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In hoeverre is krimp in Nederland een 
verschijnsel waar we ons écht zorgen 
over moeten maken? Moeten we niet 
accepteren dat de beweging naar de 
steden zich overal ter wereld voordoet, 
en investeren in de stedelijke economie, 
cultuur en infrastructuur?  
‘Ik denk dat we niet moeten beginnen 
met het neerzetten van krimp als pro-
bleem. Zeker niet als je krimp in Neder-
land vergelijkt met de schaal van krimp 
in het buitenland. Maar we moeten 
ook niet lijdzaam gaan zitten wachten 
totdat de situatie verergert. In Portugal 
en Duitsland heb ik gebieden gezien 
die echt voorbij een point of no return 
zijn. Nu zijn er nog kansen waarop we 
kunnen inspelen. Tijd dus voor een her-
oriëntatie op regionale ontwikkeling.’ 

Hoort daarbij in uw optiek dat de 
overheid moet inzetten op sub- 
stantiële subsidiëring van werkgele-
genheid zoals onder anderen Van der 
Laan bepleitte? Dat beleid is toch al 
jaren geleden mislukt? 
‘Nee, in dergelijk grootschalig ingrijpen 
van de overheid geloof ik niet. Krimp 
betekent naast minder mensen en 
minder huishoudens ook vergrijzing 
en krimp van de beroepsbevolking. 
Mensen gaan niet meer klakkeloos 
achter het werk aan. En de stad is voor 
heel veel mensen nu eenmaal een meer 
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aantrekkelijke woonomgeving dan de 
periferie.’ 

Dan moeten we accepteren dat er een 
tweestromenland ontstaat, met ener-
zijds aantrekkelijke groeiregio’s zoals 
Amsterdam-Utrecht en Eindhoven, 
en anderzijds de krimpgebieden in de 
randen van het land. 
‘Eén van de belangrijkste kenmerken 
van krimp is inderdaad dat er grotere 
contrasten ontstaan tussen regio’s en 
gebieden. Ook zie je verschillende snel-
heden van ontwikkeling ontstaan tus-
sen regio’s onderling. Maar ook regio’s 
die zich minder snel ontwikkelen kun-
nen aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld voor 
mensen die niet mee willen doen aan de 
ratrace van de Randstad en kiezen voor 
een andere kwaliteit van leven. Waar de 
discussie over zou moeten gaan is wel-
ke verschillen vind je nog acceptabel, 
wat is een soort minimum basisvoor-
waarde die je bewoners moet bieden? 
Een voorbeeld daarvan is mobiliteit. 
Het is te verdedigen dat je als overheid 
niet investeert in een hogesnelheidslijn 
naar een krimpgebied, maar investeer 
dan wèl in een streekbus.’ 

De overheid moet zich voornamelijk 
concentreren op leefbaarheid? 
‘Met minder mensen kun je best een 
leefbare regio hebben. Ik spreek dan 
ook liever van vitaliteit: zorg ervoor dat 
de energie en de ondernemerszin niet 
verdwijnen. Met kleinschalige ingrepen 
kun je een groot verschil maken. Een 
paar energieke mensen in het dorp, die 
de bibliotheek openhouden of de buurt-
super. De spin-off daarvan is groot: 
het creëert loyaliteit en daarmee weer 
sociale cohesie. De overheid zou dat 
soort initiatieven vanuit bewoners en 
ondernemers zo veel mogelijk moeten 
faciliteren, bijvoorbeeld door het tijde-
lijk aanpassen van de wet- en regelge-
ving. Zoals niet te moeilijk doen over 
het bestemmingsplan bij vrijkomende 
agrarische bebouwing. Daarmee kun 

je ruimte bieden aan experimenten en 
ondernemers en zo jezelf aantrekkelijk 
maken ten opzichte van de groeiregio’s 
waar het vol is en niets kan en mag.’  

Wie gaat de rekening betalen? De 
grondprijzen dalen, corporaties moeten 
afboeken en slopen, maar de openbare 
ruimte moet ondertussen heringericht 
en onderhouden worden. 
‘Sloop en herstructurering worden op 
sommige plaatsen onvermijdelijk. Er zal 
verlies moeten worden genomen, door 
corporaties, private partijen en par-
ticulieren. Ik denk dat enige loyaliteit 
vanuit de groeiregio’s daarnaast wel 
op z’n plaats is. Ook in de krimpgebie-
den wordt immers belasting betaald 
waarmee de snelwegen in het Westen 
worden verbreed. Andersom zal ook 
moeten worden ingesprongen in krimp-
gebieden, met name in de kleinschalige 
oplossingen. Uit het buitenland blijkt 
dat het de nieuwkomers of jongeren 
die terugkeren zijn die nieuwe vitaliteit 
brengen in een gebied. Om daarvoor 
aantrekkelijk te zijn moet je zorgen 
voor aantrekkelijke ruimte en betaal-
bare woningen.’ 

En voor werkgelegenheid. 
‘Dat is een lastige opgave. Maar een 
paar creatieve ondernemers kunnen al 
veel betekenen. Zoals de nieuwkomer 
in een dorp in Noord-Nederland die 
de buurtsupermarkt draaiende kan 
houden door te werken met mensen in 
reïntegratietrajecten en de daarvoor 
beschikbare budgetten. Zorg wordt 
een belangrijke sector in vergrijzende 
gebieden. Denk bijvoorbeeld aan 
zorgboerderijen in combinatie met 
streekproducten. Ook toerisme en 
recreatie kunnen bijdragen, maar ik 
denk dat de verwachtingen op dit vlak 
niet al te hoog gespannen moeten zijn. 
Ik zie meer kansen voor innovaties in de 
agrarische sector, bijvoorbeeld op het 
gebied van nieuwe teelten of duurzame 
energie.’ 

Hoe kan de ruimtelijke planning hierin 
faciliteren? Die is van oudsher gericht 
op het accommoderen van groei. 
‘Van Duitsland kunnen we leren dat 
krimp moeilijk te plannen of organise-
ren valt. Het is soms echt onvoorspel-
baar: de ene straat verpaupert terwijl 
de straat ernaast nog een zekere 
levendigheid heeft. Je moet dus vooral 
niet denken in grote oplossingen, maar 
in kleinschalige ingrepen. Niet een hele 
wijk in één keer slopen, maar zoeken 
naar plekken met dynamiek en vitali-
teit. Het gaat eerder om het weghalen 
van delen van een wijk en in samen-
spraak met buurtbewoners nadenken 
over hoe de vrijgekomen ruimte anders 
kan worden benut. Krimp is niet te 
plannen aan de hand van een blauw-
druk, maar vraagt om een organische, 
stapsgewijze benadering.’ 

Wat vindt u een opvallende conclusie 
uit de evaluatie van pilotprojecten in 
opdracht van het ministerie? 
‘Wat ik opvallend vond is dat de bur-
gerparticipatie in veel gebieden nog in 
de kinderschoenen staat. Men probeert 
bijvoorbeeld in Parkstad Limburg en 
Delfzijl wel initiatieven van de grond te 
krijgen, maar blijft toch veelal  
hangen in primair bestuurlijke proces-
sen. Terwijl het bij organische ontwik-
kelingsprocessen van cruciaal belang is 
om de bewoners en hun initiatieven te 
betrekken. Ik zou zeggen, zet alle plan-
nen voorlopig in de ijskast en ga praten 
met bewoners, kijk waar hun behoeftes 
liggen. Oftewel: maak een pas op de 
plaats en ga het gesprek aan.’




