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 Staan dorpen onder druk? 

 Het wezen van een dorp 
 fysiek: kleine plaats met een kerk 

 sociaal: weinig mensen veel zien 

 80% van krimp op platteland 

 Boer zoekt vrouw-syndroom: trek        
van jongeren naar de Handstad 

 Krimp uit de kramp 
 van bestrijden naar begeleiden 

 van harde naar zachte krimp 

 Het dorp van de toekomst 
 

 

 

 

 

 

 

 



 De wereld wordt zelf een dorp  

 Verleden: dorp als hardgekookt ei 
 dorp als de wereld in het klein 

 dorpisme en kerktorenpolitiek 

 Heden: stad-landrelaties als roerei 
 mobiliteit: we wonen, werken en  

winkelen op regionale schaal 

 breedband: toegang tot global village 

 Toekomst: dorp als satelliet van stad 
 stad verdorpelijkt, bijv. stadslandbouw 

 Wat blijft: weinig mensen veel zien 
 

 



 Begeleiding van de harde kant 

 Nieuwbouw moet ‘raak’ zijn 

 inwonerkannibalisme tussen dorpen 

 warme in plaats van koude aanpak 

 Renovatie van bestaande woningen 

 wonen: van technologie naar design 

 hoogwaardig, barrièrevrij en flexibel 

 Centrum: van uit- naar inbreiding 

 dorpsplein als het kloppende dorpshart 

 erfgoed als totempaal en uithangbord 
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 Wat vindt u de mooiste plek? 



 Op ooghoogte en met 5 km/u 

 Van architectuur naar acupunctuur 

 het zijn de kleine dingen die het doen!  

 variatie, comfort, kleur en gezelligheid 

 Uitgaan van de menselijke maat 

 kleinschaligheid, groen en straatmeubilair 

 waar mensen zijn, komen meer mensen 

 Seniorproof? Alterssimulationsanzug 

 kruip eens in de huid van een hoogbejaarde 

 walkshops i.p.v. workshops: de straat op! 

 

 



 Begeleiding van de zachte kant 

 Wat heeft een dorp nodig? 
 relatie lokale voorzieningen    

en leefbaarheid van dorp? 

 Voorzieningen nieuwe stijl 
 van lokaal beschikbaar naar 

regionaal bereikbaar 

 Wél een lokaal minimum 
 ontmoetingsplek/school/MFA? 

 (mobiele) zorgvoorziening 

 (digitale) bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Regio van het dagelijks leven 

 Organisatie van voorzieningen 
 handhaven    – 

 verspreiden   ± 

 combineren   + 

 regionaal concentreren  ++ 

 mobiliseren   + 

 virtualiseren   ± 

 Maar hart belangrijker dan hoofd  
 lokale sentimenten jegens buurdorp 

 basisscholen en sportverenigingen 

 



 Lokale politiek en burgerschap 

 CLEAR: actief burgerschap werkt 
alleen als dorpsbewoners 
 Can do (het kunnen) 

 Like to (het leuk vinden) 

 Enabled to (gefaciliteerd worden) 

 Asked to (gevraagd worden) 

 Responded to (respons krijgen) 

 Gemeente moet ook CLEAR zijn! 
 oog voor zwijgende meerderheid 

 oog voor regio en lange termijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Regiodenken i.p.v. dorpisme 
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 Contact tussen toerist en dorp 

 Waarheidsmomenten bij de bezoeker 



  Dé toerist bestaat niet 



  Bezoekers gaan af op beelden 

 

 

 Bezoekers kijken anders 
 blik bepaald door clichés 

 bezoek: ‘kijken of het klopt’ 

 Pisa-effect: belang van iconen 

 Verschil tussen bezoekers 
 dagjesmensen en toeristen 

 massatoeristen en avonturiers 

 Beeldbank met goede foto’s 
 fotografie ↔ toerisme 

 maar wat zet je er precies op? 

 

 

 

 



 Welke foto werkt het best? 



 Maak-, haak- en raakbaarheid 

 Maakbaarheid 

 iconen/erfgoed in het landschap 

 Haakbaarheid 

 aansluiting bij bestaande beelden 

 Raakbaarheid 

 beleving en authenticiteit 

 vb. Cittaslow en Liberation Route 

 Voorbeeld: Groningen 

 G-7 en ‘Geïnteresseerd Nederland’ 
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 Wie kiest, wordt gekozen! 

 Boekendorp Bredevoort 

 

 

 

 

 Survivaldorp Beltrum 
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 Beleving, maar ook gemak 
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 Project Grolsch Fonds 2017? 



 Het dorp over zo’n tien jaar 

 Test: hoe was het in 2000? 

 Smart homes voor ouderen 
 gebruiksgemak staat centraal 

 De stad is altijd dichtbij 
 car-sharing en e-bikes 

 mobiele diensten (SRV 2.0) 

 Lokale energieopwekking 
 van NIVEA naar verdienmodel 

 Wat is de visie van jongeren 
op het dorp van de toekomst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


