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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het boekje ‘Groningse plattelandsdorpen in krimpende regio’s: Een beschrijving van inspirerende 

gemeenschapsinitiatieven’. Een uitvloeisel van een onderzoek dat ik grotendeels in de herfst van 2012 heb 

uitgevoerd naar aanleiding van mijn promotieonderzoek naar bevolkingskrimp in Noord-Nederland. Tegenwoordig ligt 

de nadruk in het Noorden op krimp als kans, maar dat was twee jaar geleden op veel plaatsen nog anders. De 

doemscenario’s werden me om de oren geslingerd en neerwaartse spiralen waren zogenaamd onafwendbaar. Ik 

wilde wel eens weten wat mensen nou eigenlijk meekregen van bevolkingskrimp als het plaatsvond in hun dorp of 

regio.  

Wat mij met name is bijgebleven van de gesprekken met inwoners van Groningse dorpen is de positieve en 

energieke instelling van vrijwel iedereen die deelnam. Natuurlijk waren er klachten over sommige zaken en soms 

zorgen over de toekomst, maar de nadruk lag voornamelijk op dat wat goed ging in de dorpen. Dit boekje 

probeert, met een selectie van inspirerende gemeenschapsinitiatieven, die gedachte vast te houden. Ik hoop hiermee 

te bereiken dat de bewoners in gebieden waar op papier bevolkingskrimp plaatsvindt geïnspireerd worden tot het 

verder verfraaien en verbeteren van hun leefomgeving.  

Voor dit onderzoek heb ik zowel ouders met kinderen op de basisschool als andere belanghebbenden geïnterviewd. 

Ik wil al deze mensen hartelijk danken voor de medewerking en wens ze zonder uitzondering het beste voor de 

toekomst. Door de gesprekken heb ik een veel beter beeld gekregen van wat het leven in een Gronings dorp 

inhoudt, hoe de gevolgen van krimp worden ervaren en wat de zorgen voor de toekomst zijn. Zonder uw hulp was 

dit nooit gelukt, bedankt! 
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DE ONDERZOCHTE DORPEN 
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INLEIDING 

Krimp is een ingewikkeld fenomeen. Oorzaak en gevolg lopen vaak kriskras door elkaar en het aantal partijen 

dat mogelijk door krimp geraakt wordt is divers. Ook de belevingen van krimp zijn veelzijdig. Voor de een is 

er het spookbeeld van grootschalige leegstand en het verdwijnen van voorzieningen. De ander ziet in krimp 

kansen om de leefomgeving toekomstbestendig te maken. Verder valt krimp op dit moment samen met 

bezuinigingen door de overheid. De rijksoverheid bedeelt steeds meer taken toe aan de lokale overheden die 

het regelmatig met minder geld moeten doen, al dan niet onder invloed van krimp. De oplossing wordt vaak 

gevonden in wat door onze koning de participatiesamenleving, en door anderen de doe-democratie, wordt 

genoemd. Samen aan de slag om wat moois te maken van de leefomgeving in plaats van af te wachten tot 

de overheid wat onderneemt.  

In alle dorpen die ik bezocht waren mensen inderdaad bezig om samen dingen te organiseren. Dit is 

natuurlijk niks nieuws. In dorpen op het platteland, maar ook in wijken van steden, worden al sinds 

mensenheugenis samen dingen georganiseerd. In het eerste hoofdstuk zal ik daarom kort ingaan op de 

belangrijke elementen van succesvolle gezamenlijke activiteiten in dorpen. De activiteiten zelf vormen de kern 

van dit boekje. In ieder dorp dat ik heb bezocht was van alles gaande. Teveel om op te noemen natuurlijk. Ik 

heb daarom besloten om van ieder dorp een kenmerkende activiteit of bezigheid te kiezen waarvan ik denk 

dat iemand in een ander dorp wat op kan steken.  

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek was om te zien of ervaren gevolgen van bevolkingskrimp invloed 

hadden op het sociale leven in het dorp en dat van de individuele bewoners. Een negatief antwoord op deze 

vraag zou het idee om er samen wat moois van te maken namelijk al in de knop kunnen breken. In het 

laatste hoofdstuk vindt u daarom een overzicht van de ervaringen van mensen met bevolkingskrimp en hoe 

dit eventueel van invloed is op de gemeenschapszin in dorpen. 
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ZZ-races, ‘t Zandt 

Ulrum anno 1834 
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DORPSINITIATIEVEN: WAT IS BELANGRIJK? 

 

Gezamenlijke activiteiten in dorpen worden snel gezien als iets positiefs. Zonder dit te ontkennen, is het denk ik 

goed om allereerst te beseffen dat een deel van de dorpsbewoners geen enkele behoefte heeft aan het 

deelnemen aan, laat staan het organiseren van, zulk soort activiteiten. Deze mensen wonen op het platteland 

vanwege de rust en de ruimte met daarnaast betaalbare (droom)huisvesting. In het leven van deze groep heeft 

het sociale leven in hun dorp nauwelijks een plaats. Zij zitten liever thuis, of zoeken hun vertier elders. Dit is 

prima en wordt prima gevonden. Ook de mensen die hard bezig zijn om allerhande initiatieven te ontplooien 

hebben daar geen enkele moeite mee. Leven en laten leven is wat dat betreft iets wat gekoesterd wordt door 

veel mensen in de dorpen die ik bezocht heb.  

Een andere groep bewoners heeft wel behoefte aan activiteiten in het dorp. Zij wonen graag in een levendig 

dorp. Het moet bruisen. Er moet wat schwung en reuring in het dorp zitten. Zeker de groep ouders met 

schoolgaande kinderen vindt het belangrijk dat hun kinderen een bepaalde band krijgen met de plek waar ze 

opgroeien. Zonder wortels namelijk geen bloeiende bomen in de toekomst, zo wordt wel gedacht. Maar ook voor 

henzelf is het prettig om dicht bij huis te kunnen sporten, naar een voorstelling te gaan, of simpelweg iets te 

kunnen doen voor een ander. Voor deze mensen is het belangrijk dat er gezamenlijk dingen ondernomen worden 

in een dorp, maar hoe komen dit soort activiteiten nou tot stand? 
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Een geslaagde dorpsactiviteit begint met een goed idee. Dit idee zou moeten aansluiten bij de behoeftes van 

mensen in het dorp. Dit vergroot niet alleen de kans dat een bepaald project uiteindelijk zal slagen, maar ook de 

kans dat meerdere mensen er actief bij betrokken raken. Een goed idee hoeft niet zozeer vernieuwend te zijn. Het 

kan ook prima ‘gejat’ worden en vertaald naar het eigen dorp. Dit wordt ook wel ‘best practice’ genoemd. Met het 

volgende hoofdstuk hoop ik hier aan bij te dragen. Maar een goed idee is slechts het begin. Zoals de 

Amerikaanse uitvinder Edison al zei: “Genialiteit bestaat voor 99 procent uit zweet en 1 procent uit inspiratie”. Met 

een goed idee moet je dus aan de slag. Je moet er in geloven en je moet er (vaak heel veel) tijd in steken. 

De mensen bij uitstek die dit doen zijn de zogeheten trekkers. Dit zijn de alleskunners die de boel op sleeptouw 

nemen. Zij komen vaak met ideeën, maar zorgen vooral dat deze uitgewerkt worden, dat er mensen komen die 

helpen bij de uitvoering van de plannen en dat deze groep wordt aangestuurd. Het zijn mensen die stimuleren, 

inspireren en niet snel 

opgeven. Het mag daarom 

duidelijk zijn dat zonder deze 

trekkers, waar er vaak maar 

een paar van zijn in een 

dorp, weinig van de grond 

zou komen. Zij zijn degenen 

die het verschil maken, maar 

ze kunnen het niet alleen. Ze 

hebben hulp nodig, van 

verschillende kanten.  

‘t Speulparadies, Beerta 
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Voor praktische zaken zijn de overige dorpsbewoners onmisbaar. Verenigingen, feestweken en andere activiteiten 

in een dorp staan of vallen bij voldoende inzet van vrijwilligers. Uit mijn interviews blijkt dat deze mensen steeds 

moeilijker te vinden zijn. Mensen ervaren hun leven vaak als druk, en zijn blij als ze even niks te doen hebben. 

Ook zijn mensen bang dat ze ergens aan vast komen te zitten. Vrijwilligerswerk is namelijk niet vrijblijvend. Een 

afwijzende reactie op het doen van vrijwilligerswerk is dan vaak het gevolg. Dit maakt het voor trekkers lastig om 

voldoende mensen te regelen. Wat bleek is dat mensen over het algemeen niet reageren op een oproep in de 

dorpskrant. De beste methode om mensen aan de gang te krijgen is door ze direct te benaderen. Een telefoontje 

kan werken, maar het blijkt een stuk effectiever om bij iemand aan te bellen (of even achterom te lopen 

natuurlijk). 

Tot slot is de rol van de gemeente van belang. Deze wordt vaak gezien als een belangrijke partner in het 

organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. Het is wel een partner die gemengde gevoelens oproept. Van de 

gemeente wordt namelijk verwacht dat zij op gezette tijden een helpende hand toesteekt. Dit is soms het geval, 

maar vaak wordt de hand ook ervaren als leeg, geheel niet aanwezig, of zit hij juist in de weg. In enkele dorpen 

die ik heb bezocht kregen mensen bijvoorbeeld het idee dat zij in een vergeten hoek van de gemeente woonden. 

Zij konden wel wat hulp gebruiken, maar moesten alles zelf doen. Hierdoor kregen zij het gevoel dat ze werdeden 

achtergesteld. Uit mijn gesprekken met ambtenaren van verschillende gemeenten bleek dat bepaalde maatregelen 

door hen worden gezien als onontkoombaar. Voorzieningenbeleid is bijvoorbeeld één van de weinige posten waar 

bij bezuinigingen winst kan wordt geboekt, omdat de omvang van andere begrotingsposten grotendeels door 

landelijk beleid worden bepaald. Regelmatig zit aan beide kanten een stuk onwetendheid over wat er speelt bij de 

andere partij. Dat hoeft een succesvol gemeenschapsinitiatief absoluut niet in de weg te staan, maar een goede 

communicatie tussen dorp en gemeente is wel een voordeel. 
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Jaarlijkse Playbackshow, Pieterzijl 

IJsbaan, Ulrum 
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INSPIRERENDE BEZIGHEDEN 

Op de volgende pagina’s volgt een selectie van interessante initiatieven die in de dorpen die ik bezocht heb zijn 

ondernomen. De selectie is gebaseerd op een aantal zaken. De gemeenschappelijke inspanningen die hieronder 

worden besproken zijn niet al te lang geleden opgestart. Daarnaast probeert de selectie een zo breed mogelijk beeld 

te schetsen. Zo verschillen de omvang, het doel, de aanleiding en de uitwerking. Bij ieder initiatief probeer ik ook een 

kort, maar niet volledig, beeld te schetsen van het dorp waarin het plaatsvindt. Omdat ik maar een relatief korte tijd 

in elk dorp heb doorgebracht en soms maar een beperkt aantal mensen heb gesproken is de basis voor het vormen 

van een echte mening te smal. Dit zal ik dan ook niet proberen. Ook wil ik nog graag benadrukken dat de initiatieven 

die ik wel gehoord heb, maar niet in dit boekje staan, niet minder inspirerend hoeven te zijn.  

Oasis game, ‘t Zandt 
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‘T  ZANDT: ‘T PROATHOES 

Mijn onderzoek begon in dit dorp in het noordoosten van de gemeente Loppersum. Een dorp met een vrij stabiele 

bevolking van ruim 700 inwoners, met een groeiende groep inwoners uit het buitenland die werkzaam zijn in de 

Eemshaven. Het is een lintdorp met nog enkele voorzieningen zoals een openbare basisschool, een peuterspeelzaal, 

een dokter, een bloeiende manege, een warenhuis, een gymzaal en een dorpshuis. Op dit gebied is er de laatste 15 

jaar wel het nodige veranderd. De laatste kroeg is dicht, de laatste supermarkt ook, de christelijke basisschool 

bestaat niet meer en de voetbalclub draait ook een stuk minder. Op dit moment staat de openbare basisschool ook 

onder druk. Al met al had ik van tevoren een niet al te florissant beeld van ’t Zandt, maar dat bleek onterecht. 

In ’t Zandt is namelijk een zeer enthousiaste groep trekkers opgestaan die weer wat moois van het dorp wil maken. 

Zij strijden niet alleen voor het behoud van de basisschool, maar ook op andere vlakken voor de leefbaarheid in het 

dorp. Zo is de maximumsnelheid op de hoofdstraat teruggebracht en is er een nieuwe skeeler/ijsbaan op het in 

onbruik geraakte tweede veld van de voetbalclub aangelegd. Ook zijn er plannen voor zowel een speel- als een 

ontdekkingstuin. Een ander initiatief is ’t Proathoes. Dit is een 

plek waar alle leeftijdsgroepen in ’t Zandt samen moeten kunnen 

komen met daarnaast ondersteuning op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg. Meer concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er 

één keer in de maand samen wordt gegeten. Maar er wordt ook 

hulp geboden bij het invullen van de belastingpapieren of het 

repareren van rollators en elektrische fietsen. Dit initiatief 

combineert dus heel mooi de sociale functie van het 

samenbrengen van mensen met praktische ondersteuning voor 

degenen die daar behoefte aan hebben. 

Kerstdiner, ‘t Zandt 
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EENUM: DE PLUKTUIN 

Eenum is een klein dorp gelegen in het oosten van de gemeente Loppersum. Het dorp ligt op een deels afgegraven 

wierde, waarop nog een kerk staat uit de 12e eeuw. Er wonen ongeveer 100 mensen in Eenum. Het dorpshuis is de 

enige vaste voorziening die nog in het dorp aanwezig is. Tot het einde van het schooljaar 2012-2013 was er net 

buiten het dorp ook nog een basisschool. Deze school (De Dieftil) werd in de jaren ’30 opgericht en stond midden 

tussen Eenum en de buurdorpen Leermens en Oosterwijterd. Dat Eenum een klein dorp is betekent niet dat er niks 

gebeurt. Een vaste groep mensen ontmoet elkaar regelmatig in het dorpshuis om een biertje te drinken en een 

kaartje te leggen. Vrij recent is er met hulp van het Oranjefonds ook een jeu-de-boules baan aangelegd naast het 

dorpshuis.  

De pluktuin is een ander project dat in de afgelopen jaren 

tot bloei is gekomen. De pluktuin is gelegen naast het 

dorpshuis en bevat een grote verscheidenheid aan bloemen 

en planten. In de lente en zomer is het één keer in de 

maand mogelijk om tegen een leuk prijsje een eigen boeket 

samen te laten stellen. Aan het eind van het jaar is er een 

verkoop van zaden. De bloemen en planten in de tuin worden 

deels geselecteerd op het aantrekken van vlinders. Al met al 

zorgt dit alles voor een verfraaiing van het dorp Eenum. Ook 

zorgt het voor levendigheid in het dorp en heeft het de 

potentie om mensen van buiten het dorp naar Eenum te 

laten komen. De tuin wordt beheerd door Tuinclub de Groene 

Passie die naar aanleiding van de stichting van de tuin is 

opgericht.  

Pluktuin, Eenum 
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BEERTA: DICKEN’S DAY 

Beerta ligt in het oosten van de provincie Groningen en maakt deel uit van de in 2010 gevormde gemeente Oldambt. 

Beerta is een lintdorp met een geschiedenis van de strijd tussen herenboeren en arbeiders, zoals die op meerdere 

plaatsen in Groningen heeft plaatsgevonden. Tegenwoordig is deze tegenstelling minder geworden. Beerta grenst aan 

de Blauwe Stad. Ondanks dat de beoogde woningbouw in dit gebied achterblijft bij de verwachtingen heeft het Beerta 

veel moois gebracht. Zo heeft Beerta tegenwoordig een haventje dat aansluit op het nieuw aangelegde meer, al is dat 

nog wel een eindje varen. Daarnaast is het nieuw aangelegde natuurgebied Reiderwolde een aanwinst voor de 

omgeving. Beerta heeft inclusief het buitengebied een stabiel aantal van bijna 2400 inwoners. Het heeft nog een 

duidelijk zichtbaar aanbod van voorzieningen, zoals een supermarkt, andere winkels en eetgelegenheden, enkele 

sportverenigingen en een basisschool. Voor voorzieningen zoals een zwembad, bibliotheek en medische zorg kan men 

terecht in het multifunctionele centrum De Hardenberg dat gedeeld wordt met buurdorp Finsterwolde. Het dorp bezit 

ook een populaire speeltuin die tot stand is gekomen vanuit een bewonersinitiatief. 

In Beerta heeft de vereniging dorpsbelangen een tijd niet goed gefunctioneerd, wat zijn weerslag had op de 

activiteiten in het dorp. Het was zelfs bijna zo ver gekomen dat Sinterklaas het dorp niet meer wilde bezoeken. Op dit 

moment zit er weer een groep enthousiaste mensen die van alles op touw zetten. Zo is de in onbruik geraakte kerk 

opgeknapt en zijn daar regelmatig concerten te bezoeken. Verder heeft Beerta het 

voorbeeld van een succesvol evenement te pakken in de vorm van Dicken’s Day. 

Dit is een kerstmarkt met als thema de Engelse Victoriaanse tijd, zoals die ook 

wel in Deventer wordt gehouden. Het eerste jaar trok de markt al 5000 bezoekers, 

het tweede jaar was dit aantal verdubbeld, en verleden jaar kwamen er 15 

duizend mensen op af. Een constant stijgende lijn die de mogelijkheid biedt om 

de markt steeds mooier aan te kleden. Op het moment van schrijven is de 4e 

Dicken’s Day net gehouden en de berichten hierover waren weer erg positief. 

Dickens Day, Beerta 
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DRIEBORG: SAMENVOEGEN GYM- EN VOETBALVERENIGING 

In het uiterste noordoostelijke puntje van Groningen ligt dijkdorp Drieborg. Het dorp zelf heeft ongeveer 350 

inwoners, maar de kleine 200 inwoners van het buitengebied maken ook gebruik van de in het dorp nog aanwezige 

voorzieningen. Drieborg heeft een dorpshuis, basisschool, voetbalclub en gymvereniging die prima draaien. Voor een 

klein dorp als Drieborg is dat zeker iets om trots op te zijn. Het dorp ligt op enkele kilometers van de Dollard en 

is omgeven door polders. De basis voor het succes van Drieborg ligt in de bereidheid van het dorp om zelf dingen 

aan te pakken en te regelen. Als voorbeeld heeft Drieborg een tijd het onderhoudsbudget voor het dorp van de 

gemeente overgenomen. Van dat geld hebben ze zelf iemand aangesteld die de boel keurig onderhield en echt een 

‘gezicht’ in het dorp was geworden. Een tragische gebeurtenis maakte helaas een eind aan deze samenwerking, en 

in de overeenkomst met de gemeente is daarna helaas de klad gekomen. 

Het zelfbesturende karakter zou niet kunnen bestaan zonder 

voldoende financiering. Wat dat betreft heeft Drieborg, net 

als veel andere plaatsen in krimpgebieden, nogal wat voor 

de kiezen gehad de afgelopen jaren. Zo werd de vrijstelling 

van de OZB voor verenigingen in de gemeente Oldambt 

terug gedraaid. Hierdoor kwam het voortbestaan van de 

gymvereniging op de tocht te staan. Om de gymvereniging 

niet ten onder te laten gaan, zoals in omliggende dorpen al 

was gebeurd, werd besloten dat de gymvereniging samenging 

met de voetbalvereniging die een sterkere financiële positie 

hadden. Voor de financiën van de voetbalvereniging was dit 

natuurlijk niet voordelig, maar de saamhorigheid binnen het 

dorp won het hier van het eigenbelang.  

Dijkdorp Drieborg 
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VISVLIET: DE BEZETTING 

Visvliet is een klein dorp op de grens van de provincies Groningen en 

Friesland, ingeklemd tussen de rivier de Lauwers en het Visvlieterdiep. Er 

wonen ongeveer 350 mensen in Visvliet waarbij een dalende trend is te 

zien. Visvliet staat bekend om zijn actieve verenigingsleven en heeft een 

dorpshuis, café, restaurant, klein museum, en een bibliotheek die twee keer 

in de maand haar deuren opent in de kerk. Tot voor kort was er in Visvliet 

ook nog een kruidenier. Doordat er na pensionering geen opvolging 

gevonden kon worden is dit nostalgische winkeltje in 2011 helaas gesloten. Tot aan het begin van de jaren ’90 van 

de vorige eeuw was er ook nog een treinstation dat de naam Visvliet droeg. Dit station lag enkele kilometers buiten 

het dorp, maar moest wijken in de dienstregeling voor een nieuw station in Leeuwarden. Het fraaie stationsgebouw 

van Visvliet was al in 1983 gesloopt voor de aanleg van een dubbele spoorlijn. 

Ook de basisschool van Visvliet is aan het begin het schooljaar 2013/2014 gesloten. Het leerlingenaantal was volgens 

het bestuur van de onderwijsstichting te klein geworden waardoor zij de kwaliteit zogezegd niet meer konden 

waarborgen. Deze beslissing viel de Visvlieters rauw op hun dak en zij lieten het er niet bij zitten. Zoals bleek uit de 

rapporten was de kwaliteit op de school in Visvliet namelijk uitstekend. In een laatste poging de school open te 

houden werd daarom door het hele dorp besloten de school 24 uur lang te bezetten. Een actie die zelfs het 

landelijke nieuws  haalde. Het schoolbestuur was echter onvermurwbaar en de school, die enkele jaren terug nog voor 

een aanzienlijk bedrag was gerenoveerd, is na 125 jaar opgehouden te bestaan. Dit is pijnlijk voor de inwoners van 

Visvliet die bang zijn dat de leefbaarheid in het geding is. Of dit inderdaad het geval zal zijn is afwachten.  De reeds 

aanwezige sociale samenhang, waaruit de bezetting voortvloeide, stemt echter positief.  Als voorbeeld dat de 

Visvlieters onverschrokken doorstrijden voor een leefbaar dorp kan de nieuwe haven genoemd worden. Met hulp van 

bijdragen uit  vanuit alle niveau’s (van de Visvlieter zelf tot Europa) is onlangs de eerste paal in de Lauwers geslagen. 

Bezetting, Visvliet 
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PIETERZIJL: KOLONISTEN 

Ten noorden van Visvliet ligt Pieterzijl. Hier woont een stabiel 

aantal van 160 mensen. De inwoners van Pieterzijl kunnen 

gebruik maken van het dorpshuis, maar het dorp bevat verder 

geen voorzieningen meer. Het dorpshuis is gevestigd in de oude 

basisschool, die al in 1983 werd gesloten. De kinderen van 

Pieterzijl gingen sinds die tijd met een pendelbusje naar de 

basisschool in Visvliet die nu dus ook gesloten is. Een nieuwe 

ontwikkeling in Pieterzijl is de mogelijke aanleg van een haventje 

in het dorp. Verder worden in en rond het dorpshuis regelmatig 

activiteiten georganiseerd voor mensen van alle leeftijden. Zo is 

er ieder jaar een kinderspelweek en is de playbackshow van 

Pieterzijl in de wijde omgeving bekend.  

Een andere activiteit in het dorpshuis zijn de zogeheten kolonistenavonden. Er wordt dan in competitieverband het 

spel ‘Kolonisten van Catan’ gespeeld. Dit idee kwam voort uit de behoefte om eens wat anders te doen dan 

klaverjassen, dat, misschien onterecht, toch wordt gezien als een spel voor de wat oudere medemens. Ondanks enige 

weerstand bij het opstarten van de kolonistenavonden kwam er toch behoorlijk wat 

publiek op af. En misschien nog wel belangrijker, er kwamen ook mensen die 

normaal gesproken de activiteiten in het dorpshuis niet bezochten. Er werd dus een 

nieuwe groep aangeboord die zich meer met het dorp ging bezighouden. Ook 

trekken de kolonistenavonden tegenwoordig jongeren tussen de 14 en 18 jaar, een 

groep die vaak niet veel te doen heeft in een dorp.  

Kolonisten, Pieterzijl 

Gefeliciteerd! 
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ULRUM: HET LOTUSPARK 

Ulrum is de voormalige hoofdplaats van de gelijknamige gemeente die in 1990 is opgeheven en deel uit is gaan 

maken van gemeente De Marne. Het dorp ligt op korte afstand van het Lauwersmeergebied wat ruimte biedt voor 

recreatie. Ulrum telt ruim 1400 inwoners wat een daling is ten opzichte van enkele jaren daarvoor. Ook het aanbod 

aan voorzieningen neemt af. In de laatste jaren zijn een groot aantal winkels uit het straatbeeld verdwenen. De 

bibliotheek is weg en ook de dokter. Een volgende klap voor Ulrum is het verdwijnen van verzorgingshuis de 

Asingahof. In Ulrum staan nog wel twee basisscholen, de buurtsuper draait nog, er is een haventje, mini-camping en 

een café. Ook biedt Ulrum mogelijkheden om te sporten en is er een kartbaan. In de winter is er verder nog een 

mooi verlichte ijsbaan. Het dorp is bekend van de Afscheiding in 1834 toen ds. Henri de Cock en zijn volgelingen uit 

de Nederlands Hervormde Kerk stapten.  

De sluiting van winkels en overige bedrijvigheid leidt tot leegstand en braakliggende terreinen. De inwoners van Ulrum 

zitten echter niet bij de pakken neer. Een belangrijk initiatief is het project Ulrum 2034 waarin verschillende 

werkgroepen bezig zijn het beste te halen uit wat Ulrum te bieden heeft. 

De regie wordt gevoerd door inwoners van Ulrum in samenwerking met 

dorpsbelangen, een raad van toezicht en de gemeente De Marne. Het 

Lotuspark is één van deze projecten en momenteel in ontwikkeling. Op 

een braakliggend terrein midden in het dorp verrijst een speelpark waar 

ook gehandicapte kinderen terecht kunnen. Het moet een plek worden 

waar jong en oud samen kunnen komen; een ontmoetingsplek voor, maar 

ook door Ulrummers, want de bouw van het Lotuspark wordt vrijwillig 

gedaan door de mensen uit het dorp. Een prachtig initiatief waarbij de 

Stichting Ulrum 2034 een belangrijke rol speelde door het aankopen van 

het terrein en het direct terug te geven aan de inwoners van het dorp.  

Lotuspark Ulrum, nog in aanbouw 



 

19 

DE ERVAREN GEVOLGEN VAN BEVOLKINGSKRIMP 

Bevolkingskrimp krijgt steeds meer aandacht in de media en komt ook in steeds meer dorpen voor. Uit mijn 

onderzoek is gebleken dat mensen in eerste instantie maar weinig merken van dit fenomeen. Of beter gezegd, ze 

merken zo af en toe wel iets, maar dit heeft geen grote invloed op hun leven. Het gros van de mensen is 

uitstekend in staat om zichzelf aan te passen aan veranderingen in de leefomgeving en deze aanpassing hoeft niet 

direct te betekenen dat ze verhuizen. Zij kunnen zich dan ook niet vinden in het soms doemdenkerige beeld van 

krimpregio’s dat in de media worden geschetst. 

Wat mensen merken van krimp zijn veelal de tastbare zaken in hun dorp. Aangezien ik ouders met jonge kinderen 

heb geïnterviewd was (de angst voor) het verdwijnen van de basisschool een belangrijk punt. Zij vonden het jammer 

en vervelend dat hun kind geen onderwijs meer in het dorp kon volgen. Praktische bezwaren waren bijvoorbeeld de 

verplichting tot overblijven en de gevaarlijke plattelandswegen waar een kind zou moeten fietsen in het geval het 

naar een andere school moest. Verder werd de school door velen gezien als een belangrijk ontmoetingspunt. Er werd 

natuurlijk lekker geroddeld, maar het werd ook vaak aangemerkt als een bron voor nieuwe initiatieven binnen het 

dorp. Een ander belangrijk punt dat met betrekking tot het verdwijnen van de basisschool naar voren kwam was de 

angst dat kinderen de mogelijkheid werd ontnomen om vriendjes in het dorp 

te maken omdat ze naar verschillende scholen zouden gaan.  

De sluiting van andere soorten voorzieningen, zoals de supermarkt of de 

dokter werden ook regelmatig in verband gebracht met bevolkingskrimp. Er 

was vaak dan wel begrip voor bepaalde besluiten, omdat ‘het nou eenmaal 

niet anders is’, maar het werd toch erg jammer gevonden. Vooral als de 

voorziening de laatste in zijn soort was kregen mensen een ongemakkelijk 

gevoel.  

OBS De Dieftil 
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In combinatie met leegstand en verpaupering van de leefomgeving begonnen mensen zich wel af te vragen waar het 

heen moest met hun dorp. Toch gaven de meesten aan prima om te kunnen gaan met de veranderingen, waarbij een 

mogelijke verklaring werd gevonden in het geleidelijke tempo van bevolkingskrimp in de dorpen. Dit gaf mensen de tijd 

om hun leven anders in te delen.  

De overheid speelt volgens velen een belangrijke rol in de ervaringen omtrent bevolkingskrimp. Mensen zijn zich 

absoluut bewust van het feit dat ze zelf hun steentje moeten bijdragen aan hun dorp en zijn ook bereid dit te doen, 

maar verwachten van de overheid aan de ene kant meer steun en aan de andere kant minder bemoeienis. Het 

gevoel van oneerlijkheid komt ook vaak boven drijven. Het is natuurlijk ook onbegrijpelijk als er binnen dezelfde 

gemeente in de ene plaats geen stoeptegel recht ligt, of de sportvereniging drastisch moet bezuinigen terwijl in de 

andere plaats voor veel geld het ene na het andere miljoenenproject wordt opgestart. Mensen in dorpen voelen zich 

ook vaak tekortgedaan door woningcorporaties. Zo is er vaak geen ruimte voor starters, maar ook niet voor ouderen. 

Het gevoel is dat beide worden gedwongen om te verhuizen, wat niet alleen leidt tot ontgroening, maar ook tot 

ontgrijzing in de oudste leeftijdsgroepen. 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het achterhalen van de invloed van bevolkingskrimp op de sociale 

samenhang in een dorp en het sociale leven van de dorpsbewoner. De eerste observatie is dat het sociale leven van 

het individu nog steeds voor een deel overlapt met het sociale leven in het dorp. De mate waarin verschilt wel 

enorm. Sommige mensen hebben genoeg aan een vriendelijk goedemorgen als ze de deur uitstappen, terwijl anderen 

iedere avond druk in de weer zijn met het leven in het dorp. De ervaren gevolgen van krimp (de tastbare zaken in de 

leefomgeving) kunnen op de korte termijn een positief effect op de sociale samenhang hebben. Mensen zijn in het 

algemeen bereid te strijden voor dat wat een dorp nog te bieden heeft, en dat brengt ze samen. Op de lange termijn 

kan het gebrek aan ontmoetingsplaatsen echter negatief uitpakken, omdat er simpelweg geen plek meer is waar ze 

kunnen samenkomen om initiatieven te ontplooien. 
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CONCLUSIE 

Van de positieve kant bezien leidt het idee van de participatiesamenleving tot bloeiende dorpen waarin mensen de 

ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien. Mensen zorgen zelf voor hun leefbaarheid: voor elkaar en met elkaar. 

In zo’n samenleving hoeft de overheid nog slechts te faciliteren in plaats van te organiseren. Echter, je kunt de 

nadruk op de participatiesamenleving ook zien als een kille bezuinigingsmaatregel waarin taken van de overheid 

worden overgenomen door bewoners die het vaak al druk zat hebben en daar 

misschien wel helemaal geen zin in hebben. Opvattingen aan beide zijden van dit 

spectrum heb ik gehoord gedurende mijn onderzoek. Het blijkt dat het gros van 

de mensen ondanks de krimp prima voor hun eigen leefbaarheid kan zorgen. Dat 

heb ik met eigen ogen kunnen waarnemen. 

Het verlies van een basisschool, een supermarkt, of bibliotheek hoeft dus echt 

niet de nekslag voor een dorp te betekenen. Al gaat dit niet vanzelf. Zoals eerder 

gezegd moeten er mensen zijn die het voortouw nemen, en deze mensen moeten 

de mogelijkheden hebben hun ideeën werkelijkheid te laten worden. Communicatie 

is in deze van het grootste belang. Communicatie tussen dorp en gemeente, 

zodat de ene weet wat er mogelijk is en de ander wat de behoeftes van de 

bewoners zijn. Communicatie tussen dorpen onderling, zodat de krachten waar 

nodig gebundeld kunnen worden. Communicatie tussen verenigingen van 

dorpsbelangen en de dorpsbewoners, zodat wensen bekend zijn en mensen weten 

wat er allemaal wel en niet gebeurt in hun dorp. Communicatie tussen 

verschillende initiatiefnemers binnen de dorpen, zodat men elkaar helpt in plaats 

van elkaars vliegen afvangt. Met dit boekje hoop ik alle bovenstaande partijen wat 

gespreksstof aan te hebben geboden.  
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