terreinen waar het ministerie 
van EL&I en Wageningen UR een belangrijke 
rol kunnen spelen. Temeer omdat er in deze 
gebieden ook letterlijk meer ruimte voor inno-
vatie is.’ Inmiddels heeft Breman al wel met 

collega’s van Alterra en LEI voor EL&I een 
concept-kennisagenda gemaakt.
De regio’s die als eerste te maken krijgen met 
krimp zijn heel verschillend. Breman: ‘Limburg 
heeft heel andere mogelijkheden dan Oost-
Groningen. In Groningen zijn er gemiddeld 
sterke landbouwbedrijven wat kan pleiten voor 
een verdere structuurversterking van de agra-
rische sector. Limburg heeft juist veel relatief 
kleine bedrijven, en de mogelijkheden voor 
boeren om uit te breiden zijn beperkt. Het
landschap maakt het daar wel veel aantrek-
kelijker voor toeristen, waardoor er veel meer 
mogelijkheden zijn voor verbreding.’
‘Zeeland is weer anders, daar is het eco-
nomisch probleem van een andere orde. De 
werkloosheid is er bijvoorbeeld heel laag. 
De kunst is om per regio een aanpak te kiezen 
die past bij de lokale omstandigheden.’ De 
treurige aanblik van een aantal gemeenten in 
Noordoost-Groningen maakt volgens hem dui-
delijk dat regio’s er goed aan doen zich op tijd 
te bezinnen op de krimp. ‘Het heeft geen zin 

Omslag naar krimp. Bron: Planbureau voor de leefomgeving.
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Percentage gemeenten dat zal groeien en krimpen tot 2025.     Bron: Bevolkingsontwikkeling op het platteland, LEI, Ida Terluin.
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om je ertegen te verzetten, het gebeurt toch. 
In Groningen hebben ze te lang gewacht. 
Je moet eerder actie ondernemen.’
Gemeentebestuurders staan niet te juichen
bij het idee van een krimpende bevolking. 
Liever zouden ze groeien. De eerste reactie 
van veel lokale overheden was dan ook om 
plannen te maken die nieuwe inwoners zouden 
aantrekken. Breman: ‘Als iedereen dat doet, 
bouwt iedereen voor de leegstand.’ Toch is 
het besef dat verzet tegen de dalende bevol-
kingstrend niet zal helpen inmiddels bij veel 
bestuurders doorgedrongen. Van bestrijden 
naar begeleiden noemde het Planbureau voor 
de Leefomgeving de nieuwe denklijn.

Stadsparken
Krimp hoeft volgens Breman niet alleen
negatieve gevolgen te hebben voor steden en 
dorpen. ‘Er is meer ruimte voor bijvoorbeeld 
groen en blauw. Ook in de steden. In Heerlen 
zijn bijvoorbeeld plannen voor stadsparken 
die als groene aderen door de stad lopen.’ 

Volgens Breman kan de rijksoverheid ook meer 
doen om de krimpregio’s te ondersteunen. 
‘De rijksoverheid is ook vooral gericht op 
groei. Er zijn wel stimuleringsfondsen voor 
groeiregio’s zoals Greenport Venlo of Brainport 
Eindhoven. Maar voor de ontwikkeling van de 
BV Nederland als geheel is het ook van belang 
om aandacht te geven aan economisch minder 
sterke regio’s en om de contrasten tussen 
regio’s niet te groot te laten worden. Naast 
de subsidieprojecten die er nu zijn om krimp- 
regio’s te steunen zou het goed zijn als de 
rijksoverheid zich ook gaat bezinnen op de 
krimp en meedenkt. Bijvoorbeeld over hoe 
landelijke regelgeving kan worden aangepast 
om het die regio’s makkelijker te maken. Denk 
aan het aantal leerlingen dat minimaal op een 
school moet zitten of maatwerk voor boeren 
die willen stoppen dan wel uitbreiden.’
Er zijn ook goede voorbeelden van gemeentes 
waar digitale media het voorzieningenpeil in 
dorpen op peil houden. ‘Denk een digitale arts
of aangifte doen bij de politie via een webcam. 

Verder zijn er experimenten om bedrijfsopvol- 
gers te vinden voor het mkb. In het Venturi-
project in Friesland bijvoorbeeld zoekt men 
naar jongeren, die geïnteresseerd zijn in het 
overnemen van een bedrijf, om ze in contact
te brengen met bedrijfseigenaren die een op- 
volger zoeken. Het doel is werkgelegenheid 
te behouden. Of denk aan geïntegreerde kind-
voorzieningen, zodat je als ouder niet eerst 
twintig kilometer de ene kant op moet om je 
peuter naar het kinderdagverblijf te brengen 
en dan weer tien kilometer de andere kant
op voor de school van je kleuter. Dat soort 
ideeën houdt een regio leefbaar.’

Vooral platteland krimpt Beroepsbevolking neemt in veel regio’s al af

Percentage gemeenten dat zal groeien en krimpen tot 2025.     Bron: Bevolkingsontwikkeling op het platteland, LEI, Ida Terluin. Krimp potentiële beroepsbevolking. Bron: Planbureau voor de leefomgeving.
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Floor de Sera, EL&I-directie Regionale Zaken, vestiging Noord

‘Krimp gaat ook over lastenverdeling’

De groeiende tegenstelling tussen de stad en platteland maakt krimp van de bevol-
king een interessant onderwerp, meent Floor de Sera, senior beleidsmedewerker 
demografische ontwikkeling bij het ministerie van EL&I. Ze vindt bovendien dat er 
duidelijkheid moet komen over de verantwoordelijkheden voor de verschillende 
overheden en andere partijen.

Dat de bevolking op veel plaatsen
gaat krimpen wordt al langer voorspeld. 
Toch is er nu pas aandacht voor. Hoe 
komt dat?
‘De economische crisis maakte de gevolgen 
van krimp pas echt zichtbaar. Bijvoorbeeld 
in Oost-Groningen. Daar zie je steeds meer 
huizen leegstaan en verkrotten, vaak mooie 
oude boerderijen. In Delfzijl moet over vijftien 
jaar de helft van de basisscholen sluiten. Dat 
raakt mensen. Over de effecten van krimp op 
de agrarische sector bestaan veel vragen. 
Trekken bijvoorbeeld ook boeren weg als er 

straks geen scholen meer zijn? Wat gebeurt 
er dan met het landschap? Kun je dan via 
het natuurbeleid het groen in deze gebieden 
versterken of zijn er nog andere economische 
mogelijkheden? Afhankelijk van die antwoorden 
kun je een strategie bepalen.’

Is krimp voor politici wel een interessant 
onderwerp?
‘Over dertig jaar kunnen de randen van Neder-
land leger zijn en de Randstad juist voller. De 
tegenstellingen worden groter. Hoger opge-
leiden zullen vooral in de steden wonen. De 

rest van Nederland is dan lager opgeleid, heeft 
een lager inkomen en heeft een groter aandeel 
ouderen. Hoeveel draagvlak is er dan nog voor 
de inrichting van het landschap? En hoeveel 
meer mag iemand in Limburg kosten aan zorg 
en onderwijs dan iemand in de Randstad? Dan 
gaat het echt over de verdeling van de lusten 
en lasten binnen Nederland.’

Welke rol speelt de rijksoverheid bij 
krimpbeleid?
‘Op dit moment zijn de regio’s aan zet. Zo 
staat het ook in het regeerakkoord. Maar het 
is de vraag of de problematiek niet te groot 
wordt voor regionale overheden. Het minis-
terie van Binnenlandse Zaken heeft, nu het is 
samengegaan met een deel van VROM, wel het 
voortouw in de interbestuurlijke samenwerking 
tussen provincies, gemeenten en andere minis-
teries. Er komt een vervolg op het actieplan uit 
2009. Met acties zoals de samenstelling van 
de kennisagenda, waar ook Alterra aan mee-
werkt, en tientallen experimenten, waaronder 
nieuwe brede schoolvormen en kinderopvang 
op het platteland. Vanuit EL&I zijn we betrok-
ken bij experimenten in Parkstad Limburg en 
Delfzijl rondom duurzame landbouw, verster-
king van de natuur en benutting van vrijkomen-
de ruimte. En zodra de beroepsbevolking zo- 
danig krimpt dat daarmee de economische 
groei van Nederland in gevaar komt, ligt er 
wellicht ook vanuit economisch perspectief 
een taak voor EL&I.’

Kunnen beleidsmakers al inspelen op 
krimp?
‘De omslag naar krimp vereist een integrale 
en een omgekeerde manier van denken. Dat 
is nieuw voor de meeste mensen, ook voor 
bestuurders. Nu is alles ingericht op groei. 
Wanneer er in een groeigemeente een voet- 
balstadion wordt gesloopt, komt daar een 
appartementencomplex of winkelcentrum voor 
terug. Zo financieren die plannen grotendeels 
zichzelf. Maar als er door krimp huizen en 
voorzieningen moeten worden gesloopt, weet 
niemand wat ervoor in de plaats moet komen 
en wie dat moet betalen. Die verantwoorde-
lijkheden zijn niet vastgelegd. Het overheids-
instrumentarium en de gehele ruimtelijke orde- 
ning zijn gebaseerd op groei. Bijvoorbeeld de 
natuurwetgeving en het idee van natuurcom-
pensatie. Voor een gebied zonder groei kun je 
die wetgeving misschien aanpassen, of op zijn 
minst bekijken wat er nog meer mogelijk is.’

   Floor de Sera: ‘Het is de vraag of de problematiek niet te groot wordt voor regionale overheden.’
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De lessen uit Oost-Europa
meer Zuid-Limburg, Groningen en Zeeland.
De onderzoekers signaleren echter dat regio’s 
nog onvoldoende inspelen op die verschuiving. 
‘De leidende gedachte is overal nog econo-
mische groei. Gemeenten en projectontwikke-
laars verdienen geld aan nieuwe huizen en 
bedrijfsterreinen. Dat zit zo ingebakken dat 
zelfs bij krimp wordt doorgebouwd.’ Daarnaast 
geven bestuurders bij krimp projectontwikke-
laars toch hun zin in gebieden die ze eigenlijk 
wilden beschermden tegen bebouwing. ‘Je ziet 
overal dat mensen afkomen op werkgelegen-
heid. Als investeerders dan bepaalde wensen 
hebben zijn gemeenten eerder bereid toezeg-
gingen te doen, bang dat de investeerder 
anders naar een naburige gemeente gaat.’
Het risico van doorbouwen bij krimp is daling 
van de waarde van bestaand onroerend goed.
Zoals gebeurde in Koper, waar buurten leeg-
liepen en de huizenprijs kelderde. ‘Dan zitten 
de bewoners met de gebakken peren. Terwijl 
gemeente, woningcorporaties en project-
ontwikkelaars samen de gevolgen zouden 
moeten gaan dragen van krimp.’ Verder zorgt 
doorgaan met verdichting van de stad voor 
sociale segregatie. Rijkere inwoners trekken 
weg als er bijvoorbeeld nauwelijks groen
overblijft. ‘Zorg dus voor groene uitlopers in 

In het Europese project Plurel zijn de afge-
lopen jaren de relaties tussen stad en land 
onderzocht rond landgebruik, in zes Europese 
regio’s en een regio in China. Carmen Aalbers
van Alterra leidde het onderzoek naar bestuurs- 
modellen en regionale strategieën. 
Demografisch is de krimp voor een belang-
rijk deel een verschuiving, zegt Aalbers:
‘Van de 250 steden in Europa uit het State of 
European Cities Report uit 2007 krimpt een 
derde, blijft een derde gelijk, en een derde 
groeit. Die krimp is niet alleen het resultaat 
van minder geboortes en meer sterfte, maar 
ook van het wegtrekken van mensen op zoek 
naar werk en een betere woonomgeving.’
Dat jonge, getalenteerde mensen wegtrekken 
uit rurale gebieden was tot voor kort te zien 
in Koper (Slovenië), en nu in de regio Leipzig-
Halle (Duitsland), de Mazovia regio rondom 
Warschau (Polen) en in Nederland in onder 

Krimp van de bevolking heeft effect 
op het landgebruik rond steden in heel 
Europa. In Centraal en Oost-Europa daalt 
de plattelandsbevolking en krimpen veel 
steden. In West-Europa groeien de grote 
steden maar gaan rijkere stedelingen 
liever net buiten de stad wonen.

de stad zodat de stedelijke leefomgeving 
aantrekkelijk blijft. Leipzig, waar de bevolking 
al langer krimpt, probeert nu bijvoorbeeld ge-
zinnen met kinderen te behouden door grote 
flats te vervangen door aantrekkelijker een-
gezinswoningen met tuin.’
Daarnaast kun je investeringen proberen te 
spreiden. ‘In China wordt een gebied dat 
bestuurders groen willen houden economisch 
tegemoetgekomen om de leefbaarheid over-
eind te houden.’ Als voorzieningen wegvallen 
heb je veerkrachtige burgers nodig om dat op 
te vangen. Ook in dat sociaal kapitaal kun je 
investeren. ‘En buit minder druk op de grond 
uit om mensen vast te houden. Vrijgekomen 
plekken zijn met een sportveld meer waard
dan als het zoveelste stuk gras met bomen.’
Veel ruraal-urbane regio’s hebben ook baat bij 
een sterker bestuur. Vaak is er geen bestuur 
op dat niveau, en kijken veel bestuurders van 
de andere organen in zo’n stadsregio niet
verder dan de volgende verkiezingen.

Informatie:   www.plurel.net
Contact:  Carmen.Aalbers@wur.nl
 0317 - 48 50 44

Domein Natuur, landschap en platteland

   De Sloveense stad Koper bleef te lang bouwen waardoor de waarde van onroerend goed kelderde.



Veel groen in de stad kan hitte dempen 
of voorkomen dat de hitte ontstaat en 
zorgen voor een betere luchtkwaliteit. 
Dat is vooral belangrijk voor ouderen en 
mensen met problemen met luchtwegen 
en hart- en vaatziekten.

effect hebben op welke plek. Als we aan kun-
nen tonen wat het oplevert dan wordt duidelijk 
of je erin moet investeren’, zegt Kuypers. 
Investeringen in groene gevels of daken zou-
den bijvoorbeeld aantrekkelijk kunnen zijn voor 

Een hittegolf die langer dan een paar dagen 
aanhoudt leidt tot meer sterfte dan bij normale 
temperaturen. In steden kan het op warme 
dagen echter zelfs zeven tot acht graden 
warmer zijn dan in de bossen en weilanden 
eromheen, zo laat onderzoek van Alterra zien. 
Ook chronische blootstelling aan fijnstof levert 
gezondheidsrisico’s op. In Nederland sterven 
hierdoor schatting jaarlijks tussen de 12 tot 
24 duizend mensen vroegtijdig.
Wageningse onderzoekers werken daarom 
aan slimme manieren om groen toe te voegen 
aan de stad. ‘Nieuwbouw kun je bijvoorbeeld 
zo ontwerpen dat je voldoende ventilatie in de 
buitenruimte krijgt’, zegt onderzoeker Vincent 
Kuypers van Alterra. De onderzoekers werken 
nu aan een monitoringsprogramma voor een 
tiental objecten in Nederland. ‘We willen weten 
hoeveel fijnstof ze precies invangen, hoeveel 
energiebesparing het achter de gevel oplevert, 
en wat het effect is op de temperatuur en 
luchtvochtigheid in de omgeving. Zo kunnen 
we achterhalen welke maatregelen het meeste 

woningcoöperaties. ‘Twintigduizend bomen 
extra planten heeft misschien evenveel effect, 
maar levert een ander prijskaartje en ruimte- 
lijk verhaal op.’
Eén van de te volgen objecten is een nieuwe 
groene wand die is gerealiseerd op een blinde 
muur in Arnhem, mede dankzij subsidie van 
het ministerie van EL&I, en bijna een com-
pleet landschap is. Ook wordt gekeken naar 
gevels van het Sliedrechtse bedrijf Sublean. 
Afhankelijk van de omstandigheden is die gevel
een zonnepaneel, regenwateropvang, neutrali-
seert hij stikstofoxide, slaat koude en warmte 
op en vangt fijnstof af. Zeecontainers met 
proefopstellingen staan op Schiphol, in de 
Amsterdam Arena en in Rotterdam.
Voor een maximaal resultaat is een kennis-
groep opgericht met onderzoekers van de 
TU Delft, TNO en Wageningen UR en mensen 
van hoveniersbedrijven en groenvoorziening –
zij moeten zulke wanden uiteindelijk kunnen 
inrichten en onderhouden.
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Stad kan koeler en schoner

Informatie:   www.kennisonline.wur.nl
Contact:  Vincent.Kuypers@wur.nl
 0317 - 48 64 17

Domein Natuur, landschap en platteland

  Lucht-hittefoto Arnhem.

  Lucht-hittefoto Nijmegen.



9

Krimpprobleem vraagt nieuwe manieren 
van samenwerken

Kuindersma bekeek 22 experimenten die
zijn gestart in het kader van het actieplan
bevolkingsdaling. De ministeries van Binnen-
landse Zaken, EL&I, OCW, I&M, VWS en SZW 
zijn betrokken bij een of meerdere experimen-
ten. Doel was te achterhalen wat de kans
van slagen van een proef vergroot.
De experimenten draaien om wonen, groen, 
zorg, onderwijs of voorzieningen en zijn nog 

vooral gericht op ontwikkeling van een visie. 
Trekker is in het gros van de gevallen de 
gemeentelijke overheid. Dat is op zich logisch, 
zegt Kuindersma, omdat vooral zij dit pro-
bleem op de agenda wil zetten. ‘Wel bestaat 
het gevaar dat private partijen te laat bij de 
planvorming worden betrokken. Je kunt wel 
een mooie wijk met veel groen bedenken, 
maar als overheid kun je niet zomaar huizen 

slopen en veel gemeenten kunnen meer 
groenonderhoud niet betalen. Je zult als het 
om wonen gaat dus ook partijen als woning-
bouwcoöperaties en particuliere woning-
bezitters bij de planvorming moeten betrekken. 
Dat betekent dat deze groepen ook invloed op 
de inhoud van de plannen moeten hebben.’
Financiering speelt daarin ook mee. ‘Wil je dat 
private partijen en burgers gaan meebetalen, 
dan moet je ze vanaf de beginfase erbij betrek-
ken.’ Kuindersma adviseert daarnaast om in de 
experimenten nieuwe manieren te ontwikkelen 
om geld te verdienen met het nieuw aange-
legde groen en het duurzaam beheer ervan. 
De krimpproblematiek vraagt van bestuurders 
nieuwe manieren van werken en samenwerken 
tussen verschillende overheden en private 
partijen. Dat lukt op de ene plek beter dan de 
andere, mede afhankelijk van de betrokken per-
sonen. Dat duidt op een zwakke plek. Verder is 
de rol van de rijksoverheid bij de experimenten 
nog onvoldoende duidelijk. Om van elkaar te 
kunnen leren moeten ook contacten tussen 
experimenten van de grond gaan komen, stelt 
Kuindersma.

‘Wil je dat private partijen en burgers gaan meebetalen aan maatregelen tegen de 
gevolgen van krimp, dan moeten ze invloed kunnen hebben op de plannen. Het beste 
is om ze vanaf de beginfase overal bij te betrekken.’ Dat zegt Wiebren Kuindersma 
van Alterra, na een quick scan van experimenten in Nederland rond krimp.

Twee experimenten waarbij de rijksinzet wordt gecoördineerd door EL&I bekeek Kuindersma 
nader: Groen voor Rood in Delfzijl-Noord en het Gebrookerbos bij Heerlen, dat zich bevindt 
tussen de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal en de Brunssummerheide. Beide experimen-
ten spelen zich af in wijken waar de gemeente besluit woningen te slopen. De vraag is wat 
er moet gebeuren met de vele lege plekken die gaan ontstaan.
Delfzijl wil de vrijkomende ruimte benutten voor natuurontwikkeling en stadslandbouw. In 
Heerlen mikt de gemeente op het oplossen van de achterstandsproblematiek gecombineerd 
met groen de stad inbrengen en natuurontwikkeling, en ziet kansen voor nieuwe functies als 
stadslandbouw.
Zowel in het project Gebrookerbos als Groen voor Rood zijn betrokkenen met veel enthousi-
asme van start gegaan en dat is een belangrijke factor voor succes. Het opzetten van een 
goed gedragen projectplan en een goede projectorganisatie blijkt wel meer tijd te kosten 
dan gedacht. Opvallend is volgens Kuindersma dat er wordt geëxperimenteerd met ver-
nieuwende praktijkconcepten, waaronder stadslandbouw en tijdelijk gebruik van ruimte, wat 
nieuwe ideeën oplevert zoals een natuurcompensatiebank. In beide experimenten worstelt 
de gemeente nog met het vormgeven van burgerparticipatie.

Informatie:   www.vanmeernaarbeter.nl
 www.kennisonline.wur.nl
Contact:  Wiebren.Kuindersma@wur.nl
 0317 - 48 49 74

Domein Natuur, landschap en platteland

  Kasteel Hoensbroek bij Heerlen. De gemeente wil het groen in de omgeving met de stad verweven en ziet het kasteel als potentiële toeristische attractie.
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‘Geef bewoners verantwoordelijkheid’

wassenen zelf aan het tekenen en brachten 
ideeën in. De onderzoekers hielden ook inter-
views met bewoners.
In het nieuwe ontwerp wordt het Europaplein 
gezelliger en veel groener. Ruim twintig pla-
tanen moeten gaan zorgen voor een Franse 
sfeer. Er komen een nieuwe fontein, plekken 
om te zitten, een speelveld met speeltoestel-
len en een klein podium voor lokale culturele 
activiteiten, en het bestaande monument ter 
herdenking van de Tweede Wereldoorlog krijgt 
een plek in een bloemenhof. Ten Cate: ‘De uit-
komst van de participatie van bewoners is een 
leefbaarder plein waar meerdere functies bij 
elkaar komen. Bewoners wilden dat er markten 
gehouden konden worden en kleine evenemen-

In de Wageningse buurgemeente Renkum 
waren bewoners eind 2009 niet tevreden 
met de ideeën van hun gemeente over een 
plein in hun dorp. De gemeente wilde in de 
structuurvisie vastleggen dat dit Europaplein 
deels bebouwd mocht worden. Het geheel 
bestrate plein ligt er nu nogal verlaten bij, 
maar bewoners wilden dat het een levendig 
ontmoetingspunt werd. Ze vormden een werk-
groep en vroegen de Wetenschapswinkel van 
Wageningen University te helpen met een 
nieuw ontwerp voor het plein.
Projectleider Bram ten Cate van Alterra vertelt 
dat het project vooral draaide om de vraag hoe
bewoners hun dorp en het plein graag zouden 
zien. In werkateliers gingen kinderen en vol-

Krimp vraagt een andere benadering dan groei. Oplossingen opleggen hoeft niet. 
Ook met burgerparticipatie is de leefbaarheid te vergroten in dorpen die met krimp 
en vergrijzing te maken krijgen, laat de Wetenschapswinkel Wageningen zien in 
twee Gelderse dorpen.

ten. Dat kan in het nieuwe ontwerp. Door de 
participatie zijn mensen ook meer betrokken 
bij het plein, waardoor het ook levendiger zal 
worden.’
Het ontwerp is in januari aangeboden aan de 
gemeente. Het is nog afwachten of het hele 
plan uitgevoerd wordt, maar het ontwerp is 
zo opgezet dat dit stapsgewijs kan.

Mooie plek
In het Gelderse Eefde interviewden onder-
zoekers van de Wetenschapswinkel bewoners 
over hun visie op de identiteit van hun dorp 
en hielden workshops om te werken aan een 
nieuw toekomstbeeld. Het kleine Eefde ligt in 
een mooi landschap, en de meeste bewoners 
zien hun dorp vooral als een mooie plek om
te wonen.
Martijn Duineveld van de leerstoelgroep 
Sociaal-ruimtelijke analyse van Wageningen 
University begeleidde de studenten die betrok-
ken waren bij het onderzoek. Volgens hem 
hoeft bevolkingskrimp geen probleem te zijn. 
‘Jarenlang werden de belangrijkste opgaven in 
de ruimtelijke ordening juist veroorzaakt door 
groei. Denk aan het openhouden van gebieden 
en het scheiden van wonen, werk en natuur. 
Krimp is in veel gevallen de oplossing van die 
problemen.’ Dat krimp nu als probleem wordt 
gezien komt volgens Duineveld door de ‘maak-
baarheidsreflex’ van planners en bestuurders. 
‘Het idee was altijd dat overheden en kennis-
instellingen met oplossingen komen, en dat 
willen ze nu ook weer bij de krimp doen.’
Krimp vraagt eerder om een herijking van de 
ruimtelijk ordening, vindt hij. In die nieuwe 
benadering legt de overheid geen oplossingen 
op van bovenaf, maar krijgen burgers en bewo-
ners meer verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld 
via burgerparticipatie zoals in Renkum en 
Eefde. ‘Laat burgers samen uitvechten hoe ze 
om willen gaan met minder inwoners in hun 
dorp. Meer strijd tussen burgers en minder tus-
sen burgers en de overheid. Het wegvallen van 
voorzieningen hoeft niet erg te zijn. Meer rust 
maar geen supermarkt in het dorp kan een 
keuze zijn. Geef mensen de kans om die keuze 
te maken.’

Informatie:   www.wetenschapswinkel.wur.nl
Contact: Martijn.Duineveld@wur.nl
 0317 - 48 57 70
 Bram.tenCate@wur.nl
 0317 - 48 17 14

Het Europaplein in Renkum. Links de huidige situatie, rechts het nieuwe ontwerp waarin de wensen van 
bewoners zijn verwerkt. Illustraties: Inge Kersten en Jorrit Noordhuizen.
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Vraag naar landbouwgrond blijft overeind

Alleen in stedelijke gebieden hebben dergelijke 
lokale verhoudingen geen invloed op de prijs. 
Daar telt: hoe dichter bij de stad en hoe groter 

Jan Luijt van het LEI onderzocht de handel in 
agrarische grond en grond die voor agrari-
sche doeleinden werd aangekocht. Jaarlijks 
verandert één tot twee procent van het areaal 
cultuurgrond van eigenaar. De prijs van een 
perceel hangt onder meer af van de geschikt-
heid als landbouwgrond en de ligging, zoals 
de verstelijking in de buurt en de afstand tot 
recreatiegebieden.
Vergeleken met 1970 ligt de prijs voor agrari-
sche grond nu, niet gecorrigeerd voor inflatie, 
twaalf keer hoger, bij een huidige gemiddelde 
prijs van zo’n 40 duizend euro. Maar de ver-
schillen in Nederland zijn groot. In de Randstad 
en rond veel grote steden elders in het land 
kostte in 2008 agrarische grond soms meer 
dan 100 duizend euro per hectare, in de drie
noordelijk provincies en Zeeland was dit meren- 
deels tussen de 20 en 50 duizend euro.
De agrarische grondmarkt is ook vooral een 
lokale markt, aldus Luijt. ‘Het gros van de agra- 
rische kopers woont binnen een straal van 
zeven kilometer van het gekochte perceel.’ 
Zijn er lokaal meer kopers dan verkopers dan
stijgt de prijs per hectare, zijn er meer ver-
kopers dan gegadigden dan daalt de prijs. 

de stad, hoe duurder. ‘Vanwege de schaal-
vergroting zal ook bij een krimpende bevolking 
de vraag naar landbouwgrond blijven bestaan. 
Want pas als collega’s stoppen kunnen boeren 
hun bedrijf vergroten’, zegt Luijt. Na bedrijfs-
beëindiging wordt grond vaak nog wel een 
tijd vastgehouden, in de hoop dat de prijs 
gaat stijgen. Dat dit kan lonen is te zien in de 
prijscycli die de onderzoeker aantoonde, en de 
grondprijs ook enigszins voorspelbaar maakt. 
De komende jaren zakt de prijs, verwacht Luijt. 
Onder meer omdat de Dienst Landelijk Gebied 
minder of geen grond meer gaat aankopen 
ten bate van natuurontwikkeling, en zelfs van 
ruilgronden af moet en daarbij in sommige 
regio’s een fors marktaandeel heeft. Ook 
Staatsbosbeheer moet terreinen verkopen. 
Daarnaast stoten projectontwikkelaars grond 
af waar de bouw van woningen of bedrijven 
niet doorgaat. ‘Deze beleidswijzigingen zullen 
lokaal zeker effect gaan hebben op de prijs.’

Het boerenbestand vergrijst. Door gebrek aan opvolgers zal de komende vijftien jaar 34 procent van de agrarische bedrijven 
stoppen, verwacht het LEI in een studie naar bedrijfsopvolging. Omdat schaalvergroting een noodzaak is voor boeren blijft er 
vraag naar hun grond. De prijs van grond lijkt de komende jaren wel te gaan dalen.

Informatie:   LEI - rapporten 2010 - 013 en 042

Contact: Jan.Luijt@wur.nl
 070 - 335 81 57

Domein Agroketens en visserij

  Grondmarktcyclus in de periode 1970 - 1983 en 1992 - 2009.

  Hoe dichter bij de stad en hoe groter de stad, hoe duurder de agrarische grond.
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dat je in Friesland geen masteropleiding kunt 
volgen. 
Om met dat laatste te beginnen: met zo’n 
masteropleiding creëer je de mogelijkheid dat 
studenten ook in Friesland kunnen studeren, 
naast Groningen of Amsterdam, en in hun 
regio een netwerk opbouwen waardoor ze 
een baan vinden. Met een soort uitzendbureau 
voor vakantiewerk en stageplekken kun je ook 
opstapjes creëren naar later werk. En voor
het woningprobleem kun je een woning van
50 duizend euro ontwikkelen, waar je naar 
eigen inzicht verder aan kunt bouwen. Die je 
moet je wel verspreiden over de dorpen. Dan 
wordt het echt iets van mensen zelf.
Dat het zorgen voor goedkope woningen helpt, 
bleek ook uit de reactie van een eigenaar 
van een metaalbedrijf. Hij had zo vorig jaar 
twee hbo’ers weten te trekken, waardoor hij 
vervolgens vijftien mbo’ers kon aannemen 
en een hele nieuwe tak van zijn bedrijf kon 
ontwikkelen. Want daar gaat het om bij krimp: 
investeren in nieuwe dingen waardoor nieuwe 
energie ontstaat. De aanwas van twintigers 
zorgt ook voor continuïteit van bedrijven. En 
niet alleen rijkere vijftigers kunnen door Het 
Nieuwe Werken in een dorp wonen, dat geldt 
voor jongeren net zo goed.
Je moet dus manieren vinden om nieuwe 
initiatieven te laten ontstaan. Hoe je dat doet, 
daar bestaat nog geen wetenschappelijke lite-
ratuur over. Belangrijk is dat je uitgaat van het 
gebied, van de aanwezige sociale energie en 
de eigenheid van de streek. En ga niet te lang 
studeren maar al doende leren, om de energie 
te behouden. Vertrouw erop dat bewoners een 
idee en een drive hebben, en ga het vooral 
niet teveel institutionaliseren.
Daarom worden de tien punten van de Friese 
jongerenagenda op een bijeenkomst geveild. 
Door die adoptie behoud je de al aanwezige 
energie. Als je erin slaagt om woningbouw, 
onderwijs, bedrijven, cultuur en landschap aan 
elkaar te koppelen, dan ontstaan de condities 
om wat jongeren nu in de Randstad zoeken 
ook te vinden is in Dokkum.
Onze studenten hebben veel aan dit project. 
Ze werken samen met studenten Social Work 
en Communicatie en media design. Ze leren 
veel over krimp en gebiedsontwikkeling en van 
elkaar, doordat ze met veel disciplines samen-
werken. Ze leren nieuwe methoden, waardoor 
ze ook in hun latere werk anders leren kijken. 
Met folders en websites kom je er niet meer.’

Wim Timmermans, lector Groene
leefomgeving van steden aan hogeschool 
Van Hall Larenstein (VHL), onderdeel van 
Wageningen UR:

‘Je moet krimpgebieden niet gaan zien als 
gebieden waar ruimte vrijkomt voor natuur. 
Het wordt nooit natuur voor de groeiende 
Randstad. Wie rijdt er twee uur naar Friesland 
als je in dezelfde tijd naar Griekenland vliegt? 
Huizen platgooien voor grasveld is ook nogal 
duur. Je moet dus redeneren vanuit de mensen 
die in zo’n vergrijzend en krimpend gebied 
wonen.
In Friesland ben ik met studenten betrokken 
bij het opstellen van een jongerenagenda, met 
financiering van het ministerie van EL&I en regi-
onale overheden. We hebben in het begin veel 

Reflectie

vergaderd met grijze mannen in pakken die 
krimp als het probleem karakteriseerden. Maar 
eigenlijk komen die ouderen in de problemen 
doordat de jongeren wegtrekken. Door die 
vergrijzing dalen de voorzieningen in dorpen 
en zijn er steeds minder mensen om voor de 
ouderen te zorgen. Tegelijkertijd geeft een 
groot deel van die Friese jongeren aan dat
ze op zich graag willen blijven.
Onze studenten zijn toen met Friese jongeren 
gaan achterhalen waarom ze vertrekken en 
wanneer ze wel zouden blijven. In zuipketen, 
op scholen, via sociale netwerken en binnen 
en buiten Friesland hebben ze vele Friese jon-
geren bevraagd. Drie belangrijke punten die 
daaruit naar voren kwamen zijn: het gebrek 
aan goedkope woningen voor jongeren, dat er 
wel werk is maar het niet weten te vinden, en 

In Friesland is het probleem niet krimp en vergrijzing maar het wegtrekken van 
jongeren. ‘Je moet redeneren vanuit de mensen die nu in een krimpgebied wonen. 
Probeer daarom de sociale energie van jongeren vast te houden door ze mogelijk-
heden te bieden om zich te ontplooien.’

   Wim Timmermans: ‘De aanwas van twintigers zorgt ook voor continuïteit van bedrijven.’

‘Bied jongeren kansen’


