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Voorwoord

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken werkt het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) aan de monitor Sociale staat van het platteland. Van deze monitor wordt nu 
de tweede editie, De dorpenmonitor uitgebracht. Deze borduurt voort op de eerste editie, 
Thuis op het platteland, uitgebracht in 2006 op verzoek van het toenmalige ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (l n v). 
Net als in Thuis op het platteland biedt de Dorpenmonitor inzicht in recente veranderingen 
in het leven van 5,3 miljoen Nederlanders op het platteland. Aan de hand van uiteen
lopende statistische bronnen komt een scala aan thema's aan de orde: onderwijs, arbeid, 
inkomen, wonen, sociale veiligheid, voorzieningen, mobiliteit, gezondheid, zorg, bur
gerparticipatie en burencontacten. 
In Thuis op het platteland werden verschillen tussen het platteland en de stad in kaart 
gebracht. In deze Dorpenmonitor gaan we op zoek naar verschillen binnen het platteland. 
We onderscheiden daarbij vier categorieën van dorpen: grote en kleine dorpen naar hun 
ligging dicht bij de stad of meer afgelegen. Ook vergelijken we kleine afgelegen dorpen 
die in een mooi landschap zijn gelegen met dorpen in een minder fraaie omgeving.
We zoomen verder in op kleine afgelegen dorpen, die woonplek bieden aan bijna 2 mil
joen inwoners en die het meest prototypisch zijn voor het platteland. We vergelijken 
kleine afgelegen dorpen in gemeenten die in de periode 20042009 een bevolkingsda
ling hebben laten zien met dorpen in gemeenten waar de bevolking stabiel was of groei
de. Hiermee vult de monitor de Krimpmonitor van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties aan.

De gebruikte gegevens zijn in hoofdzaak ontleend aan periodieke onderzoeken van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, aan cbsstatistieken en verschillende databanken. Wij 
danken het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het beschikbaar stellen van de data. 
We bedanken Alterra voor het beschikbaar stellen van Belevingsgis versie 2, aan de hand 
waarvan we konden vaststellen of mensen het landschap in de wijdere omgeving van het 
dorp mooi of minder mooi vinden.

Recentelijk heeft het rijk het plattelandsbeleid overgedragen aan de provincies. Door 
deze decentralisatie zal er meer geografische variatie ontstaan in provinciaal beleid en 
in de daaruit voortkomende gebiedsprocessen. De monitor biedt het rijk een instrument 
om de vinger aan de pols te houden wat betreft de effecten van deze gebiedsproces
sen op de leefbaarheid voor de bevolking en dorpsgemeenschappen in Nederland. De 
Dienst Landelijk Gebied (dl g), die voor verschillende opdrachtgevers met vele gebied
spartijen aan gebiedsontwikkeling in Nederland werkt, is een belangrijke stakeholder. 
Voor verankering en uitwisseling van kennis onderhoudt het scp contacten met diverse 
kennisinstituten op provinciaal niveau. Met een aantal Centra voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (cmo) worden nationale en provinciale kennisvragen afgestemd en in
houdelijke kennisuitwisseling gecoördineerd. Deze cmo’s spelen op hun beurt een rol 
bij de implementatie van kennis in provinciaal en gemeentelijke beleid. Het borgen van 
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kwaliteit, continuïteit en onafhankelijkheid van de kennisinfrastructuur rond de leef
baarheid van het platteland kan worden gerekend tot de systeemverantwoordelijkheid 
van de rijksoverheid.

De coördinatie was in handen van ir. Anja Steenbekkers en dr. Lotte Vermeij. Zij zijn de 
auteurs en andere betrokkenen veel dank verschuldigd voor hun  medewerking aan de 
monitor. De projectgroep werd begeleid door een commissie van deskundigen. Deze 
commissie stond onder voorzitterschap van dr. Evert Pommer (scp). De leden van 
de commissie zijn dr. Frank van Dam (Planbureau voor de Leefomgeving), drs. Ankie 
Smit (Scoop Zeeland), dr. Ida Terluin (LandbouwEconomisch Instituut / Wageningen 
University & Research centre (w ur), dr. Sjerp de Vries (Alterra / w ur), dr. Jeroen 
Boelhouwer (scp), dr. Patricia van Echtelt (scp) en drs. Wil Portegijs (scp). Wij zijn de 
commissie zeer erkentelijk voor haar werk.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting

Binnen het beleid van plattelandsontwikkeling is de afgelopen decennia veel 
 geïnvesteerd in het platteland. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig 
ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun omgeving, is gewerkt 
aan economisch vitale en leefbare dorpen. Het vernieuwde platteland heeft echter 
verschillende gezichten. Terwijl een deel van de dorpen zich met succes ontwikkelt 
tot woondorpen met een als uitstekend ervaren leefbaarheid, kampen andere dorpen 
met krimp en sociale achterstand. Aangezien de rijksoverheid op tal van terreinen ver
antwoordelijkheden overdraagt aan provincies en gemeenten, is het belangrijk dat de 
rijksoverheid overzicht heeft over de sociale ontwikkelingen in diverse typen dorpen in 
Nederland.
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken werkt het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) aan de Monitor Sociale Staat van het Platteland. In de eerste editie1 Thuis op 
het Platteland stonden in 2006 de verschillen tussen het platteland en de stad centraal. In 
deze tweede editie De dorpenmonitor gingen we op zoek naar verschillen binnen het plat
teland. Aan de hand van uiteenlopende statistische bronnen biedt het rapport inzicht in 
veranderingen in het leven van 5,3 miljoen Nederlanders in verschillende delen van het 
platteland in grofweg het afgelopen decennium.
Als rode draad door het rapport loopt het onderscheid in dorpstypen langs twee dimen
sies: enerzijds onderscheiden we kleine van grote dorpen en anderzijds afgelegen dor
pen van dorpen nabij de stad. Door deze dimensies met elkaar te kruisen, ontstaan vier 
categorieën dorpen die verschillende gradaties van landelijkheid vertegenwoordigen. 
Het type ‘grote dorpen bij de stad;’ voldoet het minst aan wat we doorgaans onder het 
platteland verstaan. Grote afgelegen dorpen en kleine dorpen bij de stad zijn een tus
senvorm. Het landelijkst zijn de kleine afgelegen dorpen. Op deze laatste categorie, die 
woonplek biedt aan bijna 2 miljoen inwoners, zoomen we vervolgens verder in. Daarbij 
vergelijken we kleine afgelegen dorpen in gemeenten die een feitelijke bevolkingsdaling 
hebben laten zien in de periode 20042009 met gebieden waar de bevolking stabiel was 
of groeide. Ook vergelijken we kleine afgelegen dorpen met een bijzonder mooie ligging 
met dorpen die in dit opzicht minder bijzonder zijn.

S.1 Dorpen in een veranderende wereld

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben op enige wijze invloed op de leef
situatie van de plattelandsbewoners. Veel van deze veranderingen zijn al in een ver 
verleden ingezet, zoals de toegenomen automobiliteit, de verstedelijking en de schaal
vergroting in de landbouw. Ook in het sociale domein is sprake van langlopende 
processen zoals de vergrijzing van de bevolking, de verhoging van het opleidingsniveau 
en de welvaart.
Een aantal trends is van recentere datum. Als gevolg van de schuldencrisis is er sinds 
enkele jaren sprake van een stagnerende arbeidsmarkt en een vrijwel tot stilstand 
gekomen woningmarkt. In het afgelopen decennium is er lokaal ook een structurele 
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bevolkingsdaling zichtbaar geworden, die voortkomt uit langdurige migratieprocessen 
in combinatie met een ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Ook beleidsmatige 
koerswijzigingen kunnen in de samenleving zichtbaar worden, zoals de toegenomen 
waarde die aan burgerparticipatie wordt gehecht.
We onderscheiden hierna in de volgende drie paragrafen veranderingen in de dorpen 
op onderdelen van de leefsituatie: sociaaleconomische, sociaalruimtelijke en sociaal
culturele aspecten.

S.2 Welvarende dorpen rond de stad en een achterblijvende periferie

Als het gaat om de sociaaleconomische positie (zie hoofdstuk 3 en 4) zien we om te 
beginnen dat er op het platteland in vergelijking met de stad weinig hoogvliegers, 
maar ook weinig laagvliegers wonen. Onder de plattelandsbewoners zijn minder hoog
opgeleiden (variërend tussen 19%26% versus 31% in de stad) en mensen werken er 
gemiddeld op een lager beroepsniveau. Zo is 71%78% van de plattelandsbewoners op 
laag of middelbaar beroepsniveau werkzaam, tegenover 67% in de stad. Tegenover deze 
achterstand staat dat het aandeel plattelandsbewoners dat in armoede leeft of werkloos 
is lager is. Op het platteland leeft 4,5%5,5% in armoede, in de stad is dit 6,5%. Werkloos
heid in 2009 betrof 3%4% van de plattelandsbevolking tegenover ruim 5% in de stad. En 
tegenover de 15% achterstandsleerlingen in de stad staat 8%10% in de dorpen.
Een ander opvallend verschil is dat in alle typen dorpen iets meer mannen werkzaam 
zijn dan in de stad, terwijl voor vrouwen precies het om gekeerde geldt. Van de dorps
bewoners in de leeftijd van 1564 jaar werkt 77%80% van de mannen, in de stad is dit 
75%. Voor de vrouwen gaat het om 58%59% in de dorpen en ruim 60% in de stad.
Binnen het platteland worden vooral de dorpen bij de stad bewoond door de beter 
gesitueerden. Het opleidingsniveau ligt er weliswaar lager dan in de stad, maar is dui
delijk hoger dan in de afgelegen dorpen. Concreet is 2426% van de dorpsbewoners bij 
de stad hoogopgeleid, en dat is 1921% in de afgelegen dorpen. Het aandeel werkenden 
met een startkwalificatie is eveneens hoger in de dorpen bij de stad (76%) dan in de 
afgelegen dorpen (74%). En ook het beroepsniveau is hoger in de dorpen rond de stad, 
waarbij meespeelt dat bewoners van afgelegen dorpen vaker een baan hebben op een 
lager niveau dan wat past bij hun opleiding; dat geldt voor 20%21% van de bewoners 
van afgelegen dorpen en 19% in dorpen bij de stad. Ook als het gaat om welvaart zijn de 
dorpen bij de stad beter af dan de afgelegen dorpen en de stad. De werkloosheid is er 
laag (3% tegenover 4% in de afgelegen dorpen en 5% in de stad) en het besteedbaar inko
men is er hoog, vooral onder ouderen. Voor de dorpen bij de stad ligt dit per huishou
den 10%11% boven het landelijk gemiddelde, de afgelegen dorpen zitten er net onder. 
De welvaart blijkt ook uit de hoge huizenprijzen. De gemiddelde wozwaarde bedroeg in 
2009 288.000329.000 euro voor woningen in de dorpen bij de stad, tegenover 240.000
268.000 in de afgelegen dorpen en 215.000 in de stad. Ook woningen die qua omvang en 
onderhoud vergelijkbaar zijn, zijn duurder rond de stad dan in de afgelegen dorpen en de 
stad, wat illustreert dat de dorpen bij de stad gewilde locaties zijn.
De verschillen tussen de grote en de kleine dorpen zijn weinig uitgesproken. Zowel 
bij het opleidingsniveau als bij het beroepsniveau zien we dat bewoners van de kleine 
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dorpen vaker een gemiddelde en minder vaak een hoge positie innemen, waardoor het 
gemiddelde niveau er iets lager ligt dan in de grote dorpen. In de kleine afgelegen dor
pen leven ook relatief veel bewoners in armoede (5,5% tegenover 4,6%4,7% in andere 
dorpstypen). Dit geldt vooral voor zelfstandigen, van wie 12,5% er in armoede leeft ver
sus 9,5%11,5% in de andere dorpen. Toch zien we dat bepaalde problemen juist minder 
vaak voorkomen in de kleine dorpen. Minder leerlingen stoppen voortijdig met hun 
opleiding (11% tegenover 13%14% in de grote dorpen), waardoor het aandeel jongvolwas
senen met een startkwalificatie in de kleine dorpen ook hoger is (80%82% tegenover 
78%79% in grote dorpen). Daarbij is het deel van de beroepsbevolking dat werkt er een 
fractie hoger en de werkloosheid iets lager dan in de grote dorpen.
Enkele ontwikkelingen wijzen op een lichte inhaalslag onder de afgelegen dorpen. Het 
gemiddelde beroepsniveau steeg vooral in de grote afgelegen dorpen (6 procentpunten 
tegenover 34 procentpunten in de andere dorpen). De arbeidsparticipatie onder de 
vrouwen steeg in de afgelegen dorpen het sterkst (8,5 procentpunten tegenover 7 pro
centpunten in de dorpen bij de stad), waarmee ze hun oorspronkelijke achterstand bijna 
helemaal inhaalden. Wel nam het aantal kleinere banen van 2034 uur sterker toe in 
deze afgelegen dorpen, zowel bij werknemers als zelfstandigen, wat ten koste ging van 
fulltime banen. Deze verschuiving naar kleinere banen hangt samen met de toegeno
men arbeidsparticipatie van vrouwen. De arbeidsparticipatie bij de mannen daalde in 
dezelfde periode met 23 procentpunten (overigens ook in de andere dorpen). Gunstig 
is dat in de afgelegen dorpen in de periode 20052009 het aandeel bewoners dat in 
armoede leeft, daalde, terwijl dit in de dorpen bij de stad vrijwel gelijk bleef. Toch lijken 
de bewoners in afgelegen dorpen meer te maken te hebben met sociale uitsluiting dan 
in de dorpen bij de stad. Tegenover dit licht positieve beeld van de kleine afgelegen dor
pen staat dat deze dorpen het in krimpgemeenten minder goed doen. Daar zorgen meer 
werkloosheid en toenemende armoede, relatief lage woningprijzen en een afnemende 
voorzieningenniveau voor een wat somber beeld, dat echter weer wat kleur krijgt door 
een beter sociaal klimaat met meer vrijwilligers en meer inzet voor lokale belangen. 
De sociaaleconomische verschillen tussen dorpen bij de stad en afgelegen dorpen ont
staan ten eerste als gevolg van selectieve migratie. Onder meer het jaarlijks vertrekken 
van ongeveer 9% van de 2034jarigen is belangrijk in de bevolkingsdynamiek (overigens 
werd dit vertrek in 2009 getalsmatig bijna goedgemaakt met 8% vestigers in dezelfde 
categorie). De selectiviteit wordt enerzijds bepaald doordat kansrijke jongeren uit de 
dorpen vertrekken, terwijl jongeren met minder ambitie of mogelijkheden blijven 
(Das en De Feijter 2009). Deze braindrain wordt anderzijds deels gecompenseerd door de 
vaak iets oudere nieuwe bewoners of retourmigranten die in verhouding tot al aanwezi
ge bewoners een hoge opleiding volgden. De afstand tot hoogwaardige werkgelegenheid 
speelt bij hoogopgeleiden een rol in de overweging, wat mee zal spelen bij het gegeven 
dat de ‘import’ naar de dorpen rond de stad hoger opgeleid is dan de import in de afge
legen dorpen. Concreet is 46%51% van de nieuwkomers uit de stad die in de dorpen bij 
de stad gaan wonen hoogopgeleid, tegenover 31%39% van de nieuwkomers uit andere 
dorpen. Voor de afgelegen dorpen zijn deze aandelen aanzienlijk lager, namelijk 37% van 
de import uit de stad en 23%31% van de import uit andere dorpen is hoogopgeleid.
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Daarbij lijkt de woonplek invloed te hebben op de schoolcarrière van jeugdige dorps
bewoners. In het basisonderwijs presteren leerlingen op het platteland beter dan leer
lingen in de stad. In plattelandsgemeenten krijgen basisschoolleerlingen dan ook vaker 
een schooladvies voor minimaal de havo dan in de stad (37% vs. 31%). Toch is het aandeel 
scholieren dat daadwerkelijk havo of vwo volgt beduidend lager in de dorpen (3652%) 
dan in de stad (61%). Het aandeel havo/vwoscholieren uit de kleine afgelegen dorpen 
(36%) viel zelfs lager uit dan het adviespercentage voorspelde. Deze schoolkeuze kan het 
maken hebben met een weinig ambitieuze mentaliteit van henzelf en hun ouders, maar 
ook de lange afstanden tot de hogere schoolniveaus kunnen meespelen.

S.3 Rust, ruimte en lange afstanden in de kleine dorpen

Het essentiële verschil tussen stad en land is de tegenstelling in bevolkingsdichtheid, 
dus in de sociaalruimtelijke thema’s (zie hoofdstuk 5 en 6) komen de duidelijkste 
verschillen naar voren. Plattelandsbewoners wonen ruimer en groener. Zo is van de 
woningen in de grote dorpen 21%25% vrijstaand en in de kleine dorpen 38%46%; in 
de stad is dat maar 6%. Daarnaast hebben dorpsbewoners minder last van verstoringen 
zoals geluidsoverlast, stankoverlast, criminaliteit en verloedering. De meeste overlast 
ondervindt men in de dorpen van groepen jongeren, maar met 6%10% van de bewoners 
die frequente overlast ervaart, is dit nog steeds beduidend minder dan de 17% in de stad. 
Hiertegenover staat dat stedelingen alles bij de hand hebben, terwijl plattelandsbewo
ners voor veel – zo niet alles – wat ze nodig hebben hun dorp moeten verlaten.
De nabijheid van de stad maakt verschil. In de afgelegen dorpen zijn de woningen en de 
tuinen groter en ervaren bewoners minder overlast van verkeer en geluid, stank en stof. 
Daar staat tegenover dat woningen er iets minder goed onderhouden zijn en er – voor 
zover gelijkwaardig qua grootte en andere kenmerken – beduidend minder economische 
waarde hebben. De wozwaarde in 2009 was voor gelijkwaardige woningen bijvoor
beeld 28.00045.000 lager dan in de stad, terwijl deze in de dorpen bij de stad ongeveer 
25.000 hoger was. Net als het feit dat het aandeel huurwoningen in de afgelegen dorpen 
iets hoger ligt, moet dit worden gezien in het licht van het eerdergenoemde verschil in 
welvaart. Voorzieningen liggen iets verder in de afgelegen dorpen en bewoners leggen 
er meer kilometers af. In de afgelegen dorpen en de kleine dorpen bij de stad leggen 
be woners per dag gemiddeld ruim 2 kilometer meer af dan in de grote dorpen bij de 
stad, maar ze zijn hiervoor niet langer onderweg omdat ze zich vaker met de auto ver
plaatsen. Daarnaast zullen bewoners van afgelegen gebieden minder last hebben van 
verkeersdrukte en parkeerproblemen (Van der Klis et al. 2011). Verder beperken bewoners 
de  reistijd door alternatieven voor voorzieningen te zoeken in het dorp. Bewoners van 
kleine dorpen bezoeken vaker een dorpshuis. Ook sporten bewoners van de afgelegen 
kleine dorpen vaker in een informeel sociaal verband, terwijl anderen vaker gebruik
maken van een commerciële sportvoorziening.
Zowel in de lasten als de lusten delen bewoners van kleine dorpen meer mee dan 
bewoners van grote dorpen. Te beginnen met de lusten: bewoners van kleine dorpen 
wonen beduidend ruimer en hebben grotere tuinen dan bewoners van de grote dorpen. 
De woningoppervlakte van zowel eenpersoons als gezinswoningen is in de afgelegen 
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dorpen aanzienlijk groter; tegenover een gemiddelde van 109 vierkante meter in de 
stad staat ruim 130 vierkante meter in de grote dorpen en 150 vierkante meter in de 
kleine dorpen. Als er een buitenruimte aanwezig is, is deze in de grote dorpen gemid
deld twee à drie keer zo groot als in de stad, en in de kleine dorpen zes tot acht keer zo 
groot. Daarbij zijn plattelandsbewoners vaker tevreden met het groen in hun omgeving 
(gemiddeld 85% van de dorpsbewoners tegenover 75% van de stedelingen) en ervaren ze 
minder overlast van mensen op straat, verloedering en vandalisme. Met uitzondering 
van woninginbraak zijn de kleine dorpen daarbij veiliger dan de grote dorpen, al lijkt het 
verschil in de beleving van bewoners iets groter dan in realiteit.
Dan de lasten: als het gaat om dagelijkse voorzieningen als supermarkten, basisscholen 
en cafés hebben de bewoners van grote dorpen weliswaar minder keuze dan stedelingen, 
maar om de dichtstbijzijnde voorziening te bereiken hoeven ze niet veel verder te reizen. 
Bewoners van de kleine dorpen moeten dit wel, in geval van supermarkten bijvoorbeeld 
gaat het gemiddeld om grofweg de dubbele afstand van die van stedelingen. Het open
baar vervoer biedt in deze kleine dorpen doorgaans een weinig aantrekkelijk alternatief, 
waardoor bewoners aangewezen zijn op de auto. Zo beschikken er in de kleine dorpen 
meer huishoudens over één of meerdere auto’s (ca. 94%) dan in de grote dorpen (90%), 
en in de meeste gevallen gaat het in de kleine dorpen om minimaal twee auto’s, in de 
grote dorpen om één. Toch heeft in de kleine afgelegen dorpen nog altijd rond de 7% van 
de bewoners – vooral oudere vrouwen – niet de beschikking over een auto.

De ontwikkelingen in hoe bewoners hun leefomgeving ervaren, laten een wisselend 
beeld zien. Er zijn om te beginnen een aantal positieve ontwikkelingen. De verkeers
veiligheid verbeterde in de ogen van bewoners en de overlast van verkeer, geluid, ‘stank, 
stof en vuil’ nam overal iets af, de laatste jaren vooral rond de stad. Ongunstige ont
wikkelingen waren er ook. De algemene tevredenheid met de woonomgeving nam af, 
terwijl dit in de stad niet te zien was. Dorpsbewoners werden minder tevreden met het 
groen in de buurt en namen meer ‘rommel en hondenpoep’ waar. Ook vernieling en 
bekladding nam toe, maar alleen in de kleine afgelegen dorpen (en in de stad). De angst 
om op straat lastiggevallen of overvallen te worden, leek aanvankelijk wat af te nemen, 
maar nam recent iets toe in de afgelegen dorpen.
In het voorzieningenaanbod zagen we een bescheiden schaalvergroting. Het aantal 
winkels en horecagelegenheden nam zowel in stedelijke als in plattelandsgemeen
ten sterk af. Dit had weinig invloed op de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde 
voorzieningen, maar ongetwijfeld wel op de individuele keuzevrijheid voor bewoners. 
In de kleine afgelegen dorpen kwamen levensmiddelenwinkels iets verder weg te lig
gen, en voor 2% van de bewoners in deze dorpen verdween de laatste bakker, slager of 
 groentewinkel in een straal van 1 kilometer. Tegelijkertijd steeg het autobezit vooral 
in de kleine dorpen. Met name bewoners van de kleine dorpen bij de stad lijken de 
ruimtelijke schaal van hun dagelijks leven te hebben vergroot: naar eigen zeggen gin
gen ze minder gebruikmaken van de winkels in de buurt en van dorpshuizen. Dat het 
 voorzieningenaanbod in deze dorpen toch niet bijzonder snel verslechterde, kan moge
lijk betekenen dat voorzieningen er gericht zijn op een breder publiek van onder andere 
recreanten.
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In beginsel zijn de ruimte en de lange afstanden intrinsieke kenmerken van het platte
land. Hoe mensen de kenmerken van het platteland waarderen, is mede afhankelijk van 
selectieve migratie. Nieuwkomers op het platteland hechten veel waarde aan de woning, 
het groen in de omgeving en de afwezigheid van verloedering. Voorzieningen vinden 
nieuwkomers juist minder belangrijk dan degenen die er al langer wonen.

S.4 Traditionele en moderne gezelligheid in de kleine dorpen

In sociaal en cultureel opzicht (zie hoofdstuk 7, 8 en 9) tonen plattelandsbewoners meer 
betrokkenheid bij hun directe omgeving dan stedelingen. Ze kennen hun buren vaker, 
zijn meer betrokken bij lokale tradities, voelen zich verantwoordelijker voor de lokale 
leefbaarheid, zetten zich vaker in als vrijwilliger en ze doen dat voor meer organisaties. 
In de plattelandsgemeenschap voelen mensen zich bovendien lichamelijk en geestelijk 
gezonder dan stedelingen. Wat betreft de omgang tussen buren is het verschil tussen 
de stad en het platteland niet zo groot als soms gedacht wordt. De tevredenheid van 
dorpsbewoners over de omgang met buren en buurtgenoten is groot (ruim 90%), maar 
ook stedelingen zijn in grote meerderheid tevreden (81%). Daarbij voelen dorpsbewoners 
en stedelingen zich even vaak geïsoleerd en helpen ze hun buren even vaak. Als het gaat 
om de inzet van bewoners voor hun omgeving zijn de verschillen belangrijker: met uit
zondering van de kleine dorpen bij de stad zet omstreeks 30% van de dorpsbewoners 
zich in voor lokale kwesties, tegenover 23% in de stad. In de kleine en afgelegen dorpen 
zet rond 33% van de bewoners zich wekelijks in als vrijwilliger, tegenover 25% in de 
stad. De lokale betrokkenheid heeft ook een schaduwzijde: de houding van plattelands
bewoners ten opzichte van migranten in hun omgeving is tamelijk negatief, hoewel deze 
geslotenheid zich niet lijkt te vertalen in de manier waarop migranten de lokale contac
ten ervaren.
Als we ons richten op de verschillen tussen dorpen, zien we dat in cultureel opzicht de 
nabijheid van de stad een grote rol speelt. In de afgelegen dorpen gaan veel bewoners 
regelmatig naar de kerk, terwijl de dorpen bij de stad recent sterk seculariseerden en 
daardoor op dit punt niet meer verschillen van de stad. Ook het spreken van streektalen 
is in de afgelegen dorpen veel sterker aanwezig (ca. 60% van de bevolking) dan in de 
dorpen rond de stad (33%40%). Historische festiviteiten leven het sterkst in de kleine 
afgelegen dorpen, waar bijna de helft van de bevolking eraan deelneemt, tegenover bijna 
40% in de overige dorpen. We zien dus een beeld van een ‘mentaal verstedelijkt’ platte
land rond de stad, terwijl de bewoners van de afgelegen dorpen in dit opzicht traditione
ler zijn. Dat traditioneel niet altijd gesloten hoeft te betekenen, bleek uit de houding van 
bewoners ten opzichte van migranten. Vergeleken met de grote afgelegen dorpen zijn 
bewoners in de kleine afgelegen dorpen vrij open tegenover migranten, en migranten 
zelf rapporteren weinig discriminatie en veel contact met buren.
De omvang van het dorp vertoont weinig verband met de mate van traditie, maar wel 
met de relaties tussen buren. In kleine dorpen is de lokale samenhang tussen buren 
sterker en integreren nieuwe bewoners sneller. Voor zover de nabijheid van de stad al 
verband houdt met de relaties tussen buren, bleek dat de lokale binding in de dorpen bij 
de stad een fractie sterker is dan in de afgelegen dorpen, maar de sociale contacten zijn 
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iets minder sterk. Kennelijk bestaan goede burenrelaties niet alleen in sociale verbanden 
met een traditionele levenshouding, maar gedijen ze ook goed in modernere gemeen
schappen.
Daarbij voelen bewoners in kleine dorpen zich verantwoordelijker voor de leefbaarheid 
en doen ze vaker vrijwilligerswerk, wat begrijpelijk is vanuit het idee dat mensen hier 
veel zelf moeten doen omdat veel voorzieningen ontbreken. Vooral in de kleine, afge
legen dorpen – waar traditionele waarden samengaan met een kleine gemeenschap – 
zijn bewoners actief en betrokken. Hier doen opvallend veel mensen vrijwilligerswerk 
(35%) en zetten veel bewoners zich in voor de lokale leefbaarheid, afhankelijk van het 
type activiteit één op de drie à vier personen. De bewoners van de kleine dorpen bij de 
stad doen deze zaken niet bijzonder veel of juist weinig.
De ontwikkelingen wijzen op een afname van traditionele leefpatronen op het plat
teland, maar de vorm van de ontwikkeling verschilt. Rond de stad nam het aantal kerk
gangers snel af, terwijl dit in de afgelegen dorpen op peil bleef. Dit wijst voorzichtig op 
een vermindering van het belang van traditionele normen en waarden rond de stad. In 
de kleine afgelegen dorpen zagen we geen secularisering, maar wel een toename van het 
aandeel werkende vrouwen, wat ook geïnterpreteerd zou kunnen worden als afname van 
een traditionele leefstijl.
Verder zagen we in de kleine afgelegen dorpen een aantal andere ontwikkelingen die 
het beeld geven van springlevende en misschien wel toenemende gemeenschapszin. 
Bewoners gingen meer vrijwilligerswerk doen of werden vaker lid van een vrijetijdsclub, 
terwijl dit in de andere dorpstypen allerminst aan de hand was.
Hoewel plattelandsbewoners vaak culturele verklaringen noemen voor de manier 
waarop buren en buurtgenoten met elkaar omgaan (Simon et al. 2007), lijken vooral 
structurele kenmerken ten grondslag te liggen aan het bescheiden verschil met de stad. 
Vergeleken met de stedelingen gaan buurtgenoten op het platteland meer met elkaar om 
omdat gestapelde woningen hier vrijwel niet voorkomen, er meer tuinen zijn, omdat de 
schaal van de gemeenschap klein is en omdat mensen langer op hetzelfde adres blijven 
wonen en elkaar dus beter kennen.
De sociale infrastructuur verschilt tussen de dorpen: in de kleine dorpen vindt meer 
contact tussen buren en buurtgenoten plaats in dorpshuizen (25%28%) en cafés (26%
24%) dan in grote dorpen (16%17% resp. 17%14%). Winkels zijn er als ontmoetingsplek 
tussen buren en buurtgenoten minder belangrijk dan in de grote dorpen (49%47% ten 
opzichte van 55%56%). In de afgelegen dorpen is de basisschool belangrijker (31%30%) 
dan in de dorpen rond de stad (27%25%). De lokale samenhang is echter niet afhan
kelijk van de aanwezigheid van voorzieningen. Kennelijk passen bewoners zich aan de 
 omstandigheden aan. Het contact met buren en buurtgenoten lijkt voor plattelands
bewoners ook minder belangrijk dan vaak wordt gedacht.

S.5 Conclusies

De in dit rapport geconstateerde verschillen tussen soorten dorpen zijn het resultaat 
van een lange geschiedenis, waarvan de laatste decennia in het teken stonden van de 
transitie van in zichzelf gekeerde agrarische gemeenschappen naar woondorpen, waar 
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bewoners voor steeds meer zaken hun heil elders (moeten) zoeken. De manier waarop 
deze transitie uitpakt, verschilt tussen dorpen en is onder meer afhankelijk van de lig
ging van het dorp ten opzichte van steden en landschappelijk schoon. Differentiatie 
tussen dorpen is op zichzelf geen probleem. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat 
de grote zorgen die een halve eeuw geleden bestonden met betrekking tot de dorpen 
(Bouman 1959; Van Doorn 1961) tot op heden in het algemeen geen waarheid werden.
Er zijn ook redenen tot zorg. De huidige veranderingen zijn niet overal even gunstig, 
waardoor bewoners in sommige dorpstypen hun leefsituatie wel degelijk zien verslech
teren ten opzichte van bewoners van andere dorpen. Ook gaan veranderingen ten koste 
van bepaalde groepen bewoners. Dit zijn zorgen die de aandacht verdienen van iedereen 
die zich op verschillende schaalniveaus bezighoudt met de dorpen van Nederland.
Vele handen zitten aan het stuur als het gaat om de diverse transities waarin het platte
land zich bevindt. Dit rapport geeft inzicht in de richting en snelheid van veranderingen 
in specifieke dorpsmilieus waarmee rekening gehouden moet worden. Concrete aan
dachtspunten zijn in dit verband:

Schaalvergroting, een terugkerende zorg
De schaalvergroting van het dagelijkse leven gaat hand in hand met de schaalvergroting 
van het voorzieningenniveau. Dit hoeft niet per se ten koste te gaan van de leefbaar
heid van dorpen in het algemeen en van kleine dorpen in het bijzonder, maar voor de 
nietmobiele dorpsbewoners spelen lokale voorzieningen een belangrijkere rol dan voor 
anderen. In het licht van de vergrijzing van de bevolking dient er in elk geval aandacht te 
zijn voor risico’s van vervoersarmoede en voor algemene behoeften van ouderen in de 
dorpen.

Wonen op het platteland: een recht of een voorrecht?
Met de toenemende autoafhankelijkheid, kan niet iedereen het zich nog permitteren in 
een klein dorp te wonen. Wie zich geen auto kan veroorloven, of deze niet kan besturen, 
heeft het immers lastig. Hoever overheden dienen te gaan in het garanderen van een 
leefbare woonomgeving voor iedereen is een politieke afweging, waarin verschuivingen 
plaats lijken te vinden. Terwijl veel (oorspronkelijke) bewoners het belangrijk vinden dat 
hun dorp leefbaar is voor iedereen, lijkt er in de politiek draagvlak te groeien voor het 
idee dat de het afgelegen wonen een eigen keuze is en dus voor eigen rekening. Een con
sequentie hiervan is wel dat de dorpen exclusieve trekken kunnen gaan krijgen

Onderwijskansen jeugd
Het leerpotentieel van plattelandsleerlingen in de afgelegen kleine dorpen lijkt onvol
doende te worden benut. In het kabinetsstreven om talent meer uit te dagen, zou het 
aanbod van de hogere schoolniveaus in dunbevolkte gebieden meer aandacht verdienen.

Een witte rurale idylle?
Een wantrouwende houding ten opzichte van migranten past in het beeld van een 
gesloten platteland waarin spanningen rond migranten kunnen oplopen. De vraag is in 
hoeverre de houding van dorpsbewoners bijdraagt aan het lage percentage migranten 
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in de dorpen. Aangezien de concentratie van migranten in stedelijke wijken alom als 
belemmerend voor de maatschappelijke integratie van migranten wordt gezien (Gijs
berts et al. 2011), verdient dit onderwerp aandacht.

Vele handen, veel werk
Op tal van terreinen probeert de overheid de burger meer verantwoordelijkheid te laten 
nemen, ook voor de woonomgeving (Veldheer et al. 2012). Hoewel deze beleidswens 
voor alle woonmilieus geldt, appelleert het idee van zelfsturing vooral aan de kleine 
dorpsgemeenschapen. Plattelandsbewoners krijgen onder meer taken toegeschoven 
voor het beheer van dorpsvoorzieningen, natuur en de zorg voor elkaar. Het is moeilijk 
voorstelbaar dat alle hooggespannen verwachtingen bewaarheid zullen worden, zeker 
omdat er in kleine gemeenschappen een beperkt aantal schouders is dat het dorp kan 
dragen. Actieve bewoners zullen moeten kiezen, en daarmee kunnen voorzieningen en 
andere collectieve zaken verdwijnen die belangrijk zijn voor de leefsituatie van ouderen 
en andere kwetsbare groepen in de dorpsbevolking.

Van meer naar beter met maatwerk?
De bevindingen in dit rapport laten zien dat bestuurders en bewoners in verschillende 
dorpen voor verschillende uitdagingen staan en dat ze over verschillende hulpbronnen 
beschikken waarmee ze de dorpen kunnen verbeteren. Het is daarmee een illustratie van 
het belang van maatwerk, zoals dat onder meer door decentralisatie wordt beoogd. Hoe
wel de algemene veronderstelling is dat decentralisatie tot maatwerk leidt en maatwerk 
tot een verbetering van de leefbaarheid, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Onverstan
dig is het in ieder geval om er zonder meer op te vertrouwen dat maatwerk altijd leidt tot 
het gewenste resultaat.

Noot

1 Thuis op het platteland werd geschreven in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voed

selkwaliteit.
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1 Nieuwe verscheidenheid op het platteland

Anja Steenbekkers en Lotte Vermeij

– We onderscheiden vier dorpstypen, gebaseerd op een tweedeling naar de grootte van 
het dorp en een tweedeling naar de ligging nabij of ver van de stad. De vier dorps
typen zijn: groot dorp bij de stad, klein dorp bij de stad, groot afgelegen dorp en klein 
afgelegen dorp. De stad fungeert steeds als referentiecategorie.

– Aanvullend zijn twee dimensies gebruikt om de verschillen in de ontwikkeling van de 
leefsituatie binnen het platteland te begrijpen. Deze dimensies passen we toe op het 
meest prototypische deel van het platteland: de kleine afgelegen dorpen. De eerste 
dimensie is de daadwerkelijke afname in de bevolking in elke gemeente in de periode 
20042009. De tweede dimensie is de schoonheid van de landschappelijke ligging van 
het dorp.

– Het platteland is iets enger afgebakend vergeleken met de eerste editie van de mo
nitor Thuis op het platteland. Het platteland omvat 66,6% van het Nederlandse land
oppervlak (in 2008) en 32,1% van de Nederlandse bevolking (in 2010).

‘Het leven is goed in het Brabantse land’. Deze carnavalskraker verwoordt een proto
typisch beeld van het landelijke leven. De natuur, het dorpscafé, de boerenkapel en het 
feit dat de eigen wieg er stond, roepen samen een beeld op van een plek waar mensen 
gelukkig zijn met hun geborgen en overzichtelijke leven. Het zijn beelden die platte
landsbewoners graag oproepen (zoals ook in de muziek van Daniel Loheus, Rowwen 
Hèze, Gerard van Maasakker en Guus Meeuwis), maar waarvan ook het verdwijnen (zoals 
in het liedje ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld) al decennialang tot het collectieve geheugen 
behoort.
Toen de dorpen in de jaren vijftig in snel tempo begonnen te veranderen, werd het ergste 
gevreesd. Het verlies aan voorzieningen zou de dorpen onleefbaar maken, met leegloop 
als onvermijdbare consequentie (Bouwman 1959; Gardenier et al. 2011). Maar de gevrees
de teloorgang pakte uit als een tamelijk ordentelijke transitie, een ‘stille revolutie’ (Mak 
1996). Daarin gingen autonome dorpen, waar bewoners genoeg aan elkaar hadden, over 
in woondorpen van waaruit de bewoners hun leven leiden in de wijde omtrek van het 
dorp (Thissen en Loopmans 2013). Diepgewortelde dorpsbinding werd vervangen door 
lokaal bewustzijn, waarbij dorpsbewoners nieuwe vormen van verbondenheid met het 
dorp construeren (Groot 1989). De hechte dorpsgemeenschap werd een community light 
(Vermeij en Mollenhorst 2008). Het was een transitie waarin het aanvankelijke discours 
van verlies plaatsmaakte voor een ‘rurale renaissance’, waarin de kwaliteiten van de 
landelijke gebieden opnieuw gewaardeerd werden en een nieuw publiek vonden.
Historisch gegroeide lokale en regionale eigenheid vervaagde. Kinderen en klein
kinderen van de turfstekers in de veenkoloniën, de pioniers in de Noordoostpolder 
en de keuterboeren in de Achterhoek kregen allemaal een televisie, een auto en recht 
op aow. Overal steeg het opleidingsniveau en waren mensen blij met de afgenomen 
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 sociale  controle (Simon et al. 2007). Maar dit betekent niet dat het platteland eenvormig 
werd. Op de restanten van historisch gegroeide landschappen, dorpen en culturele 
tradities zijn nieuwe vormen van verscheidenheid ontstaan (Thissen 1995). Afhankelijk 
van ligging, bebouwing en beleid ontstonden toeristische dorpen, kunstenaarsdorpen, 
forensendorpen en villadorpen, terwijl andere dorpen bekend bleven staan als kerkelijk 
dorpen. Diversiteit tussen woonmilieus is goed; het draagt bij aan de keuzevrijheid van 
Nederlanders.
Maar niet in alle dorpen zijn ontwikkelingen gunstig. Naast de dorpen die leven, zijn er 
ook stille dorpen. Naast de dorpen waar bewoners plannen maken voor de toekomst zijn 
er dorpen waar bewoners ontwikkelingen gelaten over zich heen laten komen. En naast 
de populaire dorpen zijn er ook dorpen die kampen met krimp en ontgroening. Nieuwe 
verscheidenheid gaat gepaard met nieuwe ongelijkheden.

1.1 De monitor Sociale staat van het platteland

Het initiatief voor de monitor Sociale staat van het platteland kwam in 2004 van het toen
malige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lv n). De wens om de 
leefsituatie van plattelandsbewoners in beeld te brengen, kwam voort uit het beleids
denken dat tot stand kwam in Europees verband en in Nederland geformuleerd werd 
in de Agenda Vitaal Platteland (av p) (l n v 2004). In dit denken stond de transformatie 
van het platteland van productie naar consumptieruimte centraal: werd het platteland 
voordien beschouwd als domein van de boeren, nu zou het platteland vermarkt moeten 
worden aan alle Nederlanders met behoefte aan kwaliteiten als groen, rust, ruimte en 
authenticiteit (zie § 1.5.1). Om de verschillende aspecten van deze transitie in kaart te 
brengen, werd een veelomvattende monitorstudie ingesteld. Deze was erop gericht de 
effectiviteit van het plattelandsbeleid in beeld te brengen aan de hand van de thema’s 
natuur, landbouw, recreatie, landschap, sociaaleconomische vitaliteit en reconstruc
tie (w ur 2009). Voor zover deze av pmonitor aan het sociale domein raakte, bleef dit 
beperkt tot de waardering en het gebruik van de groene ruimte. Hoe de feitelijke levens 
van plattelandsbewoners eruitzien en veranderen, bleef grotendeels buiten beeld, ter
wijl aan burgers toch een hoofdrol in de ontwikkelingen was toebedeeld. Studies met 
de plattelandsbewoners tot onderwerp bleven vaak beperkt tot regio’s of provincies en 
misten hierdoor een vergelijkingsstandaard (bv. Gardenier et al. 2011; Van der ElstVan 
der Lans en Rijk 2006; Rijkers et al. 2011; Scoop 2011; Weenink 2009).
De eerste rapportage binnen deze monitor, Thuis op het platteland, vulde dit hiaat (Steen
bekkers et al. 2006). Afgezet tegen de stad bleek de leefsituatie van de plattelands
bevolking gunstig te zijn en bovendien gunstige ontwikkelingen te laten zien. 
Illustratief hiervoor is de voorsprong van de plattelandsbewoners in lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, de sterke sociale samenhang en de positieve beleving van de 
woonomgeving en veiligheid.
De huidige, tweede rapportage binnen de monitor is uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken (e z) en vormt in grote lijnen een actualisatie van 
de eerste rapportage. Daarnaast gaat deze monitor op zoek naar verschillen binnen 
het platteland. Het platteland is immers verre van eenvormig en maatschappelijke 
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 ontwikkelingen zullen zich in verschillende dorpen op verschillende manieren voltrek
ken. Zicht hierop is belangrijk, aangezien de rijksoverheid op tal van terreinen verant
woordelijkheden overdraagt aan provincies en gemeenten. Lagere overheden krijgen 
hierdoor de mogelijkheid eigen afwegingen te maken en oplossingen voor lokale proble
men te zoeken, waardoor maatwerk mogelijk is. Plattelandsgemeenten zien dit als een 
wenselijke ontwikkeling, omdat zij zien dat ze met andere kwesties worden geconfron
teerd dan stedelijke gemeenten, maar dat ook de variatie tussen plattelandsgemeenten 
om eigen beleid vraagt (P10 2012). Als nadeel heeft decentralisatie echter dat ongewenste 
ongelijkheden tussen gemeenten minder goed in beeld komen. Deze rapportage kan 
zowel de rijksoverheid als provincies en gemeenten zicht bieden op sociale ontwikkelin
gen in diverse typen dorpen in Nederland. Daartoe zal het onderscheid enerzijds tussen 
kleine en grote dorpen en anderzijds tussen afgelegen dorpen en dorpen nabij de stad 
als rode draad door het rapport lopen. Dit levert een vierdeling van dorpse woonmilieus 
of dorpstypen (zie verder § 1.4.3).
De doelstelling van deze tweede rapportage binnen de monitor Sociale staat van het plat-
teland is drieledig. We beogen:
– een brede schets te geven van de leefsituatie van de plattelandsbevolking en ontwik

kelingen hierin in grofweg de afgelopen tien jaar.
– verschillen te laten zien tussen dorpstypen.
– verschillen te laten zien tussen bevolkingsgroepen, waarbij de nadruk ligt op de groe

pen die mogelijk een minder goede leefsituatie hebben.

1.2 Leefsituatie en leefbaarheid

1.2.1 Leefsituatie

Evenals in veel andere publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gebrui
ken we de leefsituatie om de algemene kwaliteit van leven van burgers te beschrijven en 
om groepen te identificeren die hierin achterblijven. Het concept ‘leefsituatie’ beoogt 
op samenhangende wijze de diverse sociale domeinen in kaart te brengen, die volgens 
empirisch onderzoek van belang zijn voor de kwaliteit van leven (Roes 2001; Boelhouwer 
2010). Het gaat bijvoorbeeld om wonen, werk, onderwijs, gezondheid, mobiliteit, sociale 
veiligheid, cultuurparticipatie en deelname aan het maatschappelijke leven. Voor elk van 
deze zaken geldt de veronderstelling dat meer ervan een betere leefsituatie impliceert. 
Omdat dat niet altijd voor iedereen in gelijke mate geldt, en ook minder tast en meet
bare zaken de kwaliteit van leven bepalen, wordt het beeld van de leefsituatie aangevuld 
met het subjectief welzijn. Dit is feitelijk de waardering van de eerdergenoemde aspecten 
gezamenlijk, gemeten door indicatoren van algemene tevredenheid en geluk.
De leefsituatie wordt bepaald door een complex samenspel van factoren. In de eerste 
plaats zijn dit de individuele kenmerken en hulpbronnen. Deze stellen iemand in staat 
de eigen levensomstandigheden te beïnvloeden. Het gaat dan in de eerste plaats om de 
opleiding en het inkomen, maar daarbij zijn ook factoren als de leeftijd, de gezondheid 
en het sociale netwerk bepalend voor de leefsituatie. Ook de overheid is van invloed. 
Deze ondersteunt mensen bij het realiseren van eigen hulpbronnen, bijvoorbeeld met 
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onderwijs of arbeidsmarktbegeleiding, en compenseert bepaalde achterstanden met 
sociale uitkeringen. Bovendien biedt de overheid publieke voorzieningen, zoals open
baar vervoer, sportvelden en parken met bankjes, waarmee ze de leefsituatie direct ver
betert.
Ook de woonomgeving speelt een rol bij de totstandkoming van de leefsituatie. Naast 
de fysieke kwaliteit van de woning en de woonomgeving is ook de sociale context van 
de woonbuurt van invloed. Een schone en veilige omgeving draagt bij aan het welzijn 
van bewoners ter plekke. En wie een baan heeft omdat hij in een regio met veel werk
gelegenheid woont, dankt dit mede aan de kenmerken van de woonomgeving. Er zijn 
verschillende manieren waarop kenmerken van de woonomgeving en de leef situatie van 
bewoners met elkaar samenhangen. Dat bewoners van bepaalde buurten in kleine hui
zen wonen en relatief vaak werkloos zijn, zal vaak niet door de fysieke woonomgeving 
veroorzaakt worden. Waarschijnlijker is het dat bepaalde groepen in de buurt blijven 
wonen wegens hun beperkte individuele hulpbronnen, bijvoorbeeld omdat zij voor 
betere buurten niet in aanmerking komen. In statistische termen spreken we dan van 
een compositieeffect: de samenstelling van de bevolking in de buurt, bijvoorbeeld een 
concentratie van hogere of lagere statusgroepen, is voorspellend voor de kans dat indi
viduele bewoners er een goede of slechte leefsituatie hebben en de kans dat de wijk als 
leefbaar wordt ervaren.
Daarnaast hebben de kenmerken van een buurt wel degelijk effect op de leefsituatie van 
bewoners. Als langs een rustig dorp een snelweg wordt aangelegd of juist een natuur
gebied, als een winkel verdwijnt of een bedrijf haar deuren sluit, zal dit de leefsituatie 
van bewoners veranderen. De leefbaarheid van de woonomgeving kan in zo’n geval wor
den beschouwd als een voorspeller van de leefsituatie van de bewoners.

1.2.2 Leefbaarheid

De leefsituatie is dus niet hetzelfde als leefbaarheid, een begrip dat overheerst in de 
verschillende discoursen over het platteland. Terwijl de leefsituatie betrekking heeft op de 
kwaliteit van leven van bevolkingsgroepen, zegt de leefbaarheid iets over de kwaliteit van 
de woonomgeving. De begrippen zijn wel gerelateerd, want een leefbare woonomgeving 
draagt bij aan de leefsituatie van een bewoner. Deze monitor gaat uit van de leefsituatie, 
maar biedt zicht op verschillende aspecten van leefbaarheid.
De vraag wat een leefbare woonomgeving precies is, is niet eenduidig te beantwoorden. 
In een gangbare definitie gaat het bij leefbaarheid om ‘de mate waarin de leefomgeving 
aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’ 
(Leidelmeijer et al. 2011). Het is dus een invulling die, net als veel andere definities, het 
subjectieve oordeel van bewoners centraal stelt. Om te achterhalen wat leefbaarheid is, 
werden statistische verbanden onderzocht tussen een veelvoud van fysieke en sociale 
kenmerken en de tevredenheid van bewoners met hun woonomgeving. Hieruit werden 
zes dimensies onderscheiden (woningvoorraad, publieke ruimte, voorzieningen, bevol
kingssamenstelling, veiligheid en aanwezigheid van natuur) die samen de Leefbaarometer 
vormen. In deze invulling van het begrip is leefbaarheid een verschijnsel dat zich in de 
directe omgeving van de woning voordoet. Zo in kaart gebracht komen vooral in steden 
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probleembuurten naar voren en lijkt het platteland voorbeeldig leefbaar, aangezien het 
verschraalde voorzieningenniveau daar het enige pijnpunt is. Toegespitst op de leefbaar
heid van het platteland is een ruimere, regionale blik noodzakelijk, aangezien de aan
wezigheid van werkgelegenheid – een aspect dat in de stad doorgaans geen probleem zal 
zijn – op het platteland een belangrijke regionale context is voor de leefbaarheid. Ook 
voor zover het gaat om voorzieningen verschuift de focus steeds meer van de aanwezigheid 
van voorzieningen in het dorp naar de bereikbaarheid van voorzieningen in de regio (ser 
2011; Gardenier et al. 2011; Smit 2009). Verwoord door het voormalige ministerie van l n v 
is een leefbaar platteland ‘een platteland waar het goed leven én werken is; waar sprake 
is van een gezonde economische en sociale basis en van een voorzieningenniveau dat is 
toegesneden op de behoeften van plattelandsbewoners’ (l n v 2004: 19).

1.3 Afbakening van het platteland

In het dichtbevolkte Nederland is de stad nooit ver weg en zijn er nauwe sociale en 
economische relaties tussen platteland en stad (Regiebureau pop 2008; Pommer en 
Wildeboer Schut 2006). Het platteland van Nederland is dan ook niet vergelijkbaar met 
de uitgestrekte plattelandsregio’s in de meeste andere Europese landen (Eurostat 2011). 
Naar internationale standaard wonen er in Nederland heel weinig mensen op het platte
land. De internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(oeso) rekent volgens de eigen internationale maatstaf slechts 70 gemeenten als ruraal, 
waarmee niet meer dan 7% van de Nederlanders op het platteland woont (oeso 2008). 
Volgens een definitie van Eurostat is van de 40 coropgebieden1 alleen ZeeuwsVlaande
ren ‘overwegend ruraal’ en zijn achttien corop gebieden ‘intermediair urbaanruraal’. 
Volgens deze afbakening behoort 9,1% tot de plattelandsbevolking (Eurostat 2010). 
Een iets ruimere afbakening van het begrip platteland volgt uit een beleidsdefinitie die 
gehanteerd wordt in het kader van het Europese Leaderprogramma. In Nederland zijn 
31 zogenoemde Leaderregio’s, die in aanmerking komen voor subsidies voor projecten 
ter bevordering van de leefbaarheid van het platteland. In deze plattelandsgebieden 
wonen 1,9 miljoen inwoners, ofwel 12% van de bevolking (Regiebureau pop 2008: 32).
In tabel 1.1 zijn deze internationale definities van platteland gebundeld, evenals de hier
na behandelde definities die in Nederland worden gebruikt.
Ruim een derde van de Nederlanders geeft desgevraagd aan naar eigen gevoel op het 
platteland te wonen (Steenbekkers et al. 2008). De discrepantie tussen de internationale 
maatstaven en de eigen beleving van Nederlanders wordt mogelijk veroorzaakt doordat 
Nederlanders in hun dichtbevolkte landje eerder geneigd zijn een woonomgeving als 
platteland te beoordelen. Hierbij speelt ook een rol dat er in Nederland ruimtelijk gezien 
altijd duidelijke scheidslijnen tussen stad en land hebben bestaan (Derksen et al. 2008). 
Door een lange geschiedenis in het bewaken van deze grens is het platteland vanuit elke 
stad met een fietstochtje te bereiken. Terwijl de ruimtedruk van concurrerende activi
teiten (industrie, infrastructuur, wonen, recreatie) toch aanzienlijk is, neemt het areaal 
landbouwgrond in Nederland relatief langzaam af (l ei 2012a).
Een afbakening van het platteland die meer recht doet aan de Nederlandse context 
moet dus afdalen naar een lager schaalniveau dan de regio (Janssen en Lammerts 1999). 



26

de d orpenmonitor

Volgens de veelgebruikte afbakening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) 
vormen de nietstedelijke en weinig stedelijke postcodegebieden het platteland. In Thuis 
op het platteland (Steenbekkers et al. 2006) is met deze cbsafbakening gewerkt. Volgens 
deze benadering waren er in 2010 in Nederland 6,3 miljoen plattelandsbewoners, wat 
neerkomt op 37,4% van de bevolking.
Een nadeel van deze afbakening bleek te zijn dat deze ook gebieden omvatte waarin het 
merendeel van de bewoners zelf niet van mening was op het platteland te wonen (Ver
meij en Mollenhorst 2008; Steenbekkers et al. 2008). Vooral ruim opgezette woonwijken 
aan de rand van grotere woonplaatsen werden ten onrechte tot het platteland gerekend. 
In de huidige monitor kiezen we daarom voor een engere afbakening: de weinig stede
lijke postcodegebieden (5001000 adressen/km2) worden alleen tot het platteland gere
kend wanneer ze in nietstedelijke of weinig stedelijke gemeenten liggen3 (zie figuur 1.1). 
Hierdoor vallen vooral veel ruim opgezette dorpstypen en woonwijken aan de randen 
van grote kernen buiten de afbakening. Verder worden ook zogenoemde werkgebie
den (een categorie in de woonmilieutypologie van a bf Research) buiten beschouwing 
gelaten (a bf 2008). De lage bebouwingsdichtheid van werkgebieden is het gevolg van 
de aanwezigheid van grootschalige havens, vliegvelden of industriële complexen en 
reflecteert niet een landelijk karakter. Met deze aangescherpte afbakening komen we in 
2010 uit op 5,3 miljoen plattelandsbewoners ofwel een derde deel van de Nederlandse 
bevolking. Deze definitie bakent het platteland scherper af dan de voorheen gebruikte 
cbsdefinitie, die 37% van de Nederlandse bevolking in 2010 tot de plattelandsbevolking 
zou rekenen.
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1.4 Verschillen binnen het platteland

1.4.1 Kleine versus grote dorpen

Als het gaat om de directe leefomgeving is het leven in kleine dorpen anders dan in 
grotere dorpen. Bewoners van kleine dorpen wonen bijvoorbeeld dichter bij de natuur 
en het groene landschap. Maar ook met de landelijke ongemakken hebben de be woners 
van kleine dorpen meer te maken. De meeste voorzieningen zijn verdwenen, waardoor 
bewoners sterk aangewezen zijn op de auto. Ook het draagvlak van de overgebleven 
voorzieningen is bij een klein aantal bewoners beperkt en de continuïteit van het 
voorzieningenniveau daardoor onzeker. Hier staat tegenover dat in een kleine, over
zichtelijke gemeenschap met een sterke sociale samenhang initiatieven (bv. om de 
leefbaarheid te verbeteren of voorzieningen in stand te houden) mogelijk gemakkelijker 
van de grond komen dan in grotere gemeenschappen.
In deze publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grotere dorpen. Deze 
worden onderscheiden op basis van de stedelijkheid van het postcodegebied. Nietstede
lijke postcodegebieden (oa d van max. 500 adressen/km2) worden beschouwd als kleine 
dorpen, weinig stedelijke gebieden (oa d van max. 5001000 adressen/km2) als grote dor
pen. Uit een vergelijking van de postcodegebieden met de bevolkingskernen van het cbs 
(Vliegen et al. 2006) blijkt dat van de bevolkingskernen met minder dan 4000 inwoners 
meer dan 90% tot de kleine dorpen worden gerekend (zie figuur 1.1). De categorie 'kleine 
dorpen' bestaat voor een derde uit bewoners die volgens de bevolkingskernenindeling in 
het buitengebied wonen en voor ruim 50% uit kernen tot 4000 inwoners. 
Grofweg ligt de grens tussen grote en kleine dorpen bij ongeveer 5000 inwoners. In de 
‘grote dorpen’ is er qua bevolkingsomvang meer spreiding: 72% van de personen in deze 
categorie woont in een dorp met 400013.000 inwoners. Hierboven ligt globaal de grens 
waarboven de bewoners hun dorp niet meer tot platteland rekenen. Overigens bestaan 
grote dorpen vaak uit twee postcodegebieden die kunnen verschillen in stedelijkheid, 
zodat het goed mogelijk is dat maar een deel van het dorp tot het platteland behoort.
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Figuur 1.1

Verdeling van grote en kleine dorpen in Nederland, in cbs-bevolkingskernen, naar bewoners-

aantallen, 2009 (in procenten)
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1.4.2 Dorpen bij de stad versus afgelegen dorpen

Naast de directe woonomgeving is ook de wijdere omgeving bepalend voor de leef
situatie. Vooral een stad in de omgeving heeft een grote impact. Een stad biedt volop 
mogelijkheden voor werk en vooral banen waarvoor een hoger opleidingsniveau vereist 
is, worden in stedelijk gebied aangeboden. Daarbij biedt een stad een scala aan groot
stedelijke voorzieningen zoals een hoogwaardig cultuuraanbod, sportvoorzieningen, 
speciaalzaken, opleidingsinstituten en ziekenhuizen. Hoewel bewoners van dorpen bij 
de stad eerder te maken krijgen met de keerzijden van de stad, zoals files en onveilig
heid, draagt de nabije stad sterk bij aan de gewildheid van landelijke woonplekken. 
Dit blijkt onder meer uit de relatief hoge woningprijs (Visser en Van Dam 2006) en de 
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vele verhuisbewegingen in de regio (Latten en Kooiman 2011). Zelfs als zich op het platte
land rond de stad geen fysieke verstedelijking voordeed, was er toch sprake van ‘mentale 
verstedelijking’. Omdat dorpsbewoners rond de stad sterk op de stad georiënteerd zijn, 
zijn ze minder op het dorpsleven gericht en zijn lokale tradities er veel minder belangrijk 
(Simon et al. 2007; Vermeij en Mollenhorst 2008).
Voor afgelegen dorpen spelen afstanden een nog belangrijkere rol in het dagelijkse leven. 
De auto brengt de meeste dorpsbewoners naar voorzieningen in de centrum dorpen of de 
stad en naar banen in of buiten de regio. Veranderde mobiliteitspatronen en de moderne 
mogelijkheden van online winkelen hebben sterk bijgedragen aan een het slinkende 
draagvlak van voorzieningen in de meeste kleine dorpen en daardoor een verschraald 
voorzieningenniveau. Onderwijsvoorzieningen zijn per definitie op afstand, basisscholen 
misschien in het buurdorp en voortgezet onderwijs in het centrumdorp of de stad. Het 
dagelijks overbruggen van de grote afstanden tot hogere opleidingen en werk is voor veel 
jongeren ondoenlijk; zij trekken vaak naar de stad of stadsrand, niet in het minst vanwege 
de beperkte huisvestigingsmogelijkheden voor starters in de dorpen.
In de grotere afgelegen dorpen is de bevolkingsdynamiek tamelijk beperkt, doordat er 
een behoorlijk voorzieningenpakket aanwezig is. Dit in tegenstelling tot de kleine afgele
gen dorpen, die twee uitersten vertonen: ofwel een stevige verhuisdynamiek, ofwel een 
uiterst stabiele bevolking (Gardenier et al. 2011). In de minst dynamische landelijk gele
gen dorpen zal een groter deel van de bevolking tot de geboren en getogen dorpelingen 
behoren (Steenbekkers et al. 2008), wat bijdraagt aan de saamhorigheid, de identiteit en 
de culturele tradities in de dorpen. De werkgelegenheid in de afgelegen dorpen is van een 
wat lager arbeidsniveau en sluit daardoor aan bij het gemiddeld lagere opleidingsniveau 
van de bevolking (Gesthuizen 2006). Een deel van de dorpsgemeenschappen zal prima in 
staat zijn om aan de leefbaarheid van het dorp te werken. In de dorpen waar collectieve 
inzet niet vanzelfsprekend is, zouden kwetsbare groepen te kampen kunnen krijgen met 
een minder ideale leefsituatie.
In deze rapportage maken we onderscheid tussen dorpen bij de stad en meer afgelegen 
dorpen. Onder dorpen bij de stad rekenen we postcodegebieden van waaruit bewoners 
binnen vijftien minuten over de weg (buiten de spits) minimaal 150.000 personen kun
nen bereiken.6 Het kan zijn dat een postcodegebied bij één stad van die omvang ligt, maar 
het kan ook zijn dat deze tussen twee of meer steden in ligt, die er samen voor zorgen dat 
bewoners zo veel mensen kunnen bereiken.

1.4.3 Dorpstypen

Het kruisen van het eerdere onderscheid tussen kleine en grote dorpen met het onder
scheid van afgelegen dorpen en dorpen nabij de stad levert een vierdeling van dorpse 
woonmilieus op die de rode draad zal vormen door dit rapport (zie tabel 1.2). De vier 
dorpstypen kunnen beschouwd worden als een gradiënt van landelijkheid. De kleine 
afgelegen dorpen zijn het summum van landelijkheid; vrijwel alle bewoners ervan vinden 
dat zij op het platteland wonen. In de grote dorpen bij de stad herkent een aanzienlijk 
deel van de bewoners zich hier niet in. Om een beeld te vormen bij de vier categorieën 
dorpen zijn in kader 1.1 beknopt enkele voorbeelden en karakteristieken beschreven.
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De categorieën zijn niet even groot. Op het platteland rond de stad wonen meer plat
telandsbewoners in grote dan in kleine dorpen; op het afgelegen platteland is dit 
om gekeerd. De kleine afgelegen dorpen zijn hiermee de grootste categorie.

Tabel 1.2

Aandeel van de Nederlandse bevolking dat bevestigend antwoordde op de vraag: ‘Woont u momen-

teel voor uw gevoel op het platteland?’, naar dorpstype, 2010 (in absolute aantallen en in procenten)

aantal 
 inwoners
(× 1000)

aandeel van  
de Nederlandse 
bevolking  
(in procenten)

aandeel van de 
 plattelandsbevolking  
(in procenten)

aandeel bewoners dat naar 
eigen zeggen op het platte-
land woont (in procenten)

groot dorp bij stad 1.137 6,9 21,4 61
klein dorp bij stad 921 5,6 17,3 79
groot dorp afgelegen 1.305 7,9 24,6 70
klein dorp afgelegen 1.947 11,8 36,7 92
totaal platteland 5.311 32,1 100,0 79
stedelijk gebied 11.251 67,9 18
Nederland 16.562 100,0 34

Bron: scp (c v '10) en cbs (stedelijkheid 2010) scp-bewerking

In figuur 1.2 is weergegeven hoe de vier dorpstypen over het land verspreid zijn. De  grijze 
gebieden zijn de stedelijke postcodegebieden die buiten de plattelandsdefinitie vallen. 
Deze zullen in dit rapport met het label ‘stad’ als referentiecategorie worden opge
nomen. Uit de figuur blijkt dat de drie noordelijke provincies en Zeeland overwegend 
afgelegen dorpen hebben en daardoor vrijwel volledig als perifeer zijn aan te merken. 
Daarnaast zijn de Kop van NoordHolland, delen van Overijssel, het Rivierengebied en 
de Peel overwegend perifeer platteland. Het platteland bij de stad bevindt zich in de 
eerste plaats rond en tussen de vier grote steden van de Randstad. Verder zijn er twee 
‘uitlopers’: de Brabantse stedenrij vanuit Rotterdam tot aan Eindhoven en Nijmegen, en 
de noordelijke rij van Alkmaar tot aan Arnhem. Het rivierengebied hier tussenin lijkt 
een nieuwe invulling te geven aan het begrip Groene Hart. Verder zijn nog vier stedelijk 
agglomeraties waar het periurbane platteland tegenaan ‘geklonterd’ ligt: rond Parkstad 
Limburg, de Hanzesteden, de Twentse stedenrij en Groningen.
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Figuur 1.2

Verdeling van postcodegebieden in Nederland, naar vier dorpstypen en de referentiecategorie stad, 

2009
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Bron: cbs (stedelijkheid 2010) en Goudappel Coffeng (bereikbaarheidskaart) scp-bewerking
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Kader 1.1 Voorbeelden van de vier dorpstypen
Wie zich een voorstelling wil maken van grote dorpen bij de stad kan denken aan een recrea-
tiedorp zoals Loosdrecht, een villadorp zoals Haren, maar ook aan Maaskantje, Landsmeer, 
Twello of Paterswolde. Dat laatstgenoemde dorp is zelf weliswaar vrij klein, maar ligt tegen 
Eelde aan, waardoor ze samen ruim 10.000 inwoners hebben. Een ander voorbeeld is het Bra-
bantse Terheijden, een dorp met 6000 inwoners, gelegen aan het riviertje de Mark en de A59. 
Inwoners hebben de keuze uit vrij veel voorzieningen, waaronder twee supermarkten, drie 
basisscholen en zeven restaurants. Maar wie naar een theater of bioscoop wil of voortgezet 
onderwijs volgt, moet naar Oosterhout of Breda, waarvan de buitenwijken op 4 kilometer en 
het centrum op 7 kilometer afstand ligt.
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5 kilometer5 kilometer

Voorbeelden van kleine dorpen bij de stad zijn Nieuwersluis, Nispen en Zuidwolde (bij Groningen). 
Een iets groter voorbeeld is Meerkerk, dat tussen de rivieren ligt, maar ook aan de A12, waar-
door Gorinchem, Vianen, Nieuwegein en Utrecht goed bereikbaar zijn.
Het Noord-Hollandse Ilpendam is met 1800 bewoners qua omvang een gemiddeld voorbeeld. 
Op 2 kilometer afstand ligt Purmerend en met een kwartier rijden is men in Amsterdam. Het 
dorp biedt niet genoeg draagvlak voor een supermarkt, maar een dorpscafé is er wel en ook 
een yoga-instituut en een sportschool. Sinds 2011 beschikt het dorp over een brede school, 
waarin behalve twee basisscholen ook kinderopvang en een servicepunt van de bibliotheek 
gevestigd zijn. Een leegstaand voormalig bejaardentehuis wacht nog op een nieuwe invulling; 
de betrokken woningcorporatie heeft  laten weten voorlopig niet aan de ‘onrendabele investe-
ring’ te kunnen beginnen (Noordhollands Dagblad 2012).
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Kader 1.1 (vervolg)
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Voorbeelden van grote afgelegen dorpen zijn Medemblik, Wilnis, Breskens, Deurne, Epe, Grou en 
Appingedam. Net als deze dorpen heeft  ook het Friese Kollum vanouds een centrumfunctie in 
de regio. De 5000 inwoners kunnen gebruikmaken van twee supermarkten, drie basisscholen 
en een scholengemeenschap waar ook Fries gegeven wordt. Verder heeft  het dorp onder meer 
een fi lmhuis, een v v v-kantoor, drie kledingwinkels en een Hema. Wie meer wil, kan naar 
 Buitenpost op 5 kilometer afstand. Dit dorp is niet veel groter, maar beschikt wel over een 
station. Dokkum ligt op 12 kilometer afstand. Met maar 13.000 inwoners biedt Dokkum ver-
schillende stedelijke voorzieningen zoals een ziekenhuis, een roc en een theater.
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Kader 1.1 (vervolg)
Onder de vele kleine afgelegen dorpen vallen bijvoorbeeld Groet, Heukelum, Oirlo, Itt ervoort, 
Den Ham, Ens, Sloten, Jislum en Schildwolde. Ook Zoutelande aan de kust van het Zeeuwse 
Walcheren is een klein afgelegen dorp. Aanvankelijk leefden bewoners voornamelijk van de 
landbouw, maar tegenwoordig affi  cheert het dorpje zich als de Zeeuwse rivièra7. Dankzij het 
bloeiende toerisme ontbreekt het de kleine 1500 bewoners – zeker in de zomer – niet aan ho-
recavoorzieningen en kunnen centraal wonende bewoners zelfs gebruikmaken van gratis wifi . 
Ook is er een kleine supermarkt, een basisschool en een kerk die in 2011 met behulp van een 
Europese en provinciale subsidie en vrijwilligers werd gerenoveerd. Na een lange periode van 
planvorming zal het dorp de komende jaren een nieuwe inrichting krijgen, die voorziet in een 
nieuwe brede school met een dorpshuis, nieuwe parkeerplekken en een grotere supermarkt. 
Hoewel Zoutelande nogal afgelegen ligt, zijn stedelijke voorzieningen niet ver: zowel Vlissin-
gen als Middelburg is ongeveer 10 kilometer van het dorp verwijderd.
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1.4.4 Een mooie ligging

Naast de vierdeling van dorpen zullen nog twee dimensies in het rapport naar voren 
komen om ontwikkelingen in de leefsituatie te beschrijven. De eerste hiervan is de 
‘mooie ligging’, die wordt afgelezen aan de aantrekkelijkheid van het omringende land
schap (Verwest en Van Dam 2010).
Wat wordt mooi gevonden? Mensen hechten veel waarde aan het groen en de ruimte in 
hun woonomgeving (Van Dam et al. 2003), waarbij de voorkeur van veel Nederlanders 
uitgaat naar een gevarieerd en natuurlijk landschap (Steenbekkers et al. 2008). Andere 
factoren die een dorpsomgeving mooi kunnen maken, zijn een historische uitstraling 
van de dorpskern en een aantrekkelijke woningvoorraad. In de lijn van het platt elands
ontwikkelingsbeleid (zie § 1.5.1) zijn een mooi landschap en een cultuur historische iden
titeit waardevol voor een dorp of regio, omdat ze bewoners en recreanten  aantrekken en 
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mogelijkheden voor maatschappelijke bedrijvigheid bieden. Internationaal onderzoek 
laat zien dat dorpen bij mooie natuurgebieden meer groeien en economisch bloeien 
dan minder fraai gelegen dorpen (Deller et al. 2001). In Nederland vertaalt de invloed 
van landschap en natuur zich in de huizenprijs, maar dit effect is minder dan de nabij
heid van de stad (Bijker en Haartsen 2010; Visser en Van Dam 2006). Voor een dorp in een 
mooie omgeving betekent dit een instroom van relatief oudere, welgestelde en hoog
opgeleide bewoners (Elbersen 2001). Relatief vaak zijn deze afkomstig uit een stad en op 
zoek naar een fraaie woonomgeving met veel saamhorigheid, terwijl nieuw komers in 
minder mooie plattelandsgebieden om praktische redenen voor hun nieuwe dorp kiezen 
(Bijker en Haartsen 2010).
Als operationalisatie van een mooie landschappelijke ligging maken we gebruik van de 
Belevingsgis versie 2 van Alterra (RoosKlein Lankhorst et al. 2005). De Belevingsgis 
kent aantrekkelijkheidscores toe aan ruimtelijke eenheden op basis van een empirisch 
tot stand gekomen model. In dit model is een leefomgeving mooier als er meer natuur 
is, meer reliëf, meer historisch kenmerkende bebouwing en minder horizonvervuiling 
en stedelijkheid. We gebruiken hier het gemiddelde van de aantrekkelijkheidscore voor 
het landschap binnen een straal van 2 kilometer en die binnen een straal van 5 kilome
ter. Hierdoor weegt de nabije omgeving zwaarder mee dan de wijdere om geving. Bijzon
der mooie gebieden zijn gebieden die uitgedrukt in rapportcijfers gemiddeld hoger dan 
een 8 scoren (bv. de dorpjes van GulpenWittem in het ZuidLimburgse heuvellandschap 
en Nunspeet op de Veluwe). We zullen deze categorie verder aanduiden met ‘mooi’.of 
'bijzonder mooi'. De grote middencategorie, namelijk de gebieden die een rapportcijfer 
tussen 7 en 8 scoorden, en de gebieden die een 7 of lager scoorden, worden hier verder 
aangeduid als ‘minder mooi’. Dit neemt niet weg dat vrijwel alle kleine afgelegen dorpen 
boven de 7 scoren. Gemiddeld krijgen de kleine afgelegen dorpen met 8,1 de hoogste 
rapportcijfers (de kleine dorpen bij de stad scoren gemiddeld 7,9). Om analyses op dit 
punt niet onnodig complex te maken, spitsen we ons in dit rapport toe op de vergelijking 
van de bijzonder mooi en minder mooi gelegen dorpen binnen de kleine afgelegen dor
pen.8 De kleine dorpen die ver van de stad gelegen zijn, zijn het meest prototypisch voor 
het platteland en door hun afstand tot stedelijke dynamiek de ontwikkelingen in deze 
dorpen vermoedelijk het meest afhankelijk van hun eigen kenmerken. Daar komt als 
pragmatisch argument bij dat ze getalsmatig de grootste groep vormen (zie figuur 1.3).
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Figuur 1.3

Verdeling van afgelegen kleine dorpen over meer en minder mooie gebieden in Nederland, 2009
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Bron: Roos-Klein Lankhorst et al. (2005) scp-bewerking
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1.4.5 Bevolkingsafname en krimpgebieden

Als tweede dimensie zal ook de bevolkingsafname aan de orde komen. Wegens de 
beleidsrelevantie heeft dit onderwerp de afgelopen jaren aanleiding gegeven voor een 
grote hoeveelheid rapporten, waarin naast de demografische kant steeds vaker de 
leefbaarheid van krimpgebieden en de leefsituatie van bewoners aan de orde komen. 
Dit onderzoek bevindt zich over het algemeen in een verkennende fase. Verschillen wor
den nog niet altijd begrepen en oorzaak en gevolg zijn nog niet goed uit elkaar te halen. 
Ook in dit rapport wordt het onderwerp verkennend behandeld. Anders dan onderzoek 
dat krimpgebieden onderscheidt op basis van bevolkingsprognoses, richten wij ons op 
de gebieden die daadwerkelijk al enige tijd met krimp te maken hebben. Tot platteland 
met bevolkingsdaling rekenen we het platteland dat deel uitmaakt van een gemeente 
waarvan het aantal inwoners tussen 2004 en 2009 met minimaal 2% is gekrompen.9 De 
Topkrimpgebieden OostGroningen, Delfzijl en Parkstad Limburg zijn hier goed in te 
herkennen. Het gaat om 50 gemeenten, zoals Loppersum (Groningen) met 4,8% krimp 
en Valkenburg aan de Geul (Limburg) met 4% krimp. Hoewel ZeeuwsVlaanderen als Top
krimpgebied is aangewezen, blijft de bevolkingskrimp in deze gemeenten in de periode 
20042009 onder de hier gehanteerde drempel (Sluis 1,73% en Terneuzen 0,47%). Daarom 
is dit gebied in figuur 1.4 niet als krimpgebied terug te vinden. Ook hier zullen we ons in 
de analyses voornamelijk op de kleine afgelegen dorpen richten.

1.5 Plattelandsbeleid in het kort

1.5.1 Van productieruimte naar consumptieruimte

Het recente plattelandsbeleid heeft zijn oorsprong in de omslag die zich in de loop van 
de afgelopen eeuw voltrok in de landbouw. Als gevolg van mechanisatie en industriali
sering namen de schaal en de intensiteit van het agrarische bedrijf enorm toe. Doordat 
de agrarische beroepsbevolking steeds kleiner werd, ging het agrarische bedrijf steeds 
minder de basis vormen voor het leven en de gemeenschappen op het platteland. Veel 
minder plattelandsbewoners vonden er werk en omdat ook het voorzieningenaanbod 
zich steeds meer concentreerde in grotere kernen en steden, bestond in de jaren zes
tig de vrees dat het platteland nog maar weinig te bieden zou hebben voor bewoners 
( Bouman 1959).
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Figuur 1.4

Verdeling van afgelegen kleine dorpen in Nederland, naar krimp- en overige gemeenten, 2004-2009
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40

de d orpenmonitor

Het inzicht groeide dat het platteland naast het produceren van voedsel ook kwaliteiten 
te bieden had zoals rust, natuur, landschap en cultuurhistorie, en dat het ook andere 
maatschappelijke functies kon vervullen. In de jaren zeventig werd ingezien dat het plat
teland aantrekkelijk was als woongebied. Later kwam ook het besef dat het platteland 
een passend decor zou zijn voor recreanten en toeristen, en een heilzame omgeving voor 
doelgroepen die gebaat zijn bij rust. Daarnaast liggen er sinds het begin van dit millen
nium publieke claims op het platteland voor zaken als natuurbehoud, bio diversiteit, 
infrastructuur, waterbeheersing, energieopwekking en de productie van biobrand
stoffen (r l g 2004b). De Raad voor het Landelijk Gebied (r l g 2009a) vat deze transitie 
naar een meer collectieve functie samen met de term ‘vermaatschappelijking van het 
platteland’.
Als onderdeel van het beleid zijn de afgelopen decennia aanzienlijke investeringen 
gedaan in de kwaliteiten van het platteland (Belvédère, Mooi Nederland, Agenda Land
schap) en de natuur (Ecologische Hoofdstructuur (ehs)), die echter een beperkte uit
werking hebben gehad (pbl 2008). Zo is de aansluiting van versnipperde natuurgebieden 
in de ehs in de periode 20052011 voor 25% gerealiseerd (cbs/pbl/w ur 2012a). Hoewel 
cultuurhistorische landschapselementen zoals houtwallen en meanderende riviertjes 
veranderden van onhandige obstakels in gewaardeerde symbolen van regionale eigen
heid, zorgden verstedelijking en schaalvergroting in de landbouw voor een verdere 
teruggang van de algemene landschapskwaliteit (pbl 2008). Volgens de Reconstruc
tiewet zijn intensieve varkensbedrijven sinds 2005 zo veel mogelijk ruimtelijk gecon
centreerd, zodat omwonenden (en recreanten) minimaal geconfronteerd worden met 
de bijbehorende geuroverlast en ontsierende bebouwing. De bundeling van intensieve 
veehouderijbedrijven in landbouwontwikkelingsgebieden binnen het reconstructie
gebied is toegenomen van 12% in 2000 naar 16% in 2008 (cbs/pbl/w ur 2010b). Ook 
wordt de verstedelijking op afstand gehouden door middel van groene corridors tussen 
de stad en het platteland (cbs/pbl/w ur 2011), en wordt de groene ruimte toegankelijker 
gemaakt, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van wandel en fietsroutes en het herstel
len van kerkenpaden.
De vermaatschappelijking van het platteland bracht ook met zich mee dat burgers en 
maatschappelijke organisaties steeds meer betrokken werden bij de besluitvorming over 
veranderingen op het platteland (Overbeek en Vader 2009). Veel initiatieven kwamen 
bottomup tot stand door samenwerking van burgers, bestuurders, boeren en andere 
ondernemers. Beleid dat deze samenwerkingsverbanden stimuleerde, gold in de jaren 
negentig alleen voor elf geselecteerde zogenoemde Waardevolle Cultuurlandschappen, 
maar werd later met de Agenda Vitaal Platteland verbreed naar het hele platteland (l n v 
2004). Vanuit Europa wordt deze manier van gebiedsontwikkeling sinds de jaren negen
tig aangewakkerd met Leadersubsidies, die gericht zijn op de verbetering van de sociale 
en economische vitaliteit van het platteland. Ook stad en het platteland gaan hierbij 
verbindingen aan. Zo werken agrariërs en stedelijke ondernemers met maatschap
pelijke organisaties aan regionalisering van voedselmarkten, waarbij vaak duurzaam 
geproduceerd voedsel afzet vindt in nabijgelegen steden. Ook burgers kunnen een rol 
vervullen in stadlandverbindende coöperaties, bijvoorbeeld door mee te praten over 
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 investeringen en strategieën, mee te werken aan beheren en oogsten, en mee te delen in 
de opbrengsten en de winst.

1.5.2 Hedendaags plattelandsbeleid

Met het kabinetRutte I verdween het beleidsenthousiasme voor het verfraaien van het 
platteland, zoals met de programma’s Mooi Nederland, Agenda Landschap en de Ecologi
sche Hoofdstructuur werd gestimuleerd. Subsidies voor natuurbehoud en ontwikkeling 
werden teruggeschroefd en bij omstreden natuurontwikkeling, zoals in de Hedwige
polder, kregen de negatieve sentimenten van bewoners meer gehoor. Wel stimuleerde 
het kabinet de vermaatschappelijking van de landbouw en beloonde ze agrariërs (in 
navolging van het Europese beleid) voor maatschappelijk gewenste inspanningen, zoals 
landschapsonderhoud, het verbeteren van dierenwelzijn en milieu en waterbeheer 
(Regeerakkoord 2010; t k 2011/2012a).
Het enthousiasme voor bottomup initiatieven bleef wel bestaan. Op verschillende 
manieren – variërend van proeftuinen tot een werkboek (bz k 2012) – probeerde het kabi
netRutte I gemeenten te motiveren initiatieven van bewoners gericht op het verbeteren 
van de leefbaarheid te stimuleren (Agenda Burgerschap). Ook de in 2007 ingevoerde Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd gekarakteriseerd door verantwoordelijk
heden die overheden bij bewoners neerleggen. In het kader van de Wmo kregen gemeen
ten de taak om de lokale sociale samenhang te versterken, waarmee bewoners meer 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen zouden moeten nemen. In het kader van 
deze wet ondersteunden gemeenten bijvoorbeeld culturele voorzieningen, informele 
zorg, open eettafels, klussendiensten, sportfaciliteiten, collectief doelgroepenvervoer, 
levensloopbestendige woningen, vrijstelling van gemeentelijke belastingen en rolstoel
toegankelijke gebouwen (De Klerk et al. 2010).
Ondertussen had het kabinetRutte I wel oog voor de bereikbaarheid van voorzieningen 
op het platteland. Zo formuleerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(v ws) de ambitie om de bereikbaarheid van sport en zorgvoorzieningen te verbeteren 
(v ws 2011).
Ook investeerde het kabinet in het economisch concurrentievermogen van de agrarische 
sector. Het agrofoodcomplex (tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en de bijbehorende 
verwerkende en toeleverende bedrijven) beschouwde ze als een topsector, die een sterke 
concurrentiepositie dankt aan effectieve toepassing van innovatieve technologische 
kennis (t k 2010/2011a) en hierin ondersteund moet worden. Onder de economische top
gebieden – waar de clustering van bedrijven tot voordelen zoals innovatiekracht kan lei
den – behoren onder meer de zogenoemde greenports Westland, Venlo en de Bollenstreek 
(Regeerakkoord 2010; I&M 2011). Deze zijn echter nauwelijks nog als plattelandsregio’s 
aan te merken. Onder het kabinetRutte II wordt dit economische beleid gecontinueerd. 
Voor de toekomst van het natuurbeleid wordt gezocht naar manieren om nieuwe toepas
singen te zoeken voor natuur en zo meer draagvlak voor natuur en natuurbeleid te vin
den onder Nederlanders (t k 2012/2013).
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1.5.3 Bevolkingsafname

Doordat de economische bedrijvigheid en de bevolking zich steeds meer concentreren 
in de stedelijke gewesten van het land (De Groot et al. 2010; pbl 2011), doen zich in de 
periferie van Nederland ingrijpende demografische veranderingen voor (r l g 2009b; 
Terluin 2010). Terwijl veel centraal gelegen regio’s groeien, kampen perifeer gelegen 
gemeenten met een structurele bevolkingsdaling en vergrijzing. Ook de ‘anticipeer
gebieden’, waar de demografische omslag zich naar verwachting binnen enkele jaren 
zal aandienen, liggen vooral aan de randen van het land. Het zijn vooral de jongeren en 
jongvolwassenen met de beste vooruitzichten die deze regio’s verlaten (Das en De Feijter 
2009; Latten en Annema 2011; Thissen et al. 2010a), waardoor deze gebieden te kampen 
hebben met bevolkingsafname, vergrijzing en afname van het sociaal kapitaal.
Deze ontwikkelingen raken zeker niet alleen het platteland. Parkstad Limburg bij
voorbeeld, een regio die zowel kampt met bevolkingsafname als met economische 
achteruitgang (Latten en Musterd 2009), is overwegend stedelijk. Ze raken ook niet het 
hele platteland. Wel is er juist in de perifere regio’s (waar zich krimp voordoet) ook veel 
platteland. In sommige regio’s krimpen de kleine dorpen minder dan de grotere kernen 
(Gardenier et al. 2011), in andere juist meer (Provincie Fryslân 2010b). In ieder geval lijkt 
krimp de bewoners van kleine dorpen het meest direct te raken (r l g 2009b), vooral 
die in de minder positief beleefde landschappen in perifere regio’s (Van Nimwegen en 
Heering 2009). De afname van het draagvlak voor winkels, basisscholen en andere voor
zieningen leidt hier snel tot een achteruitgang van het aanbod. En vertrekkende jonge
ren en leegstand van woningen leiden algauw tot bestuurlijke onrust (Verwest en Van 
Dam 2010).
Langdurige bevolkingsdaling zal ingrijpende effecten hebben op de regio’s die ermee te 
maken krijgen. In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling nemen de overheden 
een accepterende houding aan (Rijk/v ng/ipo 2009). Waar gemeenten aanvankelijk de 
krimp een halt probeerden toe te roepen door te bouwen, is nu het besef doorgedrongen 
dat de bevolkingsafname niet te stoppen is, maar vraagt om een transitie, waarvan ook 
het terugbrengen van het aantal voorzieningen deel uitmaakt. Centraal in de overheids
visie staat het samenwerken op het lokale en regionale niveau. Hoewel de krimp zeker 
niet met rijksgeld opgelost zal worden, ondersteunt het rijk de transitie met het facilite
ren van experimenten waarmee nieuwe oplossingen voor de veranderende  situatie wor
den getest (Kuindersma et al. 2010).

1.5.4 Aandachtspunten voor beleid

Zoals uit voorgaande blijkt, is het plattelandsbeleid op rijksniveau naar de achtergrond 
verdwenen en resteert alleen nog generiek beleid uit aanpalende beleidsterreinen. 
Op nationaal niveau worden nauwelijks nog concrete beleidsdoelstellingen voor het 
platteland geformuleerd, behalve die welke uit Europees beleid voortkomen. Toch is 
het onmiskenbaar dat sociale en culturele ontwikkelingen zich anders voordoen op 
(delen van) het platteland dan in meer stedelijke gebieden. Zoals ook in de vorige moni
tor Thuis op het platteland bleek, zal er aandacht nodig blijven voor hardnekkige sociale 
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 achterstanden in bepaalde bevolkingscategorieën, dorpen en regio’s, die met generiek 
(sociaal) beleid niet worden opgelost. De bedoeling is dat de brede sociale schets van 
plattelandsgebieden een waardevolle achtergrond vormt bij actuele beleidsvorming 
door provinciale en gemeentelijke overheden. Hier zullen beknopt enkele voorbeelden 
van maatschappelijke kwesties worden besproken, waarvan we verwachten dat die 
 speciale aandacht vragen in toekomstig plattelandsbeleid.
Vergrijzing is een belangrijk aandachtspunt voor het platteland. De bevolking van het 
platteland is gemiddeld ouder dan die in de stad (zie § 2.1). Speciale aandacht vraagt in 
dat kader de dubbele vergrijzing van de groep kwetsbare ouderen, wat betekent dat deze 
groep ouderen (ongeveer vanaf 75 jaar) niet alleen getalsmatig steeds groter wordt, maar 
ook dat mensen meer jaren van hun leven in kwetsbare gezondheid doorbrengen (Van 
Campen et al. (nog te verschijnen)). Naar schatting kan 25% van de zelfstandig wonende 
65plussers als kwetsbaar worden aangemerkt (Van Campen 2011). Gemeenten zijn ver
antwoordelijk voor het realiseren van de algemene beleidsdoelstelling, namelijk dat 
ouderen zo lang mogelijk participeren in de samenleving en zelfstandig blijven wonen, 
natuurlijk met de noodzakelijke ondersteuning en zorg van hun sociale om geving. 
Gemeenten en huisartsen dragen hier een formele verantwoordelijkheid. De crux 
in de zorg voor kwetsbare medeburgers blijft echter de informele zorg uit de sociale 
omgeving van de hulpbehoevende. Vaak zijn het buitenstaanders die signaleren dat de 
zelfredzaamheid van een persoon achteruitgaat, dat iemand bijvoorbeeld de deur niet 
meer uit komt. Sociale controle is in dit kader een gunstige kwaliteit, die veel dorps
gemeenschappen gaandeweg zijn kwijtgeraakt. Hulpbehoevenden zijn enerzijds minder 
zichtbaar in de gemeenschap, anderzijds vinden ze het vaak moeilijk om een hulpvraag 
te stellen. Dus zal er actief moeten worden omgezien naar kwetsbare burgers. De uit
daging is om de formele en informele netwerken te verknopen tot een efficiënt systeem 
om adequate hulp en begeleiding te bieden en om hulpbehoeften in de dorpsbevolking 
te signaleren.
Vanwege de groeiende groep kwetsbare ouderen op het platteland vraagt ook het voor
zieningenaanbod op het platteland extra aandacht (zie § 6.2). De situatie van afwezig of 
verschraald aanbod in het dorp is voor de mobiele plattelandsbevolking vaak ‘slechts’ 
een bereikbaarheidsprobleem. De minder mobiele bevolking moet zich echter neerleg
gen bij de beperkingen of – in geval er informele hulp wordt geboden – bij de afhanke
lijkheid van anderen. In het recente kabinetsbeleid heeft zich een verdere verschraling 
van private en collectieve voorzieningen afgetekend. Dit ontlokt de vraag of het platte
land gaandeweg minder leefbaar zal worden voor specifieke groepen in de plattelands
bevolking, zoals de groeiende groep ouderen, de kinderen en jongeren, degenen die 
zonder eigen vervoer geen passende arbeid kunnen vinden. Met het oog op leerlingen 
en gehandicaptengroepen zijn er collectieve vervoerssystemen in het leven geroepen die 
een deel van de vervoersproblemen moeten oplossen. Maar voor vervoer op incourante 
tijden of naar afgelegen bestemmingen bieden openbaarvervoerssystemen en zelfs 
vraagafhankelijk vervoer nog geen efficiënte en klantvriendelijke oplossingen. Voor 
provincies en bovengemeentelijke organisaties lijkt gebiedsgewijze samenwerking aan 
doelgroepenvervoer nog een grote uitdaging te zijn (Kpv v 2012b).
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Bepaalde regio’s hebben al enige tijd problemen om hun economie en de werkgelegen
heid te stimuleren. In de noordelijke provincies is het een oud probleem (Boneschansker 
en Hospers 2009), maar inmiddels gaat dit op voor vrijwel alle landelijke corop regio’s 
in Nederland (zie § 2.2). Met het topsectorenbeleid investeert het rijk in de main-, brain- 
en greenports, de omliggende stedelijke gebieden en de verbindende infrastructuur. 
De vraag is of hiervan enige stimulans naar de regionale economie en de werkgelegen
heid in de landelijke regio’s zal uitgaan. Bij een stagnerende regionale economie zouden 
zich nieuwe achterstanden kunnen voordoen, met sociaaleconomische problemen 
van dien. Een risico is bijvoorbeeld de mismatch tussen een aanbod van vooral lager 
gekwalificeerde banen en een aanbod van vooral hoogopgeleide werknemers. Of dat 
door een ongunstig vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven deze regio’s nauwelijks 
nieuwe werkgelegenheid aantrekken en de zeer beperkte instroom van nieuwkomers de 
woningmarkt niet in beweging brengt. Zulke factoren dragen bij aan een opeenstapeling 
van sociaaleconomische achterstanden in bepaalde regio’s, wat zich lokaal kan uiten in 
sociale problemen zoals armoede, werkloosheid en/of kwalitatief slechte huisvesting. 
Toevallige ruimtelijke omstandigheden, zoals de ligging bij de stad of in een aantrekke
lijk gebied, kunnen de economische kansen van een dorp bevorderen of frustreren.
Niet in de laatste plaats: het beleid leunt op steeds meer punten op de betrokkenheid en 
eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dat geldt ook voor de leefbaarheid van wijken, 
buurten en dorpen. De ontwikkeling naar een toenemende burgerparticipatie maakt 
bij sommige dorpsgemeenschappen die collectief zelfredzaam willen zijn veel enthou
siasme los. Maar niet alle dorpen staan op of slagen erin om de eigen problemen op te 
lossen. De vraag is in hoeverre verwacht kan worden dat elk dorp via dit ideaal van col
lectieve zelfredzaamheid verbeteringen weet te realiseren. De dorpen met leefbaarheids
problemen, waar de noodzaak van burgerinitiatieven feitelijk het grootst is, zijn niet 
altijd de dorpen waar het hiertoe benodigde sociaal kapitaal aanwezig is. En de proble
men die door initiatiefnemers worden aangepakt, worden door andere dorpsbewoners 
niet altijd als de urgentste problemen gezien. Juist voor de minder zelfredzame dorpen 
en de minder zelfredzame categorieën bewoners zal er, naast een faciliterende en onder
steunende overheid, aanvullend beleid nodig blijven.

1.6 Deze rapportage

1.6.1 Keuze voor thema’s

In grote lijnen komen in dit rapport dezelfde onderwerpen aan bod als in Thuis op het 
platteland (2006), de eerste rapportage van de monitor Sociale staat van het platteland. Wel 
hebben we een paar andere accenten geplaatst. Zo komt vrijetijdsbesteding minder 
uitgebreid aan bod, omdat de eerdere rapportage uitwees dat zich hier weinig relevante 
verschillen voordeden. Een onderwerp dat juist meer aandacht krijgt, is de houding van 
bewoners ten opzichte van migranten en hun nakomelingen. Deze is negatiever dan in 
stedelijk gebied (Vermeij en Mollenhorst 2008), wat vooral aan de randen van het platte
land tot incidenten kan leiden (Cadat en Engbersen 2006a).
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Ook de inzet van burgers voor het dorp krijgt meer aandacht dan in Thuis op het plat-
teland. Dit sluit aan bij het grote maatschappelijke verwachtingen van bewonersini
tiatieven, zowel bij de overheid als bij maatschappelijke organisaties en bewoners 
(Adviescommissie Burgerparticipatie voor het PlattelandsParlement 2011). Aangezien 
representatieve databronnen op dit punt beperkt zijn, biedt het beeld dat in deze rap
portage wordt geschetst op dit punt relatief weinig diepgang. Om beter zicht te krijgen 
op het  voorkomen van de verschillende verschijningsvormen van bewonersinitiatief 
en de eventuele gevolgen ervan vindt momenteel een onderzoek plaats onder ruim 
7000 bewoners van kleine dorpen (Sociaal Vitaal Platteland). De thema’s en indicatoren 
die hieruit voortvloeien, zullen in de toekomst in de monitor worden opgenomen.

1.6.2 Databronnen

De beschikbaarheid van statistische gegevens neemt in het algemeen toe, waardoor het 
steeds beter mogelijk wordt uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen voor het 
hele Nederlandse platteland in beeld te brengen. Door toepassingen van gistechnieken 
(gis = geografische informatiesysteem) worden ook ruimtelijke data steeds toeganke
lijker. Zo maken we in dit rapport gebruik van de nabijheidsstatistieken van het cbs. 
Hierdoor kunnen we de afstand tot voorzieningen in beeld brengen, waar we in Thuis 
op het platteland nog moesten volstaan met tellingen van voorzieningen. Hiertegenover 
staat dat de strikte privacywetgeving rond het gebruik van statistische data het lastiger 
maakt om de exacte woonlocatie van mensen in het onderzoek te betrekken. Hierdoor 
– en deels door veranderde werkwijze in het databeheer door het cbs – is het niet in alle 
gevallen mogelijk gebleken dezelfde indicatoren en databronnen te gebruiken als in 
Thuis op het platteland. Een volledige lijst met gebruikte databronnen is te vinden in inter
netbijlage A op www.scp.nl onder De dorpenmonitor.

1.6.3 Leeswijzer

Na deze inleiding zal een eerste empirisch hoofdstuk met grove streken enkele ver
anderingen schetsen die zich de afgelopen tien jaar afspeelden op het platteland 
(hoofdstuk 2). De hier behandelde demografische, economische en ruimtelijke ont
wikkelingen maken dan wel geen deel uit van de leefsituatie, ze vormen hier wel de 
context van. De hoofdstukken die wel direct betrekking hebben op de leefsituatie zijn 
geordend in drie blokken. Het eerste blok beschrijft de sociaal-economische positie van plat
telandsbewoners aan de hand van hoofdstuk 3, over arbeid en inkomen, en hoofdstuk 4 
over onderwijs. Dit zijn de hulpbronnen die iemand ter beschikking staan om de eigen 
levensomstandigheden te beïnvloeden. Het tweede blok gaat in op de sociaal-ruimtelijke 
kant van de leefsituatie. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 5, over wonen en veiligheid, 
en hoofdstuk 6 over voorzieningen en mobiliteit). Hierin komen de onderwerpen aan 
bod waarbij de fysieke eigenschappen van de landelijke woonomgeving het meest bepa
lend zijn voor de manier waarop het dagelijks leven is ingericht. De sociaal-culturele kant 
van het plattelandsleven komt aan de orde in het derde blok. Hierin behandelen we in 
drie hoofdstukken achtereenvolgens de gezondheid en leefgewoonten (hoofdstuk 7), de 
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lokale gemeenschap (hoofdstuk 8) en maatschappelijke participatie (hoofdstuk 9). Ver
volgens zal hoofdstuk 10 de verschillende facetten van de leefsituatie samenvattend in 
beeld brengen en wordt afgesloten met een slotbeschouwing (hoofdstuk 11).

Noten

1 Indeling van Nederland in 40 regio ś volgens het nodale indelingsprincipe van centrale steden met 

omliggende gebieden, voor analysedoeleinden ontwikkeld in 1971 door de Coördinatie Commissie 

Regionaal OnderzoeksProgramma

2 De omgevingsadressendichtheid (oad)houdt rekening met de bebouwingsdichtheid in het directe 

gebied rondom een woonadres, maar ook met bebouwingsdichtheid in de belendende gebieden in 

de wijdere omtrek. Deze afbakening gaat uit van gemeenten of postcodegebieden (wijken) met een 

dichtheid van maximaal 1000 adressen in een straal van 1 kilometer rondom elke woning die zich in 

een grid van1 km2 bevindt (Den Dulk et al. 1992).

3 De afbakening van het platteland en de constructie van dorpstypen (zie § 1.5) heeft plaatsgevonden 

met de op dat moment meest recente beschikbare gegevens. We hebben gebruikgemaakt van de 

gegeven over postcodes en stedelijkheid uit 2008. Doordat er lange tijd een leveringsverbod was voor 

cbs op databestanden met postcodegegevens kwamen de inmiddels vrijgegeven bestanden voor 

2009 en 2010 te laat beschikbaar voor deze monitor.

4 Volgens Eurostat heet een regio preliminary urban of intermediary wanneer 20% versus 20%50% van 

de bevolking in rurale cellen woont. corop is equivalent aan Europese n u t s 3gebieden (volgens 

Europese systematiek ‘Nomenclature of territorial units for statistics’, waarbij lidstaten n u t s  1 en 

provincies n u t s  2 gebieden zijn).

5 Aanvullende Europese richtlijnen voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (p op) bepalen dat 

deze gebieden moeten voldoen aan enkele demografische en structurele criteria (coherentie, vol

doende mensen en middelen).

6 Reistijdisochronen afgelezen via www.bereikbaarheidskaart.nl, geraadpleegd maart 2010.

7 zie www.zoutelande.com

8 Voor de aanduiding van de gebieden zullen we variëren op de labels ‘mooi’ en ‘minder mooi’, zoals 

‘aantrekkelijk dorp’, ‘dorp met mooie ligging’, ‘in mooi landschap gelegen’.

9 Gekozen is voor deze drempel van 2% bevolkingsdaling in de periode 20042009 omdat zich ook 

consequent een onderscheid aftekent tussen krimp en nietkrimpgemeenten op andere relevante 

indicatoren: de gestandaardiseerde gemiddelde huishoudensontwikkeling 20042009 en de gestan

daardiseerde gemiddelde bevolkingsprognoses voor de korte (2020) en langere termijn (2040).
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2 Dynamiek en traagheid. Ontwikkelingen in 
demografie, economie en ruimte

Anja Steenbekkers

– Van de 1,2 miljoen binnenlandse verhuizingen in 2009 vonden veruit de meeste ver
huizingen plaats binnen stedelijk gebied, circa 210 duizend personen verhuisden bin
nen het platteland, 90 duizend van platteland naar stad en 74 duizend van stad naar 
platteland. Veruit de meeste verhuizingen vinden plaats binnen stedelijk gebied.

– Bij de verhuizingen van het platteland naar de stad hebben al lange tijd jongeren het 
grootste aandeel. Dit aandeel was in de periode 19982009 nog steeds groeiende, 
terwijl de plattelandstad verhuizingen van de andere leeftijdscohorten gestabiliseerd 
zijn.

– Het platteland had in de periode 19982009 een groeiende aantrekkingskracht op 
stedelingen in alle leeftijdscategorieën behalve die van 75 jaar en ouder.

– De populaties van kleine en grote afgelegen dorpen lijken zich sneller te vermengen 
dan die van de grote en kleine dorpen bij de stad.

– Relatief gezien vertrekken uit de grote dorpen jaarlijks gemiddeld meer bewoners 
vanwege een binnenlandse verhuizing dan uit de kleine dorpen.

– Bevolkingskrimp is meer een plattelandsprobleem dan een stedelijk probleem, en 
speelt het sterkst in de kleine afgelegen dorpen.

– De sociale status van de bevolking in de kleine en grote afgelegen dorpen heeft na 
een aanvankelijke stijging sinds 2006 een daling doorgemaakt.

Het leven van plattelandsbewoners speelt zich af in een complexe samenleving, waarin 
burgers, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en overheden zich tamelijk 
 autonoom bewegen. Zij staan aan het stuur van diverse ontwikkelingen, die veelal traag 
verlopende processen zijn maar ineens in een stroomversnelling kunnen komen. Soms 
is het wenselijk om zulke processen bij te sturen of af te zwakken, te versnellen of juist 
te vertragen. Hoe graag we dat ook zouden willen, beleidsmatig is er vaak maar beperkt 
sturing aan te geven.
Sociaalculturele ontwikkelingen zijn typisch veranderingen van een lange adem. De 
individualisering en informalisering zijn processen waar enkele generaties voor nodig 
zijn geweest. Hypersnelle technische ontwikkelingen in de informatie en communica
tiesfeer hebben processen als informatisering en internationalisering bespoedigd. 
Demografisch processen zoals geboorten, sterfte, binnenlandse en buitenlandse 
migratie verlopen ook tamelijk traag; bij een omslag van counterurbanisatie naar (sub)
urbanisatie kost het tientallen jaren voordat ontwikkelingen getalsmatig ook enige 
betekenis hebben. Hetzelfde geldt voor de omslag van bevolkingsgroei naar krimp. 
Ook ruimtelijke processen verlopen traag, vanwege de langdurige planprocessen en de 
bewerkelijkheid van grootschalige fysieke ingrepen. Aangezien ruimtelijke veranderin
gen vaak nagenoeg onomkeerbaar zijn, geeft traagheid extra gelegenheid tot bezinning. 
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 Economische  processen daarentegen verlopen sneller, en in tijden van een plotse omslag 
van hoog naar laagconjunctuur zelfs razendsnel. De economische sectoren hebben 
echter enige tijd nodig om te reageren op macroeconomische veranderingen, waardoor 
effecten toch met enige vertraging in de samenleving doorsijpelen.
Bij het ene proces is er dus meer tijd en gelegenheid dan bij het andere proces om instru
menten en hulpmiddelen te vinden en in te zetten om desgewenst het tij te keren of op 
ongewenste gevolgen te anticiperen.

In dit hoofdstuk behandelen we enkele relevante demografische, economische en 
ruimtelijke processen waarvan we verwachten dat die op enige wijze invloed kunnen 
hebben op de leefsituatie van de plattelandsbewoners of de leefbaarheid van het plat
teland in het algemeen. Ze vormen de context van het leven van alledag, maar kunnen 
mogelijk verschillend uitwerken in de diverse dorpstypen en plattelandsregio’s. Inzicht 
in verschillende contexten kan behulpzaam zijn bij het verklaren van geconstateerde 
verschillen in de leefsituatie.

2.1 Ontwikkelingen in de bevolking: migratie en krimp

Verstedelijking en bevolkingskrimp zijn elkaars tegenpolen, kunnen we stellen. Door 
natuurlijke groei en binnenlandse verhuisbewegingen groeit de bevolking in sommige 
regio’s, vooral in steden en stedelijk agglomeraties, en daalt deze in andere regio’s, 
vooral in de periferie.
Specifieke bevolkingscategorieën maken specifieke verhuisbewegingen binnen Neder
land, zodat wel wordt gesproken over selectieve migratie. De belangrijkste stroom in 
het kader van de bevolkingsontwikkeling op het platteland is de trek van jongeren naar 
de stad. Getalsmatig minder belangrijk, maar wel relevant met het oog op vraagstukken 
rond leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen, zijn de verhuisbewegingen van senioren 
naar centrumdorpen met voorzieningen. Ten slotte zijn er de verhuizingen van gezinnen 
die hun jonge kinderen buiten de stad willen laten opgroeien.
Het saldo van geboorte en sterfte in een dorp bepaalt de natuurlijke groei, en het ver
schil tussen vertrek en vestiging bepaalt het migratiesaldo. De bevolkingsontwikkeling 
van een dorp is dus sterk afhankelijk van de bevolkingsopbouw en de overheersende 
migratietrends. Een vergrijsd dorp met een afgelegen ligging ten opzichte van werk
gelegenheid en onderwijs zal eerder in een neerwaartse groeitrend terechtkomen dan 
een groot dorp in de omgeving van een stad. Het is niet voor niets dat bevolkingskrimp 
in de dorpen tot op heden vooral wordt waargenomen aan de randen van Nederland.
Bevolkingskrimp wordt vaak in verband gebracht met een aantasting van de leefbaar
heid van dorpen in algemene zin. Men maakt zich vooral zorgen over het verdwijnen van 
basisvoorzieningen, leegstand van woningen, en in het algemeen over de aantasting 
van de sociale en economische vitaliteit van de regio. Door het wegtrekken van jongeren 
ligt een krimp van de beroepsbevolking op de loer en wordt het lastiger om in bepaalde 
beroepsgroepen in de publieke sfeer te voorzien (zoals gezondheidszorg en onderwijs). 
Wanneer de bevolkingskrimp gepaard gaat met dalende leerlingenaantallen, loopt 
de continuïteit van het lokale onderwijs gevaar, maar evengoed de aanwas voor het 
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 verenigingsleven. Als bevolkingskrimp uiteindelijk ook gepaard gaat met huishoudens
krimp, wat nog vrijwel nergens aan de orde is, ligt leegstand en onverkoopbaarheid van 
woningen op de loer en komt ook het draagvlak voor (commerciële) voorzieningen in 
gevaar.

2.1.1 Binnenlandse migratie

Binnenlandse migratie is een belangrijke factor waardoor in sommige regio’s bevol
kingsdruk optreedt en in andere regio’s bevolkingskrimp. Voor stedelijke regio’s geldt 
dat nieuwe bewoners primair worden aangetrokken door het aanbod aan banen, 
onderwijsmogelijkheden, woningen en culturele voorzieningen. Voor meer landelijke 
regio’s is de aantrekkingskracht vooral gelegen in de kwaliteit van de woning, een pret
tig woonklimaat in combinatie met een goede bereikbaarheid van werkgelegenheid en 
voorzieningen. Nog onduidelijk is hoe sterk de aantrekkingskracht is van een fraai land
schap.1 Duidelijk is wel dat regio’s zonder de hiervoor genoemde pullfactoren of andere 
kwaliteiten grote kans lopen om bewoners te verliezen.
In de binnenlandse verhuisbewegingen tussen het platteland en de stad hebben zich in 
de afgelopen decennia golfbewegingen voorgedaan. In de jaren zestig en zeventig was 
er de trend van counterurbanisatie, waarbij er meer mensen vanuit stedelijke gebie
den naar plattelandsgebieden verhuisden dan omgekeerd. In de jaren tachtig was dit 
om gekeerd, maar was het aantal verhuizingen naar het landelijk gebied ook veel kleiner, 
waarna in de jaren negentig een balans ontstond tussen beide verhuisstromen (r ig o 
2004). Sinds halverwege de jaren negentig lijken de verhuisbewegingen tussen stedelijke 
en plattelandsgemeenten elkaar grofweg in evenwicht te houden en is er geen sprake 
van een duidelijk overheersende trend in een van beide richtingen (Steenbekkers et al. 
2008).
Een belangrijk gegeven is het feit dat de bewoners die verhuizen van de stad naar het 
platteland verschillen van de bewoners die de omgekeerde beweging maken. Er treden 
selectieve verhuisstromen op van onderscheidende bevolkingsgroepen, waarbij verschil
len te zien zijn tussen kopers en huurders, tussen leeftijdsgroepen en tussen inkomens
groepen.
Er is al lange tijd sprake van een uitstroom van jongeren van het platteland naar de ste
den. Deze uitstroom heeft vooral te maken met het feit dat jongeren (in de leeftijd van 
18 tot 25 jaar) in de stad hun kenniskapitaal vergaren (Latten et al. 2008: 54). Daarnaast is 
de stad ook voor (afgestudeerde) jongvolwassenen een interessante woonomgeving van
wege een gevarieerder aanbod aan banen, woningen en cultuur (Van Dam 2005; Feijten 
en Visser 2005; Latten et al. 2008; Van Wissen 2009). Het zijn dus voornamelijk kleine, 
jonge huishoudens met lage inkomens die het platteland verlaten (r ig o 2004b). Daarin 
is de groep van jonge alleenstaanden te herkennen: nog studerend of net begonnen met 
werken. Overigens heeft deze trek naar de stad door jongeren niet alleen te maken met 
hun woonvoorkeuren, maar waarschijnlijk ook met het gebrekkige aanbod aan passende 
woningen op het platteland (Kullberg 2006).
Groepen die naar het platteland verhuizen, zijn overwegend (aanstaande) gezinnen met 
jonge kinderen, voor een deel starters op de woningmarkt die de stad verlaten vanwege 
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onvoldoende aanbod aan eengezinswoningen en omdat ze de stad als leefomgeving 
minder geschikt vinden voor kinderen (r ig o 2004a; 2004b). Daarnaast worden nieuw
komers gekenmerkt door een relatief hoog inkomen en relatief hoge leeftijd (Heins 
2002) en er zijn groepen met een voorkeur voor een flexibele werkplek (Elbersen 2001).
Ook retourmigranten zouden een belangrijke groep zijn, maar deze verhuisbeweging 
is lastig te kwantificeren. Bij ouderen die buiten de geboorteregio en in een niet
stedelijke omgeving wonen, is de kans op retourmigratie het grootst (Smeulders et al. 
2009). Dit strookt met de bevinding dat bij een eerdere rurale woonervaring de kans 
op terugkeer naar het geboortedorp groot is, evenals de kans dat men naar een andere 
plattelands regio verhuist (Feijten et al. 2008).
Een andere belangrijke factor bij migratie is het opleidingsniveau. Uit de literatuur 
is bekend dat voor pas afgestudeerde hogeropgeleiden een ruime arbeidsmarkt een 
belangrijke voorwaarde is bij de keuze van een vestigingsplek. De tendens is dat deze 
mensen naar het economische centrum van het land trekken, hoewel er ook tussen 
 perifere regio’s substantiële verhuisstromen zijn (Venhorst et al. 2011). Vooral hoog
opgeleiden uit technische en economische disciplines vinden ook werkgelegenheid 
in perifere regio’s (Venhorst et al. 2010). Het is dus niet zo dat het platteland alle hoog
opgeleiden verliest aan de stad.
Deze selectieve migratie van groepen uit verschillende sociaaleconomische klassen 
vindt overigens niet uitsluitend tussen stedelijke en landelijke gebieden plaats. Studies 
wijzen erop dat het uiteengroeien van inkomens meer binnen gemeenten speelt dan 
tussen gemeenten, dus dat evenzeer uitsorteringen optreden tussen buurten, wijken, 
kernen en dorpen binnen een gemeente (r ig o 2004b).
Voor een betrouwbare analyse van de verhuisstromen van en naar de dorpstypen is 
de landelijke registratie van verhuizingen op postcodeniveau in de Gemeentelijke 
Basisadministratie (gba) de enige bron.2 Deze omvat echter uitsluitend demografische 
achtergrondkenmerken van de verhuisden, zodat we helaas geen sociaaleconomische 
kenmerken in de analyse van migratie kunnen betrekken.

Migratie tussen stad en platteland
Per jaar verhuist een relatief kleine groep mensen van de stad naar het platteland (zie 
§ 1.3 voor definitie), of omgekeerd. Het ging in 2009 om 164.000 mensen ofwel bijna 
14% van de verhuisden (zie tabel 2.1).
Verschillende leeftijdscategorieën spelen een verschillende rol bij deze verhuisstro
men. Bij de verhuizingen van het platteland naar de stad hebben al lange tijd jongeren 
het grootste aandeel, en dit aandeel is nog steeds groeiende (zie figuur 2.1). Als gevolg 
van het gemiddeld grotere kindertal van plattelandsgezinnen verhuizen er met de vol
wassenen ook relatief veel kinderen mee van het platteland naar de stad. Er is bij de 
jongvolwassenen een licht stijgende tendens te zien, terwijl deze bij de andere leeftijds
groepen lijkt te stabiliseren, of zelfs lijkt te dalen bij de 75plussers. Omgekeerd laat het 
platteland een groeiende aantrekkingskracht op stedelingen zien in alle leeftijdscatego
rieën, ook hier weer met uitzondering van bewoners van 75 jaar en ouder.



dyna miek en tr a agheid. ont wikkel ingen in demo gr afie,  economie en ruimte

51  

Tabel 2.1

Ontwikkeling van de binnenlandse migratie tussen platteland en stad, absoluut (x1000 personen) en 

relatief (in procenten) , 1998, 2004 en 2009 

absoluut relatief

1998 2004 2009 1998 2004 2009

binnen stedelijk gebied 629 810 823 70,3 69,6 68,8
van platteland naar stad 66 85 90 7,4 7,3 7,5
van stad naar platteland 48 66 74 5,4 5,7 6,2
binnen het platteland 152 203 209 17,0 17,4 17,5
totaal 896 1166 1198 100 100 100

Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Figuur 2.1

Aandeel personen per leeftijdscohort, verhuisd van platteland naar stad of in omgekeerde richting, 

als aandeel van het totaal aantal verhuisde personena in het leeftijdscohort, 1998, 2004 en 2009  

(in procenten)
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a De migratie van en naar het buitenland is hier buiten beschouwing gebleven

Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Bijna de helft van de plattelandsbewoners woonde naar eigen zeggen ooit in de stad 
(Steenbekkers et al. 2008). Aangezien in vrijwel alle leeftijdscategorieën het aandeel 
stedelingen dat naar het platteland verhuisde gestaag is toegenomen, is de verwachting 
dat deze vermenging van plattelandsbewoners en stedelingen in de dorpen verder zal 
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doorzetten. Algemene uitspraken of dit gunstig of ongunstig is voor de leefbaarheid van 
de dorpen zijn niet zinvol. Wel kan worden gezegd dat de toestroom van ‘nieuwkomers’ 
relevant is voor de transitie van autonome dorpen naar woondorpen (Thissen 2011b).

Migratie tussen dorpen
Het meest tot de verbeelding sprekend zijn de verhuizingen tussen stad en platteland; 
deze krijgen vaak ook de meeste aandacht. Toch hebben verhuizingen binnen plat
telandsregio’s een groter aandeel in de binnenlandse verhuizingen; het gaat om bijna 
210.000 personen ofwel 17% van de verhuisden (zie tabel 2.2). Vanwege de selectiviteit 
die optreedt bij verhuizingen is het zinvol ook deze verhuizingen binnen het platteland 
nader te bekijken.

Tabel 2.2

Aantallen personen (x1000) die binnen en tussen de dorpstypen en stad verhuisden, naar type 

 verhuisbeweginga, 2009 (in absolute aantallen) 

van stad
van groot 
dorp bij stad

van klein 
dorp bij stad

van groot 
dorp 
 afgelegen

van klein 
dorp 
 afgelegen totaal

naar stad 823 21 17 22 31 913
naar groot dorp bij stad 18 36 3 2 2 60
naar klein dorp bij stad 14 2 24 1 2 45
naar groot dorp afgelegen 17 2 2 47 8 76
naar klein dorp afgelegen 25 2 2 7 65 102
totaal 897 63 48 79 109 1196

a De migratie van en naar het buitenland is hier buiten beschouwing gebleven

Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Over verhuizingen binnen en tussen plattelandsregio’s is niet veel informatie beschik
baar. Voor de helft van de plattelandsbewoners geldt dat ze hun hele leven (ergens) op 
het Nederlandse platteland hebben gewoond (Steenbekkers et al. 2008).
In het algemeen verhuizen de meeste dorpsbewoners binnen het platteland naar hetzelf
de dorpstype (zie figuur 2.2). De stijging van het aantal verhuizingen (vooral tussen 1998 
en 2004) bestond vooral uit een toename aan verhuizingen binnen hetzelfde dorpstype. 
Waar men van dorpstype wisselt, verruilt men het vaakst kleine afgelegen dorpen voor 
grote afgelegen dorpen of omgekeerd. Verhuizingen van afgelegen dorpen naar dorpen 
bij de stad zijn veel zeldzamer.
De vermenging van dorpsbewoners uit de diverse dorpscategorieën lijkt van jaar tot jaar 
traag te verlopen, maar deze cumuleert vanzelfsprekend in de loop der tijd. De popula
ties van kleine en grote afgelegen dorpen lijken zich op deze manier sneller te vermen
gen dan van de grote en kleine dorpen bij de stad.
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Figuur 2.2

Aantal verhuisde personen per jaar, naar type verhuisbeweginga en naar dorpstype, 1998, 2004 en 

2009 (in absolute aantallen)
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a De migratie van en naar het buitenland is hier buiten beschouwing gebleven

Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Migratiesaldo: groei of krimp?
Relatief gezien vertrekken uit de grote dorpen (dorp bij de stad 5,5% en afgelegen 6,1%) 
jaarlijks gemiddeld meer bewoners door binnenlandse verhuizingen dan uit de kleine 
dorpen (dorp bij de stad 4,9% en afgelegen 5,4%) (zie figuur 2.3). In alle dorpstypen is 
de groep 2034jarigen zoals verwacht de belangrijkste vertrekgroep. Verhuizingen van 
ouderen zijn op jaarbasis getalsmatig niet echt interessant. Beleidsmatig worden de 
verhuizingen van de 75plussers in de toekomst echter steeds relevanter, met het oog op 
de toenemende zorgvraag en specifieke huisvestingsbehoeften. Beide migratiepatronen 
vertonen eenzelfde ontwikkeling in de tijd: een forse initiële toename in de periode 
19982004 en een stagnatie in de periode 20042009.
Bij vergelijking van het aandeel vestigers en vertrekkers zien we dat binnen elk dorpstype 
de groep vestigers op het platteland iets kleiner is. Het verschil zit vooral in het kleinere 
aandeel 2034jarigen dat zich in een dorp vestigt. Dit nuanceert het beeld dat veel jong
volwassenen die een gezin willen stichten de stad verruilen voor een dorp. Misschien 
voldoet voor startende gezinnen een verhuizing naar de stadsrand even goed en biedt 
het leven in de stad juist voor jonge gezinnen voordelen in deze hectische levensfase 
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(van Dam et al. 2005). Overigens gaat in deze leeftijdsgroep een groot deel alleenstaand 
door het leven en geldt voor deze categorie dat de woningmarkt in de stad beter is 
 toegesneden.

Figuur 2.3

Ontwikkeling van het jaarlijkse aantal vertrekkers en vestigersa, naar leeftijdscategorie en dorpstype, 

1998, 2004 en 2009 (in aantallen)
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a De migratie van en naar het buitenland is hier buiten beschouwing gebleven
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Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Het negatieve vertreksaldo van deze groep neemt bovendien toe in de kleine dorpen (zie 
tabel 2.3), terwijl het in de grote dorpen bij de stad sinds 2004 enigszins afnam. Mogelijk 
zijn kleine dorpen voor jongvolwassenen in recentere jaren minder leefbaar geworden. 
De ligging ver van of vlak bij de stad maakt hierbij voor kleine dorpen kennelijk geen 
verschil, voor grote dorpen wel. Bij de groep 75plussers zijn er in de kleine dorpen iets 
meer vertrekkers en in de grote dorpen meer vestigers. Dit wordt veroorzaakt doordat 
veel ouderen op een gegeven moment naar een groter dorp verhuizen omdat het voor
zieningenaanbod aldaar beter aansluit bij hun behoeften. In de afgelegen dorpen lijkt 
deze beweging toe te nemen.
Het verhaal van de ontgroening van het platteland kan wat worden bijgesteld. Want hoe
wel het onmiskenbaar is dat het platteland jaarlijks ruim 65.000 kinderen en jongeren 
naar de stad ziet vertrekken, staat daar de komst van ongeveer 50.000 kinderen en jonge
ren vanuit de stad tegenover. Samen met de ruim 20.000 migranten van middelbare en 
hogere leeftijd kunnen deze nieuwkomers op het platteland een significante toevoer van 
nieuwe netwerken en impulsen in de dorpssamenleving meebrengen.

Tabel 2.3

Aantal verhuizendea personen in elke leeftijdsklasse, als saldob van vertrek en vestiging per 1000 

personen, naar dorpstype, 1998, 2004 en 2009 (in aantallen)

groot dorp bij stad klein dorp bij stad groot dorp afgelegen klein dorp afgelegen

1998 2004 2009 1998 2004 2009 1998 2004 2009 1998 2004 2009

≤ 19 jaar –1,9 –0,4 –0,2 –1,7 –1,7 –0,3 –0,8 –1,9 –0,8 –2,7 –1,8 –1,1
20-34 jaar –14,5 –20,8 –17,3 –16,0 –24,3 –28,8 –8,6 –17,7 –18,6 –17,0 –21,1 –23,8
35-54 jaar –0,8 0,6 1,2 –0,4 0,2 1,5 0,5 0,6 0,9 –0,9 0,5 0,6
55-64 jaar –0,9 –0,8 –0,3 –0,6 –0,1 –0,1 0,3 –0,5 0,2 –0,1 0,7 0,7
65-74 jaar –0,6 –0,9 –0,2 –1,0 –1,1 –0,7 0,0 0,3 1,0 –0,4 –0,4 –0,2
≥ 75 jaar 1,6 0,7 0,2 –2,6 –1,4 –2,3 0,4 1,8 2,3 –1,3 –3,4 –2,9

a De migratie van en naar het buitenland is hier buiten beschouwing gebleven.
b De positieve verhuissaldo's zijn vetgedrukt.

Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

2.1.2 Bevolkingsontwikkeling

De ontwikkeling van de plattelandsbevolking is een gevolg van natuurlijke groei van 
de bevolking (geboorten en sterfte) en van migratie (tussen stad en platteland) van 
bevolkingsgroepen. Continue demografische processen (zoals vergrijzing, ontgroening, 
huishoudens verdunning) en specifieke migratiestromen tussen stad en platteland zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor regionale verschillen in bevolkingstrends. In Thuis 
op het platteland, het vorige rapport van de monitor Sociale staat van het platteland, bleek al 
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dat de plattelandspopulatie wordt gekenmerkt door een bevolking die enerzijds tamelijk 
vergrijsd is, maar tegelijkertijd relatief veel kinderen en tieners omvat. Daarnaast leven 
 plattelandsbewoners in relatief grote huishoudens en zijn ze vaker gehuwd dan stedelin
gen (Simon 2006). We bekijken hierna in hoeverre deze processen zich sindsdien hebben 
voortgezet.

Matige groei van de plattelandsbevolking
De totale bevolking op het platteland groeide in de periode 19982010 van 5,1 tot 
5,3 miljoen inwoners (zie tabel 2.4).3 Dat is een toename van circa 3,5%. De plattelands
bevolking maakte in 2010 32,1% van de Nederlandse bevolking uit; in 1998 was dit 32,8%. 
Deze relatieve afname reflecteert de doorzettende verstedelijking in Nederland.

Tabel 2.4

Ontwikkeling van de bevolking in de verschillende dorpstypen, absoluut (× 1000 personen) en relatief 

(in procenten), 1998, 2004 en 2010

absoluut relatief

1998 2004 2010 1998 2004 2010

stad 10.522 10.989 11.256 67,2 67,6 67,9
groot dorp bij stad 1.083 1.115 1.138 21,1 21,2 21,4
klein dorp bij stad 897 913 921 17,5 17,3 17,3
groot dorp afgelegen 1.253 1.293 1.305 24,4 24,5 24,6
klein dorp afgelegen 1.896 1.945 1.947 37,0 36,9 36,7
platteland 5.131 5.267 5.312 32,8 32,4 32,1
Nederland 15.653 16.256 16.569 100 100 100

Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Terwijl de dorpen tot 2004 een tamelijk vergelijkbare groeitrend lieten zien, loopt dit 
sindsdien veel meer uiteen voor de diverse dorpstypen (zie figuur 2.4). De groeitendens 
van de dorpen bij de stad heeft zich min of meer gecontinueerd sinds 2004, terwijl de 
afgelegen dorpen een stagnatie laten zien. De kleine afgelegen dorpen zijn gemiddeld 
genomen sinds 2004 niet meer gegroeid, wat in sterk contrast staat met de bijna 7% groei 
van de stedelijke bevolking sinds 1998. Deze ontwikkelingen suggereren dat bevolkings
krimp meer een plattelandsprobleem is dan een stedelijk probleem, en dat dit het sterkst 
speelt in de kleine afgelegen dorpen.
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Figuur 2.4

Ontwikkeling van de bevolking in dorpstypen, 1998-2010 (in index-scores, 1998=100)
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Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Ontgroening en vergrijzing zetten versneld door
In de periode 19952004 is het platteland sterker vergrijsd en tegelijkertijd ontgroend dan 
de stedelijke bevolking (Simon 2006). Deze trends hebben zich sindsdien doorgezet (zie 
figuur 2.5). Terecht kan gesproken worden over een ontgroening van het platteland: het 
aantal 2034jarigen is afgenomen van ruim 1 miljoen naar 750.000 personen. Dat staat 
gelijk aan een krimp van ongeveer 5 procentpunten in het aandeel van de plattelandsbe
volking. Door migratie van plattelandsjongeren naar de stad wordt de ontgroening van 
de stedelijke bevolking enigszins gedempt (ca. 3 procentpunten). Tegelijk speelt ook de 
ontgroening door de krimpende groep kinderen en tieners. De stabiele omvang van de 
groep 019jarigen op het platteland, zoals die zichtbaar was in de  periode 19952004, is 
omgeslagen in een afname van 1 procentpunt, en in de stad is de groei omgeslagen in 
krimp. Dit betekent dat de ontgroening van Nederland zich in een steviger tempo door
zet dan voorheen.
De vergrijzing tekent zich af vanaf de groep 5565jarigen, die zowel in de stad als op het 
platteland met 3 procentpunten is gegroeid. Dat de vergrijzing sterker is op het plat
teland dan in de stad, toont de dubbel zo grote toename van de groep 6575 jaar en de 
groep 75plussers in de plattelandspopulatie. Het aandeel pensioengerechtigden is met 
circa 4 procentpunten toegenomen, tegenover 2 procentpunten in de stedelijke popula
tie.
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Figuur 2.5

Ontwikkeling van leeftijdsgroepen in de plattelands- en in de stedelijke bevolking, naar leeftijds-

groep, 1998-2010 (in procenten)
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Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Ondervertegenwoordiging van 20-39-jarigen op het platteland
De dorpen vertonen een afwijkende leeftijdsopbouw vergeleken met de stad (zie 
figuur 2.6). De groep 2039jarigen is ondervertegenwoordigd op het platteland vergele
ken met de stad. Dit komt door het bekende gegeven dat de stad voor jonge mensen een 
interessantere woonomgeving is vanwege de ruimere mogelijkheden voor opleiding, 
banen en passende huisvesting. Zoals hiervoor al is gesteld, gaan vooral 1825jarige plat
telandsbewoners om deze reden naar de stad. Het beeld dat het platteland ontgroent, 
leunt dus sterk op het wegtrekken van deze leeftijdsgroep. Overigens is ook de jongste 
groep 04jarigen relatief klein in vergelijking met de stad.4 De groep kinderen en jonge
ren van 519 jaar is oververtegenwoordigd op het platteland. Startend met leeftijdsgroep 
4449 jaar laten alle daaropvolgende leeftijdsgroepen een over vertegenwoordiging zien 
en deze maken de vergrijzing op het platteland zichtbaar. De klasse van 4669jarigen 
is relatief het grootst in de kleine dorpen. Vanaf 70jarige leeftijd is een omslag te zien 
van de kleine naar de grote dorpen en de stad, en wonen iets meer senioren in de grote 
dorpen. Dit houdt verband met de ruimere aan wezigheid van seniorenvoorzieningen en 
woningen in de grotere dorpen (Lammerts et al. 2006). Dit is in lijn met de bevinding 
dat voor senioren de gezondheid vaak een reden is voor verhuiswensen (zie § 7.2).
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Figuur 2.6

Leeftijdsopbouw van de bevolking, naar leeftijdscohort en dorpstypen, 2010 (in procenten)
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Huishoudensverdunning blijft in kleine dorpen iets achter
Het fenomeen van huishoudensverdunning heeft in de afgelopen decennia sterk bij
gedragen aan de voortgaande verstedelijking in Nederland. Toen mensen in kleinere 
eenheden gingen samenleven, waren er meer woningen nodig. Deze uitbreiding van de 
woningvoorraad werd vooral ontwikkeld door geconcentreerde bouwlocaties in en bij 
de stad, en daardoor groeide de bevolking vooral in de steden en suburbane gebieden. 
Het stringente ruimtelijke ordeningsbeleid zorgde lange tijd voor een zeer beperkte 
bouwmogelijkheden in het landelijk gebied.
Op het platteland leeft de bevolking gemiddeld genomen in relatief grote huishoudens, 
vooral in de kleine dorpen (zie tabel 2.5). Maar ook hier is huishoudensverdunning een 
bekend fenomeen: de gemiddelde omvang van huishoudens is afgenomen, evenals het 
gemiddelde kindertal in een huishouden. Sinds 1998 is het aandeel eenpersoonshuis
houdens in de plattelandsbevolking zelfs iets meer toegenomen dan in de stedelijke 
bevolking. En het aandeel huishoudens met kinderen daalde op het platteland in tien 
jaar gemiddeld 5 procentpunten, terwijl in de stad slechts een geringe daling is te zien. 
Ook gaat de huishoudensverdunning gepaard met een meer dan gemiddelde toename 
van kinderloze koppels, wat verklaarbaar is uit het grote aandeel 55plussers op het 
 platteland.
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Tabel 2.5

Bevolking van 25 jaar en ouder naar type huishoudena, naar dorpstype, 1998 en 2010 (in procenten)

eenpersoons-
huishoudens

meerpersoonshuis-
houdens met kinderen

meerpersoonshuis-
houdens zonder kinderen

1998 2010 1998 2010 1998 2010

stad 21 23 42 40 34 34
groot dorp bij stad 12 15 50 45 36 38
klein dorp bij stad 10 13 53 48 34 37
groot dorp afgelegen 12 16 50 44 35 38
klein dorp afgelegen 11 14 52 47 35 38
Nederland 18 20 45 42 34 35

a De som van eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens telt niet op tot 100%: 
overige huishoudens en institutionele huishoudens zijn buiten beschouwing gelaten; 
eenouderhuishoudens zijn onderdeel van de categorie meerpersoonshuishoudens met kinderen.

Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

Etnische groepen blijven minderheid in de dorpen
De toestroom van migrantengroepen uit het buitenland heeft in de afgelopen decen
nia sterk bijgedragen aan de bevolkingsdruk in de steden. Het overgrote deel van de 
nietwesterse bevolking woont in stedelijk gebied en maakt daar ongeveer 15% van de 
bevolking uit, de westerse migranten ongeveer 10%. De plattelandsbevolking heeft 
vergeleken met de stad maar een kleine groep migranten, vaker van westerse (332.000) 
dan van nietwesterse (143.000) herkomst (zie tabel 2.6). De migrantenpopulatie is in de 
 periode 19982010 met 68.000 personen toegenomen, wat een beperkte groei is vergele
ken met de stad (3,5 resp. 7 procentpunten).5 De toename komt vooral voor rekening van 
de nietwesterse migranten en is het sterkst in de grote dorpen.6 De toename van wes
terse migranten is in relatieve zin kleiner dan in de stad en gaat in alle dorpscategorieën 
ongeveer gelijk op. Wel blijken de grote afgelegen dorpen het minst populair te zijn bij 
westerse migranten.
OostEuropeanen hebben sinds 1998 een flinke opmars gemaakt in Nederland (13.000 in 
1998 tot 90.000 in 2010), maar zijn relatief gezien nog steeds een klein onderdeel van de 
groep westerse migranten.7 De meeste OostEuropeanen hebben zich bovendien in de 
stad gevestigd ( Dagevos 2011). Op het platteland is deze groep minder sterk gegroeid: 
van 13.000 personen in 1998 tot ruim 18.000 in 2010. De Poolse immigranten hebben 
hierin het grootste aandeel, vooral in de kleine dorpen. Vanwege seizoenswerk in bij
voorbeeld de bollen of aspergeteelt belanden in zulke regio’s relatief grote groepen 
Poolse migranten in kleine dorpen, wat soms tot problemen leidt.
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Tabel 2.6

Aandeel westerse en niet-westerse migranten, naar dorpstype, 1998 en 2010 (in procenten)

 westerse migranten  niet-westerse migranten autochtonen

1998 2010 1998 2010 1998 2010

stad 9,8 10,4 11,3 15,2 78,9 74,4
groot dorp bij stad 7,1 7,3 2,6 3,7 90,3 89,0
klein dorp bij stad 5,4 5,8 1,4 2,1 93,2 92,1
groot dorp afgelegen 6,7 6,7 2,8 3,7 90,5 89,6
klein dorp afgelegen 5,3 5,6 1,2 1,7 93,5 92,8
Nederland 8,6 9,1 8,2 11,2 83,2 79,7

Bron: cbs (Maatwerkbestand gba) scp-bewerking

2.1.3 Regionale bevolkingsdaling

Bevolkingsontwikkeling in krimpgebieden
De natuurlijke groei van de Nederlandse bevolking is decennialang een wetmatig
heid geweest, maar zal naar verwachting in 2035 omslaan in een bevolkingsdaling. 
De oorzaak daarvan is vooral gelegen in een traag proces waarin een situatie van hoge 
vruchtbaarheid en hoge sterfte geleidelijk is overgegaan in een situatie van lage vrucht
baarheid en lage sterfte, resulterend in vergrijzing en ontgroening. De prognoses 
laten zien dat een groot deel van Nederland ermee te maken zal krijgen. In de kleinere 
gemeenten in de dunbevolkte gebieden in Nederland treedt deze krimp eerder op en 
zal sterker zijn. Het cbs verwacht dat in 60% van de kleinere gemeenten het inwonertal 
in 2025 lager zal liggen dan nu. In de periode tot 2040 zal in 25% van de gemeenten het 
aantal inwoners met meer dan 2,5% afnemen en in 10% van de gemeenten zal ook het 
aantal huishoudens dalen (Van Nimwegen en Van Heering 2009). De bevolkingskrimp 
uit zich ook binnen specifieke categorieën in de bevolking: in vrijwel alle gemeenten zal 
een daling van leerlingenaantallen in het basisonderwijs optreden (r ig o 2011b). En het 
aandeel 65plussers stijgt van 16% in 2011 tot 22% in 2025 (cbs/pbl 2011).
Bevolkingskrimp is niet uitsluitend een plattelandsverschijnsel, want ook steden als 
Hengelo, Emmen, GeleenSittard en Heerlen hebben ermee te maken (cbs 2011b). Wel 
zijn de actueel krimpende regio’s OostGroningen en ZeeuwsVlaanderen en de door het 
beleid geïdentificeerde anticipeergebieden8 vooral plattelandsregio’s. Bovendien is de 
bevolkingskrimp in sommige regio’s niet los te zien van de voortgaande verstedelijking 
in andere delen van het land. Het is bekend dat specifiek de jongere mensen uit de plat
telandsbevolking hun woonplek in de meest perifere delen van Nederland verruilen voor 
de stad (Feijten en Visser 2005; Latten et al. 2008) en op die manier bijdragen aan bevol
kingsdaling in de periferie en bevolkingsgroei in stedelijke centra.
Oorzaken en gevolgen van regionale bevolkingsdaling zijn niet eenvoudig uiteen te leg
gen. Er worden meerdere oorzaken onderscheiden (Van Dam et al. 2006; r ig o 2011b).
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Allereerst liggen aan enkele ontwikkelingen sociaalculturele veranderingen ten 
 grondslag. Zo wordt de afname van het aantal geboorten bijvoorbeeld veroorzaakt door 
veranderende denkwijzen en patronen in het aangaan van relaties en gezinsvorming 
(r pb/cbs 2006). Veranderde wensen en ambities wat betreft wonen, specialisatie in 
werken en toegenomen autobezit hebben bijgedragen aan het gegeven dat (vooral voor 
hoogopgeleiden) de woonwerkafstand sterk is toegenomen (Harms 2008). Deze en 
andere sociaalculturele factoren hebben mede invloed op lokale en regionale verschil
len in de bevolkingsopbouw en migratiepatronen.
Aan het verschil tussen bevolkingskrimp of groei in een gebied liggen ook planologi
sche oorzaken ten grondslag. Vooral nieuwbouw en sloop, maar ook andere verande
ringen in de woningvoorraad en het voorzieningenniveau hebben invloed op de lokale 
bevolkingsontwikkeling, die daardoor van dorp tot dorp verschillend kan uitpakken. 
Daar waar de woningbouw dit gefaciliteerd heeft door de bouw van kleinere woon
eenheden kunnen er meer eenpersoonshuishoudens ontstaan en treedt huishoudens
verdunning op. Ook een stabiele woningmarkt zorgt uiteindelijk voor bevolkingsdaling: 
in een welvarende regio zal het gemiddeld aantal personen per huishouden en per 
woning verder dalen. Uiteindelijk zal langzaamaan de bevolking krimpen, zoals nu bij
voorbeeld in Het Gooi te zien is.
Ook de economische conjunctuur is van invloed op de demografie: in ongunstig eco
nomisch getij daalt het aantal geboorten en neemt de emigratie toe. De regionale 
economie beïnvloedt door het aanbod aan werk en scholing de aantrekkelijkheid van 
een gebied voor blijvers en voor vestigers. Een gebrekkige werkgelegenheid versterkt de 
selectieve uitstroom van jongere huishoudens. Zo blijkt dat uit krimpgebieden boven
gemiddeld veel jongvolwassenen migreren, hoewel ook hierin regionale verschillen 
optreden (r ig o 2011b).

Migratie naar krimpgemeenten en mooie gebieden
Dat mooie plattelandsgebieden een aantrekkingskracht hebben op nieuwkomers ligt
voor de hand; vooral stedelingen vallen voor een rurale idylle. Maar dat krimpgebieden 
nieuwkomers aantrekken, klinkt nogal paradoxaal. Toch hebben ook krimpgemeenten 
diverse kwaliteiten te bieden (werkgelegenheid, woonkwaliteit, bereikbaarheid) en 
specifieke groepen zullen daardoor aangetrokken worden. In de drie noordelijke pro
vincies, die deels ook met krimp te maken hebben, vonden nieuwkomers in minder 
populaire plattelandsgebieden (afgelezen aan de gemiddelde huizenprijs per gemeente) 
de landschappelijke kwaliteit minder vaak het belangrijkste verhuismotief (21%) dan in 
populaire gebieden (35%). In minder populaire gebieden zijn praktische redenen, het 
huis of familie belangrijker. En deze gebieden blijken vaak jonge mensen uit de nabije 
omgeving aan te trekken, die in de lagere woningprijs een belangrijke aantrekkings
kracht zien (Bijker en Haartsen 2011). De kansrijke jongeren verlaten het gebied op zoek 
naar carrièrekansen elders (Das en De Feijter 2009). Er is onmiskenbaar een sociaaleco
nomische component in het spel, waarbij hogeropgeleiden en hogere inkomensgroepen 
betere kansen hebben in populaire gebieden. Er vertrekken dus economisch sterkeren, 
en deels lijken daar economisch zwakkeren voor terug te komen (Das en De Feijter 2009; 
Bijker 2013). De sociaaldemografische ontwikkeling van een regio hangt  vervolgens 



dyna miek en tr a agheid. ont wikkel ingen in demo gr afie,  economie en ruimte

63  

weer samen met de aantrekkende kracht ervan: regio’s die veel nieuwkomers aantrek
ken, verjongen daardoor en vergrijzen minder snel dan gemiddeld. Regio’s die minder 
aantrekkend zijn, zien jongeren uit het buitenland en andere leeftijdsgroepen toe
stromen. In de minst aantrekkende regio’s stagneert de toestroom volledig (Latten en 
Kooiman 2011). Opmerkelijk is dat de uitstroom van jongeren uit krimpende regio’s 
seksespecifiek is: de jongeren die vertrekken, zijn voornamelijk vrouwen, waardoor een 
overschot aan mannen achterblijft. Dit geldt bijvoorbeeld voor Delfzijl en omgeving, 
OostGroningen, grote delen van Friesland, de Achterhoek, Noord en MiddenLimburg 
en ZeeuwsVlaanderen (Latten en Kooiman 2011).

Bevolkingskrimp als fenomeen
Krimpgemeenten (zie § 1.5.5) waar de bevolking in de periode 20042009 daadwerkelijk 
gekrompen is, komen vooral voor in de noordelijke provincies. In deze provincies zijn 
het vooral de kleine afgelegen dorpen die met krimp te maken hebben (zie figuur 2.7). 
In het oosten speelt krimp nauwelijks nog. In de overige provincies met een duidelijk 
verstedelijkt karakter treedt bevolkingskrimp voornamelijk op in de stad en de kleine 
dorpen bij de stad.
Overigens had de provincie Zeeland (hier behorend bij west) in de periode voor 2009 nog 
niet of in zeer beperkte mate te maken met bevolkingskrimp, terwijl ZeeuwsVlaanderen 
wel als zogeheten ‘topkrimpregio’ is aangemerkt.

In de krimpgemeenten daalde de bevolking in de periode 200420099 met gemiddeld 
3,5%, de overige gemeenten lieten een gemiddelde groei zien van 1,5% (zie figuur 2.8). 
Binnen de krimpgemeenten neemt de bevolking van de afgelegen dorpen het sterkst af. 
Overigens is de bevolkingstoename ook zeer beperkt in de afgelegen dorpen in groei
gemeenten. In groeigemeenten zijn het vooral de stedelijke gebieden waar de bevolking 
groeit, en daarnaast neemt de bevolking in de grote dorpen bij de stad en in iets mindere 
mate in de kleine dorpen bij de stad toe. Hierin is het beeld te herkennen van groot
schalige woningbouw in de stedelijke agglomeraties, waardoor groei in de dorpen rond 
de stad gefaciliteerd is.
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Figuur 2.7

Verdeling van dorpstypen over de landsdelena, naar ligging al dan niet in krimpgemeenten, 2009  
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Bron: cbs (Statline) scp-bewerking
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Figuur 2.8

Gemiddelde bevolkingsontwikkeling in krimpgemeenten en niet-krimpgemeenten, naar dorpstype, 

2004-2009 (in procenten)
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Dat de leeftijdsopbouw verschilt tussen de krimpgemeenten en de gemeenten zonder 
krimp blijkt uit de niet volledig symmetrische opbouw van de bevolkings’piramide’ (zie 
figuur 2.9). De groep kinderen tot 14 jaar is in krimpgemeenten wat kleiner dan elders, 
het meest nog in stedelijk gebied en in dorpen rond de stad. Het relatieve tekort van 
1524jarigen op het platteland is in de krimpgemeenten wat uitdrukkelijker. Het tekort 
van het cohort 2534jarigen is juist wat minder geprononceerd.
Aan de top van de piramide valt op dat de cohorten boven de 55 jaar groter zijn in de 
krimpgemeenten, wat duidt op een meer vergrijsde populatie. Overigens geldt dit in iets 
mildere mate ook voor stedelijke gebieden in krimpgemeenten. Goed zichtbaar is dat 
de 4565jarigen oververtegenwoordigd zijn in de kleine dorpen en de 75plussers in de 
grote dorpen. Voor de groepen vanaf 55 jaar is dit effect in krimpgemeenten groter.
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Figuur 2.9

Bevolkingsopbouw in leeftijdsklassen in krimpgemeenten en niet-krimpgemeenten, naar dorpstype, 

2010 (in procenten)
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2.2 Sociaal-economische vitaliteit van regio’s

Zorgen met betrekking tot de sociaaleconomische vitaliteit van landelijke regio’s 
vormden een van de aanleidingen voor de Agenda Vitaal Platteland die in 2004 werd 
vastgesteld. Drie thema’s die bij discussies over de vitaliteit van het platteland een 
belangrijke rol spelen, namelijk werken, wonen en voorzieningen, zijn verderop in dit 
rapport opgenomen (zie resp. hoofdstuk 3, 5 en 6).
Het algemene beeld dat naar voren komt uit de Monitor Sociaal-Economische Vitaliteit Plat-
teland van a bf (2012) is dat het aantal arbeidsplaatsen in plattelandsregio’s zich gunstig 
heeft ontwikkeld. Ook is de spanning op de woningmarkt teruggelopen, maar dit is 
mogelijk een tijdelijk effect van de economische crisis. De a bfmonitor liet daarnaast 
zien dat er grote regionale verschillen in sociaaleconomische vitaliteit van het platte
land zijn. In enkele regio’s is het aantal arbeidsplaatsen de laatste jaren afgenomen.
Volgens Van Dam et al. (2006) bepaalt de regionale economische situatie de (selec
tieve) verhuisstromen van en naar een regio, en daarmee de groei en krimp van de 
bevolking op het regionale niveau. Veel jongeren trekken momenteel bijvoorbeeld 
vanuit Limburg naar de Brabantse steden en de Randstad, omdat hier voor hen meer 
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 studiemogelijkheden en banen zijn. Daarnaast heeft dit gebied ook te maken met een 
emigratiegolf naar België en Duitsland. De laatste jaren vertrekken steeds meer mensen 
uit de grensstreken. Het betreft vooral twintigers en dertigers die over de grens goed
kope en ruime woningen in een aantrekkelijke woonomgeving vinden (Van Agtmaal
Wobma en Harmsen 2008).
De veronderstelling is dat er door selectieve migratie op het platteland lokaal een uit
sortering van sociaaleconomische groepen plaatsvindt. De meer welgestelden zouden 
neigen naar een woonplek in de stad of naar cultuurhistorisch interessante dorpen en 
landschappelijk mooie streken. Zij hebben ook de meeste kans om mooie woningen op 
het platteland te kopen, in tegenstelling tot de minder welvarende jonge starters op de 
lokale woningmarkt (De Groot 2011). Een veronderstelling is voorts dat een selecte groep 
bewoners de beste kans heeft om aanstaande krimpgebieden te ontvluchten, namelijk 
de mensen met een goed opleidingsniveau, hooggekwalificeerd werk en/of een hoog 
inkomen. Vertrek van kansrijken uit krimpdorpen zou nadelig zijn, omdat daarmee een 
deel van de zo noodzakelijke vitaliteit uit het dorp zou verdwijnen (r ig o 2011a).
De regionale verschillen in de sociaaleconomische vitaliteit hangen in sterke mate af 
van de regionale economische dynamiek. Deze lezen we af uit de groei van de regionale 
economie en de werkgelegenheid in coropregio’s. Daarnaast geeft de ontwikkeling 
van de sociaaleconomische status van dorpsbewoners zicht op de mate van (c.q. kans 
op) economische vitaliteit van de onderscheiden dorpstypen en de verschillen binnen 
het platteland.

Ontwikkelingen in de plattelandseconomie
Op de veranderde economische bedrijvigheid op het platteland in de tweede helft van de 
twintigste eeuw zijn twee ontwikkelingen van grote invloed geweest: de deconcentratie 
van de stedelijke economie en de afname van de werkgelegenheid in de landbouw
sector. De eerste beweging leidt tot meer werkgelegenheid op het platteland, de tweede 
juist tot minder. Analyses van de plattelandseconomie gedurende de periode 19962002 
gaven geen aanleiding tot grote bezorgdheid over de sociaaleconomische ontwikke
ling in de meer landelijke regio’s (Terluin et al. 2005; Pommer en Wildeboer Schut 2006). 
Geconstateerd werd dat de daling van het aantal landbouwbedrijven niet tot grote 
werkloosheid had geleid, maar dat vrijkomende arbeidskrachten vrij gemakkelijk in de 
dienstverlenende sectoren konden worden ingezet (Pommer en Wildeboer Schut 2006). 
Bovendien had de economie in de landelijke gebieden geen last van de toenemende con
gestie op de wegen, wat in de Randstad en een wijde cirkel daaromheen tot beperking 
van de productiviteit leidde (Broersma en Van Dijk 2008). Een indeling naar dynamische, 
gemiddelde en achterblijvende regio’s maakte zichtbaar dat ZeeuwsVlaanderen, de 
Achterhoek, OostGroningen en ZuidwestDrenthe door een achterblijvende werkgele
genheidsgroei tussen 1996 en 2002 potentiële ‘zorgenkindjes’ zijn (Terluin et al. 2005).
De periode 20022006 liet overal eenzelfde beeld zien, namelijk dat het platteland een 
banengroei van 3,3% had tegenover een krimp van 1,1% in de stad (a bf 2008). Opnieuw 
werden er regionaal grote verschillen geconstateerd. Naast regio’s met groeiende 
werkgelegenheid was er krimp op het platteland van NoordLimburg, ZuidLimburg, 
HollandsMidden en ZeeuwsVlaanderen. De regio’s die er qua banen in 2006 slecht voor 
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stonden, waren de landelijke gebieden in de Achterhoek, ZeeuwsVlaanderen, Oost
Groningen en ZuidLimburg. De eerste drie waren eerder door Terluin et al. (2005) al als 
risicoregio’s benoemd. De kredietcrisis vanaf 2008 en de daaropvolgende eurocrisis heb
ben hun uitwerking op de economie in de landelijke gebieden niet gemist. Aanvankelijk 
waren de krimpeffecten het sterkst in de regio’s waar industrie zwaar geconcentreerd 
is, nl. in Brabant, Limburg en Zeeland (cbs 2009b). Volgens een meer recente verken
ning van de regionale economie droeg een lichte economische groei in 2011 vooral bij 
aan de groei in de sectoren handel, vervoer en industrie, en daarvan profiteerden vooral 
Noordbrabant en Flevoland en in mindere mate Limburg. Groningen had te kampen 
met krimp door ongunstige delfstofwinning en Zeeland door slechte prestaties in de 
chemische industrie. De economie van de provincie Drenthe is in de periode 20092011 
verder gekrompen, terwijl Groningen, Overijssel en NoordHolland er juist sterker uit 
zijn gekomen (cbs 2011e).

Het beeld bestaat dat de economie vooral de werkgelegenheid in de stad zal treffen. 
De inkrimping of uiterst lage groei van de nationale economie zal echter ook merkbaar 
zijn op het platteland. De schaalgrootte van lokale bedrijfssluitingen is bepalend voor de 
mate waarin de werkloosheid is gestegen.
Naast de economische en financiële crisis is er nog het effect van de vergrijzing. De ver
wachting is dat door de afname van de potentiële beroepsbevolking de werkgelegenheid 
in grote delen van het land zal stabiliseren of afnemen, en dat dit het eerst optreedt 
in de perifere regio’s. Scenario’s wijzen hierbij in de richting van een concentratie van 
werkgelegenheid in de stedelijke regio’s, vooral in MiddenNederland (pbl 2011: 11). 
Onduidelijk is in hoeverre dit risico wordt versterkt door het topsectorenbeleid, waarbij 
het rijk daar investeert waar ze vindt dat de nationale economie er het meest bij gebaat 
is. In een eerste evaluatie stelt de Europese Commissie dat vooral regio’s met een hoger 
ontwikkelingsniveau van het topsectorenbeleid profiteren, waardoor de kloof met de 
perifere gebieden groter wordt (ec 2012). Gevreesd wordt dat de nadruk op investeringen 
in topsectoren nadelig uitwerkt voor de werkgelegenheid en leefbaarheid op het afgele
gen platteland.

Regionale economische groei vaak beneden gemiddeld
Voor werkgelegenheid pendelen de meeste plattelandsbewoners naar de stad (zie 
hoofdstuk 3), maar het platteland zelf biedt ook veel werkgelegenheid. In 2006 was ruim 
30% van de Nederlandse banen op het platteland te vinden (a bf 2008). Veel middelgrote 
en kleine bedrijven zijn gevestigd in dorpen. Handel, transport, (lichte) industrie en 
dienstverlening vormen belangrijke economische activiteiten. Ondanks de voortdurend 
afnemende werkgelegenheid blijft de landbouwsector een belangrijke economische 
activiteit op het platteland, al zijn er regionaal en tussen sectoren grote verschillen. 
In bepaalde segmenten raakt de landbouw sterker verweven met de stedelijke net
werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor intensieve primaire productie en toeleverende en 
verwerkende industrieën die sterk gericht zijn op de mainports en de hoofdinfrastruc
tuur, maar ook voor meer maatschappelijke functies zoals zorglandbouw.
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Figuur 2.10

Landelijke corop-regio’s, naar de mate van dynamiek in de regionale economie, 1995-2008
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De economische bedrijvigheid op het platteland brengen we in beeld voor corop
regio’s, aangezien dit het aggregatieniveau is waarop de regionale economische pro
ductie zinvol gemeten kan worden. De coropindeling reflecteert het gegeven dat er 
bepaalde economische centra zijn waaraan omliggende verzorgingsgebieden zijn gekop
peld. Deze regionale centra kunnen als economische eenheden worden onderscheiden 
van omliggende regio’s. De 40 standaard onderscheiden coropregio’s in Nederland 
zijn onderverdeeld naar landelijk, matig stedelijk en (zeer) sterk stedelijk.10 Op basis van 
de economische groei op de lange termijn in de periode 19962008 zijn de landelijke 
coropregio’s vervolgens onderverdeeld naar hoog, gemiddeld en laagdynamisch11 
(zie figuur 2.10).

Om de ontwikkeling van de economie in de landelijke regio’s sinds 1996 te schetsen, is 
gebruikgemaakt van een indicator die de groei van het bbp per inwoner in het gebied 
weergeeft (zie figuur 2.11). Opvallend zijn de regio’s ZeeuwsVlaanderen en Oost
Groningen, door een relatief hoog economisch niveau en een versnelde groei, zelfs ten 
opzichte van het Nederlandse gemiddelde. Dit reflecteert de sterke ontwikkeling van de 
kapitaalintensieve (petro)chemische industrie in deze regio’s, die daar vanwege de ruim
te gevestigd is, maar verder atypisch is voor de economie in de landelijke regio’s. Aan 
de onderkant valt de regio OostGroningen op; de economie staat hier sinds 1996 al op 
achterstand en lijkt door een geringe groei in de afgelopen periode in verhouding nog 
verder te zijn weggezakt. De overige landelijke regio’s laten zowel qua uitgangsniveau als 
qua groei een vergelijkbaar patroon zien. Opgemerkt moet worden dat in alle regio’s de 
economische groei kleiner is dan gemiddeld in Nederland. Duidelijk zichtbaar is dat de 
economische crisis in 2008 in de meeste landelijke regio’s tot een krimpende economie 
heeft geleid.
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Figuur 2.11

Groei van de economiea in de meest landelijke corop-regio’s, in bbp per inwoner, 1996-2009  

(in euro’s)
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Werkgelegenheid overal beneden gemiddeld
Wat betreft werkgelegenheid (in loondienst) vertonen de landelijke regio’s een behoor
lijke spreiding (zie figuur 2.12). De Achterhoek is als koploper binnen de landelijke regio’s 
de enige die de gemiddelde werkgelegenheid in Nederland benadert, op enige afstand 
gevolg door de Kop van NoordHolland, NoordFriesland en NoordLimburg. De regio’s 
ZuidwestGelderland, NoordoostFriesland en de Kop van NoordHolland overtreffen 
de gemiddelde Nederlandse groei van de werkgelegenheid van 16% in de periode 1996
2009. Ondanks de relatief forse economische groei is de werkgelegenheid in de regio’s 
Delfzijl en ZeeuwsVlaanderen in dezelfde periode afgenomen. Minder verwonderlijk is 
de daling in het economisch stagnerende OostGroningen.
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Figuur 2.12

Groei van de werkgelegenheid in de meest landelijke corop-regio’s, 1996-2009 (in arbeidsvolume 

werknemers)
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De arbeidsmarkt reageert altijd met enige vertraging op de ontwikkeling van de econo
mie. Dus ook de werkloosheid bleef in 2008 en 2009 relatief laag en de lage inflatie in die 
jaren zorgde ervoor dat de koopkrachtdaling voor de bevolking gemiddeld beperkt bleef 
tot 1% (Hoff et al. 2011).12 Sommige regio’s blijken gevoelig te zijn voor een economische 
dip en lieten in 2009 al een dalende werkgelegenheid zien. Het sterkst geldt dat voor 
ZuidoostDrenthe en ZuidoostFriesland, evenals OostGroningen, ZeeuwsVlaanderen 
en NoordLimburg. In 2009 werden ook andere gevolgen van de kredietcrisis zichtbaar: 
het gemiddelde inkomen daalde iets en de armoede steeg. Doordat kort daarop de 
 eurocrisis volgde, zal deze trend zich naar verwachting doorzetten. Het aandeel werk
lozen stijgt sinds 2008 onophoudelijk en is – na een stagnatie in 20102011 – in 2012 
opnieuw sterk opgelopen. Naar verwachting zal in de komende jaren de koopkracht ver
der dalen vanwege de diverse maatregelen en bezuinigingen door de kabinettenRutte I 
en i i  (cpb 2011; cpb2012).
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Groot statusverschil tussen afgelegen dorpen en dorpen bij de stad
Maatschappelijke ongelijkheid wordt zichtbaar wanneer mensen van elkaar verschillen 
in de mate waarin ze beschikken over kennis, werk en bezit. Wanneer mensen over meer 
van deze middelen beschikken, hebben ze een hogere sociale status in de gemeenschap: 
ze hebben meer aanzien en nemen daardoor een hogere positie in de sociale stratificatie 
in de maatschappij. Als er meer bewoners met een hogere status in een bepaald dorp 
(wijk of buurt) wonen, heeft deze als geheel een hogere sociaaleconomische status (ses) 
of kortweg sociale status.
De sociale status van een dorp kan niet direct worden gemeten, maar wordt afgelezen uit 
een schatting door bewoners zelf van het gemiddelde niveau van de genoten opleiding 
en het inkomen van de bewoners in de buurten en kernen en hun positie op de arbeids
markt.13 Figuur 2.13 laat zien hoe de beleveing van de sociale status zich in de verschil
lende typen dorpen in de periode 19982010 heeft ontwikkeld.
De dorpen bij de stad laten gedurende de hele periode een hogere sociale status zien, in 
vergelijking tot de afgelegen dorpen. Het opvallendst is het verschil in trends sinds 2006. 
De afgelegen dorpen hebben na een aanvankelijk duidelijke stijging te maken gekregen 
met een terugvallende statusscore sinds 2006. De dorpen bij de stad hebben in de gehele 
periode een statusstijging doorgemaakt, die ietwat is afgezwakt in de periode sinds 
2006. Hier lijkt een effect van de economische crisis door te schemeren en kennelijk zijn 
de afgelegen dorpen het gevoeligst voor een economische terugslag. In vergelijking met 
de stad is de status van de afgelegen dorpen nog steeds hoger, maar de duidelijk hogere 
status uit het verleden is inmiddels een miniem verschil.

Figuur 2.13

Ontwikkeling van statusscoresa, naar dorpstype,1998-2010 (in index-scores)
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De situering ten opzichte van de stad blijkt invloed te hebben op de absolute statusscore, 
terwijl in de langetermijnontwikkeling de kleinschaligheid van het dorp medebepalend 
is. Interessant is het om te bezien in hoeverre ook bevolkingskrimp of de aantrekkelijk
heid van het gebied verschil maken. We bekijken daarvoor de statusscores binnen de 
kleine afgelegen dorpen, die een grote variatie laten zien afhankelijk van de specifieke 
ligging van het dorp (zie figuur 2.14). In afgelegen dorpjes in krimpgemeenten lijken 
bewoners met lagere status te zijn geconcentreerd. Ook blijken minder mooie gebieden 
minder aantrekkingskracht te hebben op hogestatusgroepen, zoals mooie gebieden dat 
wel blijken te hebben. De sociaaleconomische achterstand van de afgelegen dorpjes 
in krimpgemeenten heeft globaal dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als in de overige 
dorpen. Er is per saldo een kleine inhaalslag gemaakt dankzij een iets kleinere terugval 
dan de rest in de laatste periode. Onduidelijk is of hierin misschien effecten van lokaal 
sociaaleconomisch beleid zijn te bespeuren. Eventueel kunnen er ook kortetermijnef
fecten van beleidsinterventies14 aan ten grondslag liggen, die zijn aangekondigd in het 
Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling van bz k, v ng en ipo (t k 2009/2010b). Een voort
gangsrapportage laat zien dat in de topkrimpregio’s uitvoering is gegeven aan diverse 
korte termijnacties (Rijk/v ng/ipo 2012).

Figuur 2.14

Ontwikkeling van statusscoresa in de kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten en in aantrekkelijke 
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2.3 Ruimtegebruik

Aan het platteland worden in het algemeen drie kernkwaliteiten toegedicht: rust, 
ruimte en groen (Steenbekkers et al. 2008). Deze karakteristieken reflecteren de 
omgevings kwaliteit voor bewoners en recreanten en zijn onlosmakelijk verbonden 
met nostalgische beelden van het agrarische platteland van pakweg een eeuw geleden. 
Maar grote ruimtelijke veranderingen hebben het karakter veranderd. Door stads
uitbreidingen en grote infrastructurele werken zijn hele stukken platteland verdwenen. 
Ruilverkavelingen en schaalvergroting in de landbouw hebben wel afbreuk gedaan aan 
de ruimtelijke kwaliteit, maar niet aan de identiteit van het platteland. Zorgen om het 
vervagen van de fysieke grens tussen stad en platteland hebben ertoe bijgedragen dat 
er maatschappelijke belangstelling ontstond voor de cultuurhistorie en het (agrarische) 
cultuurlandschap (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2009). Naast de ruimtelijke 
karakteristieken zijn ook cultuurhistorische elementen van belang voor de aantrekke
lijkheid en identiteit van een gebied. Onder het motto ‘Mensen voor natuur, natuur voor 
mensen’ zijn er ruim een decennium lang diepteinvesteringen gedaan in het verbeteren 
en verbreden van de natuurkwaliteit, met het ambitieuze doel om via de Ecologische 
Hoofdstructuur alle waardevolle natuurgebieden en landschappen met elkaar te verbin
den ten gunste van de biodiversiteit. Ook diende het natuurbeleid om nieuwe natuur te 
maken en bestaande natuur op te waarderen, en door er burgers bij te betrekken tot een 
vermaatschappelijking van de natuur in Nederland te komen.
We bekijken hierna enkele ruimtelijke kenmerken met het oog op de aantrekkelijkheid 
van het landschap rondom de diverse dorpen.

Verstedelijking gaat gestaag door
De trek naar de stad is een wereldwijd fenomeen dat zich al eeuwenlang voltrekt, 
afgewisseld met kortstondige perioden van counterurbanisatie. Volgens cijfers van de 
Verenigde Naties woont sinds 2009 de helft van de wereldbevolking in de stad. Ook in 
Nederland is de trek naar de stad te zien als een gestaag proces (zie figuur 2.15). De grote 
steden zijn sinds 2009 harder gegroeid dan de rest van Nederland. In 2009 en 2010 kwam 
twee derde van de groei van de Nederlandse bevolking voor rekening van 27 steden (cbs 
2011b).15 Zowel de natuurlijke groei van de bevolking in Vinexwijken rond de stad, immi
gratie uit het buitenland als ook de trek naar de steden droegen hieraan bij.
Door de concentratie van bebouwing en de bundeling van diverse ruimtelijke initiatie
ven is gestreefd naar behoud van het karakter en de omvang van de groene ruimte in 
het landelijke gebied. Aan de randen van het land wordt echter de aanzuigende werking 
van de machtige stedelijke agglomeraties gevoeld en krijgen gemeenten te maken met 
bevolkingsdaling.
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Figuur 2.15

De ontwikkeling van de verstedelijking, naar dorpstype, 1993-2010 (in omgevingsadressendichtheid)
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Agrarisch ruimtegebruik nog steeds dominant
Figuur 2.16 geeft weer hoezeer het grondgebruik in stedelijk gebied verschilt van dat in 
landelijke gebieden. Steden zijn voor de helft bebouwd en worden daarnaast voor 20% in 
beslag genomen door andere stedelijke functies (bedrijventerreinen, wegen, sportterrei
nen, enz.). Ongeveer een derde van het stedelijke gebied heeft een blauwgroen karakter 
(landbouw, bos/natuur en water), maar dat komt grotendeels op het conto van postcode
gebieden aan de rand van de bebouwde kom die een agrarisch karakter hebben.
Op basis van de verhouding tussen het areaal ruraal en urbaan gebied16 kan worden 
bepaald hoe groot de stedelijke druk of de overdruk op de ruimte is (Terluin et al. 2005). 
Het aandeel ruraal gebied in 2008 varieert van 79% in de grote dorpen tot 92% in de klei
ne afgelegen dorpen. De stedelijke druk in de grote dorpen bij de stad is bijna drie keer 
zo groot als in de kleine afgelegen dorpen. Wat dat betreft doen de grote afgelegen dor
pen nauwelijks onder voor de grote dorpen bij de stad en benaderen de kleine dorpen bij 
de stad de kleine afgelegen dorpen.
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Figuur 2.16

Verhouding van bodemgebruiksfuncties, naar dorpstype, 2008 (in procenten)
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De verdeling van het bodemgebruik onderstreept ook de ruimtelijke kwaliteit van het 
platteland. Landbouwgronden nemen een hoofdrol in, zowel in absolute als in rela
tieve zin. In de kleine dorpen heeft ten minste driekwart van het areaal een agrarische 
functie, in de grote dorpen is dat maar een klein beetje minder. Het geringere aandeel 
landbouwareaal in de grote dorpen wordt gecompenseerd door een groter aandeel be
bouwde en semibebouwde grond. Verder hebben de grotere dorpen iets meer ruimte in 
gebruik voor recreatie en sport dan de kleine dorpen.

Natuurlijk bodemgebruik is het aantrekkelijkst
Een landschap wordt aantrekkelijker gevonden wanneer er meer afwisseling is tussen 
open groene ruimte en bos (RoosKlein Lankhorst et al. 2005). Onduidelijk is hoe andere 
typen gebruik hieraan bijdragen of afbreuk doen. Door het bodemgebruik per dorpstype 
af te zetten tegen de aantrekkelijkheidsscores wordt er een patroon zichtbaar. Hoe meer 
bos en natuur, hoe mooier men een landschap vindt, zeker waar dat ten koste gaat van 
 landbouwgronden (zie figuur 2.17). Een gebied met relatief veel bebouwing doet afbreuk 
aan de aantrekkelijkheid en in mindere mate gaat dat ook op wanneer veel ruimte voor 
de verkeersinfrastructuur wordt gebruikt. Ruimte die wordt gebruikt voor stort, wrak
kenopslag en delfstofwinning, maar ook begraafplaatsen en bouwterreinen, wordt 
gedefinieerd als semibebouwd. Ook dit type gebruik doet sterke afbreuk aan de aantrek
kelijkheid van het landschap. Gebieden met meer ruimte voor recreatie worden niet per 
definitie mooier gevonden.
Met het decentraliseren van ruimtelijk beleid en natuurbeleid bestaat het risico van 
voor een verdere ‘verrommeling en verstening’ van het rurale landschap. Toch is een 
 investering in het bevorderen van de landschappelijke aantrekkelijkheid de moeite 
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waard, aangezien fraaiere gebieden zich gemakkelijker sociaaleconomisch kunnen 
ontwikkelen.

Figuur 2.17

Verhouding van bodemgebruikfuncties in mooie en minder mooie gebiedena, naar dorpstypen, 2008 
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Agrarische ontwikkelingen doen afbreuk aan landschappelijke kwaliteit
Er zijn twee dominante ontwikkelingen in de agrarische sector die een ruimtelijke 
invloed hebben. De schaalvergroting van bedrijven heeft diverse ruimtelijke gevolgen: 
meer monotone landschappen, minder koeien in de wei, grotere bedrijfsgebouwen 
(onder andere megastallen), leegstand van boerderijen en verloedering van boerderijen 
en erven bij bedrijfsbeëindiging, enzovoort. In alle gevallen zijn deze veranderingen een 
feitelijke achteruitgang voor de omgevingskwaliteit of worden ze als zodanig ervaren. 
Daarom wordt stringent bundelingsbeleid toegepast, in de hoop de nadelige effecten 
op de landschapsbeleving te verminderen (Silvis et al. 2010). Naast schaalvergroting is 
verbreding van de landbouw een trend met ruimtelijke consequenties (Roest et al. 2010). 
In grote lijnen kan gesteld worden dat verbrede landbouwbedrijven hun agrarische 
activiteiten verknopen met maatschappelijk taken zoals onderwijs, zorg, dagopvang, 
verkoop of ruimteverhuur. Deze toegevoegde maatschappelijke functies nopen de 
ondernemer tot innovatie en modernisering in de sfeer van een dienstverlenende 
bedrijfsvoering, betere toegankelijkheid van het bedrijf, aanpassingen aan de (inrich
ting van) de bedrijfsgebouwen, enzovoort. Het is in het belang van de ondernemer om 
de authenticiteit van het bedrijf te bewaken, maar toch zullen de nieuwe activiteiten niet 
altijd optimaal ruimtelijk inpasbaar zijn. Soms doen deze zelfs afbreuk aan de omgeving, 
zoals in geval van grote parkeerplaatsen en verbrede toegangswegen, opzichtige beweg
wijzering of hypermoderne bijgebouwen.
We beschikken niet over gegevens van de verbrede landbouw op het niveau van de 
dorpen, maar wel op provincieniveau. Er zijn veel verwachtingen geweest over de 
functie combinatie met de sociale sector. Het aantal bedrijven dat zich heeft toegelegd 
op zorg, dagopvang of educatie is in enkele provincies goed van de grond gekomen 
(zie figuur 2.18). De verbredingstaken die meer in lijn zijn met het reguliere agrarische 
werk of die de hulpbronnen beter benutten, zijn getalsmatig echter veruit belangrijker. 
En daarin nemen natuur en landschapsbeheer veruit het grootste aandeel.
De zorglandbouw floreert vooral in Gelderland en NoordBrabant, en iets minder in 
NoordHolland, Overijssel en ZuidHolland, de provincies waar veel gemengde vee
houderijen gevestigd zijn. Er heerst een angst dat vooral de recreatieve verbreding van 
landbouw bijdraagt aan de verrommeling van het agrarische landschap (Neven 2008). 
Een grote mate van verrommeling in gebieden met een grote landschapskwaliteit komt 
voor in de Kop van NoordHolland, langs de westflank van de Randstad en in Noord
Brabant en Limburg (pbl 2006).
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Figuur 2.18

Aantal agrarische bedrijven met verbreding, per provincie en naar maatschappelijke domeinen, 2010 

(in absolute aantallen)
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Bron: cbs (Statline, Landbouwtellingen)

2.4 Een sociale schets van de dorpstypen

Het onderscheid naar dorpstypen dat in deze monitor is gebruikt, loopt langs de 
 gradiënten ‘afstand tot de stad’ en ‘bevolkingsomvang’. Bij sommige karakteristieken is 
de afstand tot de stad dominant, dan scoren de grote en kleine dorpen bij de stad tame
lijk vergelijkbaar en is er een relatief groot verschil met de afgelegen dorpen. Dit zien we 
bijvoorbeeld terug bij de relatieve groei van de bevolking.
Ook het omgekeerde komt voor: dat de grootte van een dorp bepalender is dan de lig
ging ten opzichte van de stad. In dat geval liggen de scores van de grote afgelegen dor
pen dichter bij die van de grote dorpen bij de stad dan bij de afgelegen kleine dorpen, 
bijvoorbeeld de gemiddelde huishoudensomvang. In deze paragraaf volgt een korte 
karakterisering van elk van de dorpstypen uit de hiervoor behandelde indicatoren.
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Grote dorpen bij de stad
Grote dorpen bij de stad zijn vooral te vinden in West en ZuidNederland. Er is een 
tamelijk grote spreiding in bevolkingsaantallen, van ongeveer 2000 tot 15.000 inwoners. 
Gemiddeld genomen groeit de bevolking in dit dorpstype jaarlijks even hard als in de 
stad. Er is echter sprake van een sterke spreiding: een aanzienlijk deel van deze dorpen 
heeft met een beperkte bevolkingskrimp te maken.
Deze dorpen ervaren een tamelijk grote stedelijke druk, dat wil zeggen dat de groene 
functies onder druk staan van de rode functies (bebouwing en infrastructuur). Bij dit 
dorp behoort het kleinste landbouwareaal, maar daartegenover het grootst areaal recre
atiegebied. Ook de aanwezigheid van een relatief groot aandeel westerse migranten en 
de sterkste groei van nietwesterse migranten duidt op een stedelijke overdruk.
Dit type dorp is het sterkst vergrijsd: de 75plussers vormen het grootste aandeel van 
de bewoners in de grote dorpen bij de stad, en als deze dorpen in krimpgemeenten lig
gen, is die groep nog groter. Tegelijkertijd is de ontgroening hier het best zichtbaar: dit 
dorpstype is het minst populair onder 1524jarigen; zij vormen er het kleinste aandeel in 
de bevolking. Terwijl in andere dorpstypen de migratie van jongeren naar de stad groei 
vertoont, is in dit dorpstype hierin een kentering opgetreden. Daarmee is het vertrek
percentage van jongeren in 2009 het kleinst in dit dorpstype.
De bewoners van deze dorpen hebben relatief hooggekwalificeerde banen, maar dit 
geldt niet als deze dorpen in krimpgemeenten liggen. Deze grote dorpen bij de stad 
samen hebben veruit de hoogste sociale status, die in het afgelopen decennium gestaag 
toegenomen is.

Kleine dorpen bij de stad
Kleine dorpen bij de stad komen relatief weinig voor in NoordNederland, en als ze er 
zijn, is het vaak in krimpgemeenten. De bevolkingsaantallen liggen meestal tussen de 
1000 en 5000 inwoners, met enkele uitschieters naar 6000. Een tamelijk groot gedeelte 
van hen woont in het buitengebied rondom het dorp. In deze dorpen zijn 4565jarigen 
over en eenpersoonshuishoudens ondervertegenwoordigd.
Er treedt in deze dorpen nog beperkt bevolkingskrimp op. Ondanks de algemeen toege
nomen migratie hebben ze de laagste migratiegraad en dat was ook al zo in 1998. Toch 
heeft dit dorpstype het sterkst te kampen met het wegverhuizen van 2034jarigen, niet 
alleen vanwege het hoogste vertrekpercentage, maar ook vanwege de sterkste toename 
hierin sinds 1998. Wel trad in 2009 een relatief hoog vestigingssaldo op van 3554jari
gen. Het verlies van het oudste cohort vanwege verhuizingen is hier het grootst, maar is 
in de loop der tijd constant gebleven.
Dit dorpstype bestaat vooral uit hardwerkende, welgestelde mensen: de arbeidspartici
patie is het hoogst, de sociale status eveneens. In de afgelopen tien jaar is deze sociale 
status zodanig verhoogd, dat de voorsprong van de grote dorpen bij de stad is voor
bijgestreefd. De wozwaarde is sinds 2003 steeds hoog geweest en deze voorsprong is in 
de loop der tijd vastgehouden. Dit dorpstype krijgt gemiddeld hoge rapportcijfers voor 
de aantrekkelijkheid van het landschap, wat rijmt met de hoge woningwaarden.
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Grote afgelegen dorpen
Grote afgelegen dorpen komen het meest voor in Noord en OostNederland en zijn zeld
zamer in het verstedelijkte westen en zuiden. Het overgrote deel van de dorpen bestaat 
uit circa 11.00012.000 inwoners. Een kwart van de plattelandsbevolking woont in dit 
dorpstype. Gemiddeld genomen stagneert de bevolkingsgroei in deze dorpen. Tegen
over de dorpen die nog een beperkte groei vertonen, staan dorpen met een gemiddeld 
krimppercentage van 4%. De bevolking is relatief verhuislustig en de migratie vertoonde 
tussen 2004 en 2009 nog een duidelijke toename. Per saldo lijkt het verlies van jongeren 
door migratie tot stilstand te komen. Hoewel ook dit dorpstype een duidelijke ontgroen
de bevolkingsopbouw heeft, is er een relatief groot aandeel 2039jarige bewoners. 
Tegelijkertijd is het aandeel ouderen iets groter dan elders, wat overigens ook geldt voor 
de grote dorpen bij de stad.
Van alle dorpstypen is in deze dorpen de arbeidsparticipatie het laagst en niet verschil
lend van die in de stad. Sinds 1998 is een gestaag dalende lijn in de sociale status van 
deze dorpen opgetreden, waardoor ze het niveau van de stad lijken te naderen en in elk 
geval onder het niveau van de kleine afgelegen dorpen duiken.

Kleine afgelegen dorpen
Een op de drie plattelandsbewoners woont in een klein afgelegen dorp of in het buiten
gebied. Het is met voorsprong de grootste categorie dorpen in NoordNederland en dit 
type komt maar beperkt voor in het zuidelijke deel van Nederland. In het noorden beho
ren deze dorpjes iets vaker tot een krimpgemeente; in de andere landsdelen hebben deze 
dorpen beduidend minder te maken met krimp. 
De bevolking bestaat voor een relatief groot deel uit 4565jarigen en deze groep groeit 
licht als gevolg van nieuwe vestigingen. Doordat de 75plussers vaker uit deze dorpen 
wegtrekken, is hun aandeel relatief klein. Het zijn de meest kinderrijke dorpen (014jari
gen), alhoewel de groep 1519jarigen minder goed vertegenwoordigd is.
De sociale status is – na een aanvankelijke stijging waarbij de stad flink is ingehaald – 
sinds 2006 weer licht gedaald tot iets boven het stedelijke niveau. In de dorpen met 
bevolkingskrimp is de arbeidsparticipatie het kleinst.
De omgeving van het dorp wordt meer dan gemiddeld aantrekkelijk gevonden; de 
om geving is dan ook overwegend groene ruimte met relatief veel bos en natuurareaal. 
Deze dorpen zijn zodanig kleinschalig opgezet dat er bijna evenveel grond in gebruik 
is voor woonbebouwing als voor (weg)infrastructuur. Wanneer de omgeving minder 
aantrekkelijk wordt gevonden, heeft dat direct weerslag op de woningwaarde. Hetzelfde 
effect heeft bevolkingskrimp.

2.5 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn enkele demografische, economische en ruimtelijke processen 
geschetst die op enige wijze invloed kunnen hebben op de leefsituatie van de platte
landsbewoners of de leefbaarheid van het platteland in het algemeen.
Belangrijke ontwikkelingen zijn de demografische processen die naast elkaar plaats
vinden en elkaar lijken te versterken. De algemene tendens van ontgroening en 



dyna miek en tr a agheid. ont wikkel ingen in demo gr afie,  economie en ruimte

83  

 vergrijzing doet zich op het hele platteland voor. Daarnaast is de bevolkingsgroei in veel 
kleine dorpen tot stilstand gekomen. Beide trends zijn in de afgelegen dorpen gepro
nonceerder dan in de dorpen bij de stad; ook speelt het in de krimpgemeenten sterker 
dan elders.
De economische recessie treft de economie in de meeste landelijke regio’s zwaar, terwijl 
deze vaak toch al onder het Nederlands gemiddelde presteren. Vooral de werkgelegen
heid heeft eronder te lijden. Door de specifieke sectorstructuur lijken de zuidelijke pro
vincies het zwaarst te worden getroffen. De afgelegen dorpen hebben het al langere tijd 
zwaar: daar laat de toch al lage sociaaleconomische status een neergaande lijn zien.
In afgelegen dorpen lijkt het risico te bestaan dat achterstanden gaan cumuleren: de 
groei van de groep kwetsbare ouderen, de voorzieningenschaarste en de stagnerende 
regionale economie. Juist in de gebieden waar de leefbaarheid en vitaliteit onder druk 
komen te staan, is het zeer gewenst dat er een demografische dynamiek blijft bestaan, 
die hoogopgeleide jongeren en meer bemiddelde groepen in de regio brengen en vast
houden. Juist in tijden van hoge verwachtingen over de zelfredzaamheid van dorpen, 
zijn deze groepen namelijk hard nodig om de lokale gemeenschap te mobiliseren en in 
beweging te houden, om op te komen voor de belangen van de meest kwetsbaren in het 
dorp en de algemene belangen te bewaken.
Een lichtpuntje in dat kader is het gegeven dat de verhuisbewegingen met zich mee
brengen dat in de meeste dorpen ook nieuwkomers belanden. Ze hoeven niet allemaal 
hoogopgeleid of bemiddeld te zijn; er hoeven maar enkele ‘schapen met vijf poten’ 
tussen zitten die problemen en oplossingen zien, een goed netwerk hebben en kunnen 
inschakelen, communicatief vaardig zijn om mensen met elkaar te verbinden, enthousi
asme aan dorpsgenoten kunnen overbrengen, en tijd en energie hebben om in het dorp 
te investeren (Horlings 2010). Dan zullen dorpsbewoners samen met de nieuwkomers 
investeren in de vitaliteit van het dorp en daarmee in de eigen leefsituatie.

Noten

1 In de huidige migratiemodellen wordt de invloed van aantrekkelijke landschappen waarschijnlijk 

onderschat (pbl 2012).

2 Verhuizingen binnen een postcodegebied (alleen de viercijfercode) konden niet worden gedetec

teerd, dus zijn verhuizingen binnen dezelfde wijk of hetzelfde dorp niet meegenomen. 

3 Hierbij is gebruikgemaakt van een constant aantal postcodegebieden (2008) die tot het platteland 

behoren en waarvan de bevolking jaarlijks kan worden geteld. In Thuis op het platteland (Steenbekkers 

et al. 2006) werden de postcodegebieden die mettertijd opschoven naar een (matig) stedelijke klasse 

verwijderd, waardoor een voortdurend afnemende bevolking werd geconstateerd.

4 Mogelijk zorgen geboorten in ziekenhuizen in de steden hier voor een vertekening.

5 Voor heel Nederland groeide de migrantengroep van 2,62 miljoen in 1998 tot 3,36 miljoen in 2010. 

Dit valt uiteen in 1,5 miljoen westerse en 1,86 miljoen nietwesterse migranten.

6 Aanzienlijk meer nietwesterse dan westerse migranten komen naar relatief kleine gemeenten met 

een asielzoekerscentrum, zoals Laren (nh), Gilze en Rijen, Grave, Ooststellingwerf, Dronten en Het 

Bildt (cbs/ pbl/w ur 2011a).
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7 De meeste voormalige Oostbloklanden, waaronder Polen, traden in 2004 toe tot de eu, en in 2007 

volgende Bulgarije en Roemenië. De cijfers omvatten burgers afkomstig uit Slovenië, Slowakije, 

Tsjechië, Bulgarije, Polen, Roemenië, Letland, Estland en Litouwen.

8 In het beleid worden gebieden waar op korte termijn bevolkingskrimp wordt verwacht, aangeduid 

met de term ‘anticipeergebieden’ t k (2009/2010b).

9 De totale Nederlandse bevolking groeide in deze periode met 1%.

10 De 40 corop gebieden in Nederland zijn ingedeeld naar stedelijkheid volgens de door het cbs 

berekende omgevingsadressendichtheid per km2. Deze indeling resulteert in vijftien landelijke 

corop gebieden (weinig stedelijk: OostGroningen (1), Delfzijl en omgeving (2), NoordFriesland (4), 

ZuidwestFriesland (5), ZuidoostFriesland (6), NoordDrenthe (7), ZuidoostDrenthe (8), Zuidwest

Drenthe (9), de Achterhoek (14), ZuidwestGelderland (16), de Kop van NoordHolland (18), Zeeuws

Vlaanderen (31), Overig Zeeland (32), NoordLimburg (37) en MiddenLimburg (38). Van de overige 

corop gebieden worden er tien ingedeeld in de klassen matig stedelijk, vijftien in de klasse (zeer) 

sterk stedelijk. nb: In Thuis op het platteland (Steenbekkers et al. 2006) is de classificatie van stedelijk

heid van corop gebieden op andere wijze tot stand gekomen. Wegens het ontbreken van bestaande 

informatie is toentertijd de stedelijkheid van coropgebieden vastgesteld door de stedelijkheid 

van onderliggende gemeenten te wegen met inwonersaantallen. Deze werkwijze resulteerde in het 

onderscheid tussen sterk stedelijke, licht stedelijke en meer landelijke gebieden.

11 Een regio met maximaal 75% economische groei in de periode 19952008 werd aan de klasse ‘laag’ 

toebedeeld, een groei van 75%90% als ‘gemiddeld’ en een groei boven het Nederlandse gemiddelde 

van 91% als ‘hoog’. In twee regio’s wordt de economie erg gekleurd door bedrijvigheid die atypisch 

voor een landelijke regio, namelijk in OostGroningen door gasopbrengsten en in ZeeuwsVlaande

ren door chemische industrie.

12 Het Centraal Planbureau (cpb 2011) spreekt van een koopkrachtstijging van 1,8% in 2009. In dit cijfer 

zijn echter niet de inkomens van zelfstandigen betrokken. Bovendien betreft de cpbberekening de 

statische koopkracht. Hierin komen wel de effecten van loonontwikkelingen en beleidsmaatregelen 

tot uiting, maar niet de individuele inkomensveranderingen door bijvoorbeeld baanverlies.

13 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de statusscoreberekening Knol et al. (2012).

14 Beleidsinterventies zijn vaak experimenteel of gericht op bewustwording. Het experiment 

‘De Zorgacademie’ (Parkstad Limburg) richt zich bijvoorbeeld door middel van samenwerking tussen 

werkgevers en een opleidingsinstituut op een versnelde instroom van werknemers vanuit zorgoplei

dingen. 

15 Binnen de G31 waren er in 20092010 vier gemeenten met een krimpende bevolking: Emmen, 

 Hengelo, Heerlen en SittardGeleen.

16 Volgens een rekenwijze van de Europese Commissie (e c 2004) is ‘ruraal gebied’ gedefinieerd als de 

som van de arealen landbouw, bos en natuur en de helft van de oppervlakte binnenwater, en ‘urbaan 

gebied’ als de som van het areaal dat wordt gebruikt voor bebouwing, infrastructuur en recreatie.
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3 Hoe dorpen verschillen in arbeid en inkomen

Stella Hoff en Anja Steenbekkers

– Op het platteland is de nettoarbeidsparticipatie hoger dan in de stad. Dit komt door 
de mannen: in de dorpen behoort 77% à 80% van hen tot de werkzame beroepsbevol
king; in de steden is dit 75%. Onder vrouwen is de participatie in de dorpen juist iets 
minder: 58% à 59% tegenover 60% in de steden. Op het platteland werken mannen 
vaker voltijds; in de stad doen vrouwen dat vaker.

– De werkloosheid is op het platteland geringer dan in de stad. De risicogroepen zijn 
echter dezelfde: vooral jongeren tot 25 jaar en laagopgeleiden zijn relatief vaak werk
loos. Specifiek voor het platteland geldt dat de werkloosheid onder vrouwen hoger is 
dan onder mannen.

– In de afgelegen dorpen is de werkloosheid hoger dan in de dorpen in stedelijk gebied. 
Binnen de afgelegen gebieden kennen de grote dorpen meer werkloosheid dan de 
kleine dorpen.

– Kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten hebben een lagere arbeidsparticipatie 
en een hogere werkloosheid dan gemiddeld in de kleine afgelegen dorpen.

– Ruim een kwart van de werkzame beroepsbevolking (27%) werkte in 2009 in een 
landelijke gemeente, evenveel als in 2002. Het aandeel van het platteland binnen de 
werkgelegenheid is dus niet veranderd.

– Op het platteland zijn er minder werkenden met een startkwalificatie. Wel is hun 
aandeel tussen 2001 en 2009 sterk gestegen, vooral in de afgelegen dorpen.

– Het aantal werkenden in een hoog of wetenschappelijk beroep is sinds 2001 toegeno
men, vooral in de steden (+15%) en in de grote afgelegen dorpen (+14%). Daarnaast is 
er een groei van het aantal mensen met een hogere opleiding dan nodig voor de baan 
waarin zij werken. Dit gaat vooral op voor de steden (+14%) en voor de kleine afgele
gen dorpen (+18%).

– In de kleine dorpen is ruim 20% van de werkenden zelfstandig ondernemer; anderhalf 
keer zo veel als gemiddeld in Nederland. Steeds meer ondernemers zijn zzp’er (zelf
standige zonder personeel).

– In de kleine afgelegen dorpen komt relatief veel armoede voor; in 2009 was dit 5,5%. 
Dit is terug te voeren op het verhoogde armoederisico van de zelfstandig onder
nemers, het lagere inkomensniveau (ook van werknemers en gepensioneerden) en de 
grotere gezinnen in deze dorpen.

Iemands kansen op de arbeidsmarkt en mogelijkheden om een goed inkomen te 
verdienen, hangen voor een belangrijk deel af van kenmerken zoals leeftijd en op
leidingsniveau. Daarnaast is de omgeving waar men woont en werkt van invloed, 
doordat het aantal beschikbare banen per regio kan verschillen. In dit hoofdstuk 
schetsen we de arbeidssituatie en het gerealiseerde inkomen van bewoners van het plat
teland en in de stad. De situatie van de plattelandsbewoners staat daarbij centraal. Bij de 
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 bespreking van de bevindingen zoomen we in op de vier dorpstypen die in hoofdstuk 
1 zijn onderscheiden, met de stad als referentie, en in het bijzonder kijken we naar de 
dorpen in de perifere gebieden. Aangezien ondernemerschap van oudsher stevig ver
ankerd is in de agrarische sector en ook beleidsmatig van belang is (ter versterking van 
de werkgelegenheid op het platteland), zal hier eveneens aandacht aan worden besteed. 
Daarnaast gaan we in op de begrippen armoede en sociale uitsluiting, en beschrijven we 
in hoeverre deze verschijnselen op het platteland voorkomen. Bij dit alles geven we een 
beeld van de ontwikkelingen die zich tussen 2001 en 2009 hebben voorgedaan. In het 
laatstgenoemde jaar was de invloed van de eind 2008 ingezette economische crisis nog 
maar beperkt zichtbaar. Voor zover mogelijk zullen we een en ander aanvullen met gege
vens over latere jaren, hoewel het dan uitsluitend om landelijke gemiddelden gaat.
Diverse maatschappelijke veranderingen zijn van invloed geweest op de arbeidsmarkt 
van het platteland in de afgelopen decennia. De structuur van werkgelegenheid op het 
platteland is veranderd door het afnemende belang van de landbouw als de primaire 
bron van werkgelegenheid. Met de verschuiving van het platteland als landbouw
productiegebied naar een multifunctionele ruimte is er een vergelijkbare diensten
economie ontstaan als in het stedelijke gebied (Terluin et al. 2005). Aan de diversificatie 
van de werkgelegenheid is bijgedragen door de ontwikkeling van agrarische bedrijven 
naar multifunctionele bedrijven, die aanvullende diensten leveren op het terrein van 
zorg, dagopvang, educatie, natuurbeheer, verkoop van streekproducten, horeca, toe
risme en recreatie (Venema 2012). Ook de ruimtelijke verdeling van werkgelegenheid is in dit 
kader relevant. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de werkgelegenheid steeds meer in 
stedelijk gebied geconcentreerd en heeft de arbeidsfunctie van het platteland aan belang 
ingeboet. Inmiddels is het gebruikelijk dat plattelandsjongeren voor hogere opleidingen 
naar de stad trekken en daar vervolgens blijven wonen vanwege beter passende banen. 
Tegelijkertijd vormen de rust en de ruimte voor veel mensen het aantrekkelijke van het 
wonen op het platteland, en zij nemen het dagelijks pendelen naar de stad voor hun werk 
daarbij voor lief (zie ook Gardenier et al. 2011). Toch is ook een lokale arbeidsmarkt rele
vant. Vooral voor werknemers die in kleine deeltijdbanen werken of die niet over eigen 
vervoer beschikken, is de nabijheid van werkgelegenheid belangrijk. Bovendien draagt 
lokale werkgelegenheid bij aan de sociaaleconomische vitaliteit en leefbaarheid van het 
dorp (Fontein 2009).
In dit verband is ook het Topsectorenbeleid van belang, dat de overheid begin 2011 heeft 
geïntroduceerd ter versterking van de positie van Nederland als kenniseconomie. In dit 
programma zijn negen sectoren geïdentificeerd waarbinnen bedrijven, wetenschappe
lijke instituten en overheden samenwerken aan kennis en innovatie. Hoewel het ‘verder 
versterken van Nederlandse sterktes’ als doelstelling wordt onderschreven, zijn er ook 
geluiden dat dit beleidsprogramma vooral ten goede komt aan bedrijven en regio’s die 
dat eigenlijk niet nodig hebben. Zo stelt de Europese Commissie in een eerste evaluatie 
dat onduidelijk is of de investeringen van het bedrijfsleven in onderzoek en ontwikke
ling niet ook zonder het nieuwe beleid zouden plaatsvinden. Bovendien zijn het volgens 
de commissie vooral regio’s met een hoger ontwikkelingsniveau die ervan profiteren, 
waardoor de kloof met de perifere gebieden groter wordt (ec 2012). Gevreesd wordt dat 
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de nadruk op investeringen in topsectoren nadelig uitwerkt voor de werkgelegenheid en 
leefbaarheid op het afgelegen platteland.

3.1 Werk en werkloosheid

Sinds de laatste eeuwwisseling heeft Nederland meerdere conjuncturele golfbewegin
gen meegemaakt, wat zijn weerslag heeft op de ontwikkeling van het aantal werkenden 
en werklozen in de bevolking van 15 tot 65 jaar. In de loop van 2001 kwam de Neder
landse economie in een recessie terecht, die tot 2003 duurde. De daaropvolgende jaren 
ontstond een hoogconjunctuur die eindigde in het vierde kwartaal van 2008, toen de 
economie met ruim 0,5% kromp. Het effect van de economie op de werkgelegenheid ijlt 
enigszins na bij deze golfbeweging. Zo bedroeg de nettoarbeidsparticipatie (het aantal 
1564jarigen dat ten minste twaalf uur per week betaald werk verricht, als percentage 
van de totale bevolking van 1564 jaar) in het eerste jaar van de recessie van 20012003 
nog 64,2%. Dit daalde naar 63,9% in 2003, maar bereikte zijn laagste punt (63,5%) pas in 
2004. Vervolgens liep de nettoarbeidsparticipatie op naar 68,2% in 2008, waarna het 
economisch klimaat opnieuw omsloeg. Onder invloed van de recessie die aan het eind 
van dat jaar inzette, zakte de participatiegraad tot 67,9% in 2009 (zie tabel 3.1). Het meest 
recente cijfer ligt nog iets lager: in 2012 behoorde 67,2% van alle 1564jarigen tot de 
werkzame beroepsbevolking (cbs 2013a).

3.1.1 Hoge netto-arbeidsparticipatie op het platteland, maar beperkte groei

In 2003 lag de nettoarbeidsparticipatie op het platteland (niet en matig stedelijke 
gebieden) consequent enkele procentpunten hoger dan in de (zeer) stedelijke gebieden 
(Gesthuizen 2006). Tabel 3.1 laat zien dat ook in 2009 de hoogste participatiegraad is 
voorbehouden aan het platteland, variërend van iets minder dan 68% in de grote afge
legen dorpen tot bijna 70% in de kleine dorpen in stedelijk gebied. Opmerkelijk is dat 
de grotere arbeidsdeelname op het platteland alleen geldt voor mannen; bij de vrouwen 
hebben juist degenen die in de stad wonen vaker een betaalde baan voor ten minste 
twaalf uur per week. Daarnaast is de hogere arbeidsdeelname op het platteland terug te 
vinden onder alle onderscheiden leeftijdsgroepen. Alleen de 5564jarigen wonend in de 
grote dorpen rondom de stad laten duidelijk afwijkende uitkomsten zien: de participatie 
ligt hier bijna 1,5 procentpunt lager dan onder hun leeftijdsgenoten in de stad. Misschien 
weerspiegelt dit het feit dat in deze dorpen relatief veel ouderen wonen die het zich door 
een eerdere goedbetaalde baan kunnen veroorloven om van een vervroegd pensioen te 
genieten.
De kans op arbeidsdeelname stijgt wanneer mensen hoger zijn opgeleid. Van de hoog
opgeleiden hoort gemiddeld ruim 80% tot de werkzame beroepsbevolking, terwijl het 
bij de laag en middelbaar opgeleiden om respectievelijk nog geen 50% en iets meer dan 
70% gaat. Beide laatstgenoemde percentages liggen op het platteland wel duidelijk hoger 
dan in de stad; kennelijk is er op het platteland meer werkgelegenheid voor laag en mid
delbaaropgeleiden.
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We schetsen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie sinds 2001 (zie tabel B.1 in in
ternetbijlage B op www.scp.nl onder De dorpenmonitor). In de periode 20012009 is de 
gemiddelde nettoarbeidsparticipatie met 3 procentpunten toegenomen, maar de stij
ging was op het platteland kleiner dan in de stad. De groei van de arbeidsdeelname is 
geheel toe te schrijven aan de vrouwen: gemiddeld nam het aandeel vrouwen met een 
betaalde baan voor ten minste twaalf uur per week met 7,6 procentpunten toe. Met een 
groei van 8,5 procentpunten komen de vrouwen in de afgelegen dorpen daar duidelijk 
overheen. De participatie van mannen is daarentegen door de jaren heen gedaald. In de 
stad bedraagt de daling minder dan 1 procentpunt, maar in de grote dorpen (bij de stad 
en afgelegen) gaat het om een afname met ten minste 2,5 procentpunt. Toch ligt het 
aandeel werkende mannen nog altijd – zoals hiervoor al is aangegeven – hoger op het 
platteland dan in de stad.

Tabel 3.1

Netto-arbeidsparticipatie, naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau en naar dorpstype, 2009  

(in procenten)a

stad
groot dorp  
bij stad

klein dorp  
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland 

totaal 67,6 68,5 69,7 67,6c 68,8 67,9
geslacht

mannen 74,9 78,1 79,8 77,2 78,6 76,0
vrouwen 60,3 58,7 59,2 57,7 58,6 59,8

leeftijd
15-24 jaar 39,2 40,9 43,4 40,8 43,2 40,1
25-34 jaar 83,4 89,7 87,4 86,0 88,2 84,5
35-54 jaar 80,6 83,0 83,7 80,6c 81,8 81,1
55-64 jaar 47,7 46,4 50,6 47,3b 48,4 47,8

opleidingsniveau
laag 47,8 49,3 51,7 48,1b 51,2 48,6
middelbaar 70,9 74,1 75,4 74,7 75,4 72,3
hoog 83,5 83,5c 83,4c 84,4 84,8 83,6

a De verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij 
anders aangegeven.

b Het verschil is statistisch significant bij p < 0,05.
c Het verschil is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ebb’09, gewogen data) scp-bewerking

Opvallend is dat onder jongeren van 1524 jaar de arbeidsparticipatie is afgenomen. Het 
gaat hier niet om een algemeen dalende trend, want tussen 2005 en 2008 was er nog een 
toename van 39% naar 42% (cbs 2013a). Het kleinere aandeel werkende jongeren in 2009 
heeft te maken met het feit dat zij in tijden van economische recessie relatief moeilijk 
een baan vinden (of behouden) en er dan eventueel voor kiezen langer onderwijs te blij
ven volgen. Kennelijk gaat dit voor de jongeren op het platteland nog meer op dan voor 
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die in de stad: vooral in de dorpen was de deelname aan het arbeidsproces duidelijk ge
daald. In de overige drie leeftijdscategorieën is de arbeidsparticipatie wel toegenomen. 
Vooral onder de 5564jarigen ging het om een forse stijging, en dan vooral in de afgele
gen grote dorpen (bijna 17 procentpunten).
Het aandeel werkenden met een middelbaar of hoog onderwijsniveau is op het platte
land en in de steden gestegen met 1,5 à 2 procentpunt. De laagopgeleiden vertonen een 
afwijkend patroon: in de stad en de kleine dorpen (zowel bij de stad als afgelegen) is de 
participatie weliswaar iets gegroeid (met circa 0,5 procentpunt), maar in de grote dorpen 
(bij de stad en afgelegen) is het aandeel laagopgeleide werkenden gedaald (met 0,4 resp. 
1,2 procentpunt).

3.1.2 Gematigde werkloosheid op het platteland, vooral in de dorpen bij de stad

Op het platteland is werkloosheid een minder groot probleem dan in de stad. Gest huizen 
(2006) vond eerder relatief lage werkloosheidspercentages voor het platteland, wat 
mogelijk mede komt doordat het gemiddeld lagere beroepsniveau van plattelandsbewo
ners aansluit bij het grotere aanbod van laaggekwalificeerd werk (Gesthuizen 2006: 100).
De werkloosheid in Nederland wordt afgemeten aan het aantal mensen van 1564 jaar 
die geen werk hebben of een baan voor minder dan twaalf uur per week, maar die 
wel op zoek zijn naar betaald werk voor ten minste twaalf uur per week en daarvoor 
direct beschikbaar zijn. Zoals hiervoor al is beschreven, hebben sinds 2001 enkele con
juncturele schommelingen plaatsgevonden. Deze hebben hun weerslag gehad op het 
werkloosheidspercentage. Bij aanvang van de recessie van 20012003 was 3,5% van de 
beroepsbevolking werkloos, waarna een stijging intrad tot 6,5% in 2005. Daarna nam de 
werkloosheid af tot 3,8% in 2008. De economische neergang die eind 2008 zijn intrede 
heeft gedaan, heeft de werkloosheid weer doen stijgen: in 2009 ging het om 4,8%, in 
2012 bedroeg de werkloosheid 6,4% (cbs 2013a).
Tabel 3.2 laat zien dat de werkloosheid zich vooral doet gelden in de steden (5,3% in 
2009) en in het bijzonder onder jongeren tot 25 jaar (12,4%) en laagopgeleiden (8,4%). 
In de afgelegen dorpen liggen de werkloosheidcijfers voor vrijwel alle bevolkingscate
gorieën systematisch hoger dan in de dorpen bij de stad. Binnen de afgelegen gebieden 
ligt de werkloosheid bovendien hoger in de grote dorpen dan in de kleine dorpen. 
De hoogopgeleiden vormen een uitzondering op dit patroon: het laagste werkloosheids
percentage (1,9%) is gereserveerd voor de hoogopgeleiden in de grote afgelegen dorpen. 
Terwijl de werkloosheidscijfers van mannen en vrouwen in de stad vergelijkbaar zijn, is 
de werkloosheid onder vrouwen op het platteland 1,5 tot 2 procentpunten hoger dan bij 
mannen. Daartegenover staat dat de jeugdwerkloosheid aanzienlijk lager is dan in de 
stad. Vooral in de kleine dorpen bij de stad is de werkloosheid onder jongeren tot 24 jaar 
relatief laag.
Op het platteland is de werkloosheid over het algemeen minder gestegen sinds 2001 
dan in de stad. De kleine dorpen in stedelijk gebied vormen een uitzondering: de werk
loosheid is hier iets sterker gegroeid dan in de stad (+46% versus +43%). Opvallend is 
overigens dat in de grote dorpen in stedelijk gebied het aandeel werklozen met slechts 
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14% is gestegen. De afgelegen dorpen zitten ertussenin met een toename van zo’n 30% à 
35% (zie tabel B.2 in internetbijlage B).

Tabel 3.2

Werkloosheid naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau en naar dorpstype, 2009 (in procenten)

stad
groot dorp  
bij stad

klein dorp  
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

totaal 5,3 3,3 3,2 4,1 3,7 4,8
geslacht

mannen 5,2 2,6 2,4 3,3 2,9 4,4
vrouwen 5,4 4,3 4,3 5,3c 4,6 5,2

leeftijd
15-24 jaar 12,4 7,3 5,8 8,8 8,1 11,0
25-34 jaar 4,8 3,0 3,7b 3,9 3,1 4,4
35-54 jaar 4,0 2,7 2,3 3,4 3,0 3,6
55-64 jaar 5,0 3,3 3,6 3,5 3,7 4,5

opleidingsniveau
laag 8,4 4,8 4,2 6,8 5,0 7,3
middelbaar 5,1 2,8 2,8 3,9 3,4 4,5
hoog 3,5 3,7c 2,7b 1,9 2,6 3,2

a De verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij 
anders aangegeven.

b Het verschil is statistisch significant bij p < 0,05.
c Het verschil is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ebb’09, gewogen data) scp-bewerking

3.1.3 Werk en werkloosheid in krimpgemeenten en in bijzonder mooie gebieden

We kijken nu naar de meest prototypische dorpen op het platteland: de kleine afgelegen 
dorpen. De arbeidsdeelname binnen deze dorpen in de krimpgemeenten bedroeg bijna 
64% in 2001, waarna een stijging plaatsvond naar bijna 67% in 2009 (zie figuur 3.1). Beide 
percentages liggen onder het gemiddelde van alle kleine afgelegen dorpen. De afgelegen 
dorpen in bijzonder mooie gebieden laten een aanzienlijk positiever beeld zien. Daar is 
de arbeidsparticipatie duidelijk hoger dan algemeen in de kleine afgelegen dorpen: in 
2001 lag de werkzame beroepsbevolking er net onder 66% en in 2009 net boven 69%.
Wat betreft werkloosheid is een veelgehoorde veronderstelling dat die in krimpgebieden 
laag zal zijn, omdat ook de beroepsbevolking er relatief klein is. De Beer (2008) heeft 
beargumenteerd dat deze verwachting gebaseerd is op een te statische benadering van 
de arbeidsmarkt, daarbij onvoldoende rekening houdend met de invloed van institutio
nele factoren of met het feit dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zich aan elkaar aan
passen. Uit de huidige cijfers blijken kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten juist 
een wat hogere werkloosheid te kennen dan algemeen in de kleine afgelegen dorpen 
wordt aangetroffen (zie figuur 3.2; het verschil is alleen voor 2001 statistisch significant). 
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In de kleine afgelegen dorpen met een bijzonder mooie ligging onderscheidt het werk
loosheidspercentage zich niet van het gemiddelde. Misschien zijn deze dorpen door hun 
fraaie ligging in staat geweest werkgelegenheid op het terrein van recreatie en toerisme 
te ontwikkelen.

Figuur 3.1

Netto-arbeidsparticipatie in kleine afgelegen dorpen, naar krimp- en overige gemeenten en naar 

bijzonder mooie en minder mooie gebieden, 2001 en 2009 (in procenten)a,b
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a Alle verschillen tussen 2001 en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01).
b Alle verschillen tussen krimp- en overige gemeenten, respectievelijk bijzonder mooie en minder 

mooie gebieden zijn statistisch significant (p < 0,01).

Bron: cbs (ebb’01 en ’09) scp-bewerking
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Figuur 3.2

Werkloosheid in kleine afgelegen dorpen, naar krimp- en overige gemeenten en naar bijzonder mooie 

en minder mooie gebieden, 2001 en 2009 (in procenten)a,b
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a De verschillen tussen 2001 en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
b De verschillen tussen krimp- en overige gemeenten, respectievelijk bijzonder mooie en minder 

mooie gebieden zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
c Zowel het verschil tussen 2001 en 2009 als het verschil met overige gemeenten is statistisch niet-

significant.
d Het verschil met minder mooie gebieden is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ebb’01 en ’09) scp-bewerking

3.2 De werkzame beroepsbevolking

3.2.1 Een derde deel van de beroepsbevolking woont op het platteland

In 2001 behoorden bijna 7 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking en in 
2009 was dit aantal toegenomen tot bijna 7,5 miljoen. Ruim twee derde van deze werken
den (68% in 2009) woont in de stad, terwijl nog eens zo’n 12% in de dorpen daaromheen 
is gevestigd. Daarnaast woont circa 20% van de werkzame beroepsbevolking op het afge
legen platteland (zie tabel 3.3).
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Tabel 3.3

Werkzame beroepsbevolking, naar dorpstype, 2001/2002 en 2009 (in absolute aantallen × 1000)a

stad
groot dorp  
bij stad

klein dorp  
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland 

werkzame 
 beroepsbevolking

2001 4464 473 378 518 831 6663
2009 5022 504 416b 574b 864 7380

werkzaam in lande-
lijke gemeente

2002c 538 193 148 314 429 1621
2009 529 273 200 384 565 1951

a De verschillen tussen het referentiejaar en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders 
aangegeven.

b Het procentuele verschil met het referentiejaar is statistisch niet-significant.
c Ander referentiejaar vanwege ontbrekende gegevens voor 2001.

Bron: cbs (ebb’01, ’02 en ’09) scp-bewerking

De gegevens in tabel 3.3 bieden ook informatie over de locatie waar men werkt, al is het 
wegens ontbrekende postcodegegevens niet mogelijk om deze op dezelfde wijze in te de
len als de woonlocatie. Wel is de gemeente waar men werkt bekend, zodat onderscheid 
is te maken tussen werkenden in een stedelijke (klasse 1, 2 en 3) dan wel een landelijke 
(klasse 4 en 5) gemeente. Van alle personen met een baan voor ten minste twaalf uur 
per week werkten er in 2009 bijna 2 miljoen (27,2%) in een landelijke gemeente. Dit 
percentage is gelijk aan dat in 2002; het aandeel van het platteland binnen de totale 
werkgelegenheid is dus niet gewijzigd.1 De eerder geconstateerde terugloop van het 
aantal op het platteland werkende personen (zie Gesthuizen 2006: 101)2 lijkt hiermee een 
halt te zijn toegeroepen.
Van de mensen die in een landelijke gemeente werken, was in 2009 bijna de helft (48,7%) 
woonachtig in een (groot of klein) afgelegen dorp. Dit aandeel is gegroeid ten opzichte 
van 2002, toen 45,9% van de werkenden op het platteland daar ook woonde. Een moge
lijke verklaring is dat de aantrekkingskracht van het platteland als woongebied is toe
genomen, maar het kan ook een gevolg zijn van de toegenomen arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Op het platteland werken vrouwen vaker in kleine banen dan in de stad (zie 
figuur 3.5) en voor hen is het weinig aantrekkelijk om hiervoor lange afstanden te rei
zen. Overigens gaat hoofdstuk 6 nader in op de verplaatsingen tussen dorp en stad ten 
behoeve van (onder meer) werk en de afstanden die daarbij afgelegd worden. Tabel 6.8 
laat zien dat vooral de bewoners van de dorpen rondom de stad sterk op de stad georiën
teerd zijn voor hun werk, maar dat van de woonwerkverplaatsingen van bewoners van 
afgelegen dorpen ook ruim 40% naar of van de stad gaat.
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3.2.2 Meer werkenden met hoog beroepsniveau, maar vaker overgekwalificeerd

In tabel 3.1 en internettabel B.1 was te zien dat de arbeidsdeelname van hoogopgeleiden 
niet alleen groter is dan die van laagopgeleiden, maar bovendien is gegroeid tussen 2001 
en 2009. De participatie van laagopgeleiden is in die periode vrijwel gelijk gebleven. 
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het opleidingsniveau van de werkzame 
beroepsbevolking als geheel is gestegen. Uit tabel 3.4 blijkt dat dit zich heeft vertaald in 
een verandering in het beroepsniveau: er is een algemene tendens zichtbaar naar een 
vermindering van het aantal werkenden in beroepen van lager of middelbaar niveau en 
een stijging van het aantal met een baan van hoger of wetenschappelijk niveau. Voor de 
stedelingen geldt dit het meest, maar ook in de vier dorpstypen zijn deze trends terug te 
vinden.
Gesthuizen (2006: 115) sprak zijn bezorgdheid uit over het feit dat op het platteland het 
aantal hooggekwalificeerde banen achterblijft bij het aantal hoogopgeleiden. Tabel 3.4 
toont inderdaad dat in 2009 in de afgelegen dorpen minder mensen in hogere of 
wetenschappelijke banen werkzaam zijn dan in de stad of in de omliggende dorpen. 
Vergeleken met acht jaar daarvoor is de omvang van deze groep werkenden in alle vier 
dorpstypen toegenomen, waarbij vooral de grote afgelegen dorpen een relatief sterke 
stijging laten zien (+14%). In de steden was de toename nog wat sterker (+15%). Dit alles 
zegt op zich weinig over een eventueel tekort aan hogere en wetenschappelijke banen. 
Het duidt wel aan dat men voor zo’n baan het best in de steden terechtkan.

Wanneer we het beroepsniveau afzetten tegen het opleidingsniveau, dan blijkt dat het 
aandeel personen met een te hoog opleidingsniveau voor de baan waarin ze werkzaam 
zijn tussen 2001 en 2009 is gegroeid (zie tabel 3.5). Dit is een algemene trend, al is de 
stijging in de grote dorpen minder sterk geweest (minder dan 1,5 procentpunt) dan in de 
kleine dorpen of in de stad (2 à 3 procentpunten). Hieruit blijkt dat het niet specifiek de 
plattelandsdorpen zijn die reden geven tot bezorgdheid; in de steden heeft immers een
zelfde ontwikkeling plaatsgevonden.
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Tabel 3.4

Beroepsniveau van de werkzame beroepsbevolking,a naar dorpstype, 2001 en 2009 (in procenten)

stad
groot dorp  
bij stad

klein dorp  
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland 

beroepsniveau 2001b

elementair 7,3e 5,9d 5,2e 6,8e 6,6e 6,9
lager 24,5 25,1 25,0 30,2 29,2 25,6
middelbaar 38,4 42,3e 45,2 41,6 44,6 40,2
hoger 21,1 18,9 18,8 16,7 15,0 19,7
wetenschappelijk 8,6 7,8e 5,9e 4,7 4,6d 7,6

beroepsniveau 2009c

elementair 7,4 5,4 5,2 7,1d 6,7 7,0
lager 22,2 24,0 23,9 25,7 26,3 23,2
middelbaar 36,3 42,1 43,7 42,9 45,4 38,8
hoger 23,3 20,9 20,7 19,0 16,6 21,8
wetenschappelijk 10,8 7,7 6,5 5,3 5,0 9,2

a Exclusief personen die onderwijs volgen.
b De verschillen met 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
c De verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders 

aangegeven.
d Het verschil is statistisch significant bij p < 0,05.
e Het verschil is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ebb’01 en ’09) scp-bewerking

Tabel 3.5

Beroepsniveau van de werkzame beroepsbevolkinga vergeleken met opleidingsniveau, naar dorps-

type, 2001 en 2009 (in procenten)

stad
groot dorp  
bij stad

klein dorp  
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland 

opleidingsniveau 2001b

te laag 15,5 17,1 17,9 17,0 17,1 16,1
gelijk 67,3 64,9 65,1 63,6 65,5 66,4
te hoog 17,2 18,0 17,0 19,4 17,4 17,4

opleidingsniveau 2009c

te laag 10,7 12,4 13,2 11,6 12,8 11,3
gelijk 69,6 68,2 67,7 68,1 66,7 68,9
te hoog 19,6 19,4d 19,1 20,3 20,6 19,8

a Exclusief personen die onderwijs volgen.
b Alle verschillen met 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01).
c De verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders 

aangegeven.
d Het verschil is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ebb’01 en ’09) scp-bewerking
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3.2.3  Achterblijvend maar snel groeiend aandeel werkenden met startkwalificatie 
in afgelegen dorpen

Op het platteland, vooral in de afgelegen dorpen, ligt het aandeel werkenden met een 
startkwalificatie lager dan in de stad (zie figuur 3.3). Sinds 2001 is hun aantal echter fors 
toegenomen. Dit geldt voor alle gebieden, maar het afgelegen platteland lijkt bezig 
met een inhaalslag. Onder de bewoners van zowel de grote als de kleine afgelegen dor
pen bedraagt de stijging 8 procentpunten, in de overige groepen 5 à 6 procentpunten. 
Gemiddeld in Nederland is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een 
startkwalificatie heeft tussen 2001 en 2009 met ruim 6 procentpunten toegenomen, 
naar 76,4%. Dit aandeel is sindsdien ongeveer gelijk gebleven. In 2010 was sprake van een 
lichte toename (naar 77,2%), maar in 2011 lag het aandeel met startkwalificatie weer op 
76,5% (cbs 2012).

Figuur 3.3

Startkwalificaties in de werkzame beroepsbevolkinga, naar dorpstype, 2001 en 2009  

(in procenten)b, c
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a Exclusief personen die onderwijs volgen.
b Alle verschillen tussen 2001 en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01).
c Alle verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01).

Bron: cbs (ebb’01 en ’09) scp-bewerking

3.2.4 Beroepsniveaus in krimpgemeenten en in bijzonder mooie gebieden

Opnieuw is bezien of de kleine afgelegen dorpen in de krimpgemeenten en in de bij
zonder mooie gebieden afwijkende resultaten vertonen. Uit figuur 3.4 blijkt dat in beide 
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gevallen de algemene tendens hetzelfde is als voor de gehele categorie kleine afgelegen 
dorpen geldt: tussen 2001 en 2009 is het aantal werkenden met een laag beroepsniveau 
afgenomen en dat met een hoog beroepsniveau toegenomen. Deze ontwikkelingen 
zijn vooral goed zichtbaar in de afgelegen dorpen in de krimpgemeenten: het aandeel 
werkenden in lage beroepen is hier met 3 procentpunten gedaald, terwijl het aan
deel werkenden met een hoog beroepsniveau met ruim 5 procentpunten is gestegen. 
De dorpen in krimpgemeenten hebben daarmee een inhaalslag gemaakt. In de kleine 
afgelegen dorpen met een bijzonder mooie ligging is het effect kleiner, maar voor deze 
dorpen geldt dat de uitgangspositie al relatief gunstig was.

Figuur 3.4

Beroepsniveau in kleine afgelegen dorpen, naar krimp- en overige gemeenten en naar bijzonder 

mooie en minder mooie gebieden, 2001 en 2009 (in procenten)a,b, c
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a Exclusief personen die onderwijs volgen.
b De verschillen tussen 2001 en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
c De verschillen tussen krimp- en overige gemeenten, respectievelijk bijzonder mooie en minder 

mooie gebieden zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
d Het verschil met overige gemeenten is statistisch significant bij p < 0,05 wat betreft middelbaar 

beroepsniveau.
e Het verschil met overige gemeenten is statistisch niet-significant wat betreft hoog beroepsniveau.
f Het verschil tussen 2001 en 2009 is statistisch niet-significant wat betreft middelbaar beroeps-

niveau.

Bron: cbs (ebb’01 en ’09) scp-bewerking
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3.2.5 Veel zzp’ers in de kleine dorpen

In het afgelopen decennium is niet alleen de arbeidsparticipatie toegenomen, maar ook 
het zelfstandig ondernemerschap. Binnen de werkzame beroepsbevolking is het aantal 
zelfstandigen gegroeid van ruim 12% in 2001 naar bijna 14% in 2009. Sindsdien is dit aan
tal nog verder gestegen; cijfers over 2012 spreken van bijna 15%. In steeds meer gevallen 
neemt het ondernemerschap de vorm aan van een eenmansbedrijf: terwijl in 2001 iets 
meer dan de helft van alle zelfstandigen zzp’er was, ging het in 2012 om bijna 70% (cbs 
2013b).
De cijfers in tabel 3.6 duiden erop dat het zelfstandig ondernemerschap sterker verte
genwoordigd is in de kleine dorpen dan in de stad of de grote dorpen: in 2001 was ruim 
18% van de werkenden die in kleine dorpen wonen zelfstandig ondernemer, in 2009 
was dit toegenomen tot ruim 20%. Dit percentage ligt circa anderhalf keer zo hoog als 
gemiddeld in Nederland. Het feit dat in de kleine dorpen meer mensen in hun eigen 
bedrijf werkzaam zijn, komt voor een belangrijk deel voor rekening van de agrarische 
sector. Het aandeel zelfstandigen binnen deze sector ligt van oudsher aanzienlijk hoger 
dan algemeen in de werkzame beroepsbevolking; in de onderzoeksperiode (20012009) 
schommelde dit jaarlijks tussen 54% en 59%. Ook het aantal zzp’ers is hoog en stijgend; 
in 2001 was bijna 60% van de zelfstandige landbouwers een zzp’er, in 2011 was dit toe
genomen tot circa 70% (cbs 2013b).

Tabel 3.6

Aandeel zelfstandig ondernemers en aandeel werkenden in loondienst binnen de werkzame 

 beroepsbevolking, naar dorpstype, 2001 en 2009 (in procenten)a,b

stad
groot dorp  
bij stad

klein dorp  
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland 

zelfstandig 
 ondernemers

2001 10,3 14,0 18,5 11,9 18,5 12,2
2009 12,5 15,5 20,7 14,0 20,2 14,2

werkenden in 
 loondienst

2001 89,7 86,0 81,5 88,1 81,5 87,8
2009 87,5 84,5 79,3 86,0 79,8 85,8

a Alle verschillen tussen 2001 en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01).
b Alle verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01).

Bron: cbs (ebb’01 en ’09) scp-bewerking

3.2.6 Sterkste afname van fulltimebanen in de grote afgelegen dorpen

Een laatste kenmerk van de werkzame beroepsbevolking dat we hier beschrijven, 
betreft de omvang van de werkweek. Tussen 2001 en 2009 is het aantal deeltijdwerkers 
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 toegenomen (zie tabel 3.8). Dit geldt in de stad en in de vier dorpstypen, en zowel voor 
de werkenden in een kleinere deeltijdbaan (1224 uur per week) als die met een grotere 
deeltijdbaan (2534 uur per week). Vooral de werkenden in loondienst zijn vaker in 
deeltijd gaan werken: binnen deze groep is het aantal voltijdwerkers sinds 2001 met 7 à 
9 procentpunten gedaald. Alleen voor de categorie woonachtig in de grote dorpen rond
om de stad geldt een geringere daling, met iets minder dan 6 procentpunten.

Tabel 3.7

Arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking, naar dorpstype, 2001 en 2009 (in procenten)a,b

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

zelfstandig 
 ondernemers
12-24 uur per week

2001 11,7d 11,6d 11,5d 12,3 10,7 11,5
2009 11,9 11,0e 11,3f 10,2 11,7f 11,6

25-34 uur per week 
2001 10,1 10,6 7,9 7,9 8,7 9,5
2009 13,4 9,4 11,1 10,6 10,8 12,3

≥ 35 uur per week 
2001 78,2 77,8 80,5 79,8c 80,6 78,9
2009 74,7 79,6 77,7 79,2 77,5 76,1

werkenden in 
 loondienst
12-24 uur per week

2001 18,2 20,3 19,2 19,1 18,8 18,5
2009 20,2 23,6 24,4 23,9 23,1 21,3

25-34 uur per week 
2001 15,0 13,6 13,5 12,3 13,3 14,4
2009 19,6 16,0 16,3 16,4 16,4 18,6

≥ 35 uur per week 
2001 66,8 66,2 67,2 68,6 67,8 67,0
2009 60,2 60,5 59,2 59,7 60,5 60,2

a De verschillen tussen 2001 en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
b De verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij 

anders aangegeven.
c Het verschil met 2009 is statistisch significant bij p < 0,05.
d Het verschil met 2009 is statistisch niet-significant.
e Het verschil met de stad is statistisch significant bij p < 0,05.
f Het verschil met de stad is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ebb’01 en ’09) scp-bewerking
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Figuur 3.5

Arbeidsduur in eigen onderneming en in loondienst, werkzame beroepsbevolking, naar geslacht en 

naar dorpstype, 2009 (in procenten)
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a De verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij 
anders aangegeven.

b Het verschil is statistisch niet-significant voor mannen met arbeidsduur van < 12 uur per week.
c Het verschil is statistisch niet-significant voor vrouwen met arbeidsduur van 12-24 uur of van 

25-34 uur per week.
d Het verschil is statistisch niet-significant voor vrouwen met arbeidsduur van < 12 uur of van 

25-34 uur per week.

Bron: cbs (ebb’09) scp-bewerking

Zoals bekend (zie bv. Van den Brakel et al. 2011; Mars et al. 2012) werken vrouwen be
duidend vaker dan mannen in deeltijd. Inclusief degenen met een baan voor minder 
dan twaalf uur per week heeft bijna 80% van de vrouwen die in loondienst werken een 
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deeltijdbaan. Bij de mannen is dit minder dan 20% (zie figuur 3.5). Zelfstandig onder
nemerschap gaat minder vaak gepaard met deeltijdwerk: het aandeel vrouwen en 
mannen dat minder dan 35 uur per week als eigen ondernemer werkt, bedraagt respec
tievelijk rond 60% en rond 15%. Opmerkelijk is dat op het platteland de mannen vaker 
voltijds werken dan in de stad, terwijl dit bij de vrouwen juist andersom is. Dit verschil 
wordt zowel bij de werknemers als bij de zelfstandigen aangetroffen.

3.3 Inkomen

3.3.1 Inkomensniveau in de afgelegen dorpen blijft achter

Tussen 2001 en 2009 is het gestandaardiseerde besteedbare inkomen in Nederland met 
gemiddeld 6% toegenomen. Vooral ouderen zijn er (als groep) in die periode financieel 
op vooruitgegaan. De koopkracht van alleenstaande 65plussers nam toe met 10%; bij 
de oudere paren ging het om een stijging met 16%. Ook de tweeverdieners met kinderen 
gingen er bovengemiddeld op vooruit: hun koopkracht steeg met 8% (Hoff et al. 2011). 
Binnen deze algemeen stijgende trend zijn enkele golfbewegingen zichtbaar. Zo zorgde 
de recessie van 20012003 voor een daling van de koopkracht met gemiddeld 2%. Vanaf 
2005 begon de economie zich te herstellen, maar de koopkrachtstijging was in dat jaar 
nog bescheiden (1%). Pas in 2006 en 2007 nam het gemiddelde inkomen flink toe,3 in 
totaal met 8%. In 2009 werden de eerste gevolgen van de huidige economische crisis 
zichtbaar en begon het gemiddelde inkomen licht te dalen. Door de toenemende werk
loosheid en de bezuinigingsmaatregelen van de kabinettenRutte I en Rutte II zal deze 
trend naar verwachting sindsdien hebben doorgezet.
Het gestandaardiseerde besteedbare inkomen4 van bewoners in dorpen rondom de 
stad is gemiddeld hoger dan dat van huishoudens in de stad of in afgelegen dorpen (zie 
tabel 3.8). Daarbij maakt het weinig uit of die dorpen in stedelijk gebied groot of klein 
zijn. In beide dorpstypen komt het relatief hoge gemiddelde inkomen vooral voor reke
ning van de 5564jarigen en van de paren jonger dan 65 jaar zonder kinderen. In het 
eerste geval ligt het besteedbare inkomen rond 25% hoger dan gemiddeld in Nederland. 
De tweede groep, die vermoedelijk grotendeels uit tweeverdieners bestaat, heeft circa 
35% meer besteedbaar inkomen dan het gemiddelde huishouden in Nederland. Tot slot 
zijn er de zelfstandig ondernemers, die vooral in de kleine dorpen rondom de stad een 
gunstige inkomenspositie hebben. Het besteedbaar inkomen van deze zelfstandigen ligt 
30% hoger dan dat van het gemiddelde huishouden in Nederland.
Het gegeven dat stadsbewoners gemiddeld een tamelijk laag besteedbaar inkomen heb
ben, heeft te maken met het feit dat hier relatief veel uitkeringsontvangers wonen, voor
al veel bijstandsgerechtigden. Dit laatste gegeven trekt het gemiddelde inkomens niveau 
verder omlaag: een doorsnee uitkeringsontvanger in de stad heeft slechts 60% van het 
landelijke gemiddelde te besteden; in de vier dorpstypen loopt dit uiteen van 65% tot 
73%. Overigens zijn er ook onder de stedelingen groepen te vinden met een besteedbaar 
inkomen dat duidelijk boven het gemiddelde voor Nederland ligt. Net als bij de bewoners 
van de omliggende dorpen gaat het vooral om paren zonder kinderen (27% boven het 
gemiddelde) en zelfstandig ondernemers (22% boven het gemiddelde).
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Tabel 3.8

Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomena,b, naar leeftijd, huishoudenssamenstelling en 

inkomstenbron, en naar dorpstype, 2009 (totaalbedragen en indexcijfers, Nederland totaal = 100)c

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland 

totaal (gemiddelde bedragen) 23.035 25.816 25.951 23.204 23.209 23.393
Leeftijd (indexcijfers)

18-34 jaar 81 85 84 84 83 82
35-54 jaar 104 117 117 103e 103d 105
55-64 jaar 113 122 128 113e 111 114
≥ 65 jaar 95 104 100 92 92 96

samenstelling huishouden 
(indexcijfers)

alleenstaand < 65 jaar 80 92 84 77 78 80
alleenstaand ≥ 65 jaar 87 88 89 83 81 86
eenoudergezin met 
 uitsluitend minderjarige 
kinderen 67 76 81 66 71 68
paar met uitsluitend 
 minderjarige kinderen 104 110 108 96 94 103
paar zonder kind < 65 jaar 127 134 137 119 120 126
paar zonder kind ≥ 65 jaar 104 113 106e 99 97 104

voornaamste inkomensbron 
(indexcijfers)

loon (werknemer) 105 113 113 104e 102 106
winst (zelfstandige) 122 124e 130 122e 116 122
uitkering (w w, wao/wia , 
bijstand) 60 69 73 65 67 61
pensioen < 65 jaar 96 108 104 93e 94e 97
pensioen ≥ 65 jaar 90 96 92 88 87 90

a Bij het inkomen zijn geen woonsubsidies of tegemoetkoming studiekosten meegeteld.
b Alleen inkomens van particuliere huishoudens, exclusief studentenhuishoudens.
c De verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders 

aangegeven.
d Het verschil is statistisch significant bij p < 0,05.
e Het verschil is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ipo’09) scp-bewerking

3.3.2 Economische zelfstandigheid is het grootst in dorpen bij de stad

Van economische zelfstandigheid is sprake wanneer iemands persoonlijke inkomen 
uit arbeid of eigen onderneming meer dan 70% van het nettominimumloon bedraagt, 
oftewel hoger is dan het bijstandsniveau voor een alleenstaande.5 Alleen inkomsten 
uit loon of uit eigen onderneming tellen mee. Uitkeringen, huurtoeslag,  kinderbijslag, 



hoe d orpen ver schillen in arbeid en inkomen

103  

 partneralimentatie of inkomsten uit vermogen dragen niet bij aan economische zelf
standigheid. De meting van economische zelfstandigheid wordt beperkt tot (alle) 
personen in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar (Van den Brakel et al. 2011).
Hoewel veruit de meeste vrouwen in de genoemde leeftijdsgroep een eigen inkomen 
hebben (87% in 2009), betekent dit lang niet altijd dat ze voldoende verdienen om in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. In 2009 was slechts 48% van de vrouwen eco
nomisch zelfstandig volgens de hiervoor genoemde definitie; hun inkomen uit arbeid 
bedroeg meer dan het bijstandsniveau van een alleenstaande. Bij de mannen schom
melt het aandeel economisch zelfstandigen al sinds 2000 rond 70%. Het verschil tussen 
mannen en vrouwen komt vooral doordat vrouwen vaak minder uren werken, vooral na 
de geboorte van hun kinderen. Overigens is er ook binnen de groep economisch zelf
standigen een groot inkomensverschil tussen mannen en vrouwen. Doordat zij vaker 
in deeltijd werken, maar ook door hun beduidend lagere gemiddelde uurloon, hebben 
economisch zelfstandige vrouwen minder inkomsten uit arbeid dan economisch zelf
standige mannen (Van den Brakel et al. 2011).

Tabel 3.9

Economische zelfstandigheid, bevolking van 15-64 jaar, naar geslacht en leeftijd en naar dorpstype, 

2009 (in procenten)a

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp
afgelegen 

klein dorp
afgelegen Nederland 

geslacht
man 67,1 71,0 71,7 70,5 70,4 68,3
vrouw 48,1 48,5 46,5 43,3 42,6 47,0

leeftijd
15-24 jaar 19,1 21,3 23,6 21,0 23,9 20,2
25-34 jaar 73,7 78,6 78,7 77,7 77,3 74,7
35-54 jaar 71,5 75,0 74,3 71,4b 71,1 71,8
55-64 jaar 45,1 46,7 45,8 42,1 42,7 44,7

a De verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij 
anders aangegeven.

b Het verschil is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ipo’09) scp-bewerking

Over de hele linie bezien is het percentage mensen dat als economisch zelfstandig is te 
typeren6 het hoogst in de (grote en kleine) dorpen rondom de stad en het laagst in de 
steden zelf (zie tabel 3.9). Dit geldt voor mannen en voor drie van de vier onderscheiden 
leeftijdscategorieën. Vrouwen en jongeren tot 25 jaar laten een afwijkend beeld zien. 
Economische zelfstandigheid onder vrouwen manifesteert zich juist vooral in de stad: 
van de vrouwen die in de stad wonen, is bijna de helft economisch zelfstandig, terwijl dit 
voor slechts 43% van de vrouwen in de afgelegen dorpen geldt. Bij de jongeren komt eco
nomische zelfstandigheid vooral voor onder degenen die in de (kleine) dorpen rondom 
de stad wonen en daarnaast bij de bewoners van de (kleine) dorpen op het platteland. 
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Overigens bedraagt het aandeel economisch zelfstandige jongeren in deze dorpen nog 
altijd minder dan een kwart.
Tussen 2001 en 2009 is – ongeacht de woonlocatie – de economische zelfstandigheid 
onder vrouwen toegenomen en onder mannen juist afgenomen (zie tabel B.3 in inter
netbijlage B). Dit is in lijn met de gegevens uit tabel 3.1, waaruit bleek dat de arbeidsdeel
name van vrouwen fors is gestegen, terwijl die onder mannen is teruggelopen. Zoals ook 
al eerder is geconstateerd (bv. cbs 2011a), zijn het vooral de mannen die last hebben van 
de heersende laagconjunctuur.
Het verschil tussen de jongeren op het platteland en die in de stad is in 2009 aanzienlijk 
kleiner dan in 2001. Zoals bij tabel 3.1 al is aangegeven, zal dit te maken hebben met de 
verminderde arbeidsparticipatie van jongeren in 2009 als gevolg van de economische 
neergang en de keuze om langer door te blijven leren. Bij de ouderen valt op dat het aan
deel economisch zelfstandigen in alle onderscheiden dorpstypen flink is gegroeid. De 
gestegen arbeidsdeelname onder 55plussers pakt in veel gevallen gunstig uit voor hun 
inkomenspositie, zowel op het platteland als in de stad.

3.4 Armoede en sociale uitsluiting

Armoede is een alledaags begrip dat lastig eenduidig vast te stellen is. In Nederland zijn 
in de loop der tijd verscheidene maten gebruikt om vast te stellen in hoeverre er sprake 
is van armoede.7 Het scp heeft enige jaren geleden een nieuwe armoedegrens ontwik
keld, die uitgaat van een consumptiegerelateerde benadering. Van armoede is daarbij 
sprake wanneer iemand gedurende een langere periode niet de middelen heeft om te 
kunnen beschikken over hetgeen in zijn samenleving minimaal noodzakelijk wordt 
geacht (Soede 2006; 2011). Op basis van gegevens van het Nationaal Instituut voor Bud
getvoorlichting (Nibud) zijn twee referentiebudgetten voor alleenstaanden vastgesteld. 
Het basisbehoeftenbudget geeft weer wat in Nederland de minimaal noodzakelijke uitgaven 
zijn voor een aantal basisbehoeften (bv. voedsel, kleding, wonen). Het niet-veel-maar-
toereikendbudget is wat ruimer en houdt ook rekening met minimale kosten van sociale 
participatie, zoals verjaardagen vieren en het lidmaatschap van een sport of hobbyclub. 
In 2009 bedroeg het basisbehoeftencriterium voor een alleenstaande netto 900 euro 
per maand, en het nietveelmaartoereikendcriterium 980 euro per maand. Deze grens
bedragen zijn vervolgens naar andere typen huishoudens vertaald. Voor bijvoorbeeld 
een eenoudergezin met twee kinderen lagen de nettobedragen in 2009 op respectieve
lijk 1350 en 1480 euro per maand. In dit hoofdstuk wordt armoede bepaald aan de hand 
van het nietveelmaartoereikendcriterium.
In 2001 leefde volgens dit criterium 5,8% van de Nederlandse bevolking in armoede, 
waarna onder invloed van de recessie het armoedepercentage steeg naar 6,8% in 2003. 
In 2006 nam de armoede weer duidelijk af, om in 2007 het laagste punt van 5,4% te 
bereiken. Sindsdien is wederom een groei te zien. In 2009 had 6,1% van de bevolking 
een inkomen onder het nietveelmaartoereikendcriterium, in 2011 ging het om 7,1%. 
Hiermee is in dit laatste jaar de grens van 1 miljoen arme personen in Nederland ruim 
overschreden. Ramingen op grond van koopkrachtberekeningen van het Centraal 
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 Planbureau wijzen erop dat deze stijgende trend zal doorzetten. Naar verwachting komt 
het armoedepercentage in 2012 uit op 7,5% (scp/cbs 2012).

3.4.1 Armoede in afgelegen dorpen groter dan rond de stad

Figuur 3.6 laat zien dat in de stad meer armoede voorkomt dan op het platteland. Dit is 
in overeenstemming met de grotere uitkeringsafhankelijkheid in de stad (Ferber 2011). 
Vooral het verschil met de dorpen rondom de steden (groot en klein) en met de grote afge
legen dorpen is groot; in deze drie dorpstypen bedroeg het armoedepercentage in 2009 
net iets meer dan 4,5%, tegenover bijna 6,5% in de steden. De kleine afgelegen dorpen 
liggen hier wat armoede betreft tussenin: in 2009 behoorde 5,5% van de bewoners van dit 
dorpstype tot een huishouden met een besteedbaar inkomen onder het nietveelmaar
toereikendcriterium. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen bepaalde dorpstypen wat 
betreft de waargenomen trends door de tijd heen. Terwijl in de steden en de afgelegen dor
pen het armoedepercentage eerst fors toenam tussen 2001 en 2005 en daarna weer flink 
daalde, lag dat anders in de dorpen rondom de steden. De kleine dorpen nabij de steden 
kenmerken zich door een geringe stijging en vervolgens een geringe daling, wat per saldo 
hetzelfde armoedepercentage (4,6%) oplevert in 2009 als in 2001. De grote dorpen rondom 
de steden vallen op doordat na 2005 het armoedepercentage nauwelijks is afgenomen.

Figuur 3.6

Personen in armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium, Nederlandse bevolkinga-c, naar 

dorpstype, 2001, 2005 en 2009 (in procenten)
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a Door ontbrekende gegevens over het dorpstype is de populatie waarop de berekeningen hebben 
plaatsgevonden kleiner dan in scp/cbs (2012). De armoedecijfers voor Nederland totaal wijken daar-
door iets af.

b Alle verschillen tussen stad en elk van de dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01).
c De verschillen tussen 2001 en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
d  Het verschil is statistisch niet significant

Bron: cbs (ipo’01, ’05 en ’09) scp-bewerking
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3.4.2 Groot armoederisico voor eenoudergezinnen en zelfstandig ondernemers in 
kleine dorpen

Sommige bevolkingsgroepen hebben een grotere kans om in armoede te geraken dan 
andere. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat minderjarige kinderen een belangrijke 
risicogroep vormen, zeker wanneer ze jonger zijn dan 12 jaar, in een (groter) eenouder
gezin leven of in een gezin dat afhankelijk is van een uitkering. Bij volwassenen zijn het 
vanzelfsprekend eveneens de alleenstaande ouders en uitkeringsontvangers die een 
bovengemiddelde kans op armoede hebben. Daarnaast komt armoede relatief vaak voor 
bij alleenstaanden jonger dan 65 jaar en bij zelfstandig ondernemers (scp/cbs 2012).
Tabel 3.10 laat zien dat binnen de meeste genoemde risicogroepen vooral de stedelingen 
vaak in armoede verkeren. Zo behoort ruim een kwart van alle uitkeringsontvangers 
in Nederland (28%) tot een huishouden met een besteedbaar inkomen onder het niet
veelmaartoereikendcriterium. Onder uitkeringsontvangers die in de stad wonen, 
ligt dit percentage iets hoger (ruim 30%), terwijl van de plattelandsbewoners met een 
uitkering 14% tot 22% arm is. Hetzelfde is het geval bij de kinderen jonger dan 12 jaar 
en bij de alleenstaanden jonger dan 65 jaar: ook binnen deze risicogroepen leven de 
 stadsbewoners vaker in armoede dan de bewoners van het platteland. De eenouder
gezinnen en de zelfstandig ondernemers vormen een uitzondering op het patroon: 
hier zijn het niet degenen in de stad die extra risico lopen. Bij de alleenstaande ouders 
gaat het vooral om personen wonend in een klein dorp rondom de stad of in een (groot 
of klein) afgelegen dorp die arm zijn, bij de zelfstandigen vooral om bewoners van de 
kleine afgelegen dorpen.
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Tabel 3.10

Personen in armoede, Nederlandse bevolkinga naar leeftijd, huishoudenssamenstelling en 

 inkomstenbron, en naar dorpstype, 2009 (in procenten)b

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland 

totaal 6,4 4,7 4,6 4,6 5,5 5,9
leeftijd

0-11 jaar 10,4 7,1 7,8 7,6 8,4 9,5
12-17 jaar 8,2 5,1 4,6 5,9 6,3 7,3
18-34 jaar 7,3 5,2 4,9 4,4 5,7 6,7
35-54 jaar 6,5 4,3 4,6 4,9 5,2 6,0
55-64 jaar 4,6 4,6c 2,4 3,4 5,3 4,4
≥ 65 jaar 2,3 2,7 3,3 2,1 2,9 2,4

samenstelling huishouden
alleenstaande < 65 jaar 13,5 10,7 10,1 12,1 12,5 13,1
alleenstaande ≥ 65 jaar 3,5 5,7 5,7 2,9 5,2 3,9
eenoudergezin met 
 meerderjarige kinderen 7,6 4,7 3,0 6,7 4,9 6,9
eenoudergezin met 
 uitsluitend minderjarige 
kinderen 21,7 18,1 23,9 23,9 23,9 21,9
paar met meerderjarige 
kinderen 3,3 3,3c 2,3 1,9 3,7 3,1
paar met uitsluitend 
 minderjarige kinderen 6,4 4,9 5,6 5,2 6,1 6,1
paar zonder kind < 65 jaar 2,6 2,7 2,2 2,1 3,6 2,7
paar zonder kind ≥ 65 jaar 1,2 1,5 2,4 1,4 1,8 1,4

voornaamste inkomensbron
loon (werknemer) 3,0 1,8 1,7 2,4 2,2 2,7
winst (zelfstandige) 11,5 11,5c 10,6 9,5 12,6 11,4
uitkering (w w, wao/ w i a , 
 bijstand) 30,4 18,4 13,8 21,7 19,6 28,1
pensioen < 65 jaar 4,4 2,9 1,7 4,4c 3,7 4,0
pensioen ≥ 65 jaar 2,2 3,0 3,1 2,2c 2,5 2,3

a Armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium.
b De verschillen tussen stad en dorpstypen zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
c Het verschil is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ipo’09) scp-bewerking
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3.4.3 De helft van de ‘werkende armen’ is zelfstandige

Het inkomen dat wordt gegenereerd met werken, is niet altijd toereikend om in het 
levensonderhoud te voorzien. In 2011 waren er in Nederland 345.000 volwassenen met 
arbeid als belangrijkste (eigen) inkomensbron, die toch onder de armoedegrens leef
den. Ten opzichte van de totale arme groep is het aandeel van deze werkende armen in 
de periode 20012011 gegroeid van 39% tot 45%. Zelfstandig ondernemers lopen extra 
risico: binnen deze categorie heeft bijna 14% een inkomen onder het nietveelmaar
toereikendcriterium, terwijl dat bij de werkenden in loondienst minder dan 3% is. Het 
aandeel arme zelfstandigen onder de totale groep werkende armen is dan ook gegroeid, 
van 42% in 2001 naar 51% in 2011 (scp/cbs 2012).
Ook uit tabel 3.10 kwam naar voren dat zelfstandig ondernemers een verhoogd armoede
risico hebben. Voor degenen in de kleine afgelegen dorpen gaat dit nog meer op dan 
voor de zelfstandigen in de overige dorpstypen en in de steden. Dit kan enerzijds komen 
door een beperkt afzetgebied of door een gebrek aan mogelijkheden om de inkomsten 
uit winst (tijdelijk) aan te vullen vanuit andere inkomensbronnen. Anderzijds heeft 
het mogelijk te maken met het relatief grote aantal personen dat – vaak als zelfstandig 
ondernemer – werkzaam is in de agrarische sector. Volgens Berkhout en Roza (2012: 163) 
fluctueerde in de afgelopen tien jaar het aandeel huishoudens met een land of tuin
bouwbedrijf met een negatief inkomen tussen circa 12% en 27%, en het aandeel agrari
sche huishoudens met een inkomen lager dan 25.000 euro tussen 15% en 28%. Zo waren 
2002 en 2009 jaren waarin de helft van de agrarische huishoudens een laag of negatief 
inkomen had.

3.4.4 Armoede in krimpgemeenten en in bijzonder mooie gebieden

De doembeelden van krimpregio’s zijn onder meer gestoeld op de gedachte dat een 
krimpende werkgelegenheid tot een toename van de armoede leidt. We bekijken of de 
kleine afgelegen dorpen in de krimpgemeenten en in de bijzonder mooie gebieden een 
afwijkend beeld geven van de armoede ten opzichte van de overige gemeenten en gebie
den.
Het aandeel armen in kleine afgelegen dorpen in de krimpgemeenten ligt hoger dan 
het algemene armoedepercentage voor de kleine afgelegen dorpen (zie figuur 3.7). Dit 
verschil is bovendien gedurende het afgelopen decennium toegenomen; in 2001 lag de 
armoede in de krimpgemeenten 0,5 procentpunt hoger dan algemeen voor de kleine 
afgelegen dorpen geldt, in 2009 bedroeg het verschil 1 procentpunt. Voor de afgelegen 
dorpen in de bijzonder mooie gebieden zijn de bevindingen gunstiger: het aantal armen 
is na 2001 iets afgenomen, waarmee het armoedepercentage in 2009 gelijk is aan het 
algemene gemiddelde voor de kleine afgelegen dorpen.
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Figuur 3.7

Aandeel bewoners van kleine afgelegen dorpen dat in armoedea leeft, naar krimp- en overige 

 gemeenten en naar bijzonder mooie en minder mooie gebieden, 2001 en 2009 (in procenten)b

0 1 2 3 4 65 7

2001

2009in krimpgemeentenb,c

in overige gemeentenc

in bijzonder mooie gebiedenb

in minder mooie gebiedenb

alle kleine afgelegen dorpen

a Armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium.
b De verschillen tussen 2001 en 2009 zijn statistisch significant (p < 0,01), tenzij anders aangegeven.
c Het verschil is statistisch niet-significant.

Bron: cbs (ipo’01 en ’09) scp-bewerking

3.4.5 Sociale uitsluiting is het meest prominent in de afgelegen dorpen

Armoede wordt vaak in één adem genoemd met sociale uitsluiting. Dit laatste begrip is 
echter veel breder; het gaat niet alleen om een tekort aan financiële middelen, maar ook 
om tekorten op sociaal en cultureel vlak. JehoelGijsbers (2004) onderscheidt aan sociale 
uitsluiting twee hoofddimensies, die elk in twee subdimensies zijn onder te verdelen. 
Sociaalculturele uitsluiting heeft te maken met relationele, immateriële aspecten. Deze 
hoofddimensie wordt uiteengelegd in enerzijds onvoldoende sociale participatie (onvol
doende deelname aan formele en informele sociale netwerken, sociaal isolement, 
onvoldoende sociale betrokkenheid) en anderzijds onvoldoende culturele of normatieve 
integratie (onvoldoende naleving van centrale waarden en normen die bij actief sociaal 
burgerschap horen). Economischstructurele uitsluiting daarentegen heeft betrekking 
op verdelingsaspecten en valt uiteen in materiële deprivatie (tekorten op materieel gebied, 
bv. blijkend uit het ontbreken van duurzame goederen, maar ook uit het niet kunnen 
voorzien in basisbehoeften) en onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (bv. het recht op 
gezondheidszorg, adequate huisvesting en onderwijs). Sociale uitsluiting is een multi
dimensioneel begrip; iemand is sociaal uitgesloten als hij of zij op ten minste twee van 
deze vier subdimensies een achterstand heeft. De veronderstelling daarbij is dat de mate 
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van sociale uitsluiting toeneemt naarmate er op meer dimensies een tekort is en naar
mate die tekorten groter zijn (JehoelGijsbers 2004: 3536).
Sinds 2004 heeft het scp meermalen onderzoek verricht naar sociale uitsluiting, zowel 
onder de algemene bevolking als onder specifieke doelgroepen (ouderen, kinderen jon
ger dan 18 jaar). Het meest recente onderzoek vond plaats in 2010. Aan de hand van de 
gegevens van bijna 650 respondenten is een index voor sociale uitsluiting ontwikkeld, 
waarin alle vier subdimensies met drie of vier items vertegenwoordigd zijn.8 Op grond 
van deze index heeft 4,8% van de volwassen Nederlandse bevolking te kampen met een 
tamelijk of zeer ernstige mate van sociale uitsluiting. Dit komt neer op ruim 625.000 per
sonen. Daarnaast heeft nog eens 14,5% een indexscore die duidt op een lichtere mate van 
sociale uitsluiting: iets minder dan 1,9 miljoen mensen zijn enigszins sociaal uitgesloten 
(Hoff en Vrooman 2011).

Tabel 3.11

Aandeel enigszins, tamelijk of zeer sociaal uitgesloten personen, per subdimensie en naar dorpstype, 

2010 (in procenten)a,b

stad
groot dorp 
bij stadc

klein dorp 
bij stadc

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland 

totaal
enigszins tot zeer uitgesloten 20 12 13 19 16 19
per subdimensie

onvoldoende sociale 
 participatie 34 16 24 39 27 32
onvoldoende normatieve 
integratie 22 15 20 19 7 19
onvoldoende toegang tot 
sociale grondrechten 14 8 13 16 10 13
materiële deprivatie 30 24 24 26 31 29

a De cijfers voor heel Nederland wijken af van die in Hoff en Vrooman (2011). In de huidige analyses 
zijn alle respondenten opgenomen, inclusief degenen bij wie op meer dan één dimensie waarden 
ontbraken.

b De verschillen tussen stad en de vier dorpstypen zijn over het algemeen statistisch niet-
significant, mede als gevolg van de betrekkelijk kleine aantallen waarnemingen.

c Het aantal waarnemingen is minder dan 50.

Bron: scp (su’10)

Sociale uitsluiting lijkt een prominenter verschijnsel te zijn in de steden dan in de dor
pen eromheen (zie tabel 3.11). In de afgelegen dorpen komt sociale uitsluiting echter 
eveneens regelmatig voor: 16% tot 20% van de dorpsbewoners op het afgelegen plat
teland heeft te maken met enige tot een zeer sterke mate van sociale uitsluiting. Uit de 
bevindingen per subdimensie blijkt dat sociaal uitgesloten zijn vaak de vorm aanneemt 
van onvoldoende sociale participatie en materiële deprivatie. Respectievelijk 32% en 
29% van de volwassenen in Nederland heeft te kampen met deze aspecten van sociale 
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uitsluiting. Ook voor de afzonderlijke subdimensies laten de dorpen in stedelijk gebied 
relatief gunstige resultaten zien. Vooral in de grote dorpen in stedelijk gebied ligt het 
aandeel uitgesloten personen vrijwel constant lager dan in de steden of de afgelegen 
dorpen. Het geringe aantal respondenten in die grote stedelijke dorpen maakt echter dat 
terughoudendheid geboden is bij de interpretatie van deze bevinding.

3.5 Conclusies

In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de arbeidsmarkt en inkomenssituatie op het 
platteland, afgezet tegen de stad en uitgesplitst naar vier dorpstypen: groot of klein, en 
in de nabijheid van stedelijk gebied of op het afgelegen platteland. Uit de bevindingen 
is te concluderen dat de dorpen rondom de stad op veel aspecten zeer gunstig scoren: 
in 2009 was hier de nettoarbeidsparticipatie het hoogst en de werkloosheid het laagst. 
Dit had tot gevolg dat ook het gemiddeld besteedbare huishoudensinkomen hoog was 
en het armoedepercentage navenant laag. Over het algemeen zal het wonen in dit dorps
type eerder het gevolg van deze positieve uitkomsten zijn dan de oorzaak ervan: het zijn 
de mensen die het zich financieel kunnen veroorloven die hun intrek nemen in de rusti
gere, welvarendere dorpen rondom de stad.
De situatie in de kleine dorpen op het afgelegen platteland baart enige zorg. Weliswaar 
is in deze dorpen sprake van een betrekkelijk hoge arbeidsdeelname, maar ook armoede 
komt er relatief vaak voor: van de vier dorpstypen kennen de kleine afgelegen dorpen 
de meeste armen. Dit is ten dele terug te voeren op de zelfstandig ondernemers: deze 
groep vormt een relatief groot deel (20%) van de werkzame beroepsbevolking en heeft 
tegelijkertijd een verhoogd armoederisico. Daarnaast zijn de inkomens in de afgelegen 
kleine dorpen sowieso lager; niet alleen de zelfstandigen, maar ook de werkenden in 
loondienst en de pensioenontvangers hebben minder te besteden, vooral in vergelijking 
met degenen in de dorpen rondom de stad. Tot slot zijn er twee factoren die aan de kos
tenkant een rol spelen. De gezinnen in de afgelegen dorpen zijn vaak groter, waardoor er 
meer mensen van het inkomen moeten rondkomen. Daarnaast is de afhankelijkheid van 
de auto juist in deze gebieden groot en brengt een groot kilometrage ook grote kosten 
met zich mee.
De kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten vertonen over het algemeen een nog 
minder gunstig beeld dan de totale categorie kleine afgelegen dorpen. Zo is er een gerin
gere arbeidsparticipatie, terwijl het werkloosheidspercentage er juist iets hoger ligt. 
Het meest vallen deze dorpen op door het relatief hoge armoedepercentage: niet alleen 
wonen hier meer mensen met een inkomen onder de armoedegrens dan algemeen in de 
kleine afgelegen dorpen, maar bovendien is dit verschil na 2001 toegenomen. Een posi
tieve ontwikkeling is wel dat het beroepsniveau er de laatste jaren is gestegen: er zijn 
minder werkenden met een lage baan en juist meer in hogere beroepen. Dit betekent 
voor de toekomst misschien dat de geconstateerde achterstand zal afnemen. Overigens 
zullen de omstandigheden van deze dorpelingen over het algemeen niet door hun woon
locatie zijn veroorzaakt, maar zal het vaak andersom zijn: dat ze in de krimpgemeenten 
blijven wonen, komt doordat hun arbeidsmarktpositie en financiële situatie geen betere 
woonplek toelaten.
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Tot slot wijzen de cijfers erop dat de economische recessie waarmee we sinds eind 2008 
te maken hebben iets minder uitwerking heeft op de situatie op het platteland dan in 
de stad. Weliswaar is de werkloosheid in de dorpen fors toegenomen (gemiddeld met 
ca. 30%), maar dit is beduidend minder dan in de steden (+43%). Doordat ook de begin
situatie gunstiger was op het platteland lag de werkloosheid daar in 2009 1 à 2 procent
punten lager dan in de stad. Vooral voor jongeren en laagopgeleiden was het in 2009 
beter toeven op het platteland; daar lag hun kans op werkloosheid rond respectievelijk 
7,5% en 5%, terwijl dit in de steden 12% en 8% was. Al met al geven de relatief hoge uit
keringsafhankelijkheid, een geringere economische zelfstandigheid onder mannen en 
jongeren, en een relatief hoog armoedepercentage aan dat de steden evenmin vrij zijn 
van problemen.

Noten

1 Wegens ontbrekende gegevens over de werkgemeente zijn de genoemde percentages berekend 

op kleinere totaalaantallen dan die in tabel 3.3 zijn gepresenteerd. In 2002 bedroeg het totaal 

5.956.000 en in 2009 was dit 7.175.000.

2 Volgens de berekeningen van Gesthuizen (2006: 101) werkte 29% van alle werkende personen in 1992 

op het platteland; in 2003 was dit 26%. De werkgelegenheid op het platteland was daarmee in die 

periode met bijna 10% afgenomen. Overigens zijn deze gegevens niet vergelijkbaar met de huidige 

cijfers, aangezien inmiddels is gekozen voor een andere indeling naar stad en platteland (zie hoofd

stuk 1).

3 Dit was mede het gevolg van de herziening van het zorgstelsel in 2006: gezinnen met minderjarige 

kinderen profiteerden sterk van het feit dat ze voor die kinderen geen ziektekostenpremie meer 

hoefden te betalen.

4 Bij deze berekeningen is het inkomen gecorrigeerd voor inflatie.

5 In 2001 lag het grensbedrag voor economische zelfstandigheid op 711 euro per maand (excl. vakantie

toeslag), in 2009 op 861 euro per maand.

6 Onze berekeningen betreffen een benadering van de wijze waarop het cbs vaststelt of er sprake 

is van economische zelfstandigheid. Eerst zijn we nagegaan in hoeverre het persoonlijk bruto 

inkomen bestaat uit arbeidsinkomsten. Dit percentage hebben we vervolgens vermenigvuldigd 

met het persoonlijk besteedbaar inkomen, waarna is bezien of het resulterende bedrag meer is dan 

70% van het nettominimumloon in het betreffende jaar. Wanneer dit inderdaad het geval is, geldt de 

betrokkene als economisch zelfstandig.

7 De zogenoemde beleidsmatige armoedegrens is vooral van belang voor het bepalen van de omvang van 

de doelgroepen van het overheidsbeleid. Volgens deze grens is er sprake van armoede als het be

steedbaar huishoudensinkomen lager is dan een bepaald percentage (aanvankelijk 105%, later ver

laagd naar 101%) van het sociaal minimum conform de normen geldend in de Wet werk en bijstand, 

de Algemene kinderbijslagwet en (bij 65plussers) de Algemene ouderdomswet.
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 De lage-inkomensgrens is afgeleid van het bedrag dat een alleenstaande bijstandsontvanger in 1979 

kreeg. In dat jaar was er sprake van een relatief hoge koopkracht van de bijstand. Voor latere jaren 

is de grens telkens gecorrigeerd voor de inflatie, waardoor ze geschikt is voor vergelijkingen in de 

tijd. Voor meerpersoonshuishoudens is de lageinkomensgrens vastgesteld door toepassing van een 

opslagfactor, zodat ze voor alle huishoudens dezelfde koopkracht vertegenwoordigt.

 De relatieve armoedegrens geeft aan welk percentage mensen minder dan 60% van het mediane inko

men heeft. Deze grens wordt vooral bij internationale vergelijkingen gebruikt (scp/cbs 2005; 2007).

8 Een volledige beschrijving van het onderzoek en de analyses is te vinden in Hoff en Vrooman (2011).
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4 Het presteren van leerlingen en scholen

Anja Steenbekkers

– Vrijwel alle kleine basisscholen (max. 100 leerlingen) zijn op het platteland gesitu
eerd, en vooral in de kleine afgelegen dorpen. Kleine scholen hebben een grotere 
kans om een zeer zwakke school te worden.

– De helft van de basisscholen in Nederland staat op het platteland en daarop zit een 
derde van de leerlingen in Nederland. Middelbare scholen zijn er zeer beperkt in de 
kleine dorpen; leerlingen uit deze dorpen gaan vaak in centrumdorpen of de stad 
naar het voortgezet onderwijs.

– In de kleine dorpen zijn veel autochtone achterstandsleerlingen te vinden, speciaal 
in afgelegen kleine dorpen. Als dorpen verder van de stad liggen en kleiner zijn, is het 
gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking lager.

– Leerlingen van plattelandsscholen hebben de beste leerprestaties en de hoogste Cito
eindtoetsscores. Maar door verslechterde prestaties is de voorsprong ten opzichte van 
de stad nagenoeg verdwenen.

– We constateren dat er in de dorpen sprake is van onderbenutting van leercapaciteiten; 
naar schatting volgt 7% van de leerlingen een lagere opleiding dan havo/vwo, terwijl 
ze dat niveau wel in hun mogelijkheden hebben liggen.

– Voortijdig schoolverlaten is evenzeer een probleem in de dorpen als in de stad.

Dit hoofdstuk geeft een beeld van het eerste traject in de schoolcarrière van platte
landskinderen. We gaan in op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, dat een 
sterk lokaal of bovenlokaal karakter heeft. Hier wordt de fundering gelegd voor een 
opleidingstraject tot minstens de startkwalificatie, maar bij voorkeur, (voor wie het is 
weggelegd), hoger beroeps of wetenschappelijk onderwijs.
Het belang van onderwijs in onze samenleving blijkt uit het gegeven dat hogeropge
leide mensen over het algemeen een betere leefsituatie verwerven. Ze verdienen meer, 
wonen beter en zijn gezonder. Het is niet verwonderlijk dat hogeropgeleiden relatief 
tevreden zijn met de samenleving en zich gelukkiger voelen (Bijl et al. 2011). Onderwijs 
is ook maatschappelijk belangrijk. Wie een hogere opleiding genoot, belandt bijvoor
beeld minder vaak in de problemen en draagt meer bij aan de economie en aan de lokale 
gemeenschap als vrijwilliger (Bijl et al. 2011).
Daartegenover staat dat laagopgeleide mensen kansarmer zijn in onze  samenleving. 
Dat kan zich uiten in een minder gunstige arbeidsmarktpositie, slechte woon omstandig
heden en meer gezondheidsproblemen, maar ook in minder vertrouwen en geluk. Zij 
zijn minder in staat om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van verschillende 
typen maatschappelijke hulpbronnen die medebepalend zijn voor de kwaliteit van leven. 
De verschillen tussen mensen met een hoge opleiding en degenen met een lager onder
wijsniveau blijken hardnekkig te zijn, zodat van een kloof kan worden gesproken (Bijl 
et al. 2011). De overheid probeert op uiteenlopende manieren het opleidingsniveau van 



he t presteren van leerl ingen en scholen

115  

Nederlanders te verhogen (oc w 2011a; 2011b; 2011c; 2011d). Speerpunten van het beleid 
zijn onder meer kwaliteitsverbetering in het basisonderwijs (t k 2007/2008) en het voor
komen van voortijdig schooluitval en bevorderen dat jongeren minimaal een startkwali
ficatie behalen (t k 2008/2009).
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland sterk 
gestegen. Van degenen die in de jaren 19651969 werden geboren, behaalde 28% een 
hoge opleiding (hbo of wetenschappelijk onderwijs), in het cohort dat in de jaren 1975
1979 werd geboren was dit gegroeid tot 37% (Vogels en Turkenburg 2011). In de bevolking 
van 1565 jaar nam het aandeel hoogopgeleiden tussen 1996 en 2012 toe van 18% tot 
28% (cbs 2013). Wel is sprake van regionale verschillen: in het westen is het aandeel 
hoogopgeleiden het hoogst en in Zeeland, Friesland, Drenthe en Limburg (21%23%) het 
laagst (cbs 2011c).
Op het platteland is het opleidingsniveau ook gestegen, maar de plattelandsbevolking 
blijft lager opgeleid dan de stedelingen (Vogels 2006). De blijvende verschillen in oplei
dingsniveau tussen stad en platteland komen deels voort uit selectieve migratie. Jonge
ren met goede vooruitzichten verlaten het platteland om een studie te volgen en passend 
werk te vinden (De Jong et al. 2006; Van Nimwegen en Heering 2009; Feijten en Visser 
2005; Van Huis en Wobma 2010). Slechts een klein deel keert in een latere fase als hoog
opgeleide terug naar het platteland (Van Dam et al. 2003). Deze braindrain wordt nogal 
eens betreurd, maar draagt er wel toe bij dat de vraag naar en het aanbod van laaggekwa
lificeerd werk op de regionale arbeidsmarkten op elkaar aansluiten (Gesthuizen 2006).
De opleidingsachterstand van de plattelandsbevolking kan ook begrepen worden als een 
effect van intergenerationele overdracht: als ouders hoger zijn opgeleid, zijn kinderen 
dat meestal ook (Herweijer 2010). Een vraag is of kinderen met vergelijkbare potentie op 
het platteland dezelfde onderwijsmogelijkheden krijgen als kinderen in stedelijk gebied. 
Een punt van blijvende zorg in dit opzicht zijn de (zeer) kleine scholen die vaak kwalita
tief tekortschieten en daardoor een grotere kans hebben om als (zeer) zwak beoordeeld 
te worden (Inspectie van het Onderwijs 2006; 2010a). Ook het aspiratieniveau van ouders 
en leerkrachten op het platteland zou een belemmerende rol kunnen spelen (Jepna et 
al. 2006; Vogels en BronnemanHelmers 2003). Daarnaast is er lokaal vooral aanbod van 
banen voor laaggekwalificeerd werk, waardoor sommige groepen niet worden uitge
daagd tot het volgen van een hoge opleiding, zeker wanneer schoolvestigingen ook nog 
op kilometers afstand liggen.
Dan is er de vraag of scholieren op het platteland voldoende keuzevrijheid hebben om 
de opleiding te kiezen die ze willen. Voor het basisonderwijs geldt dat ouders twijfels 
kunnen hebben bij de kwaliteit van het onderwijs van zeer kleine scholen. Ook kunnen 
scholen niet de gewenste denominatie hebben of niet goed bereikbaar zijn.
 Dit probleem van keuzevrijheid kan nog groter zijn waar het gaat om het volgen van 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Vooral bij het middelbaar beroepsonderwijs, 
een belangrijk onderwijstype voor jongeren om zonder hogere opleiding toch de start
kwalificatie te behalen, speelt deze keuzevrijheids problematiek (Scoop 2012a).
Er zijn aanwijzingen dat misschien het potentieel van jongeren wordt onderbenut 
 wanneer zij niet de opleiding kunnen volgen die ze graag willen volgen (dus het 
gewenste niveau, de gewenste richting op een school van de juiste denominatie en op 
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een bereikbare plek). Eerder signaleerden Dagevos et al. (2003) dat autochtone achter
standsleerlingen, gezien de prestaties in het basisonderwijs, te lage adviezen kregen 
voor vervolgonderwijs, wat een eerste indicatie kan zijn van onderbenutting van het 
leerpotentieel. Met het oog op het risico van onderbenutting bekijken we daarom de 
doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Enkele vragen staan centraal in dit hoofdstuk. Is het onderwijs op het platteland en 
binnen specifieke dorpstypen slechter? Is het achterblijven van het gemiddelde on
derwijsniveau van de plattelandsbevolking te wijten aan het wegtrekken van kansrijke 
jongeren? Of is er sprake van een beperkte keuzevrijheid voor school en opleidings
niveau en kiezen ze misschien voor een opleiding onder hun niveau?
Gegevens over schoolaanbod en leerlingaantallen in het basis en voortgezet onderwijs 
worden ontleend aan de registraties die op verzoek van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) worden verricht. 
Gegevens over leerprestaties en schooladviezen worden ontleend aan cohortonder
zoeken onder basisscholieren. En het cbs levert informatie over de beroepsbevolking, 
waaruit we landelijke cijfers kunnen halen over het behalen van de startkwalificatie, 
voortijdig schooluitval en het gerealiseerde opleidingsniveau in de bevolking. De bevin
dingen zullen zo veel mogelijk worden gedifferentieerd naar de vier dorpstypen die in 
deze publicatie centraal staan (zie hoofdstuk 1) en naar de stad als referentiecategorie.

4.1 Basisonderwijs

4.1.1 De helft van de basisscholen, een derde van de leerlingen

Om de leerlingen in de dorpen van basisonderwijs te voorzien, beschikt het platteland 
over 45% van de basisschoolvestigingen. Deze scholen bedienen een derde van de leer
lingen in Nederland. Het gevolg is dat basisscholen op het platteland, vooral in de kleine 
dorpen, aanzienlijk kleiner zijn dan in stedelijk gebied (zie tabel 4.1). Vooral op het dun
bevolkte platteland zijn er veel kleine scholen, waarmee een zekere keuzevrijheid wordt 
geboden wat betreft de grondslag van de school op redelijke afstand (Onderwijsraad 
2012). Hier komt bij dat veel bewoners de aanwezigheid van een dorpsschool als onmis
baar ervaren voor de leefbaarheid van het dorp (Kooijman et al. 2009).
De schaal van het basisonderwijs is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De schaal
vergroting die hieraan ten grondslag lag, was grotendeels bestuurlijk van aard en ging 
maar voor een klein deel gepaard met het sluiten van vestigingen (namelijk 4% van 
de vestigingen). Deze vonden vooral plaats in de afgelegen dorpen: 40 scholen (ofwel 
6% van de vestigingen) in de grote afgelegen dorpen sloten hun deuren en 51 scholen 
(ofwel 3% van de vestigingen) in de kleine afgelegen dorpen. Overigens deden zich ook 
in de stad bijna 50 schoolsluitingen voor, maar het gaat dan slechts om 1% van de stede
lijke basisscholen.1
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Tabel 4.1

Verdeling van basisscholen en leerlingen, naar dorpstype, 2012 (in absolute aantallen en procenten)

stad

grote 
 dorpen  
bij stad

kleine 
 dorpen  
bij stad

grote 
 dorpen 
afgelegen

kleine 
 dorpen 
afgelegen Nederland

in aantallen:
aantal schoolvestigingen 3752 487 518 645 1486 6888
aantal leerlingen (× 1000) 1004 109 85 123 174 1495
gemiddeld leerlingen aantal 
per vestiging 268 224 163 190 117 217
aantal scholen
< 100  leerlingen 240 49 160 126 774 1349

in procenten:
aandeel schoolvestigingen 54,5 7,1 7,5 9,4 21,6 100
aandeel leerlingen 67,2 7,3 5,7 8,2 11,6 100
aandeel scholen  
< 100  leerlingen 6,4 10,1 30,9 19,5 52,1 100

Bron: duo (Leerlingen en vestigingen basisonderwijs 2012) scp-bewerking

De gemiddelde leerlingenaantallen op basisscholen zijn in de periode 19982008 niet 
heel sterk veranderd (niet in tabel). In de stad en de grote dorpen is een school als instel
ling vele malen groter dan een schoolvestiging, omdat daar verschillende scholen onder 
één bestuur vallen. In de kleine dorpen zijn de schoolomvang en de vestigingsomvang 
van basisscholen vrijwel gelijk, wat erop duidt dat de meeste basisscholen er als zelfstan
dige schoolinstelling (‘eenpitter’) functioneren.

4.1.2 Denominatieve vrijheid is beperkt

De keuze voor een openbare school of een school voor (algemeen) bijzonder onderwijs 
zal voor veel ouders een principiële keuze zijn. De verwachting is dat een schoolcultuur 
die bij de waarden van het gezin aansluit en bijbehorende normen hanteert een veilige 
leeromgeving biedt en daardoor een leerling tot bloei kan brengen. Daarom wordt veel 
belang gehecht aan keuzevrijheid op dit gebied.
Van oudsher bestaan in veel dorpen een openbare school en een bijzondere school op 
religieuze grondslag naast elkaar. Ook vandaag de dag wordt er waarde gehecht aan keu
zevrijheid, vooral in roomskatholieke en protestantschristelijke regio’s. Maar op het 
platteland zijn niet meer bijzondere scholen dan elders (zie figuur 4.1). Roomskatholieke 
scholen komen in het verstedelijkte ZuidNederland relatief vaak voor in de dorpen rond 
de stad, de protestantschristelijke scholen horen meer bij het afgelegen platteland. 
De openbare scholen, die een algemene grondslag hanteren, omvatten een derde deel 
van de basisschoolvestigingen in Nederland. Deze zijn iets minder in de dorpen rond de 
stad te vinden en iets meer in de afgelegen dorpen. Het cluster van  scholen in het alge
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meen bijzonder onderwijs (Dalton, Jenaplan, Montessori en vrije scholen) vindt men 
op het platteland voornamelijk in de grote dorpen bij de stad.
Door de actuele of dreigende krimp van leerlingenpopulaties zijn schoolbesturen 
gedwongen het aanbod en de spreiding van het onderwijs aan te passen (a pe 2009). 
De denominatieve vrijheid van scholen komt hierdoor steeds meer onder druk te staan 
(Huitsing en Bosman 2011; Scoop 2010). Op het moment dat een school met opheffing 
wordt bedreigd, is samenwerking tussen scholen een praktische oplossing: de ophef
fingsnorm (zie § 4.1.4) wordt veiliggesteld en een vruchtbare samenwerking brengt 
schaalvoordelen mee.
Sinds mei 2011 is het Wetsvoorstel samenwerkingsscholen verankerd in de Wet op het 
primair onderwijs (oc w 2011e). Hierin is vastgelegd hoe samenvoeging van openbare 
en bijzondere scholen kan worden vormgegeven, zodanig dat de denominaties van 
twee scholen naast elkaar kunnen blijven voortbestaan. In hoeverre deze wijziging een 
oplossing biedt voor scholen in krimpgebieden moet nog blijken. In 2011 bestonden er 
33 samenwerkingsscholen verspreid over heel Nederland (Huitsing en Bosman 2011).

Figuur 4.1

Verdeling van basisscholen, naar denominatie en naar dorpstype, 2009
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Bron: duo (Vestigingen basisonderwijs 2009) scp-bewerking

4.1.3 Autochtone achterstand vooral in kleine dorpen

Om onderwijsachterstanden tegen te gaan, krijgen basisscholen extra geld toegekend 
voor leerlingen die een verhoogd risico hebben om een achterstand in het onderwijs op 
te lopen. Een leerling krijgt een extra gewicht van 0,3 wanneer beide ouders niet meer 
dan drie jaar voortgezet onderwijs2 hebben gevolgd, en een nog groter extra gewicht van 
1,2 wanneer een of beide ouders alleen basisonderwijs3 heeft gehad. Het totaal aandeel 
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‘risicoleerlingen’ volgens deze definitie was in 2009 14%, waarvan iets meer 0,3leerlin
gen dan 1,2leerlingen.
Als scholen meer leerlingen hebben, is ook het aandeel risicoleerlingen groter (zie 
figuur 4.2), en dit patroon is er in alle woonmilieus. Systematisch is in de kleine dor
pen het aandeel 0,3leerlingen het grootst, terwijl in de grote dorpen (en in de stad) de 
groepen 1,2leerlingen het grootst zijn. Deze laatste zijn in de stad vaak afkomstig uit 
migrantengroepen en op het platteland zijn ze overwegend autochtoon (Guldemond en 
Bosker 2005; Vogels en BronnemanHelmers 2003). Onder migranten zijn ouders die niet 
meer dan de basisschool hebben gevolgd geen uitzondering, onder autochtonen komt 
dit nauwelijks voor (Hemker et al. 2011).

Figuur 4.2

Aandeel achterstandsleerlingen, naar schoolgrootte en naar dorpstype, 2012 (in procenten)
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Bron: duo (Leerlingen basisonderwijs naar gewicht, 2012 [voorlopige cijfers]) scp-bewerking

Aangezien onderwijsachterstanden vaak samengaan met werkloosheid en armoede, 
en deze sociale problemen zich concentreren in buurten of dorpen, heeft het minis
terie van oc w met ingang van schooljaar 2009/’10 de zogeheten Stimuleringsregeling 
impulsgebieden ingesteld. De regeling beoogt in zulke concentratiegebieden (zoge
noemde impulsgebieden)4 bij te dragen aan een integrale aanpak van opgestapelde 
problemen. Binnen de plattelandsgebieden vallen vooral kleinere kernen in het lande
lijke gebied en in mindere mate grote landelijke dorpen binnen de regeling. Het gaat 
om 24% van de scholen op het platteland, tegenover 37% in de stad. De impulsgebieden 
op het platteland bevatten bijna 400 basisscholen en 43.000 leerlingen, die vooral in de 
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afgelegen dorpen liggen. Hoewel dit aanzienlijke aantallen zijn, krijgen de achterstands
gebieden in de dorpen beduidend minder aandacht dan hun stedelijke evenbeelden, die 
 achtereenvolgens onder het beleid rond Vogelaarwijken, kracht of prachtwijken diverse 
stimuleringsregelingen en wijkinitiatieven over zich heen kregen.

4.1.4 Dalende leerlingenaantallen in het basisonderwijs

De daling van het aantal 4 tot 12jarigen is al een feit, terwijl een landelijke daling van 
de totale bevolking naar verwachting nog twee decennia op zich laat wachten. Voor het 
huidige tijdvak, tussen 2010 en 2015, wordt een sterke daling van het aantal leerlingen 
voorspeld,5 die alleen de sterk stedelijke gebieden bespaard zal blijven (zie figuur 4.3). Dit 
verschil tussen stad en platteland is ook regionaal terug te zien. Zo tekent zich binnen de 
provincie Groningen een scheidslijn af tussen de groei in de stad en krimp op het platte
land, en hetzelfde geldt voor de Brabantse grote steden en de omliggende dorpen. Naar 
verwachting zal deze daling na 2015 nog even doorzetten en na 2020 zal het aantal basis
schoolleerlingen vermoedelijk weer aantrekken (sbo 2010).

Figuur 4.3

Prognoses van procentuele ontwikkeling van aantallen basisschoolleerlingen in verschillende perio-

den ten opzichte van 2010, naar stedelijkheid van de gemeente, 2010-2025 (in verschilscores)
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Bron: cbs (Statline) scp-bewerking

Wanneer een school de leerlingenaantallen ziet dalen, heeft dit vrij snel invloed op de 
inkomsten van de school voor materiële en personele bestedingen. Niet alleen ligt ver
grijzing van het personeelsbestand op de loer en is de school weinig aantrekkelijk voor 
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jonge leerkrachten, ook zullen investeringen in vernieuwing van de interne organisatie 
en verbetering van de onderwijskwaliteit stagneren (sbo 2010).
Recentelijk pleitte de Onderwijsraad (Onderwijsraad 2013) voor sluiting van (zeer) kleine 
scholen, evenals het herzien van de opheffingsnormen en de bekostigingsstructuur. 
Overigens worden per 1 augustus 2013 de opheffingsnormen6 en stichtingsnormen per 
gemeente opnieuw vastgesteld, waarbij de demografische ontwikkelingen in 2011 als 
uitgangspunt zijn gehanteerd (oc w 2012a).

4.1.5 Kleine scholen, (zeer) zwakke scholen

In het kader van de dalende leerlingenaantallen in de meest perifere plattelands
gebieden spreekt de kleine school tot de verbeelding. We spreken van een kleine school 
wanneer op een schoolvestiging minder dan 100 leerlingen zijn en van een zeer kleine 
school bij minder dan 50 leerlingen (Inspectie van het Onderwijs 2012). In totaal telde 
Nederland in 2012 bijna 1350 basisscholen met minder dan 100 leerlingen. Dit is 20% van 
alle basisscholen, die samen bijna 90.000 leerlingen bedienen, ofwel 6% van alle 
basisschoolleerlingen. Figuur 4.4 en tabel 4.2 laten zien dat deze kleine scholen bijna 
allemaal op het platteland te vinden zijn, en dan vooral in de kleine afgelegen dorpen. 
Hier maken de kleine scholen ruim de helft uit van het scholenbestand en gaat 28% van 
de basisschoolleerlingen naar een (zeer) kleine school. Overigens nam in het afgelopen 
decennium zowel het aantal als het aandeel (zeer) kleine scholen toe, terwijl de grotere 
scholen constant bleven (zie tabel 4.2). Vooral in de noordelijke provincies neemt onder 
andere door de afname van de bevolking het aantal kleine scholen verder toe (Inspectie 
van het Onderwijs 2010a).

Figuur 4.4

Verdeling van basisscholen, naar grootteklasse en naar dorpstype, 2012 (in procenten)
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Bron: duo (Vestigingen basisonderwijs 2012) scp-bewerking
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Tabel 4.2

Ontwikkeling van kleine scholen in het basisonderwijs, 2005, 2009 en 2012 (in absolute aantallen en 

in procenten)

 2005 2009 2012

aantallen kleine scholen
in afgelegen kleine dorpen 724 770 774
op het platteland 976 1085 1109
in Nederland 1146 1297 1349

aandeel (zeer) kleine scholen
als aandeel van alle scholen in afgelegen kleine dorpen 47,3 50,1 52,1
als aandeel van alle scholen op het platteland 22,7 23,9 24,7
als aandeel van totale scholenbestand in Nederland 16,6 18,6 19,6

Bron: duo (Vestigingen basisonderwijs 2005, 2009, 2012) scp-bewerking

Het is niet gezegd dat (zeer) kleine scholen per definitie slecht onderwijs bieden. Wel zijn 
er lange tijd zorgen geweest over de kleine scholen in de noordelijke provincies,7 om
dat de kwaliteit van het onderwijs daar langdurig onder de maat was (Inspectie van het 
Onderwijs 2006; 2009). Het gaat dan vaak om scholen met een behoudend en gesloten 
karakter, waar personeel al heel lang aan de school verbonden is en betrokkenen lage 
verwachtingen hebben van de leerlingen. In het algemeen geldt dat schoolvestigingen 
met kleine leerlingenaantallen schaalvoordelen missen. Het samenvoegen van verschil
lende leerjaren in combinatieklassen brengt met zich mee dat de tijd voor klassikale 
overdracht per leerjaar beperkt is. Dit vereist dus een meer individuele manier van 
werken, wat niet voor alle leerkrachten en alle leerlingen is weggelegd. Daarnaast is 
ondersteunend en (tijdelijk) vervangend personeel op een kleine school moeilijk te orga
niseren. Om dit soort nadelen te compenseren, zijn er in de Wet primair onderwijs een 
aantal financiële regelingen getroffen voor kleine en zeer kleine scholen8, bekend onder 
de naam Kleinescholentoeslag. Toch ligt het ondermaats presteren niet uitsluitend aan 
de beperkte hoeveelheid middelen van een school, maar vooral in het tekortschieten in 
instructie, aanbod, toetsing en afstemming in het onderwijs (Kooiman et al. 2009).
Sinds jaar en dag houdt de Inspectie voor het Onderwijs de vinger aan de pols wat betreft 
de onderwijskwaliteit op scholen. Een eerste verdiepend onderzoek naar zwakke scholen 
(Inspectie van het Onderwijs 2006) gaf aanleiding tot beleid om zwakke en zeer zwakke 
scholen9 intensief te volgen en te verbeteren. Dat dit een omvangrijk klus was, blijkt 
uit het gegeven dat een kwart van alle basisscholen in 2011 in de vier jaren voorafgaand 
aan het onderzoek als zwak of zeer zwak was beoordeeld (Inspectie van het Onderwijs 
2012). Onder invloed van dit verscherpte toezicht daalde het aandeel zwakke scholen in 
Nederland van 9,2% in 2008 naar 3,6% in 2012. Ook het aandeel zeer zwakke scholen nam 
af van 1,4% in 2008 tot 0,6% in 2011. In de periode 20102011 was vooral een duidelijke 
verbetering in de onderwijskwaliteit te zien bij de kleine scholen en bij de noordelijke 
provincies10 (Inspectie van het Onderwijs 2012).



he t presteren van leerl ingen en scholen

123  

Het aandeel zeer zwakke scholen op het platteland lag in 2011 hoger (0,9%) dan gemid
deld in Nederland (0,6%), maar benaderde dit cijfer in (maart) 2012 (zie tabel 4.3). Wel 
blijkt de ontwikkeling te variëren voor scholen van verschillende grootteklassen. De 
door de Inspectie van het Onderwijs geconstateerde verbetering van de onderwijskwali
teit van de kleine scholen is ook op het platteland zichtbaar. Van de zeer kleine scholen 
op het platteland was in 2012 nog 1,5% zeer zwak, dus deze scholen zijn minder in staat 
gebleken dan elders om de achterstand weg te werken. Onduidelijk is welke factoren 
ervoor zorgen dat een klein deel van de scholen langdurig tot de groep (zeer) zwak 
presterende scholen behoren (Inspectie van het Onderwijs 2012). Overigens laten in 
Friesland en Groningen veel scholen verbetering zien, maar vallen steeds weer andere 
scholen terug naar zeer zwak (Inspectie van het Onderwijs 2013).

Tabel 4.3

Aandeel zeer zwakke scholen op het platteland, naar grootteklasse van scholen, 2010-2012  

(in procenten)

 2010 2011 2012

< 50 leerlingen 2,0 1,5 1,5
50-100 leerlingen 1,5 0,9 0,9
100-200 leerlingen 1,3 1,0 0,6
> 200 leerlingen 0,7 0,4 0,4
alle scholen op het platteland 1,3 0,9 0,7

Bron: Inspectie voor het Onderwijs (Overzicht zeer zwakke basisscholen (scp-bewerking)

De vraag of kleine scholen ook slechtere scholen zijn, lijkt bevestigend te moeten wor
den beantwoord: kleine scholen hebben een grotere kans om een zeer zwak te worden 
(Inspectie van het Onderwijs 2006; 2010a). Onder de zeer zwakke scholen in 2010 zijn 
meer kleine scholen dan voorheen te vinden. Ook zijn scholen die de afgelopen jaren in 
omvang zijn gedaald vaker (zeer) zwak (Inspectie van het Onderwijs 2011). Dit kan erop 
wijzen dat de leerlingenkrimp ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs, maar het 
kan er omgekeerd ook betekenen dat scholen met minder kwaliteit hun leerlingen ver
liezen.

4.1.6 Voorsprong in leerprestaties is afgenomen

De leerprestaties van plattelandsleerlingen11 kunnen we aflezen uit toetsingen van 
Cito, waaraan vrijwel alle basisscholen deelnemen. Eerdere analyses op grond van 
cijfers uit 2004 wezen uit dat leerlingen uit groep 8 van basisscholen in plattelands
gemeenten hogere scores voor taal en rekenvaardigheden en hogere scores op de 
Citoeindtoets behaalden vergeleken met leerlingen in stedelijk gebied (Vogels 2006). 
De onderwijsinspectie vond op basis van de Citoscores van leerlingen van groep 8 in 
2010 geen verschil meer in de leerprestaties tussen leerlingen op scholen in diverse 
stedelijkheidklassen, althans wanneer rekening wordt gehouden met de grote  aandelen 
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 achterstandsleerlingen in zeer sterk stedelijk gebied (Hemker et al. 2011). Dat de ste
delijkheid geen verschil maakt, wijst erop dat inmiddels het basisonderwijs in de 
onderscheiden woonmilieus even effectief is. Ook in de jaren 2008 en 2009 was er 
overigens geen verschil meer in de leerprestaties op scholen in verschillende stedelijk
heidsklassen.
De meest recente gegevens over leerprestaties van basisschoolleerlingen zijn geba
seerd op cooldata, een grootschalig cohortonderzoek onder leerlingen van groep 8 
in 2011 (Driessen et al. 2012). Bij vergelijking van leerlingen van scholen in landelijke 
gebieden en stedelijke gebieden zijn de verschillen afgenomen (zie tabel 4.4). Als de 
school landelijker is gevestigd, behalen leerlingen iets hogere scores voor taal en stu
dievaardigheden, maar de rekenprestaties zijn gelijk. De voorsprong in de Citoeindtoets 
op het platteland uit het verleden is kleiner geworden. Sterker nog: de onderliggende 
prestaties voor taal, rekenen en studievaardigheden zijn in de plattelandsgemeenten 
in de periode 20072011 enigszins verslechterd, terwijl die in stedelijke gebieden vaak 
verbeterden. Onduidelijk is waarom een achteruitgang op deze punten is opgetreden. 
Sinds de beleidswijziging rond de extra middelen voor achterstandsleerlingen in 2009 is 
meer ingezet op autochtone achterstand. Deze investeringen hebben kennelijk nog geen 
vruchten afgeworpen. Wel heeft waarschijnlijk de jarenlange intensieve begeleiding van 
nietwesterse achterstandsleerlingen bijgedragen aan de verbeterde leerprestaties in 
stedelijk gebied.

Tabel 4.4

Leerprestaties van leerlingen van groep 8, naar stedelijkheida van de woongemeente, 2007 en 2011  

(in gestandaardiseerde scores en absolute scoreb )

taalb rekenenb

studievaardig-
hedenb Cito-eindtoets

2007 2011c 2007 2011 2007 2011c 2007 2011c 

niet-stedelijk 52,4 50,6 51,8 50,2 52,3 50,5 535,0 535,0
weinig stedelijk 51,4 50,2 51,3 50,3 51,4 50,3 534,6 535,1
matig stedelijk 49,8 50,5 49,8 50,1 49,6 50,6 532,7 534,9
sterk stedelijk 49,0 49,9 49,2 49,8 49,0 49,9 532,0 534,7
zeer sterk stedelijk 48,1 48,4 48,3 49,3 48,0 48,4 530,6 533,2

a  Weinig en niet-stedelijke gemeenten kunnen als plattelandsgemeenten worden beschouwd.
b  Gestandaardiseerde scores (gemiddeld = 50, standaard deviatie = 10).
c Verschillen zijn significant, rekening houdend met opleidingsniveau en etniciteit van ouders (mc a-

analyse, p < 0,05).

Bron: cool’07 en ’11 (scp-bewerking)
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4.1.7 Meeste havo/vwo-adviezen in plattelandsgemeenten, maar wel dalende 
leerprestaties

De leerprestaties van basisschoolleerlingen monden uit in een advies aan het eind van 
de basisschool voor het volgen van voortgezet onderwijs. We zijn vooral geïnteresseerd 
in havoplusadviezen (d.w.z. havo, havo/vwo of vwo), aangezien deze onderwijstypen 
de beste kans geven op het realiseren van een hogere vervolgopleiding. Bij afwezigheid 
van postcodegegevens kunnen we de schooladviezen niet per dorpstype presenteren, 
maar wel op gemeenteniveau.
De leerlingen op het platteland krijgen gemiddeld hogere schooladviezen mee dan hun 
stedelijke leeftijdgenoten: gemiddeld krijgt 37% van de leerlingen van scholen in de 
plattelandsgemeenten minimaal een havoadvies tegenover 31% in de stad (zie figuur 
4.5). We zagen hiervoor dat leerlingen op het platteland weliswaar minder zijn gaan uit
blinken in hun prestaties op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden, maar 
ze behalen nog wel de hoogste Citoeindscores (zie tabel 4.4), die tamelijk maatgevend 
zijn voor het advies voor voortgezet onderwijs. In plattelandsgemeenten is het aandeel 
havoplusadviezen flink gedaald en dat van vmboadviezen sterk gestegen. Dit geldt 
overigens ook voor de stad, met uitzondering van de sterk stedelijke gemeenten. In plat
telandsgemeenten kreeg in 2011 37% van de basisschoolleerlingen minimaal een havo
advies, terwijl dit in 2007 bijna 43% was. Deze daling komt doordat er minder vwo of 
havo/vwoadviezen werden gegeven; het aandeel havoadviezen is gelijk gebleven. Ook 
binnen de vmboadviezen is er een flinke degradatie opgetreden: veel minder leerlingen 
wordt geadviseerd de theoretische leerweg (vmbot) te volgen. Binnen de plattelands
gemeenten krijgt de helft van de leerlingen het advies om praktische vmborichtingen te 
volgen, het onderste segment in het voortgezet onderwijssysteem.
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Figuur 4.5

Verdeling van schooladviezen, naar stedelijkheida,b van de woongemeente van de groep 8-leerlingen, 

2007 en 2011 (in procenten)
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a  Weinig en niet-stedelijke gemeenten kunnen als plattelandsgemeenten worden beschouwd.
b Verschillen tussen stad en platteland in 2011 zijn significant, rekening houdend met gewichtleerlin-

gen (chi2-toets, p < 0,05). 

Bron: cool’07 en ’11 (scp-bewerking)

4.1.8 Basisonderwijs in tijden van krimp

Met het voortschrijden van de bevolkingskrimp is het voortbestaan van de kleine dorps
scholen onzekerder geworden. De Inspectie van het Onderwijs (2012) constateert dat 
scholen die in de afgelopen vijf jaar met krimp te maken hadden vaker zwak of zeer zwak 
zijn. Met het oog op de onderwijskwaliteit gaan gemeenten steeds vaker over tot samen
voeging van dorpsscholen (Oberon 2009; a pe 2010). Tot op heden biedt het landelijke 
beleid de kleine dorpsschool echter nog bescherming. Zo zou de Kleinescholentoeslag 
een aanmoediging vormen voor kleine scholen om zelfstandig en klein te blijven (ipo 
2010) en werpt de fusietoets een drempel op om tot grotere, meer toekomstbestendige 
en minder kostbare scholen te komen (a pe 2010). Deze toets verplicht scholen met 
een fusiewens om aan te tonen dat een van de betrokken scholen binnen zes jaar met 
opheffing wordt bedreigd (tenzij het om een fusie gaat tussen scholen van dezelfde 
denominatie). Veel bewoners en lokale bestuurders vrezen dat het verdwijnen van de 
dorpsschool een achteruitgang van de leefbaarheid tot gevolg zal hebben. Deze vrees 
wordt op grond van diverse leefbaarheidsonderzoeken in dorpen door verschillende 
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onderzoekers tegengesproken (Gardenier et al. 2011; Van der Meer et al. 2008; Scoop 
2012b; Van Ruijven et al. 2012).
De huidige daling laat zich logischerwijs sterk voelen in de gebieden waar zich bevol
kingskrimp voordoet. In Limburg nam in de periode 20002010 in alle gemeenten de 
basisschoolpopulatie in meer of mindere mate af en kromp de totaal leerlingenpo
pulatie met 15.000 kinderen. Ook in Zeeland (van der Wouw et al. 2010) en Groningen 
vertoonden het merendeel van de gemeenten een krimpende leerlingenpopulatie. Niet 
verwonderlijk is dat er in de perifere plattelandsgemeenten die recentelijk te maken heb
ben gekregen met bevolkingskrimp meer (zeer) kleine scholen zijn dan daar waar geen 
krimp was (67% vs.45%).
De daling is zeker niet uitsluitend voorbehouden aan deze krimpregio’s. Ook in andere 
meer landelijke regio’s is in de periode 20002010 het aantal basisschoolleerlingen 
gedaald (zie figuur 4.6). Landelijk gezien kenden 275 krimpende gemeenten een daling 
van 73.000 leerlingen, waarvan de meeste gemeenten een krimp van 01% en 21 gemeen
ten meer dan 2% krimp kenden in de periode 20002010 (cbs statline, scpbewerking). 
Daartegenover staan circa 135 groeiende en stabiele gemeenten die tezamen een groei 
van 60.000 leerlingen gekend hebben. Per saldo zijn er in grofweg tien jaar tijd 12.500 
leerlingen minder, maar deze daling zal sterk toenemen aangezien de leerlingenaantal
len in de komende jaren in alle regio’s zullen slinken, met Flevoland als enige uitzonde
ring.

De toekomstige ontwikkelingen in de leerlingenpopulatie zijn in de krimpgemeenten 
vergelijkbaar met de overige gemeenten. Voor de krimpgemeenten (waar in de peri
ode 20042009 minstens 2% bevolkingskrimp optrad) laten de prognoses van het cbs 
zowel absoluut als relatief een minder sterke leerlingenkrimp zien dan in de overige 
gemeenten. De krimpende plattelandsgemeenten zullen rond 2020 gemiddeld 185 basis
schoolleerlingen (14%) minder hebben dan in 2010; in de overige plattelandsgemeenten 
zijn dit 340 leerlingen (17%) (zie figuur 4.13 voor prognoses van middelbare scholieren).
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Figuur 4.6

Basisschoolleerlingen in 2000-2005 en prognose voor ontwikkeling in 2010-2020 in de meer  landelijke 

rpa-regio’sa, 2000-2020 (in absolute aantallen)
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a rpa: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid.

Bron: sbo 2010 (scp-bewerking)

4.2 Voortgezet onderwijs

Het schooladvies aan het einde van de basisschool zal vaak sterk richting geven aan het 
type onderwijs dat de leerling wil gaan volgen. Het hangt van het onderwijsaanbod in de 
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regio af of er een ideale optie is wat betreft aangeboden onderwijstype, in combinatie 
met gewenste schoolomvang, denominatie en bereikbaarheid.

4.2.1 Veel plattelandsjongeren aangewezen op vo-aanbod in stad en grote 
dorpen

Het aanbod aan voortgezet onderwijs (vo) wordt in sterke mate daar gelokaliseerd waar 
het voor de meeste leerlingen bereikbaar is. Deze zogenoemde ‘nodale’ ruimtelijke 
planning van het voortgezet onderwijs dicteert dat de meeste middelbare scholen in 
stedelijke gebieden gevestigd zijn, omdat die de meeste leerlingen leveren.
Van de 1292 schoolvestigingen voor voortgezet onderwijs bevond zich in 2009 bijna 
80% in stedelijk gebied (zie tabel 4.6). Er waren 267 vestigingen voor voortgezet onder
wijs op het platteland, waarvan driekwart in de grote dorpen. De vo scholen op het 
platteland bedienen 170.000 leerlingen; dat is 18% van het totale leerlingenbestand in 
het voortgezet onderwijs.

Tabel 4.6

Verdeling van scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar dorpstype, schooljaar 2009/’10 

(in absolute aantallen en in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

absolute aantallen
vo-schoolvestigingen 1025 66 14 138 49 1292
vo-leerlingen (× 1000) 776 43,7 9,9 96,9 19 945,5
vo-leerlingen per 10.000 inwoners 478 270 20 500 12 235

verdeling (in procenten)
vo-schoolvestigingen 79 5,1 1,1 10,7 3,8 100
vo-leerlingen 82 4,6 1,0 10,3 2,0 100

aantal scholen met aanbod op niveau van
vwo 394 22 6 51 13 486
havo 385 26 7 60 15 493
vmbo 493 40 11 84 41 669
voorbereidend beroepsonderwijs 248 24 8 58 25 363
praktijkonderwijsa 142 5 – 18 1 166
lwooa 344 25 8 71 36 484
vmbo-lwooa 318 22 6 62 26 434
algemeen leerjaar (‘brugklas’) 486 38 11 87 39 661

a Leerwegondersteunend (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) zijn opgezet voor vmbo-leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Lwoo-leerlingen worden geacht een vmbo-diploma te behalen, terwijl 
praktijkonderwijs direct opleidt tot werk.

Bron: duo (Adressen vestigingen en leerlingen per vestiging 2009) scp-bewerking
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Het merendeel van de middelbare scholieren op het platteland gaat naar een school in 
de stad of in de directe omgeving van de stad (zie tabel 4.7). Daarnaast bedienen de grote 
afgelegen dorpen een meerderheid van de leerlingen, die waarschijnlijk voor een groot 
deel in het eigen dorp naar school gaan. Scholieren uit kleine dorpen kunnen maar zeer 
beperkt in het eigen dorp terecht; zij gaan in de meeste gevallen in de stad of in een 
nabijgelegen centrumdorp naar de middelbare school. De bereikbaarheid van scholen 
wordt behandeld in hoofdstuk 6.

Tabel 4.7

Woonmilieu waar de middelbare school wordt bezocht, naar de woonplek van de leerling, 2009  

(in procenten)

woonachtig in

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

onderwijs volgend  
op een school in

stad 95,7 66,9 76,2 39,1 53,2 82,0
groot dorp bij stad 1,9 24,8 10,4 3,5 3,7 4,5
klein dorp bij stad 0,5 1,5 4,7 0,3 1,7 1,0
groot dorp afgelegen 1,7 5,7 6,6 53,5 31,0 10,4
klein dorp afgelegen 0,3 1,1 2,1 3,6 10,4 2,0

Bron: duo (Adressen vestigingen en leerlingen per vestiging 2009) scp-bewerking

Explosie van voortgezet onderwijs
In tegenstelling tot het basisonderwijs zit het voortgezet onderwijs nog in een groei
trend. De leerlingenpopulatie in het voortgezet onderwijs groeide tussen 1998 en 2008 
van 814.000 tot 945.000 scholieren (16% groei; duo). Op het platteland stegen de leer
lingenaantallen van 142.000 tot 170.000. Tegelijkertijd groeide het aantal scholen voor 
voortgezet onderwijs met 18%, voornamelijk in de stad en de grote dorpen.
Figuur 4.7 laat zien dat het aanbod van vestigingen voor voortgezet onderwijs niet in alle 
woonmilieus in balans is met de groei van de leerlingenpopulatie. Vooral in de dorpen 
bij de stad en kleine landelijke dorpen groeiden leerlingenaantallen fors harder dan het 
schoolaanbod, wat duidt op een zekere schaalvergroting. In de kleine landelijk dorpen 
ging deze schaalvergroting het snelst: daar nam het aantal leerlingen met 22% toe en 
het aantal schoolvestigingen met maar 7%. De geconstateerde schaalvergroting staat 
overigens niet in verhouding tot die in de jaren negentig. De schaalvergroting in die tijd 
kwam voort uit het opzetten van brede scholengemeenschappen met het doel de schot
ten tussen verschillende onderwijstypen te openen, zodat het gemakkelijker zou zijn 
voor leerlingen uit lagere milieus om binnen dezelfde school naar een hoger onderwijs
niveau door te stromen (Wallage 2006; Herweijer 2002).
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Figuur 4.7

Geïndexeerde groei van het aandeel leerlingen en vestigingen in het voortgezet onderwijs, naar 

dorpstype waar de school gevestigd is, 1998-2008 (index 1998 = 100)
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Bron: abf-wmd (cfi 1998-2008) scp-bewerking

Op eenderde deel van de schoolvestigingen in de afgelegen kleine dorpen en 30% van de 
overige dorpen kunnen leerlingen voor een brugjaar met havo of vwo kiezen. Voor het 
vervolg van de opleiding kunnen ze echter op veel minder scholen terecht. In de kleine 
afgelegen dorpen heeft nog geen 15% van de middelbare scholen een volledige havo of 
vwoopleiding te bieden, in de overige dorpen en de stad is dat op 23% van de scholen 
het geval.
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Figuur 4.8

Aanbod van middelbare scholen, naar type voortgezet onderwijs en naar dorpstype, 1998-2009  

(in absolute aantallen)
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Bron: abf-wmd (cfi 1998-20 08) en duo (Adressen vestigingen 2009) scp-bewerking

4.2.2 Doorstroom van basisscholieren uit kleine afgelegen dorpen onder het 
adviesniveau

In paragraaf 4.1.7 zagen we dat kinderen op het platteland vaker dan in de stad een hoog 
schooladvies krijgen, hoewel er minder hoogopgeleiden wonen (zie § 4.3.1). Interessant 
is om te bekijken in hoeverre deze adviezen worden opgevolgd in het voortgezet onder
wijs. We zetten het niveau van de schooladviezen in 2007 af tegen het onderwijsniveau 
in de bovenbouw in 2011.12

In 2007 kreeg gemiddeld 43% van de leerlingen van scholen in plattelandsgemeenten 
een havo, havo/vwo of vwoadvies, terwijl vervolgens een relatief klein deel van de 
leerlingen die woonachtig zijn in afgelegen kleine dorpen (36%) doorstroomde naar een 
havoof vwobovenbouwklas (zie figuur 4.9). Dit zagen we niet in de andere dorpen, daar 
kwam 4652% van de leerlingen in de havo of vwobovenbouw terecht. Een verklaring 
voor de geringe doorstroming vanuit de afgelegen kleine dorpen kan zijn dat daar ach
terstandsleerlingen zouden zijn oververtegenwoordigd. Maar hetzelfde zou gelden voor 
de stad, terwijl dat een heel ander beeld geeft: 36% van de leerlingen kreeg havo/vwo 
advies en 61% kwam in de bovenbouw terecht.
De discrepantie tussen het geadviseerde onderwijsniveau en de feitelijke doorstroom 
naar de bovenbouwklassen door leerlingen uit kleine afgelegen dorpen lijkt op onder
benutting van capaciteiten te wijzen, die te maken heeft met een aanvankelijke te lage 
instroom in de brugklas (niet in de figuur opgenomen). Dit is zowel individueel als maat
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schappelijk ongewenst, aangezien aangetoond is dat een aanvankelijk hoge instroom 
sterk bepalend is voor de mate waarin de capaciteiten van de leerling in de verdere 
schoolcarrière worden benut. Zo scoort de groep die meteen instroomt in een vwo 
brugklas na drie jaar substantieel hoger bij zowel taal als rekentoetsen. Ook behaalden 
vwobrugklassers uiteindelijk beduidend vaker een universitair diploma (55% tegenover 
44% bij vwoinstroom na de brugklas) (Van der Steeg et al. 2011).
We schatten dat er in de kleine afgelegen dorpen sprake is van 7% leerlingen die een 
lagere opleiding dan havo/vwo volgen, terwijl dat niveau volgens het schooladvies wel 
in hun vermogen ligt. In het algemeen bereikt 11%12% van de leerlingen niet het gead
viseerde opleidings niveau (Mulder et al. 2007). Het wegwerken van deze onderbenutting 
zou volgens enkele  scenario’s naast een persoonlijke inkomenstoename van ruim 2 mil
jard per cohort  diverse maatschappelijke baten opleveren (Onderwijsraad 2007).

Figuur 4.9

Onderwijsniveau bij schooladvies (in 2007) en in bovenbouw vo (2011), naar de vestigingsplek van de 

basisschool en naar de woonplek van de vo-leerlingen, 2011 (in procenten)
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Bron: cool 2007 en duo (Leerlingen per vestiging 2011) scp-bewerking.

Eerder onderzoek naar lagere instroom van Friese leerlingen gaf eenzelfde beeld van on
derbenutting van capaciteiten (Van Ruijven 2003; De Boer 2009). Een verklaring hiervoor 
ligt in lijn met de ervaring in het basisonderwijs in Friesland en wijst naar de gebrekkige 
motivatie van ouders en leerkrachten. Een andere verklaring die zich opdringt, is dat de 
afstand tot de school misschien een drempel opwerpt (De Boer 2009). Voor de jongeren 
in de kleine afgelegen dorpen zal de afstand tot een school voor hoger voortgezet on
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derwijs groter zijn dan tot een vmboschool, simpelweg omdat er daar veel meer van zijn 
en er dus ook een grotere spreiding zal zijn. Gemiddeld moet vanuit een afgelegen klein 
dorp zo’n 8 kilometer worden afgelegd tot de dichtstbijzijnde havo of vwo. Het is goed 
denkbaar dat minder gemotiveerde scholieren de weg van de minste weerstand kiezen, 
zeker als de afstand tot lagere opleidingen korter is (zie hoofdstuk 6).

4.2.3  Onderwijskwaliteit en slaagkansen

De onderwijskwaliteit van de school is een belangrijke factor in de kans om een oplei
ding succesvol af te ronden. De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwaliteit van 
afdelingen (vmbo, havo, vwo) in het voortgezet onderwijs onderzocht. Scholen zijn 
vaker zwak of zeer zwak als leerlingenaantallen in de afdelingen kleiner zijn. Dit geldt 
echter niet voor vmboafdelingen (Inspectie van het Onderwijs 2011). Wanneer de 
kwaliteit per afdeling wordt bekeken, komen in Friesland en Groningen de grootste kwa
liteitsproblemen aan het licht: hier presteren relatief veel afdelingen in het voortgezet 
onderwijs onder de maat (circa 20%). In Groningen staan 5% van de afdelingen te boek 
als zeer zwak en deze scholen zijn onder verscherpt toezicht geplaatst. Sociaaleconomi
sche factoren kunnen een rol spelen bij de lagere kwaliteit, maar ze kunnen het verschil 
niet volledig verklaren. Eerdere analyses op het niveau van scholen in het Noorden toon
den enkele problemen, zoals tekortschietend rendement in de bovenbouwklassen van 
vwoscholen en tekortschietende prestaties in het centraal examen op vmboscholen 
(Inspectie van het Onderwijs 2009).
Leerprestaties van scholieren in het voortgezet onderwijs blijken bij uitstek uit de sla
gingspercentages van eindexamenkandidaten in de verschillende schoolafdelingen. 
Omdat relatief geringe aantallen afdelingen in de dorpen per examenjaar een nogal 
wispelturig beeld opleveren, zijn in figuur 4.10 steeds drie examenjaren gestapeld. Het 
algemene beeld is dat de gemiddelde slaagkans op scholen in de dorpen groter is dan in 
de stad en dat er vrijwel overal sprake is van een afgenomen slaagkans.

Voor vmboafdelingen lijken de slaagkansen in de dorpen consistent hoger te zijn dan in 
de stad. Twee verklaringen dienen zich hiervoor aan. Ten eerste is in de stad misschien 
een groter aandeel achterstandsleerlingen verantwoordelijk voor de lagere slaagkans. 
Ten tweede zou het kunnen dat vmboleerlingen op het platteland vaak leerlingen zijn 
van wie de leerprestaties te laag zijn ingeschat, als gevolg waarvan ze te laag zijn inge
stroomd en de gemiddelde slaagkans positief beïnvloeden.
De algemene teneur van een dalende slaagkans geldt niet voor vmboscholen in de grote 
landelijke dorpen, die het best presteren. Dit is consistent met eerdere bevindingen 
van een betere slaagkans en minder uitval op vmboscholen in landelijke gebieden (i t s 
2009: 40). De slaagkans voor havo en vwo is in het algemeen lager en laat vrijwel overal 
een stevige daling zien. De vwoopleidingen in de kleine dorpen zijn hun voorhoede
positie kwijtgeraakt, waardoor het geen verschil meer lijkt te maken voor de prestaties 
van de eindexamenkandidaten in welk milieutype de school gevestigd was. De havo
afdelingen in de perifere dorpen waren voorheen duidelijk succesvoller dan de rest, 
maar lijken te zijn afgezakt naar het gemiddelde. Een opvallende prestatieverbetering is 
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opgetreden bij de havoafdelingen in de kleine dorpen bij de stad, overigens zonder dat 
duidelijk is waarom scholen zich hier onttrekken aan de algemene tendens van dalende 
slaagcijfers (oc w 2012b).

Figuur 4.10

Aandeel geslaagde eindexamenkandidaten in verschillende afdelingen van het voortgezet onderwijs, 

naar vestigingsplaats van de school, 2005-2008 en 2008-2011 (in procenten)
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Dat de slagingskans gemiddeld genomen daalde in Nederland is volgens enkele auteurs 
een gevolg van het feit dat veel kinderen steeds hogere schoolniveaus zijn gaan volgen 
(Inspectie van het Onderwijs 2011; Van Miltenburg 2012). Een deel van de leerlingen die 
nu op een havo zit, had vroeger op het vmbo gezeten en heeft het dus moeilijk op de 
havo. Sinds 1 september 2011 zijn de examenvereisten aangescherpt (t k 2011/2012b), dus 
de verwachting is dat de slaagkans in de toekomst verder zal afnemen.

4.2.4 Vaker de startkwalificatie voor jongeren in kleine dorpen

Om de kans te vergroten dat jongeren na het verlaten van de middelbare school in staat 
zijn een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt te verwerven, hebben ze een leerplicht 
tot hun 18e verjaardag of tot ze een startkwalificatie hebben gehaald. Dit betekent dat ze 
minimaal een havo of vwodiploma moeten hebben behaald, of een opleiding op mbo



136

de d orpenmonitor

2niveau moeten hebben afgerond. Personen zonder startkwalificatie komen minder 
vaak aan het werk en als ze al werk hebben gevonden, raken ze hun baan eerder kwijt 
(cbs 2010a). Als ze een baan vinden, is dit in lagere functies en vaker binnen een tijdelijk 
dienstverband (roa 2009).
Dankzij stevige beleidsinspanningen (Herweijer 2008) nam het aandeel 2035jarigen 
met een diploma op het niveau van minimaal een startkwalificatie in de afgelopen jaren 
vrij sterk toe (zie figuur 4.11). Dit was ook het geval op het platteland: alle dorpscatego
rieën laten een duidelijk stijgende lijn zien. Het aandeel jongvolwassenen met een start
kwalificatie ligt iets hoger in de kleine dorpen dan in de grote dorpen.

Figuur 4.11

Startkwalificatie in de niet-schoolgaande beroepsbevolking van 20-35-jarigen, naar dorpstype, 2001, 

2005 en 2009 (in procenten)
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Bron: cbs (ebb’01, ’05 en ’09) scp-bewerking

4.2.5 Voortijdig schoolverlaten evengoed een plattelandsprobleem

Jongeren die de school verlaten voordat ze een startkwalificatie hebben behaald, worden 
beschouwd als voortijdig schoolverlaters. In 2011 ging het om 39.000 nieuwe school
verlaters (cbsdata). Jongeren haken veel vaker af in het middelbaar beroepsonderwijs 
dan in het voortgezet onderwijs (Vogels en Turkenburg 2011).
Het voortijdig schoolverlaten wordt als een grotestedenprobleem gezien (w r r 2009). 
Hieraan wordt bijdragen door het grote aandeel achterstandsleerlingen uit migran
tengroepen (Eimers 2006; Herweijer 2008; roa 2008). De projecten die de school
uitval moeten tegengaan, spelen zich dan ook in sterke mate in stedelijk gebied af 
(t k 2008/2009). Deze projecten worden als succesvol beschouwd, gezien de recente 
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daling van schooluitval (cbs 2012). Overigens wordt het beleid dat schooluitval moet 
 aanpakken tot 2015 voortgezet, met het streven om het aantal voortijdig schoolverlaters 
te laten slinken tot maximaal 25.000 personen in 2016.
Uit de cijfers komt naar voren dat voortijdige schooluitval onder jongeren van 1522 jaar 
niet alleen een stedelijk fenomeen is, maar evengoed (en ten dele zelfs meer) in de dor
pen speelt (zie figuur 4.12). Gemiddeld staat ongeveer 12% van de 1522jarige plattelands
jongeren als voortijdig schoolverlater te boek.13

Figuur 4.12

Ontwikkeling van het aandeel voortijdig schoolverlatersa in de groep niet-schoolgaande jongeren van 

15-22 jaar, naar dorpstype, 2001, 2005 en 2009 (in procenten)
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Bron: cbs (ebb’01, ’05 en ’09) scp-bewerking

Voortijdige schooluitval van jongeren in de dorpen laat nogal wat fluctuaties zien, ter
wijl deze in de stad een constant niveau heeft. Onduidelijk is welke factoren hiervoor 
verantwoordelijk zijn. Misschien trekt de arbeidsmarkt plattelandsjongeren aan die een 
inkomen op de korte termijn verkiezen boven de voordelen van een opleiding op de 
langere termijn. Dit fenomeen staat bekend als ‘groenpluk’ en doet zich vaker voor in 
armoedecumulatiegebieden (w r r 2009). Groenpluk hangt volgens de Raad voor Werk 
en Inkomen (rw i 2005) sterk samen met de conjunctuur. In tijden van hoogconjunctuur 
zijn er veel vacatures in de sectoren handel, zakelijke dienstverlening en horeca, en voor
al aan stagiairs uit het mbo worden er dan veel banen aangeboden. De beschikbaarheid 
van meer laaggekwalificeerd werk in de dorpen maakt dat plattelandsjongeren zonder 
startkwalificatie hiervoor mogelijk sneller in aanmerking komen. De afwisselende 
 perioden van recessie en hoogconjunctuur in het afgelopen decennium kunnen het gril
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lige verloop van schooluitval misschien verklaren. In tijden van economische  recessie 
blijken jongeren die zonder startkwalificatie aan het werk zijn gegaan kwetsbaarder: 
zij lopen een grotere kans om hun baan te verliezen dan jongeren met startkwalificatie 
(rw i 2005). Onduidelijk is waarom de schooluitval van jongeren in de stad ongevoelig 
zou zijn voor conjunctuurverschillen.

Figuur 4.13

Aantallen middelbare scholieren in 2005 en prognose voor 2010-2015-2020 voor de meer landelijke 

rpa-regio’sa, 2005-2020 (in absolute aantallen)
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4.2.6 De omslag van forse groei naar krimp staat voor de deur

Door de demografische ontwikkeling zullen schoollocaties op termijn weer kleiner 
worden of verdwijnen, want volgend op de ontwikkelingen op de basisscholen zal de 
populatie middelbare scholieren op termijn gaan krimpen. Gemiddeld genomen groeit 
deze populatie tussen 2009 en 2015 nog met 7%, daarna zal deze tot 2020 met ruim 
6% krimpen en iets onder het niveau van 2009 terechtkomen. Regionaal zijn er grote ver
schillen (zie figuur 4.13). In OostGroningen, de Westelijke Mijnstreek en in Maastricht 
wordt op korte termijn al krimp verwacht, die na 2015 stevig zal doorzetten. In enkele 
vooral stedelijke regio’s blijft het aantal middelbare scholieren tot 2020 stijgen.

4.3 Gerealiseerd opleidingsniveau

In het huidige beleid staat een leven lang leren centraal, dus werknemers worden geacht 
zich continu bij en na te scholen met het oog op een goede aansluiting op de banen
markt. We schetsen hier het bereikte opleidingsniveau in de bevolking vanaf 25 jaar.

4.3.1 Hoe afgelegener het dorp, hoe lager de bewoners zijn opgeleid

Dat plattelandsbewoners lager opgeleid zijn dan stedelingen blijkt duidelijk uit het gere
aliseerde opleidingsniveau van de volwassen beroepsbevolking in Nederland in 2009 (zie 
figuur 4.14). Op het platteland zijn er onder de plattelandsbewoners nabij de stad meer 
hogeropgeleiden (hbo/wo) dan onder de bewoners van de afgelegen dorpen. Daarnaast 
bevinden zich onder de bewoners van kleine dorpen iets minder hogeropgeleiden dan 
onder de bewoners van grote dorpen. We zien dus een gradueel verschil: als de dorpen 
meer afgelegen en kleiner zijn, zijn er minder hoogopgeleiden en meer middelbaar 
opgeleiden. Het aandeel lageropgeleiden is in de afgelegen dorpen een fractie hoger dan 
elders.
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Figuur 4.14

Gerealiseerd opleidingsniveaua in de bevolking vanaf 25 jaar, 2009 (in procenten)
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De stijging van het onderwijsniveau heeft zich de afgelopen jaren in alle woonmilieus 
gecontinueerd (zie figuur 4.15). Het aandeel lageropgeleiden nam af, wat meer in de 
landelijke dorpen dan in de dorpen bij de stad. Het aandeel hogeropgeleiden nam toe 
en deze stijging was in de stad iets sterker dan op het platteland. De stedelijke bevolking 
behoudt aldus de voorsprong. De populatie hoogopgeleiden is in de stad in 2009 vrijwel 
even groot als de groep laagopgeleiden (elk ruim 30%), terwijl deze in de kleine lande
lijke dorpen nauwelijks half zo groot is.
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Figuur 4.15

Ontwikkeling van het gerealiseerde opleidingsniveau in de bevolking vanaf 25 jaar, naar dorpstype, 

2001, 2005 en 2009 (in procenten)
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Het stijgende opleidingsniveau komt ook tot uiting in de verschillen tussen leeftijds
groepen: in elk woonmilieu behaalde elk nieuw cohort een hoger opleidingsniveau (zie 
figuur 4.16). We zien hier dat de verschillen zich aftekenen rond hoger en middelbaar 
opgeleiden. Lageropgeleiden zijn op het platteland alleen iets oververtegenwoordigd 
onder de ouderen. Hogeropgeleiden zijn juist onder de jongste generatie sterk over
vertegenwoordigd in de stad. Een deel van deze jongvolwassenen zal de stad weer 
verlaten als ze een gezin stichten, maar een groeiend deel blijft (sub)urbaan wonen 
(Latten en Kooiman 2011). Dit draagt er waarschijnlijk toe bij dat de stad een grotere 
voorsprong krijgt op het platteland als het gaat om het aandeel hogeropgeleiden.
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Figuur 4.16

Het gerealiseerd opleidingsniveau in de bevolking vanaf 25 jaar, naar leeftijdscohort en naar dorps-

type, 2009 (in procenten)

stad
groot dorp

bij stad
klein dorp

bij stad
groot dorp
afgelegen

klein dorp
afgelegen

25
-3

4

35
-4

5

55
-6

4

≥ 
65

25
-3

4

35
-4

5

55
-6

4

≥ 
65

25
-3

4

35
-4

5

55
-6

4

≥ 
65

25
-3

4

35
-4

5

55
-6

4

≥ 
65

25
-3

4

35
-4

5

55
-6

4

≥ 
65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

lager

middelbaar

hoger

Bron: cbs (ebb’09) scp-bewerking

4.3.2 Dorpen in krimpgemeenten en mooie gebieden

In de krimpregio's zijn vergrijzing en selectieve migratie fenomenen die hand in hand 
gaan (zie § 2.1) en die niet alleen een kwantitatief, maar ook een kwalitatief effect heb
ben. Het beeld bestaat dat de hogeropgeleide bevolking zo mogelijk het krimpgebied 
verlaat, waardoor een gemiddeld laagopgeleide bevolking overblijft. Uit onderzoek naar 
bevolkingsdynamiek in gebieden met afnemende leefbaarheid, is bekend dat bij berei
ken van een zeker omslagpunt dit fenomeen (vooral in stedelijk gebied) optreedt (r ig o 
2011a). In de diverse sociale en demografische studies in krimpregio's zijn tot op heden 
nauwelijks analyses verricht naar het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking en 
veranderingen daarin. 
Louter et al. (2009) vond een relatief laagopgeleide bevolking in gemeenten in Oost
Groningen en het oostelijke deel van Parkstad Limburg, maar voor het westelijke deel 
en voor ZeeuwsVlaanderen niet. Bovendien zijn de krimpgebieden niet onderscheidend 
hierin, want ook veel gemeenten buiten de krimpgebieden of anticipeergebieden heb
ben een gemiddeld laagopgeleide bevolking. Een Nicisstudie in krimpregio Parkstad 
Limburg laat een daadwerkelijk lager gemiddeld opleidingsniveau zien (Latten en 
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 Musterd 2009), dat echter evengoed als fenomeen van de stedelijke gemeenten in het 
gebied kan worden gezien. 
Onze analyses van het opleidingsniveau in de bevolking van 25 jaar en ouder in kleine 
afgelegen dorpen laten geen significant verschil zien in gemiddeld opleidingsniveau 
tussen kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten en nietkrimpgemeenten. Het 
gemiddelde aandeel hogeropgeleiden is in beide groepen dorpen omstreeks 18%. In de 
bijzonder mooi gelegen dorpen is het opleidingsniveau wel relatief hoog.

4.4 Conclusies en discussie

Vanuit het perspectief van de leefbaarheid is altijd veel waarde gehecht aan de basis
school als een van de sociaalculturele basisvoorzieningen in het dorp (zie ook 
hoofdstuk 6). Het behoud van basisscholen van verschillende denominaties stond 
decennialang voorop, met als gevolg dat er op het afgelegen platteland relatief veel 
kleine basisscholen zijn. We zien nu dat wanneer een dorpsschool een klein aantal 
leerlingen heeft de kans groter is dat deze school een zwakke school wordt. Doordat 
kwaliteit de boventoon voert in de maatschappelijke discussie over het onderwijs, is slui
ting van kleine scholen bespreekbaar geworden en ligt er inmiddels een advies daartoe 
van de Onderwijsraad (Onderwijsraad 2013). Men beargumenteert dat een kleine school 
minder goed in staat is onderwijskundige vernieuwing en kwaliteitsverbeteringen door 
te voeren, of om een basiskwaliteit in stand te houden. In stedelijk gebied wordt een 
school met minder dan 200 leerlingen als klein beschouwd, maar het advies van de 
onderwijsraad gaat aan deze kleine scholen in de stad voorbij.
Door de vorige minister van oc w werden de regels voor instandhouding van zeer kleine 
scholen (< 50 leerlingen) nog versoepeld. Zij hing sterk het idee aan dat de basisschool 
essentieel is voor de leefbaarheid van een dorp. ‘Als minister hecht ik aan kwalitatief 
goed onderwijs, ook in de kleine kernen. Doordat deze scholen open kunnen blijven, 
wordt er ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van deze kleine dor
pen’, aldus voormalig cdaminister Van Bijsterveldt (Rijksoverheid, 2010). Thissen (2006) 
stelt dat dit misschien geldt voor autonome dorpen, waar bewoners zowel werken als 
wonen en voorzieningen in het dorp belangrijke randvoorwaarde voor een leefbaar dorp 
zijn. Maar de meeste dorpen zijn onder invloed van schaalvergroting en toegenomen 
mobiliteit veranderd in woondorpen waar bewoners vooral prettig willen wonen en 
voorzieningen voor de meeste bewoners minder belangrijk zijn (Thissen 2006).
Overigens is er nog weinig onderzoek gedaan wat precies de betekenis van de basis
school is in dit transformatieproces van autonome dorpen naar woondorpen. Ver
kennende studies naar de invloed van de basisschool op de leefbaarheid lijken de 
stellingname van Thissen te ondersteunen. In Friesland en Zeeland werd gevonden dat 
dorpen zonder basisschool niet harder krimpen, niet sneller vergrijzen (Van Ruijven et 
al. 2012), economisch niet minder vitaal zijn dan vergelijkbare kernen met een basis
school en nog steeds (potentiële) scholieren (015 jaar) aantrekken onder nieuwe bewo
ners (Van der Wouw et al. 2012). Waar dorpen erg hechten aan de instandhouding van 
een school in het dorp zou het samengaan van kleine scholen een panacee kunnen zijn. 
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De  Onderwijsraad pleit voor wettelijke experimenteerruimte voor samenwerkingsscho
len in het basis en voortgezet onderwijs in krimpgebieden.
De schoolprestaties van basisscholieren in de dorpen zijn gemiddeld genomen beter 
dan van leerlingen in de stad (uitgezonderd rekenen). Logischerwijs monden deze uit 
in hogere adviezen voor het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in de stad. 
Toch blijkt de instroom in het voortgezet onderwijs lager uit te pakken dan op grond van 
de schooladviezen en Citoeindscores mag worden verwacht. In enkele onder zoeken 
die zich tot de Friese situatie beperkten, kwam hetzelfde patroon naar voren (Van Ruij
ven 2003; De Boer 2009) en ook breder werd gesproken van een onderbenutting van 
talent (Mulder et al. 2007). In deze studie bleek deze onderbenutting van capaciteiten 
zich breder voor te doen op het Nederlandse platteland. Dat een relatief klein deel van 
de scholieren in de kleine afgelegen dorpen havo/vwoonderwijs volgt, kan een lager 
ambitieniveau reflecteren – wat ook in het basisonderwijs in NoordNederland is gecon
stateerd. Anderzijds kan het te maken hebben met het beperkte voonderwijsaanbod 
in de nabijheid van de dorpen. De vraag is of een betere bereikbaarheid van de scholen 
met havo/vwoonderwijs in de stad en de grotere dorpen een grotere deelname aan dit 
onderwijstype bewerkstelligt. In elk geval blijft de deelname van middelbare scholieren 
aan havo/vwoonderwijs op het platteland achter bij de deelname van scholieren in de 
stad. Dat is geen wenselijke situatie, aangezien havo/vwoonderwijs de sleutel is om 
toegang te krijgen tot het hoger en universitair onderwijs. Extra wrang is deze onder
benutting, omdat deze scholieren juist met hogere adviezen het voortgezet onderwijs 
zijn ingestroomd. Niet alleen voor de individuele situatie is dit ongunstig (namelijk een 
kleinere slaagkans en minder doorstroming naar universitaire onderwijsniveaus), maar 
ook maatschappelijk betekent dit een verlies van potentieel voor de economische pro
ductie (Onderwijsraad 2007).
Overigens is er met de huidige mobiliteit van de plattelandsbevolking over het algemeen 
geen probleem met de bereikbaarheid van basisscholen (zie ook hoofdstuk 6). Voor mid
delbare scholen ligt dat mogelijk anders. De gegevens schetsen een beeld van een relatief 
groot aanbod van vmboonderwijs in de dorpen en een tamelijk klein aanbod van scho
len met havo/vwoonderwijs.
In de kleine dorpen rond de stad is het aandeel mensen met startkwalificatie meer dan 
gemiddeld toegenomen. Dit duidt op een ander proces, dat tevens ten grondslag kan lig
gen aan de toename van schoolverlaters in die dorpen bij de stad. Beide indicatoren zijn 
immers gemeten in de beroepsbevolking van 2035 jaar. Migratie van beroeps groepen 
zonder en met startkwalificatie zou wel eens sociaaleconomisch selectief kunnen zijn, 
waarbij de mensen met startkwalificatie kansrijker zijn om te kunnen kiezen voor de 
iets mooiere woonplek in de kleine dorpen dicht bij de werkgelegenheid van de stad, 
terwijl de mensen zonder startkwalificatie terechtkomen in dorpen met een goedkoper 
woningsegment en lager niveau van werkgelegenheid.
Het opleidingsniveau van de plattelandsbevolking is van oudsher lager dan dat van de 
stedelijke bevolking. Al decennialang stijgt het opleidingsniveau per generatie en dit 
patroon was in het verleden tamelijk constant (Vogels 2006). Met de huidige cijfers tot 
20012009 is te constateren dat er niet meer automatisch sprake is van een gemiddeld 
hoger opleidingsniveau in het jongste cohort ten opzichte van het vorige cohort. Dit 
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geldt evengoed voor het platteland als voor de stad. Het aandeel hoogopgeleiden is klei
ner wanneer de dorpstypen kleiner en meer landelijk gelegen zijn. In een eerdere studie 
werd al geconstateerd dat hierdoor de banen, die over het algemeen van wat lager niveau 
zijn op het platteland, goed aansluiten bij een wat lageropgeleide bevolking (Gesthuizen 
2006). De vraag is of dit in de toekomst blijft opgaan, met een arbeidsmarkt die steeds 
minder laag gekwalificeerde banen biedt en zich verder richting een diensteneconomie 
ontwikkelt (zie hoofdstuk 2). We zie nu al, vooral in de kleine dorpen, een groei van het 
aandeel mensen dat hoger is opgeleid dan de baan waarin ze werkzaam zijn (zie hoofd
stuk 3).
Al met al kan geconcludeerd worden dat de bevolking op het platteland wat betreft 
opleidingsniveau in afgelopen decennium op achterstand is gebleven ten opzichte van 
de stad, ondanks het feit dat er gemiddeld een stijging is waargenomen. De plattelands
bevolking omvat aanzienlijk meer middelbaar en laagopgeleiden dan de stedelijke bevol
king, hoewel er in de stad een veel grotere groep overwegend laagopgeleide migranten 
is. De autochtone achterstand waarvan eerder melding werd gemaakt, is nog steeds aan
wezig op het platteland. Op het platteland zijn er gebieden waar de achterstand groter is: 
als dorpen verder van de stad liggen en kleiner zijn, is het gemiddelde opleidingsniveau 
lager.

Noten

1 Eigen analyse op basis van duo gegevens.

2 Maximaal lbo/vbopraktijkonderwijs, vmbobasis of kader.

3 Maximaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

4 Deze impulsgebieden zijn postcodegebieden waar veel huishoudens met werkloosheidsuitkeringen 

en veel lage inkomens voorkomen en in stedelijke gebieden bovendien een groot aandeel etnische 

minderheden. Scholen in deze impulsgebieden krijgen boven op het reguliere ‘leerlinggewicht’

geld een extra bedrag van 1300 euro per achterstandsleerling die nieuw instroomt (oc w2009). Deze 

regeling geldt tot en met schooljaar 2012/’13 (Ledoux en Veen 2009). Bijna 1000 postcodegebieden 

zijn door het ministerie van oc w als impulsgebied aangewezen; dat is een kwart van alle viercijferige 

postcodegebieden in Nederland. In de stad betreft het ruim een op de drie postcodegebieden; in 

landelijk gelegen dorpen een op de vijf à zes.

5 De regionale bevolkingsprognoses van het cbs zijn gespecificeerd naar de stedelijkheid van gemeen

ten. Een koppeling met dorpstypen is dus niet mogelijk.

6 De Wet primair onderwijs regelt dat scholen met minder dan 145 leerlingen recht hebben op de 

Kleinescholentoeslag. De toeslag is hoger als het aantal leerlingen kleiner is. Daarin is echter een 

ondergrens bepaald, afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in de gemeente, die gelijkstaat aan de 

opheffingsnorm.

 In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij nieuw opgerichte scholen, is er de zogeheten Zeerklei

nescholentoeslag (z k t s). Daarnaast is er een algemenere groeiregeling die kleine scholen het recht 

geeft op aanvullend budget bij groeiende leerlingaantallen in de loop van het schooljaar.

7 In 2008 was landelijk 10% van alle basisscholen zwak of zeer zwak, maar in het noorden ging het om 

veel hogere percentages: 19% in Drenthe, 20% in Friesland en 13% in Groningen (Inspectie van het 

Onderwijs 2009).
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8 De opheffingsnorm van een basisschool ligt in de meest dunbevolkte gemeenten ij 23 leerlingen, in 

de stad is dit bij 200 leerlingen. Sinds 1 januari 2011 heeft de minister van oc w de bevoegdheid om 

ook nog kleinere scholen op te houden, mits de onderwijskwaliteit goed is en er perspectief is dat 

binnen drie jaar het aantal leerlingen weer toeneemt.

9 Scholen worden beoordeeld op tien normindicatoren, die naar cruciale onderdelen van het onder

wijs verwijzen. Wanneer een school onvoldoende eindopbrengsten laat zien en op een van deze 

normindicatoren onvoldoende scoort, wordt deze school bestempeld als ‘zwak’. De Inspectie van het 

Onderwijs beoordeelt een school als ‘zeer zwak’ wanneer de opbrengsten aan het eind van de basis

school drie jaar achtereen onvoldoende zijn en als daarnaast nog twee of meer normindicatoren uit 

het onderwijsleerproces/de leerlingenzorg onvoldoende zijn

10 In de periode 20082012 hebben de noordelijke provincies grote verbeteringen gerealiseerd. De 

Drentse basisscholen zijn op 1 september 2012 zodanig verbeterd dat er geen zeer zwakke scholen 

meer zijn en dat het percentage zwakke scholen onder het landelijk percentage ligt. Ook Friesland 

heeft zich verbeterd, maar het percentage zwakke scholen is nog hoger dan landelijk. Groningen 

heeft zich ook verbeterd, maar heeft nog relatief veel zeer zwakke scholen (vergeleken met het lande

lijk beeld en met de andere noordelijke provincies). Ook het percentage zwakke scholen is hoger dan 

landelijk.

11 De postcode van de basisschoolvestiging (en dus niet de woonplek van de leerling) bepaalt of we 

scholieren als plattelandsleerling beschouwen.

12 We proberen hier een cohort te volgen dat in 2007 een schooladvies kreeg en in 2011 in principe in 

de bovenbouw van het voortgezet onderwijs belandde. Wanneer we de schooladviezen van 2011 

hadden gebruikt, die gemiddeld lager waren dan die in 2007, zou dit geen goed beeld geven van de 

onder benutting. De schooladviezen kunnen we alleen specificeren naar de stedelijkheid van de 

gemeente. De instroom en doorstroming in het voortgezet onderwijs kunnen we wel naar dorpstype 

specificeren. Door het schooladvies vast te stellen voor de niet en weinig stedelijke gemeenten en de 

instroom en doorstroom in het voortgezet onderwijs voor de afgelegen (grote en kleine) dorpen, is 

de geografische vergelijkbaarheid het grootst.

13 Het beleid hanteert het percentage jaarlijkse nieuwe schoolverlaters tot 22 jaar als aandeel van alle 

leerlingen in het vo en mbo (= incidentie). Hier is feitelijk een cumulatief percentage gepresenteerd 

van degenen in de leeftijdsgroep van 1522 jaar die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten 

en momenteel geen opleiding volgen (prevalentie).
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5 De waarde van rust en ruimte

Lotte Vermeij

– De woningen van dorpsbewoners zijn ruimer, vaker in eigendom en beter onder
houden dan die van stedelingen.

– Dorpsbewoners (vooral van kleine dorpen) hebben minder last van geluidsoverlast, 
stankoverlast, criminaliteit en verloedering dan stedelingen.

– Geur en geluidsoverlast nam overal af en verloedering nam toe, vooral in de stad.
– Dorpsbewoners zijn vaker tevreden met het groen in de buurt dan stedelingen, maar 

overal nam deze tevredenheid af.
– Zowel stedelingen als dorpsbewoners vinden de woning, groen in de buurt, ver

loedering en de aanwezigheid van basisvoorzieningen belangrijker dan het contact 
met buren en buurtgenoten.

– Nieuwe dorpsbewoners hechten meer waarde aan hun woning dan degenen die al 
langer in de dorpen wonen, en minder aan de sociale gemeenschap en het voor
zieningenaanbod.

– Nieuwe dorpsbewoners zijn hoger opgeleid dan degenen die al langer in de dorpen 
wonen.

– Een huis met dezelfde kenmerken is in de dorpen rond de stad meer waard dan in de 
stad; in de afgelegen dorpen is de waarde van eenzelfde woning juist lager.

– In bijzonder mooi gelegen dorpen zijn vergelijkbare woningen meer waard dan in 
andere dorpen; in dorpen in krimpgemeenten juist minder.

De rust, de ruimte en de natuur zijn kwaliteiten van het leven op het platteland die het 
wonen voor veel dorpsbewoners prettig maken. Mensen die omringd worden door groen 
voelen zich bijvoorbeeld gezonder en minder geïsoleerd (Maas et al. 2009). Zowel be
woners van het platteland als stedelingen zijn dan ook van mening dat het goed wonen 
is op het platteland en ze vinden het platteland mooi, rustig, schoon, veilig en gezellig 
(Steenbekkers et al. 2008). Veel plattelandsbewoners zouden om deze redenen voor geen 
goud in de stad willen wonen (Simon et al. 2007).
De aantrekkelijke kanten van het wonen op het platteland passen binnen de rurale 
idylle, een geromantiseerd beeld van het platteland dat veel mensen hebben. In dit 
beeld, dat doet denken aan het preindustriële dorpsleven, zouden dorpsbewoners een 
natuurlijker soort leven leiden, met minder haast en meer tijd voor elkaar en voor de 
natuur (Short 1991). Deze beelden doen mensen verlangen naar landelijk recreëren en 
wonen (Van Dam et al. 2002). Een groot en groeiend deel van de Nederlanders bleek te 
beschikken over een ‘rurale woonwens’ (Heins 2002; r ig o 2004a; Van Dam et al. 2003 
v rom 2000). In het kader van plattelandsvernieuwing – waarbinnen het ontwikkelen 
van de consumptieve functie centraal staat – kan het platteland gezien worden als het 
product en de rurale idylle als haar ijzersterke imago. De afgelopen decennia werd er dan 
ook hard gewerkt aan de (re)constructie van de rurale idylle. Historische landschappen 
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werden in ere hersteld, natuur en polders toegankelijk gemaakt met wandel, fiets en 
ruiterpaden. Doorgaande wegen werden omgelegd zodat het dorpsplein weer gezellig 
werd.
Zo rustig, groen en authentiek als het moet lijken, is het platteland natuurlijk niet 
altijd. Het herbergt ook bedrijventerreinen, snelwegen en industriegebieden. Ook 
stank overlast, criminaliteit en onveilige verkeerssituaties zijn zaken waarmee de dorps
bewoners kampen. Onder invloed van verstedelijking en verdergaande intensivering van 
de agrarische sector veranderde de omgeving ook in negatieve zin. Dit hoofdstuk brengt 
in beeld hoe bewoners van de verschillende typen dorpen (zie § 1.5) wonen en hun 
woonomgeving beleven. Het gaat in op thema’s als groen, overlast en veiligheid en zal 
waar mogelijk ook ontwikkelingen in kaart brengen. Een centrale vraag is daarbij welke 
rol deze woonkwaliteiten spelen bij verhuisstromen van en naar de dorpen.

5.1 Een mooie woning

Meer dan de helft van de dorpsbewoners is zeer tevreden met de eigen woning (zie 
figuur 5.1), duidelijk meer dan de stedelingen. De tevredenheid met de woning nam na 
1998 overal toe, maar in de dorpen meer dan in de stad, waardoor het verschil groter 
werd. Na 2002 was de verbetering beperkt en alleen nog in de stad en in de kleine dorpen 
rond de stad significant. Dankzij deze toename zijn de bewoners van de kleine dorpen 
bij de stad iets tevredener met hun woning dan andere dorpsbewoners.

5.1.1 Ruim wonen

Dat dorpsbewoners zo tevreden zijn met hun woning komt voor een belangrijk deel door 
de grotere omvang van het huis en de buitenruimte (zie tabel 5.1). Terwijl ruim een derde 
van de volwassen stedelingen in een appartement, flat of andere gestapelde woning 
woont, is dit in de kleine dorpen maar 4%. Meer dan in steden lijken gestapelde wonin
gen in dorpen speciaal gericht op ouderen: in de dorpen is 44% tot 47% van de bewoners 
van gestapelde woningen 65 jaar of ouder; in de stad is dit 25%. Vrijstaande woningen 
zijn juist in de stad een uitzondering en in kleine dorpen heel normaal. In de afgelegen 
kleine dorpen woont 8% van de volwassenen zelfs in een boerderij, maar deze is maar in 
een derde van de gevallen als zodanig in gebruik.
Niet verrassend zijn woningen in de dorpen groter dan woningen in de stad. Dit houdt 
verband met het feit dat huishoudens op het platteland uit meer personen bestaan, maar 
ook voor huishoudens met eenzelfde aantal personen is de oppervlakte van de woning 
in de dorpen gemiddeld groter. Tot slot hebben dorpsbewoners veel vaker een tuin, die 
vooral in de kleine dorpen veel groter is.
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Figuur 5.1

Tevredenheid met de woning/woonruimte, zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder, naar dorps-

type, 1998, 2002 en 2009 (in procenten)
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Bron: cbs (wbo’98 en ’02; WoON’09)

Tabel 5.1

Woningen en buitenruimte, naar type en omvang, en naar dorpstype, jaartal (in procenten en in m2)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

type woning (in procenten)
gestapeld 43 14a 7a 13a 5a 33
vrijstaand 6 21a 38a 25 a 46a 14
overig grondgebonden 51 65a 55a 62a 50a 53
boerderij of tuinderswoning 0 2a 6a 2a 8a 2

oppervlakte woning (in m2) 109 137a 151a 132a 149a 119
een persoon 83 108a 113a 97a 110a 88
vier personen 141 156a 172a 160a 168a 149

tuin, binnenplaats of erf (in procenten) 64 88a 96a 89a 96a 72
oppervlakte buitenruimte (in m2) 179 400a 1006a 543a 1204a 424

a Significant verschil met de stad (z-toets resp. t-toets, p < 0,05).

Bron: cbs (WoON’09)
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5.1.2 Veel zorg voor de eigen woning

In de kleine dorpen bij de stad werd in de jaren zeventig nog veel gebouwd, maar sinds 
de jaren tachtig blijven kleine dorpen overal achter, met als gevolg dat ze klein bleven en 
dat het aandeel vooroorlogse woningen in deze dorpen relatief groot is (zie figuur 5.2). 
De verschillen volgen uit stringent rijksbeleid, bedoeld om de groene ruimte te bescher
men (v rom/l n v/V&W/e z/oc w 2006).

Figuur 5.2

Bouwperiode van de woningen, naar dorpstype, 2009 (in procenten)
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Een ander verschil is dat dorpsbewoners (vooral in de kleine dorpen) vaker dan stede
lingen eigenaar zijn van hun woning (zie tabel 5.2). Wie huurt in de dorpen, vooral in 
de grote afgelegen dorpen, huurt vaker van een sociale woningcorporatie. Particuliere 
verhuurbedrijven zijn vooral actief in de stad en de grote dorpen rond de stad.
Het aandeel koopwoningen steeg het afgelopen decennium aanzienlijk (v rom 2010), 
zowel in de stad als in de dorpen (zie tabel 5.2). Deze stijging is het resultaat van bouw 
en sloopactiviteiten, maar ook van het actieve beleid om huurwoningen te verkopen 
aan bewoners. De opvallend sterke toename van het aandeel woningen in eigendom in 
de kleine dorpen bij de stad wijst op gentrification van deze dorpen: een proces waarbij 
buurten of dorpen in waarde en aanzien stijgen als gevolg van investeringen in de buurt. 
Eigenaren investeren immers meer in hun woning en woonomgeving dan huurders 
(Knol 2012).
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Tabel 5.2

Aandeel huurwoningen, naar dorpstype, 2002 en 2009 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

huur 2002 54 34a 29a 37a 28a 48
huur 2009 50b 30a,b 23a,b 33a,b 25a,b 43b

verhuurder
woningcorporatie 78 82a 80 85a 81 79
particulier bedrijf 7 5a 1a 4a 1a 6
particulier persoon 13 10 16 8a 14 12
overig 2 4a 4 3 4a 3

a Significant verschil met de stad (z-toets, p < 0,05).
b Significant verschil met 2002 (z-toets, p < 0,05).

Bron: cbs (wbo’02 en WoON’09)

Het gegeven dat plattelandsbewoners vaker eigenaar zijn van hun woning draagt 
ook bij aan het feit dat woningen op het platteland relatief goed onderhouden zijn. 
Dorpsbewoners beoordelen hun woning minder vaak als slecht onderhouden en ge
ven aan dat ze vaker werkzaamheden aan hun woning (laten) verrichten (zie tabel 5.3). 
Wanneer ze geen werkzaamheden verrichtten, was de reden hiervoor vaker dat de wo
ning zich al in een goede staat bevond, en wanneer ze wel werkzaamheden verrichten, 
was hier een groter bedrag mee gemoeid (niet in tabel). Zoals gezegd zijn de woningen in 
eigendom van de bewoner in een goede staat, maar ook huurwoningen zijn in de dorpen 
relatief goed onderhouden. We zien dit terug in het concrete voorbeeld van verwarming: 
in de stad worden vrij veel woningen met kachels verwarmd. Dat komt door het hoge 
aandeel huurders, maar ook doordat huurders op het platteland vaker over centrale ver
warming beschikken.
Woningen in dorpen bij de stad zijn beter onderhouden dan woningen in afgelegen dor
pen (zie tabel 5.3). Opvallend is in kleine afgelegen dorpen het grote aandeel woningen 
in eigendom dat met kachels verwarmd wordt. Dat woningen hier slechter onderhouden 
zijn dan in de kleine dorpen bij de stad wordt mede veroorzaakt door een verschil in 
inkomen (niet in tabel).
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Tabel 5.3

Onderhoud van de woning en type verwarming, naar eigendom/huur en naar dorpstype, 2009  

(in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

woning slecht onderhouden
((helemaal) eens met deze 
 uitspraak) 12 6a 4a 7a 7a 10

huur 21 14a 7a 14a 15a 20
eigendom 3 2 3 3a 4a 3

werkzaamheden aan de woningb

(in het jaar voorafgaand aan het 
onderzoek) 62 68a 67a 65a 65a 64

huur 54 59a 60a 58 55 55
eigendom 70 72 69 69 69 70

verwarming door kachels 6 3a 4a 4a 6 5
huur 9 4a 6 6a 7 8
eigendom 3 2 3 3 6a 3

a Significant verschil met de stad (t-toets op continue variabelen resp. z-toets, p < 0,05).
b Werkzaamheden verricht op minimaal een van deze vijf terreinen: isolatie/energiebesparing, 

onderhoud, bouwtechnisch herstel/verbetering, nieuwe voorzieningen, verfraaiing.

Bron: cbs (WoON’09)

Vooroorlogse woningen zijn vaak gewild om hun charme en sfeer (Leidelmeijer et al. 
2008). Veel dorpsbewoners hechten aan het historische karakter van hun dorpskern en 
ervaren de zogenoemde ‘rotte kiezen’ die ontstaan wanneer oude panden langdurig 
leegstaan als een doorn in het oog. Deze panden zijn relatief klein en duur in het on
derhoud en niet iedereen wil of kan deze last dragen. Op het platteland lijkt de historie 
van een pand minder gewaardeerd te worden dan in de stad. Dit blijkt onder meer uit 
het feit dat er in krimpende oude dorpskernen historische panden leegstaan (Prins en 
Timmer 2012). Een andere indicatie is dat een bouwjaar van voor 1906 in de stad de prijs 
opdrijft, maar op het platteland juist een drukkend effect heeft (Visser en Van Dam 2006; 
Velzeboer 2011).
Het onderhoud wijst erop dat historische panden in de dorpen rond de stad meer 
gewaardeerd worden dan in de afgelegen dorpen. In de stad en op het afgelegen plat
teland wordt bijvoorbeeld nog 11% tot 13% van de woningen met een bouwjaar van voor 
de Tweede Wereldoorlog verwarmd door kachels. In de dorpen rond de stad is dit 6% 
respectievelijk 7%. De welvarende bewoners van de dorpen rond de stad kunnen zich de 
luxe van een kostbaar historisch pand beter veroorloven. Daarbij kan meespelen dat niet 
alle vooroorlogse panden even aantrekkelijk zijn. Een groot deel van de vooroorlogse 
woningvoorraad in de stad is eerder oud dan pittoresk en ook op het afgelegen platte
land ontliepen ook minder fraaie vooroorlogse panden vooralsnog de sloophamer.
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5.1.3 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

Als we de kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten vergelijken met die in andere 
gemeenten zien we dat woningen in krimpgemeenten vaker vrijstaand zijn en gro
tere tuinen hebben, maar niet groter zijn. Relatief veel woningen zijn gebouwd voor 
de Tweede Wereldoorlog en nieuwbouw komt juist minder voor. Ondanks het feit dat 
de woningen dus relatief veel onderhoud nodig hebben, vinden er duidelijk minder 
werkzaamheden plaats aan de woningen. Dit beeld past bij dorpen en buurten die ach
teruitgaan.
Bewoners van dorpen in een mooie omgeving zijn relatief tevreden met hun woning. 
Maar er zijn weinig aanwijzingen dat die woningen daadwerkelijk mooier of ruimer 
zijn. De tuinen zijn er relatief groot, maar de woningen niet. De weinig populaire 
bouw periode van direct na de Tweede Wereldoorlog komt iets minder voor dan elders, 
maar woningen uit de jaren tachtig komen juist veel voor en ook deze periode is niet 
bijzonder gewild. Dat de woningen niet bijzonder ruim zijn, is opvallend, want een 
mooie om geving trekt beter gesitueerde bewoners aan, die meer mooiere huizen zullen 
bouwen. Mogelijk beperkte de interesse van welgestelden zich aanvankelijk vooral tot 
de mooie gebieden rond de stad en kwamen verder gelegen mooie gebieden pas later in 
trek. Wel staan er iets meer (voormalige) boerderijen in de mooi gelegen dorpen, terwijl 
ver ondersteld kan worden dat er juist weinig agrarische activiteit is. Mogelijk heeft de 
mooie omgeving ervoor gezorgd dat ze behouden bleven. Het summum van de rurale 
idylle is immers een pittoreske kleine boerderij in het bosrijke landschap van Drenthe.

5.2 Veranderingen in de woonomgeving

Dorpsbewoners (vooral van kleine dorpen) zijn iets vaker tevreden met de woon
omgeving dan stedelingen (zie figuur 5.3). Maar de tevredenheid van dorpsbewoners 
daalde, waardoor het kleine verschil nog eens afnam. Dat het verschil tussen de stad en 
de dorpen zo klein is, heeft te maken met het feit dat de aspecten waar het platteland om 
gewaardeerd wordt maar een onderdeel vormen van wat verstaan kan worden onder het 
brede begrip ‘woonomgeving’. Belangrijker dan de belevingskwaliteiten zijn onder meer 
het voo rzieningenaanbod en de bereikbaarheid van arbeidsplaatsen (Visser en Van Dam 
2006). Op deze functionele kenmerken scoort het platteland minder goed (zie hoofd
stuk 6).
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Figuur 5.3

Tevredenheid met de woonomgevinga, zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder, naar dorpstype, 

2002 en 2009 (in procenten)
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a Het gemiddelde van twee items: ‘Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving?’ en: ‘Ik 
vind het vervelend om in deze buurt te wonen’ (omgescoord), naar beneden afgerond.

Bron: cbs (wbo’02; WoON’09)

5.2.1 Tevredenheid met groen neemt af

De meeste Nederlanders zijn tevreden met het groen in hun directe omgeving (zie 
figuur 5.4). Dorpsbewoners (vooral van kleine dorpen) zijn in dit opzicht tevredener dan 
stedelingen. Zowel in de stad als in de dorpen nam de tevredenheid met het buurtgroen 
sinds 2006 af (De Boer en De Groot 2011).
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Figuur 5.4

Tevredenheid met groen in de buurt, aandeel zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder dat hierover 

(zeer) tevreden is, naar dorpstype, 2002, 2006 en 2009 (in procenten)
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Bron: cbs (wbo’02; WoON’06 en ’09)

Ook over het groen in de wijdere omgeving oordelen Nederlanders positief, en iets po
sitiever buiten de grote steden. Rond de 80% van de Nederlanders vindt dat er genoeg 
natuur is en dat deze goed bereikbaar is. Minder dan de helft vindt de natuur echter stil 
genoeg en over het natuurlijke en historische karakter van de natuur is nog geen 40% 
tevreden (De Boer en De Groot 2011).
Hoewel het platteland vooral geassocieerd wordt met agrarisch landschap recreëren 
en wonen mensen het liefst in natuur (Steenbekkers et al. 2008). In overeenstemming 
met Europese afspraken en ambitieuze ecologische richtlijnen was het beleid tot voor 
kort sterk gericht op het ontwikkelen van natuur. Sinds het kabinetRutte I is voor het 
natuur en landschapsbeleid minder geld beschikbaar en is het beleid overgedragen aan 
provincies, waardoor burgers meer invloed krijgen (pbl 2012). Die burgers lijken onder
tussen steeds kritischer te denken over het ontwikkelen van natuur, blijkens conflicten 
over natuurontwikkeling tussen bewoners, milieuorganisaties en overheden. Ook tus
sen bewonersgroepen bestaan verschillen van mening over de invulling van de groene 
ruimte. Stedelingen zijn vaker voorstander van natuurontwikkeling op voormalig land
bouwgrond, terwijl vooral oudere plattelandsbewoners meer hechten aan de agrarische 
uitstraling van het platteland (Steenbekkers 2010).
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5.2.2 Minder last van verkeer

Omdat er op het platteland minder verkeersdrukte is, is het logisch dat dorpsbewoners 
minder overlast van verkeer ervaren dan stedelingen (zie tabel 5.4). Dorpsbewoners erva
ren (met uitzondering van de bewoners van kleine afgelegen dorpen) de verkeerssituatie 
in hun buurt daarbij als iets veiliger dan stedelingen (zie figuur 5.5). In werkelijkheid is 
het aantal ernstige verkeersslachtoffers naar verhouding tot het inwonertal, juist dui
delijk hoger in de dunst bevolkte gemeenten (Houwelingen et al. 2012). Deze ernstige 
ongelukken op het platteland vinden echter vooral op de 80kilometerwegen plaats. 
In de stad vinden juist veel ongelukken met voetgangers plaats, wat erop wijst dat de 
verkeersituatie binnen de bebouwde kom in de dorpen wel degelijk veiliger zou kunnen 
zijn.

Tabel 5.4

Verkeersoverlast, aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dit vaak te 

ervaren, naar dorpstype, 2009 (in procenten)

stad 
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

te hard rijden 33 33 34 33 35a 33
parkeeroverlast 30 22a 16a 19a 12a 26
geluidsoverlast door verkeer 18 15a 15a 11a 12a 16
agressief verkeersgedrag 16 11a 10a 9a 8a 14

a Verschilt significant van de stad (z-toets, p > 0,05).

Bron: cbs (ivm’09)

De overlast die bewoners van verkeer in hun buurt ervaren, daalde de afgelopen jaren 
licht in de stad en in de kleine dorpen (zie figuur 5.6). Zowel in de stad als in de dorpen 
nam het aandeel mensen dat de verkeerssituatie in de eigen buurt als veilig beschouwt 
rond de eeuwwisseling duidelijk toe. Beide verbeteringen zijn mogelijk het gevolg 
van verkeersmaatregelen die hard rijden tegengingen, zoals het toegenomen aantal 
rotondes (s wov 2012) en 30kilometerzones (Berends en Stipdonk 2009). Sinds 2002 
stagneerde de verbetering van de verkeersveiligheid en in de afgelegen dorpen en de 
stad vond sinds 2006 een achteruitgang plaats.
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Figuur 5.5

Goede verkeersveiligheid in de buurt, aandeel zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder dat het 

hiermee (helemaal) eens is, naar dorpstype, 1998-2009 (in procenten)
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Bron: cbs (wbo’98 en ’02; WoON’06 en ’09)

Figuur 5.6

Verkeersoverlast in de buurt, aandeel zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder dat aangeeft dit 

vaak te ervaren, naar dorpstype, 2002, 2006 en 2009 (in procenten)
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Bron: cbs (wbo’02; WoON’06 en ’09)
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5.2.3 Afname stank en geluidsoverlast

Andere dissonanten in de rurale idylle zijn geur en geluidsoverlast. Hoewel er in de 
stad tal van overlastbronnen zijn waar plattelandsbewoners veel minder mee te maken 
hebben, worden dorpsbewoners relatief vaak geconfronteerd met de geuren van agra
rische bedrijven. Vooral in NoordBrabant, Gelderland en Overijssel komt dit veelvuldig 
voor (cbs/pbl/w ur 2010). Ook van geuroverlast van industrie blijft het platteland niet 
gespaard. Afvalverwerkende bedrijven en de olie en chemische industrie kunnen tot 
op kilometers afstand het woonklimaat verstoren. Zowel de geuroverlast van verkeer, 
industrie en agrarische bedrijvigheid halveerde sinds 1990 ruimschoots. In 1990 gaf 
bijvoorbeeld 23% van de Nederlanders aan in de woonomgeving gehinderd te worden 
door de geur van agrarische bedrijven, in 2009 was dit 9% (cbs/pbl/w ur 2012b). Ook 
hier zien we dat de overlast vermindert, zij het in zeer beperkte mate (zie figuur 5.7). Al 
met al ondervinden dorpsbewoners minder overlast van stank, stof of vuil in hun buurt 
dan stedelingen.

Figuur 5.7

Overlast van stank, stof of vuil, aandeel zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder dat aangeeft dit 

soms of vaak te ervaren, naar dorpstype, 2002-2006 (in procenten)
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Bron: cbs (wbo’02; WoON’06 en ’09)
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Figuur 5.8

Geluidsoverlast, aandeel zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder dat aangeeft dit vaak te ervaren, 

naar dorpstype, 2002-2009 (in procenten)
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Bron: cbs (wbo’02; WoON’06 en ’09)

De belangrijkste bronnen van geluidshinder zijn buren, wegverkeer en vliegverkeer 
(cbs/pbl/w ur 2012c). Al deze bronnen zijn in de stad dichterbij en stedelingen ervaren 
dan ook vaker geluidsoverlast dan dorpsbewoners (zie figuur 5.8). Een vermindering van 
het aandeel bewoners dat vaak geluidsoverlast zegt te ervaren, vond zowel plaats in de 
stad als in de dorpen, met opnieuw een uitzondering voor de grote afgelegen dorpen. 
Hierbij speelde onder meer mee dat de geluidsoverlast door vliegverkeer en industrie de 
afgelopen jaren licht afnam (cbs/pbl/w ur 2012c).

5.2.4 Dorpen bieden veiligheid, maar de verloedering neemt toe

Dorpsbewoners voelen zich duidelijk veiliger dan stedelingen (zie tabel 5.5). In kleine 
dorpen voelen bewoners zich iets veiliger dan in grote, maar de verschillen tussen 
dorpen zijn niet groot. Jongeren beoordelen de veiligheid in de buurt iets hoger in de 
dorpen bij de stad dan in de afgelegen dorpen. Mogelijk heeft dit te maken met de jonge
rencultuur op het platteland, die gepaard kan gaan met veel alcohol en geweld (Weenink 
2011a).
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Tabel 5.5

Veiligheidsbeleving, aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, naar dorpstype, 

2009 (in procenten en gemiddelden)

stad 
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

voelt zich wel eens onveilig 
in de eigen buurt 24 15a 12a 14a 11a 20
rapportcijfer veiligheid 6,7 7,0a 7,1a 7,1a 7,2a 6,8

15 tot 24 jaar
voelt zich wel eens onveilig 
in de eigen buurt 29 16a 10a 21a 17a 26
rapportcijfer veiligheid 6,6 7,3a 7,4a 7,0a 7,2a 6,8

a Verschilt significant van de stad (z-toets resp. t-toets, p < 0,05).

Bron: cbs (ivm’09)

Niet verwonderlijk zijn stedelingen duidelijk vaker dan dorpsbewoners bang om op 
straat lastiggevallen of overvallen te worden. Tussen de typen dorpen bestaan in dit 
opzicht nauwelijks verschillen (zie figuur 5.9). Nog geen 4% is bang op straat lastiggeval
len of overvallen te worden. De angst onder bewoners steeg tussen 2006 en 2009 vrij 
duidelijk in de afgelegen dorpen (zie ook Leidelmeijer et al. 2011: 34).

Figuur 5.9

Bang om lastiggevallen of overvallen te worden, aandeel zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder 

dat het hiermee (helemaal) eens is, naar dorpstype, 1998-2009 (in procenten)
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Bron: cbs (wbo’98 en ’02; WoON’06 en ’09)
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Niet alleen de beleving van veiligheid is sterker op het platteland, ook de kans om daad
werkelijk slachtoffer te worden van een misdaad is substantieel lager in de dorpen dan 
in de stad. Dit blijkt zowel uit de inschattingen van bewoners over hun buurt als uit de 
mate waarin zij misdaad aan den lijve ondervonden (zie tabel 5.6). Tussen de dorpen 
vallen hier duidelijk verschillen op. In grotere dorpen komt meer misdaad voor, vooral 
als het gaat om beschadiging en diefstal van auto’s, (fietsen)diefstal en vandalisme. In 
mindere mate geldt ook dat de nabijheid van de stad onveiliger maakt. Beschadiging en 
diefstal van auto’s en diefstal in het algemeen komen vaker voor rond de stad en vooral 
in de kleine dorpen rond de stad signaleren bewoners opvallend veel woninginbraken. 
Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat stedelijke daders hun werkgebied dicht bij huis 
zoeken en dat de hoge welvaart inbraak aantrekt (Bernasco en Nieuwbeerta 2003). De be
leving van bewoners kan ook meespelen; zij werden zelf niet significant vaker slachtoffer 
van een inbraak of een poging daartoe.

Tabel 5.6

Misdrijven, aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat hiervan getuige of slacht-

offer was, naar dorpstype, 2009 (in procenten) 

stad 
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

waargenomen misdaadb

beschadiging of diefstal van 
auto’s 16 10a 5a 9a 4a 13
fietsendiefstal 15 6a 4a 7a 4a 12
inbraak in woningen 9 6a 8 5a 4a 8
diefstal uit auto’s 10 5a 4a 3a 3a 8
slachtofferschapc

zakkenrollerij en diefstal met 
geweld 2 1 1 1a 1a 2
(poging tot) inbraak 3 2a 2a 2a 1a 3
geweldd 6 5a 4a 5a 5a 6
diefstal 17 13a 12a 10a 9a 15
vandalisme 17 14a 13a 14a 11a 16

a Verschilt significant van de stad (z-toets, p < 0,05).
b Aandeel van de bevolking dat aangeeft dat genoemde misdrijven in de buurt vaak voorkomen.
c Aandeel van de bevolking dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer is 

geworden van genoemde misdrijven.
d Bedreiging, seksuele delicten, mishandeling

Bron: cbs (ivm’09)

Ook overlast op straat komt duidelijk vaker voor in de stad. Op het platteland heb
ben de grote dorpen hier het meest mee te maken, waarvan de aanwezigheid van 
uitgaans gelegenheden een oorzaak kan zijn. Opvallend is dat de nabijheid van een stad 
samengaat met minder overlast. Mogelijk heeft dit te maken met de eerdergenoemde 
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jongerencultuur in plattelandsgebieden of met het feit dat de dorpen in de stad wel
varend zijn en minder bewoners hebben die problemen veroorzaken. Daarbij trekken de 
grote dorpen in afgelegen gebieden misschien meer uitgaanspubliek dan de grote dor
pen in de nabijheid van de stad, wegens hun regionale centrumfunctie.

Tabel 5.7

Overlast en dreiging in eigen buurt, aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat 

aangeeft dit vaak te ervaren, naar dorpstype, 2009 (in procenten)

stad 
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

overlast van groepen jongeren 17 10a 7a 10a 6a 14
dronken mensen op straat 10 6a 3a 6a 4a 8
drugsoverlast 7 3a 2a 5a 3a 6
jeugdcriminaliteit 8 4a 2a 5a 3a 7
ongewenste aandacht aan 
vrouwen en meisjes 6 2a 1a 3a 2a 5
mensen worden op straat 
 lastiggevallen 4 1a 1a 2a 1a 3
bedreiging 4 2a 1a 2a 1a 3
geweldsdelicten 4 1a 1a 2a 1a 3
straatroof 2 0a 0a 0a 1a 1

a Verschilt significant van de stad (z-toets, p > 0,05).

Bron: cbs (ivm’09)

Tot slot komen alle bronnen van verloedering op het platteland minder voor dan in de 
stad (zie tabel 5.8). In sommige gevallen is het verschil groot (bekladding) en in andere 
klein (hondenpoep). Waar zich verschillen voordoen tussen de dorpen onderscheiden de 
kleine dorpen zich positief van de grote dorpen en de afgelegen dorpen van de dorpen 
bij de stad.

Tabel 5.8

Verloedering van openbare ruimte, aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat 

aangeeft dit soms of vaak te ervaren, naar dorpstype, 2009 (in procenten)

stad 
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

hondenpoep 63 60a 53a 55a 49a 60
rommel op straat 57 39a 32a 38a 31a 51
vernieling straatmeubilair 33 22a 17a 19a 16a 29
bekladding 28 9a 7a 8a 5a 22

a Significant verschil met de stad (z-toets, p < 0,05).

Bron: cbs (WoON’09)
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De verloedering neemt in het algemeen toe. Overal signaleren bewoners substantieel 
vaker rommel en hondenpoep (zie figuur 5.10). Ook in de waargenomen vernieling en 
bekladding is een duidelijke toename (zie figuur 5.1), maar de dorpen bleven hiervoor 
goeddeels gespaard. Alleen in de kleine afgelegen dorpen nam dit vandalisme significant 
toe. Bij gebrek aan een betere verklaring wordt de toename soms toegeschreven aan de 
mediaaandacht voor verloedering (v rom 2010). Een andere verklaring zou kunnen zijn 
dat lokale over heden bezuinigen op de verzorging van de openbare ruimte, waardoor 
rommel langer blijft liggen en schade later hersteld wordt.

Figuur 5.10

Rommel en hondenpoep, aandeel Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft beide 

soms of een van beide vaak te signaleren, naar dorpstype, 2006-2009 (in procenten)
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Bron: cbs (WoON’06 en ’09)

Verklaringen voor het feit dat de landelijkheid van de woonomgeving gepaard gaat met 
meer veiligheid liggen onder meer in de relatief sterke lokale samenhang (zie hoofd
stuk 8). In buurten met een sterke sociale samenhang voelen bewoners zich veiliger 
en nemen ze minder criminaliteit waar, maar ze worden niet minder vaak slachtoffer 
(Wittebrood 2008). Een andere verklaring is gelegen in de samenstelling van de bevol
king. Zo wonen er in de stad veel jongvolwassenen, een leeftijdsgroep die vaak uitgaat 
en mede daardoor vaker dader en slachtoffer is (Van Wilsem 2003). Ook de beperkte 
aanwezigheid van groepen met een sociaaleconomische achterstand (zie hoofdstuk 3) 
draagt bij aan de veiligheid op het platteland. Bovendien komen er in de dorpen minder 
mensen ‘van buiten’: terwijl plattelandsjongeren wel de stad ‘onveilig maken’, komt het 
omgekeerde vrijwel alleen voor in toeristische badplaatsen.
Er zijn ook redenen waarom het platteland juist minder veilig zou zijn. Er zijn ten eerste 
meer donkere en afgelegen plekken in de omgeving, die gelegenheid bieden aan het 
ongestoord uitvoeren van onoorbare activiteiten zoals woninginbraak. Daarbij kent de 
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plattelandscultuur naast idyllische ook een ruige kanten, waarbij het stevig drinken door 
jongeren regelmatig gepaard gaat met geweld (Weenink 2011b). De relatief lange afstand 
tot de ‘centrale macht’ biedt gelegenheid aan activiteiten als carbidbussen schieten, 
straatraces houden en samenkomen in ‘drinkketen’ (die typisch zijn voor het platteland, 
maar meestal toch verboden).

Figuur 5.11

Vernieling en bekladdinga, aandeel zelfstandig wonenden van 18 jaar en ouder dat aangeeft beide 

soms of een van beide vaak te signaleren, naar dorpstype, 2006-2009 (in procenten)
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a Bekladding van muren en/of gebouwen en vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes.

Bron: cbs (WoON’06 en ’09)

5.2.5 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

De woonomgeving van dorpsbewoners in krimpgemeenten doet niet onder voor die van 
dorpsbewoners elders. Als het gaat om veiligheid zijn dorpsbewoners in krimpgemeen
ten juist iets beter af. Minder bewoners voelen zich onveilig in de buurt en ze hebben 
minder vaak te maken met een woninginbraak. Afgaand op het oordeel van bewoners 
hebben ze bovendien minder dan andere dorpsbewoners te maken met drugsoverlast 
en bedreiging, en worden ze minder dan in de andere soorten dorpen lastiggevallen op 
straat. Wel zijn er verschillende indicaties dat de woonomgeving in de dorpen in krimp
gemeenten in de ogen van bewoners achteruitgaat. In krimpgemeenten was in 2002 
96% van de dorpsbewoners (zeer) tevreden, in 2009 was dit 87%, terwijl dit percentage 
in de andere dorpen nauwelijks daalde. Ook zagen we een toename in de verloedering, 
terwijl die er elders niet was.
Bewoners van mooi gelegen dorpen zijn iets vaker tevreden met hun woonomgeving en 
dit manifesteert zich op verschillende terreinen. Niet verbazingwekkend zijn ze vaker 
tevreden met het groen in hun omgeving en zien ze minder rommel op straat. Daarbij 
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ervaren bewoners minder verkeersoverlast en overlast van stank, stof en vuil is minder, 
wat waarschijnlijk te maken zal hebben met het feit dat in een omgeving met meer 
natuur, minder agrarische of industriële activiteiten zullen plaatsvinden. Verder nemen 
de bewoners een relatief veilige verkeerssituatie waar, die zich ook gunstiger dan elders 
ontwikkelde. In andere opzichten zijn de dorpen in de mooie gebieden niet bijzonder 
veilig. Bewoners geven hun buurt weliswaar een hoger rapportcijfer voor veiligheid en 
hebben minder vaak te maken met overlast op straat, maar ze krijgen juist iets vaker te 
maken met woninginbraak en zijn vaker bang slachtoffer te worden van mishandeling.

5.3 Migratie

De resultaten tot zover bevestigen het beeld dat het prettig wonen is in de dorpen van 
Nederland. De vraag is nu in hoeverre dit zich vertaalt in verhuizingen. Een hoopvolle 
gedachte achter het plattelandsvernieuwingsbeleid is immers dat bewoners om het goe
de wonen in de dorpen zullen blijven en de lange afstanden tot werk en voorzieningen 
voor lief nemen. Ook hoopt men dat nieuwe bewoners om de woonkwaliteiten naar de 
dorpen zullen trekken en een nieuwe impuls aan het dorpsleven zullen geven.

5.3.1 Het belang van verloedering neemt sterk toe

Om te beginnen lijken bewoners de kwaliteiten van het platteland in toenemende mate 
te waarderen (zie figuur 5.12). De woning (het belangrijkst voor bewoners van kleine 
dorpen bij de stad) werd tussen 2002 en 2009 overal belangrijker; deze toename is sig
nificant in de stad en de dorpen rond de stad. Groen in de buurt is minder belangrijk 
wanneer de woonomgeving landelijker is, mogelijk door de overvloed waarin bewoners 
van kleine en afgelegen dorpen in dit opzicht al verkeren. Het belang werd iets groter 
in de stad en de grote afgelegen dorpen, maar nam juist iets af in de kleine afgelegen 
dorpen. De relatieve afwezigheid van verloedering werd op het platteland belangrijker 
gevonden dan in de stad, en dat belang nam meer dan gemiddeld toe.
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Figuur 5.12

Verschillende aspecten van de woning en woonomgeving, aandeel zelfstandig wonenden van 18 jaar 

en ouder dat aangeeft deze erg belangrijk te vinden, naar dorpstype, 2009 (in procenten)
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Figuur 5.12 (vervolg)

stad groot dorp
bij stad

klein dorp
bij stad

groot dorp
afgelegen

klein dorp
afgelegen

stad groot dorp
bij stad

klein dorp
bij stad

groot dorp
afgelegen

klein dorp
afgelegen

stad groot dorp
bij stad

klein dorp
bij stad

groot dorp
afgelegen

klein dorp
afgelegen

stad groot dorp
bij stad

klein dorp
bij stad

groot dorp
afgelegen

klein dorp
afgelegen

stad

woning groen in de buurt

verloedering sociale gemeenschap

kindvoorzieningen basisvoorzieningen

groot dorp
bij stad

klein dorp
bij stad

groot dorp
afgelegen

klein dorp
afgelegen

stad groot dorp
bij stad

klein dorp
bij stad

groot dorp
afgelegen

klein dorp
afgelegen

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

2002 2009

0

10

20

30

40

a Gemiddelde van het belang dat wordt gehecht aan indeling, sfeer, omvang van de woning en van 
de buitenruimte (alpha = 0,62).

b Gemiddelde van het belang dat wordt gehecht aan ‘geen bekladding van muren en gebouwen’, 
‘geen vernieling van telefooncellen, tram- of bushaltes’ en ‘geen rommel op straat’ (alpha = 0,76).

c Gemiddelde van het belang dat wordt gehecht aan ‘veel contact met directe buren’, ‘veel contact 
met andere buurtbewoners’ en ‘een gezellige buurt met veel saamhorigheid’ (alpha = 0,80).

d Gemiddelde van het belang dat wordt gehecht aan ‘voorzieningen voor jongeren in de buurt’, 
‘basisscholen in de buurt’, ‘een kinderdagverblijf, crèche of peuterspeelzaal in de buurt’ en ‘speel-
gelegenheid voor jonge kinderen in de buurt’ (alpha = 0,84).

e Gemiddelde van het belang dat wordt gehecht aan ‘winkels voor dagelijkse boodschappen in de 
buurt’ en ‘openbaar vervoer in de buurt’ (alpha = 0,54).

Bron: cbs (wbo’02; WoON’09)

In vergelijking tot deze drie fysieke aspecten van de ‘rurale idylle’ wordt de sociale ge
meenschap door weinig mensen echt belangrijk gevonden. Vergeleken met stedelingen 
hechten dorpsbewoners (vooral van kleine dorpen) relatief veel waarde aan de contacten 
tussen bewoners, maar met uitzondering van de kleine dorpen bij de stad nam het toch 
al beperkte belang ervan nog verder af.
Het aanbod van voorzieningen voor kinderen en jongeren is voor weinig mensen heel 
belangrijk. Een deel van de bewoners heeft geen kinderen en voor een ander deel is 
het mogelijk niet nodig dat deze voorzieningen zich in de buurt bevinden. Aan basis
voorzieningen, die vooral belangrijk zijn voor minder mobiele bewoners, wordt juist in 
de dorpen minder belang gehecht. Dit zal waarschijnlijk een gevolg zijn van selectieve 
migratie: wie belang hecht aan dit soort voorzieningen, of hier afhankelijk van is, zoekt 
een meer passende woonomgeving. Het belang dat bewoners aan deze voorzieningen 
hechten, steeg alleen in de stad en in de grote dorpen bij de stad.



168

de d orpenmonitor

5.3.2 Langer in hetzelfde huis

Plattelandsbewoners wonen langer dan stedelingen op hetzelfde adres (zie tabel 5.9). 
Dit hangt samen met het feit dat er in de dorpen meer ouderen en huizenbezitters 
wonen; beide groepen verhuizen minder dan andere. Als de bewoners van de verschillen
de woonmilieus in deze kenmerken hetzelfde zouden zijn, zouden plattelandsbewoners 
nog steeds iets langer op hetzelfde adres wonen, maar de verschillen zouden dan nog 
niet half zo groot zijn. Dat plattelandsbewoners honkvaster zijn, zien we ook aan het feit 
dat zij minder vaak aangeven dat ze de aankomende twee jaar willen verhuizen. Ook hier 
vormen de leeftijd en de eigendomssituatie van de woning een belangrijke verklaring.
Bewoners van de grote afgelegen dorpen zijn iets minder honkvast dan andere dorps
bewoners en bewoners van de kleine dorpen bij de stad zijn juist iets honkvaster. Deze 
verschillen hebben nauwelijks te maken met leeftijdsopbouw of hoeveelheid huur
woningen.
Het aantal jaren dat mensen op hun huidige adres wonen, nam tussen 2002 en 2009 licht 
toe in alle woonmilieus met uitzondering van de kleine afgelegen dorpen. De toename 
was geheel een gevolg van vergrijzing: als de leeftijdsopbouw onveranderd was gebleven, 
was het aantal jaren dat mensen in hun huis wonen juist iets afgenomen. Jongvolwasse
nen (1834 jaar) woonden in 2009 (zowel in de stad als in alle dorpstypen) duidelijk min
der lang op hun adres dan in 2002. Ouderen woonden in 2009 wel langer op hetzelfde 
adres als in 2002, maar alleen in de stad en de dorpen rond de stad. Dat ouderen langer 
op hetzelfde adres wonen, is een gevolg van het feit dat ouderen vaker eigenaar zijn van 
hun huis en dat zij gestimuleerd worden langer zelfstandig te blijven wonen (Van Dam et 
al. 2012). Waarom deze consequentie in de afgelegen dorpen uitblijft, is onduidelijk.
De wens te verhuizen veranderde nergens significant, maar ook hier speelt vergrijzing 
een rol. Als de leeftijdsopbouw gelijk was gebleven, was het aandeel bewoners dat wil 
verhuizen in de kleine afgelegen dorpen wel toegenomen.



de wa arde van rust en ruimte

169  

Tabel 5.9

Verhuisgeneigdheid, aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, naar dorpstype, 

2002 en 2009 (in aantal jaren en in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

aantal jaar op huidige adres 
2002 12 15a 16a 14a 16a 13
2009 12b 16a,b 18a,b 15a,b 16a 14b

verhuiswens binnen twee jaar  
(in procenten)

2002 28 21a 20a 19a 16a 25
2009 28 19a 17a 20a 18a 25

a Verschilt significant van de stad (t-toets op continue variabelen, p < 0,05).
b Verschilt significant van 2002 (t-toets op continue variabelen, p < 0,05).

Bron: cbs (wbo’02; WoON’09)

5.3.3 Rurale woonwens ontleed

Mensen met verhuisplannen willen overwegend binnen hun eigen woonmilieu blij
ven. Van de stedelingen die (eventueel) willen verhuizen, zou 12% in een dorp willen 
wonen en 5% in een omgeving met verspreide bebouwing. Van de dorpsbewoners met 
verhuisplannen voelt niet meer dan 19% zich aangetrokken tot een van de stedelijke 
woonmilieus en in de afgelegen kleine dorpen is dat 14%. Onder jongvolwassen plat
telandsbewoners (1834 jaar) is de aantrekkingskracht van de stad weliswaar iets hoger 
(18% in de afgelegen kleine dorpen), maar de overgrote meerderheid heeft een voorkeur 
voor het platteland.
Bij veel verhuisplannen – met uitzondering van de plattelandsbewoners die naar de stad 
willen verhuizen – vormt de woning de belangrijkste reden (zie figuur 5.13). De woon
omgeving is weliswaar relatief belangrijk voor stedelingen die naar het platteland willen 
verhuizen, maar toch slechts in 18% van de gevallen de belangrijkste reden. Dorpelingen 
die binnen het platteland willen verhuizen, willen dit relatief vaak in verband met hun 
gezondheid. Waarschijnlijk zal dat vaak gaan om ouderen voor wie het onderhoud van 
de tuin te zwaar wordt, of de woning of woonomgeving om andere redenen niet meer 
aansluit bij hun toenemende lichamelijke beperkingen (zie hoofdstuk 7). Plattelands
bewoners die naar de stad willen verhuizen, hebben daarvoor niet massaal de studie of 
het werk als hoofdzakelijke reden. Bij vrienden en familie willen wonen en de woning 
zelf zijn zeker zo belangrijk.
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Figuur 5.13

Verhuisredenen van verhuisgeneigde stedelingen en plattelandsbewoners met verschillende 

 woonwensen, naar verhuisbeweging, 2009 (in procenten)
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Bron: cbs (WoON’09)

Als mensen de woonomgeving noemen als reden om te willen verhuizen, kunnen ze 
daar verschillende dingen mee bedoelen. Als we hiernaar kijken, vallen de overeenkom
sten tussen de vier groepen meer op dan de verschillen. In overeenstemming met de 
verwachtingen is onveiligheid als gevolg van criminaliteit voor vrij veel stedelingen een 
reden om te willen verhuizen, zowel naar de stad (9% van de keer dat woonomgeving 
genoemd werd) als naar het platteland (6%). Voor plattelandsbewoners is dit vrijwel 
nooit een reden. Plattelandsbewoners willen juist vaker verhuizen vanwege het schrale 
voorzieningenaanbod. Dit geldt zowel voor verhuizingen naar de stad (9%) als binnen 
het platteland (6%), terwijl stedelingen deze reden zelden noemen (1%).

5.3.4 Nieuw bloed in de dorpen

Verhuisstromen spelen een belangrijke rol bij veranderingen in de bevolkingssamenstel
ling van dorpen. De meeste verhuizingen zijn over een korte afstand en blijven dus in de 
vertrouwde omgeving. Van de zogenoemde ‘import’ woonde een deel voor de verhuizing 
al op het platteland en verhuisde een ander deel vanuit de stad (zie hoofdstuk 2). Bij veel 
plattelandsbewoners bestaat het beeld dat vooral nieuwe bewoners uit de stad een heel 
ander slag bewoners vormen dan de oorspronkelijke dorpsbewoners (Simon et al. 2007).
We vergelijken drie groepen: bewoners die in de twee jaar voorafgaand aan het onder
zoek verhuisden vanuit de stad, bewoners die in de twee jaar voorafgaand aan het onder
zoek verhuisden vanuit een dorp (maar niet hetzelfde postcodegebied hielden) en de 
overige bewoners, die dus al minimaal twee jaar in hetzelfde dorp wonen. De recente 
import vanuit de stad is duidelijk hoger opgeleid dan de import vanuit de dorpen, welke 
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weer hoger opgeleid is dan de overige bewoners (zie figuur 5.14). Dit verschil komt voor 
een deel voort uit het feit dat de import relatief jong is (het opleidingsniveau neemt toe 
met de generaties), maar ook als daarmee in de analyses rekening wordt gehouden, blijft 
het patroon duidelijk bestaan.
Import (vooral vanuit de stad) verhoogt dus het opleidingsniveau in de dorpen, met alle 
kenmerken die daarmee samengaan. Hiermee compenseren nieuwkomers het vertrek 
van de kansrijke jongeren (Thissen et al. 2010). De verhuisstromen tussen stad en land 
vormen in feite een circulatie van groepen, waarbij kansrijke jongvolwassenen vertrek
ken naar de stad, maar ook relatief kansrijke groepen terugkomen naar het dorp. De 
stad vervult in deze circulatie als het ware de functie van roltrap, waardoor personen 
de ge legenheid krijgen zich te ontwikkelen en de dorpen voorzien worden van goed 
opgeleide en goed verdienende bewoners (Latten et al. 2008). Het platteland fungeert als 
kweek vijver, waarmee de stad wordt voorzien van kansrijke jongeren (zie hoofdstuk 4).

Figuur 5.14

Opleidingsniveau van ‘import’ uit de stad en ‘import’ uit een dorp, vergeleken met de oorspronkelijke 

dorpsbewoners, naar dorpstype, 2009 (in procenten)
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Nieuwe bewoners kijken anders aan tegen hun woonomgeving (zie tabel 5.10). Vooral 
voormalige stedelingen hechten meer waarde aan hun woning dan bewoners die al 
langer in het dorp wonen, vooral aan de sfeer van de woning en de grootte van de tuin. 
Minder waarde hechten nieuwe bewoners (zowel die uit de stad als uit dorpen) aan voor
zieningen, de sociale gemeenschap en verloedering. De enige kwaliteit van de omgeving 
waar nieuwe bewoners (alleen die uit de stad) meer waarde aan lijken te hechten dan 
bewoners die al langer in het dorp wonen, is aan het groen in de buurt (niet statistisch 
significant). Het beeld sluit aan bij de bevinding van een onderzoek onder dorps
bewoners op het NoordGroningse platteland. Dat oorspronkelijke dorpsbewoners meer 
waarde hechten sociale aspecten van de omgeving wordt weerspiegeld in het gegeven 
dat zij beduidend vaker op het cda stemt. De belangstelling van nieuwe bewoners voor 
de natuur is terug te zien in hun grote voorkeur voor GroenLinks (Gardenier et al. 2011).

Tabel 5.10

Belang van aspecten van woning en woonomgeving voor ‘import’ uit de stad en ‘import’ uit een dorp, 

vergeleken met bewoners die langer dan twee jaar in het dorp wonen, aandeel dat deze aspecten zeer 

belangrijk vindt, 2009 (in procenten)a

geen recente import import uit dorp import uit stad

woning 27 31 34b

groen in de buurt 32 30 38
verloedering 39 32b 35
sociale gemeenschap 11 8b 9b

kindvoorzieningen 17 16b 15
basisvoorzieningen 32 28b 29b

a De stad is buiten beschouwing gelaten.
b Verschilt significant van de bewoners die geen recente import zijn (t-toets op continue variabelen, 

p < 0,05).

Bron: cbs (WoON’09)

5.3.5 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

Dorpsbewoners in krimpgebieden zijn even honkvast als in andere afgelegen kleine 
dorpen. Hun neiging om te verhuizen veranderde tot 2009 niet, terwijl dit in de andere 
dorpen toenam (gecontroleerd voor leeftijd).
In de dorpen met een mooie ligging wonen mensen langer, en dat komt doordat hier 
bewoners met een relatief hoge leeftijd wonen. Elbersen (2001) constateerde dat nieuw
komers in dorpen bij een natuurgebied rijker en hoger opgeleid zijn dan de oorspron
kelijke bewoners. Hier bleek dit een algemeen patroon voor het platteland. De mooi 
gelegen dorpen trekken niet meer import uit de stad dan andere dorpen, eerder het 
tegendeel. De nieuwe bewoners lijken iets hoger opgeleid dan die van de andere dorpen, 
maar het verschil is niet significant.
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5.4 Huizenprijzen als blijk van waardering

Terwijl we tot dusver in dit hoofdstuk vooral aandacht besteedden aan hoe mensen zég
gen dat ze hun woning en de landelijke woonomgeving waarderen (stated preferences), 
geeft hun gedrag op de huizenmarkt aan hoe ze deze daadwérkelijk waarderen (revealed 
preferences). Volgens de zogenoemde hedonische prijsmethode kan de woonkwaliteit van 
een buurt worden afgelezen aan de huizenprijzen (Visser en Van Dam 2006).
Woningen op het platteland zijn gemiddeld beduidend meer waard dan stedelijke 
woningen (zie tabel 5.11). Als we statistisch rekening houden met de eerder geconsta
teerde verschillen in omvang van de woning en de aanwezige buitenruimte (zie tabel 
5.1) zien we dat woningen op het afgelegen platteland naar verhouding juist goedkoop 
zijn. Een woning van gelijke omvang kostte in 2009 in de kleine afgelegen dorpen 
bijna 50.000 euro minder dan in de stad. De woningen in de dorpen bij de stad zijn wel 
 degelijk duurder dan elders. Vergelijkbare woningen kosten er ruim 20.000 euro meer 
dan in de stad en ruim 70.000 euro meer dan in de kleine afgelegen dorpen. Het feit dat 
woningen op het platteland vaker in eigen bezit zijn (zie tabel 5.2) en beter zijn onder
houden (zie tabel 5.3), heeft weinig invloed op het prijsverschil tussen de woonmilieus.

Tabel 5.11

Waarde van woningen, naar dorpstype, 2009 (× 1000 euro)

stad
grote dorpen 
bij stad

kleine dorpen 
bij stad

grote dorpen 
afgelegen

kleine dorpen 
afgelegen

woz-waarde 215 288 329 240 268
verschil in waarde met stad 
 (relatief) – +73 +114 +25 +53
verschil in waarde bij gelijke 
omvang (relatief)a +23 +24 –31 –49
verschil in waarde bij gelijke 
omvang en andere kenmerken 
(relatief)b +25 +27 –28 –45

a Gecontroleerd voor vrijstaand, grondgebonden overig, woonoppervlakte, oppervlakte tuin.
b Ook gecontroleerd voor huur/koop, ervaren onderhoud, bouwperiode.

Bron: cbs (WoON’09)

Vooral de ligging ten opzichte van werkgelegenheid en stadscentra heeft een groot ef
fect op de waarde (Visser en Van Dam 2006), maar de landelijke omgeving wordt ook 
gewaardeerd, met als gevolg dat het platteland rond de stad relatief duur en dus gewild 
is. De afgelopen jaren is het verschil in grondprijs tussen centrale en perifere locaties 
toegenomen (De Groot et al. 2010), wat ook merkbaar is in het gegeven dat de prijzen van 
vergelijkbare woningen tussen de stad en het platteland nog verder uit elkaar zijn komen 
te liggen (Velzeboer 2011; v rom 2010).
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Bij lokale bewoners speelt de gedachte dat de instroom van rijke nieuwkomers het voor 
de jongeren uit het dorp moeilijk maakt een betaalbare starterswoning te vinden. Toch 
komen degenen die verhuizen uit de eigen regio vaker op de plek van hun eerste keuze 
terecht dan degenen die over een langere afstand verhuizen (De Groot et al. 2012). Dit 
suggereert dat de banden met de plek belangrijker zijn in het realiseren van de woon
wens dan financiële hulpbronnen. Toch zijn er indicaties dat het in de meer gewilde plat
telandsgebieden voor starters moeilijker kan zijn om een woning te vinden: ze gaan later 
uit huis en op een moment dat ze meer te besteden hebben (Daalhuizen et al. 2011).

5.4.1 Leegstand van woningen blijft beperkt

Leegstand kan gezien worden als een negatieve revealed preference. Wat leegstaande 
panden bovendien een doorn in het oog van bestuurders en bewoners maakt, is dat 
ze verondersteld worden de leefbaarheid te verminderen. De overheid kan hierom 
leegstand tegengaan door middel van herstructurering van de woningvoorraad. 
De woningcorporaties hebben hier een belangrijke rol in, aangezien leegstaande 
woningen voor ruim 60% huurwoningen zijn en voor 30% woningen in het bezit van een 
woningcorporatie (Regeer 2012).
De gegevens over leegstand van woningen zijn alleen beschikbaar op het niveau van 
gemeenten, dus ze zijn niet toepasbaar op de typologie van dorpen die we in dit rapport 
gebruiken. Om toch een indruk te krijgen, deelden we gemeenten in op een zo ver
gelijkbaar mogelijke manier (zie figuur 5.15). In de stedelijke gemeenten komt 1 procent
punt meer leegstand voor dan in de plattelandsgemeenten. Leegstand kan bijvoorbeeld 
bestaan uit woningen boven winkelpanden, maar kan ook een administratieve bron 
hebben. Zo kunnen nieuwbouwwoningen nog niet bewoond zijn, maar al wel geregi
streerd, of sloopwoningen niet meer bewoond zijn, maar nog niet zijn verwijderd uit de 
registers. De leegstand nam tussen 2009 en 2011 vrijwel niet toe en daalde zelfs licht in 
de landelijke gemeenten bij de stad. Het aandeel woningen dat voor andere doeleinden 
gebruikt wordt (bv. vakantiewoningen, praktijkruimte of kinderdagverblijven), steeg wel 
(Regeer 2012).
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Figuur 5.15

Gebruik van woningen die niet bewoond zijn, naar dorpstypea, 2009-2011 (in procenten)
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a Omdat deze gegevens alleen op het niveau van gemeenten beschikbaar is, deelden we de 
gemeenten in op een manier die zoveel mogelijk lijkt op de dorpstypen. Gemeenten waarvan 
75% van de bewoners plattelandsbewoners is, worden gerekend als plattelandsgemeenten, de 
overige gemeenten als stad. Waar de viercijferige postcodegebieden die wij tot het platteland 
rekenen gemiddeld een omgevingsadressendichtheid van hoger dan 500 hebben, worden platte-
landsgemeente als groot dorp gerekend, anders als klein dorp. En wanneer vanuit het gemiddelde 
plattelandsgebied binnen vijftien minuten over de weg meer dan 150.000 personen bereikt kun-
nen worden, wordt deze gemeente gerekend tot ‘bij de stad’, anders als ‘afgelegen’.

Bron: cbs (StatLine) scp-bewerking

5.4.2 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

In het kader van de krimpproblematiek is de woningmarkt een van de eerste zorgen 
(Van Iersel et al. 2011; Koopman 2010; Schaar en De Wildt 2010). Probeerden krimpende 
gemeenten aanvankelijk het tij te keren met nieuwbouw, tegenwoordig zijn betrokken 
partijen druk doende met het aanpassen van de woningvoorraad aan de behoeften van 
een krimpende en vergrijzende bevolking. Toch is de slapte op de woningmarkt duide
lijk merkbaar in de huizenprijzen. In de afgelegen kleine dorpen in krimpgemeenten 
liggen deze 59.000 euro lager dan in de overige afgelegen kleine dorpen. We zagen al 
dat de woningen in krimpgemeenten op bepaalde punten van mindere kwaliteit zijn. 
Het prijsverschil wordt hier echter niet door verklaard; woningen die vergelijkbaar zijn 
op alle in tabel 5.11 genoemde kenmerken waren in 2009 in krimpgemeenten nog altijd 
59.000 euro minder waard. In de afgelegen krimpgemeenten is bovendien meer leeg
stand dan in de andere afgelegen plattelandsgemeenten, en daarbij worden woningen 
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vaker op een andere manier gebruikt dan bewoning. Maar het probleem nam niet toe. 
Zowel in de krimpgemeenten als in de andere afgelegen gemeenten bleef de leegstand 
tussen 2009 en 2011 vrijwel gelijk. Lokaal daalde de leegstand dankzij herstructurering 
(Parkstad Limburg 2010).
De waarde van woningen in de mooi gelegen dorpen ligt juist 23.000 euro hoger dan in 
de minder fraaie dorpen. Ook dit prijsverschil lijkt bovenal aan de locatie toe te schrij
ven: vergelijkbare woningen zijn daar 18.000 euro meer waard. Leegstand en ander 
gebruik van woningen komt ook in mooie gebieden relatief veel voor. De toeristische 
markt kan hiervoor een verklaring zijn (Regeer 2012).

5.5 Tot slot

Dit hoofdstuk illustreerde dat het niet alleen in deze ‘rurale idylle’, maar ook in de rurale 
realiteit goed wonen is in de dorpen. In vergelijking met de stad zijn de woningen en tui
nen riant en is de omgeving groen, rustig en veilig. In sommige opzichten ontwikkelde 
de rurale omgeving zich in negatieve richting: mensen werden minder tevreden over het 
groen in hun buurt en zagen de rommel op straat toenemen. Andere ontwikkelingen 
zijn juist gunstig: de verkeersveiligheid verbeterde en overlast van geur en geluid nam af. 
Veel Nederlanders vinden deze woonkwaliteiten belangrijk en het belang dat ze eraan 
zeggen te hechten neemt toe.
De resultaten in dit hoofdstuk geven de indruk dat de ruime huizen en tuinen de dorpen 
meer nieuwe bewoners opleveren dan de prettige woonomgeving. In de overwegingen 
van mensen die willen verhuizen, speelt de omgeving meestal een ondergeschikte rol. 
Nieuwe bewoners hechten dan ook meer belang aan hun woning dan mensen die al 
langer in het dorp wonen en minder belang aan verschillende aspecten van de woon
omgeving. Het groen in de omgeving vormt hierop een uitzondering. Dat natuur wel 
degelijk een grote aantrekkingskracht uitoefent, bleek ook uit het feit dat woningen in 
de mooi gelegen dorpen beduidend meer waard zijn. Die woningwaarden geven echter 
ook aan dat de schoonheid van de omgeving veel minder gewicht in de schaal legt dan de 
nabijheid van de stad (Visser en Van Dam 2006).
Tussen de rurale woonwens en een daadwerkelijke verhuizing naar het platteland staan 
praktische bezwaren en andere argumenten. Van de stedelingen die aangeven naar het 
platteland te willen verhuizen, doet maar een klein deel dat daadwerkelijk (De Groot 
2011). De praktische bezwaren (vooral de afstand tot het werk) zijn zwaarwegender wan
neer het dorp een meer afgelegen ligging heeft. De dorpen rond de stad combineren het 
prettige landelijke wonen met een goede bereikbaarheid van werkgelegenheid, maar de 
keuze voor een afgelegen dorp is zeker voor jonge mensen een verregaande keuze met 
veel beperkende consequenties. Ook dat is een rurale realiteit, die in het verleden wel 
eens over het hoofd gezien werd (Noordelijke Rekenkamer 2010).
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6 Mobiel dankzij de auto

Lotte Vermeij

– Bewoners van grote dorpen hebben minder keuze qua voorzieningen dan stedelin
gen, maar de afstand die ze moeten afleggen naar de dichtstbijzijnde voorziening is 
niet veel groter.

– In de kleine dorpen zijn de dichtstbijzijnde voorzieningen beduidend verder weg.
– Het aantal winkels en horecagelegenheden nam zowel in stedelijke als in plattelands

gemeenten sterk af, maar dit had weinig invloed op de gemiddelde afstand tot de 
dichtstbijzijnde voorzieningen.

– Voor 2% van de bewoners van kleine afgelegen dorpen verdween de laatste bakker, 
slager of groentewinkel die ze binnen een straal van 1 kilometer hadden. Voor even
zovelen verdween het café.

– Het aandeel huishoudens dat beschikt over meerdere auto’s steeg overal. In de kleine 
dorpen maakt bijna de helft van de volwassenen deel uit van een huishouden met 
meerdere auto’s.

– In de kleine afgelegen dorpen heeft 7% van de bewoners (vooral oudere vrouwen) niet 
de beschikking over een auto.

– Oudere mensen zonder auto zijn in de dorpen afhankelijker van anderen en iets meer 
aan huis gekluisterd dan in de stad.

– Tweeverdieners in de dorpen rond de stad leggen gemiddeld per dag minder kilome
ters af (42 km) dan in de stad (46 km). In de overige dorpen leggen zij beduidend meer 
kilometers af (55 km en meer).

6.1 Steeds maar verder

In de twintigste eeuw is de ruimtelijke schaal van het leven enorm verruimd. Toen 
veel winkels, cafés en ambachtslieden uit de kleine dorpen verdwenen, had dit grote 
gevolgen voor het dorpsleven (Mak 1996; Van Esterik 2003). Ondertussen nam het 
voorzieningenaanbod in grote dorpen en steden alleen maar toe. Van Doorn sprak van 
een ‘tragiek’ die gelegen was in ‘het onvermogen van met name de kleinste dorpen 
om tegemoet te komen aan vele van de door verstedelijking gewekte behoeften van de 
bevolking’ (1961: 15). De dorpen zouden hierdoor onleefbaar worden en mogelijk zelfs 
leeglopen (Bouman 1959).
In de periode die volgde, bleven winkels, zwembaden en schoollocaties hun deuren 
sluiten (Van Dam 1995), maar de consequenties bleken minder ingrijpend dan gevreesd. 
Dezelfde auto die mede aanstichter was van de schaalvergroting stelde mensen ook 
in staat om comfortabel te leven zonder winkel op de hoek. Verschillende onder
zoeken suggereren dat er geen verband meer bestaat tussen het voorzieningenaanbod 
in dorpen en de tevredenheid van bewoners (Gardenier et al. 2011; Smit 2009). En als 
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 plattelandsbewoners de vraag krijgen hoe tevreden ze zijn met de voorzieningen in hun 
buurt, zijn ze zelfs iets tevredener dan stedelingen (Agricola en Vullings 2009).
Toch blijft het voorzieningenaanbod de gemoederen bezighouden. Vooral bewoners 
die niet beschikken over een auto krijgen door de schaalvergroting te maken met een 
woonomgeving die steeds minder goed aansluit bij hun behoeften (Jeekel 2011; Locatus 
2010). De moeite die het kost om in de dagelijkse behoeften te voorzien, is voor veel 
ouderen in kleine dorpen dan ook een reden om rekening te houden met een verhuizing 
naar een centrumdorp in de buurt (Lammerts et al. 2006). Bij de ondernemers die hun 
(al dan niet rijdende) winkel moeten sluiten, speelt het gevoel dat ze hun vaste kring 
van vooral oudere klanten in de steek laten (Mulkens 2010; Vael 2007). Ook veel mobiele 
dorps bewoners hechten waarde aan de paar voorzieningen die overbleven (Leeuwarder 
Courant 2010; Simon et al. 2007; spa r 2011). Zij vinden het belangrijk voor hun minder 
mobiele medebewoners en waarderen bovendien de levendigheid die voorzieningen 
met zich meebrengen en de gelegenheid voor dagelijkse ontmoetingen. Daarbij zijn veel 
bewoners ervan overtuigd dat voorzieningen nodig zijn om nieuwe bewoners aan te 
trekken. Vooral de dreigende sluiting van een basisschool doet bewoners vrezen dat ze 
het in de strijd om de jonge gezinnen zullen afleggen tegen naburige dorpen mét school 
(Simon et al. 2007).
De rijksoverheid heeft het levendige dorpsleven van vroeger allang niet meer als referen
tiekader. Aanvankelijk probeerde de overheid het ‘verzorgingsniveau’ op peil te houden, 
onder andere met subsidies aan de laatst overgebleven levensmiddelenwinkel (v rom 
1978). Toen het tij niet te keren bleek, werden beleidsdoelstellingen verlegd naar ruim
telijke keuzevrijheid en bereikbaarheid (De Boer 1990; v rom 1988). Het huidige kabinet
Rutte II onderschrijft dit, maar spreekt zich wel uit voor basisvoorzieningen in de buurt 
en dorpen. Het kabinet stuurt erop aan basale sportfaciliteiten en zorg voorzieningen 
zoals de huisarts, wijkverpleging en fysiotherapeuten dichter bij huis te brengen 
(Regeerakkoord 2012; v ws 2011) en toont zich vooralsnog soepel ten opzichte van de 
kleine dorpsscholen. De regie op het terrein van vervoer en voorzieningen ligt tegen
woordig grotendeels bij de lagere overheden (v rom 2006; In ’t Veld 2011). De provincies 
en gemeenten worden geacht zicht te hebben op lokale behoeften en mogelijkheden. 
Steeds vaker betekent dit dat de bewoners van kleine dorpen aangewezen zijn op clusters 
van voorzieningen in de omgeving van het dorp (Provincie Fryslân 2010a).
Voor voorzieningen in het dorp worden bewoners steeds meer zelf verantwoordelijk 
gehouden om – al dan niet in samenwerking met maatschappelijke instellingen of het 
bedrijfsleven – vorm te geven aan wat ze van hun leefomgeving verwachten (zie hoofd
stuk 9). In succesverhalen zorgen bewoners van kleine dorpen voor een zorgcoöperatie 
of een nieuwe woonwijk, ijsbaan en jachthaven (Verhoeven 2006). Voor de meeste dor
pen is het behoud van een dorpshuis al een hele kluif (Van Houten 2011).
Dit hoofdstuk schetst het aanbod van dagelijkse voorzieningen voor dorpsbewoners en 
recente ontwikkelingen hierin. Daarnaast gaan we in op de mobiliteit van verschillende 
groepen dorpsbewoners en de manieren waarop ze zich verplaatsen.
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6.2 Geleidelijk voortschrijdende schaalvergroting

Dat een ziekenhuis, concertzaal of universiteit niet om de hoek ligt, zullen de meeste 
mensen begrijpen. Maar voorzieningen waarvan veel mensen dagelijks of weke
lijks gebruikmaken, moeten snel en gemakkelijk bereikbaar zijn. We bespreken hier 
achtereenvolgens de recente ontwikkelingen in het aanbod van enkele dagelijkse voor
zieningen, zoals supermarkten, scholen, kinderopvang en zorgvoorzieningen.

6.2.1 Minder winkels en horeca, maar weinig gevolg voor bereikbaarheid

Voor commerciële voorzieningen zoals levensmiddelenwinkels en uitgaansgelegen
heden schrijdt de schaalvergroting voort. Het aantal levensmiddelenwinkels daalde 
zowel in de stad als op het platteland aanzienlijk. Het aantal uitgaansgelegenheden 
daalde ook, maar lichter (zie tabel 6.1). Ook het aantal bankfilialen daalde. Dit wordt 
deels veroorzaakt door het succes van internetbankieren, maar een pinautomaat blijft 
voor veel dorpsbewoners een belangrijke voorziening (Leeuwarder Courant 2010). Het 
aanbod wordt niet voor alle voorzieningen minder; zowel op het platteland als in de stad 
vond een sterke stijging plaats van het aantal aanbieders van diensten voor persoonlijke 
verzorging, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en sauna’s.
Hoe deze cijfers uitwerken in de leefsituatie van plattelandsbewoners hangt onder meer 
af van hoe de voorzieningen verspreid zijn. Wanneer een aantal winkels sluit in de gro
tere dorpen, heeft dit minder gevolgen voor bewoners dan wanneer de laatste winkel 
in een klein dorp zijn deuren sluit. Als we kijken naar de afstand die bewoners moeten 
afleggen tot de dichtstbijzijnde locatie waar zich een bepaalde voorziening bevindt, zien 
we dat bewoners van grote dorpen nauwelijks verder hoeven te reizen dan stedelingen 
om het dichtstbijzijnde café, de dichtstbijzijnde supermarkt en bakker, slager of groente
winkel te bereiken (zie figuur 6.1). Voor de bewoners van kleine dorpen zijn de afstanden 
beduidend langer, zeker wanneer het dorp een afgelegen ligging heeft.

Tabel 6.1

Het aanbod van commerciële voorzieningen binnen plattelands- en stedelijke gemeenten, 2001, 2004 

en 2009 (aantal per 100.000 inwoners)

plattelandsgemeenten stedelijke gemeenten

2001 2004 2009 2001 2004 2009

levensmiddelen 124 102 94 135 114 101
uitgaan 196 182 179 228 202 198
bankfilialen 33 21 21 24 14 16
persoonlijke verzorging 139 158 197 133 144 177

Bron: Beunen (2010)
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De dichtstbijzijnde voorziening voldoet niet noodzakelijk altijd aan de wensen. Binnen 
een straal van 3 kilometer kan een stedeling gemiddeld kiezen uit twaalf supermarkten, 
een bewoner van een groot dorp uit bijna vier, en een bewoner van een klein dorp uit 
anderhalve supermarkt, die vaak relatief klein en duur zullen zijn. Vanuit een sociaal 
oogpunt heeft de beperkte keuzevrijheid op het platteland ook voordelen. Waar weinig 
keuze is, gebruiken verschillende groepen dezelfde voorzieningen, waardoor bijvoor
beeld horecavoorzieningen een bindende functie hebben in de lokale gemeenschap 
(Jeffres et al. 2009). Een bewoner van een klein dorp die niet meer dan drie cafés binnen 
een straal van 3 kilometer heeft, komt in deze cafés waarschijnlijk veel meer bekenden 
tegen dan een stedeling die binnen dezelfde afstand uit 52 cafés kan kiezen.
De genoemde teruggang in het aantal voorzieningen zien we maar in beperkte mate 
terug in de afstand tot de voorzieningen (zie figuur 6.1). In de kleine afgelegen dorpen 
– waar de afstanden groot zijn en relatief sterk toenamen – kwamen de dichtstbijzijnde 
supermarkt, andere levensmiddelenwinkels en het café gemiddeld omstreeks 30 meter 
verder weg te liggen. Dit lijkt niet veel, maar voor een klein deel van de bewoners was de 
verandering toch ingrijpend. 2% van de bewoners van de kleine afgelegen dorpen zag 
de laatste bakker, slager of groentewinkel binnen een straal van 1 kilometer verdwijnen. 
Voor evenzoveel bewoners verdween het café. Substantieel was de toegenomen afstand 
tot het dichtstbijzijnde café voor bewoners van grote dorpen bij de stad, maar in vergelij
king met de kleine dorpen is deze afstand nog altijd klein.

Aan het gebruik van winkels in de buurt zien we dat bewoners van kleine dorpen duidelijk 
vaker elders winkelen (zie tabel 6.2). 20% van de bewoners van de kleine dorpen geeft 
aan nooit te winkelen in de eigen buurt. Onder de bewoners van kleine dorpen bij de 
stad nam het gebruik van winkels in de buurt in de afgelopen jaren verder af.
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Figuur 6.1

Gemiddelde afstand tot dichtstbijzijnde verschillende soorten commerciële voorzieningen, naar 

dorpstype, 2008-2011 (in kilometers)a
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a De nabijheidscijfers zijn beschikbaar op het niveau van buurten (Deerenberg en Van Houwelingen 
2011). Deze worden hier geclassificeerd op basis van de kenmerken van het postcodegebied waar-
mee ze de meeste overlap vertonen. Als gevolg van grenswijzigingen kunnen buurten verschillen 
tussen jaren, maar systematische vertekening hierdoor is onwaarschijnlijk.

Bron: cbs (Nabijheidsstatistiek)
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Tabel 6.2

Winkels in de buurt, aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat hiervan gebruik 

maakt, naar dorpstype, 2006 en 2009 (in procenten)

2006 2009

stad 88 88
groot dorp bij stad 86a 86a

klein dorp bij stad 67a 61a,b

groot dorp afgelegen 90a 90a

klein dorp afgelegen 67a 66a

Nederland 84 84

a Verschilt significant van de stad (z-toets, p < 0,05).
b Verschilt significant van 2006 (z-toets, p < 0,05).

Bron: cbs (WoON’06 en ’09)

6.2.2 Basisscholen nog altijd vlakbij

Een deel van de plattelandsbewoners hecht veel waarde aan dorpsscholen. Veel ouders 
vinden het belangrijk dat kinderen dicht bij huis naar school gaan en wensen daarbij dat 
de school aansluit bij de eigen levensbeschouwing (Van der Wouw et al. 2010). Verder 
vertegenwoordigt de dorpsschool een symbolische waarde. Als er geen school meer is, 
verliest een dorp haar ‘kloppend hart’ en zullen gezinnen het dorp mijden, zo wordt 
nogal eens gevreesd (Aboutaleb en Mat 2011). Ook de overheid heeft zich lang hard 
gemaakt voor het behoud van dorpsscholen, maar de houding ten opzichte van deze 
kleine scholen is aan het veranderen. Nu krimp en ontgroening het aantal basisschool
leerlingen in veel plattelandsgebieden sterk doen dalen, worden veel kleine scholen 
kleiner, waarmee de inkomsten van scholen teruglopen en de kwaliteit van onderwijs 
onder druk komt te staan (Inspectie van het Onderwijs 2011b; 2012). Hoge kosten en 
bezorgdheid over de kwaliteit dragen ertoe bij dat gemeenten, ondanks de welwillende 
houding van de rijksoverheid, er steeds vaker voor kiezen om de kleine dorpsscholen 
niet langer koste wat het kost te ondersteunen. De Onderwijsraad adviseerde onlangs 
zelfs om de minimale omvang van basisscholen te verhogen van 23 tot 100 leerlingen 
(Onderwijsraad 2013).
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Figuur 6.2

Gemiddelde afstand tot dichtstbijzijnde schoollocatie, naar dorpstype, 2006-2011 (in kilometers)
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Bron: cbs (Nabijheidsstatistiek)

Vooralsnog zijn basisscholen in alle dorpstypen dichtbij; de gemiddelde afstand is be
perkt tot minder dan 1 kilometer. Anderzijds is de keuzevrijheid in de kleine dorpen 
duidelijk beperkter. Binnen een straal van 3 kilometer hebben bewoners van kleine 
dorpen de keuze uit drie basisscholen; bewoners van grote dorpen kunnen gemiddeld 
kiezen uit bijna zes basisscholen en stedelingen uit zestien.
In de afgelopen jaren daalde het aantal basisscholen van 7759 in het schooljaar 
2000/2001 tot 7481 in 2010/2011 (cbs 2011d). Het sterkst nam het aantal basisscholen 
af in Limburg (De Wit 2009), waar het aantal leerlingen zo sterk afnam (13%) dat het 
gemiddelde aantal leerlingen per vestiging toch nog daalde. Ook in Zeeland, Groningen, 
Friesland, NoordBrabant en ZuidHolland daalde het aantal basisscholen meer dan 
gemiddeld, waarbij de schoolomvang in de regel toenam.
De afname in het aantal basisscholen zorgde ervoor dat vooral in de grote afgelegen 
dorpen de dichtstbijzijnde basisschool verder weg kwam te liggen (zie figuur 6.2). Voor 
3% van de bewoners van deze dorpen verdween de laatste basisschool binnen een straal 
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van 1 kilometer. In de kleine dorpen bleven de gevolgen voor de afstand tot de dichtst
bijzijnde basisschool tot in 2011 beperkt.
Het voortgezet onderwijs is ingericht op een hoger schaalniveau, met lange afstanden 
als gevolg, vooral voor de bewoners van de afgelegen kleine dorpen (zie figuur 6.2). 
 Kinderen uit de afgelegen kleine dorpen, die de overstap maken van de basisschool 
naar het vmbo, moeten gemiddeld ruim 6 kilometer afleggen. Wie naar de havo of het 
vwo gaat, moet met de fiets of bus gemiddeld ruim 8 kilometer overbruggen. Van de 
 bewoners van de kleine afgelegen dorpen woont 25% verder dan 10 kilometer van de 
dichtstbijzijnde school met een havo of vwoafdeling, 4% verder dan 15 kilometer en 
1% verder dan 20 kilometer. Dat vooral de havo en het vwo op het platteland zo ver weg 
liggen, hangt samen met het feit dat deze schoolniveaus in het westen en midden van 
Nederland vaker worden gevolgd dan in andere delen van het land. Het aandeel vmbo’ers 
ligt juist hoog in OostGroningen, Friesland, Drenthe en Zeeland (cbs 2011d).
Sinds 2005 steeg het aantal vestigingen voor voortgezet onderwijs van 1172 naar 1321 
in het schooljaar 2010/2011. Ondertussen gingen leerlingen hogere niveaus volgen: in 
2005/2006 volgde 44% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een vmbooplei
ding, in 2010/2011 was dit gedaald naar 39%. Deze ontwikkeling lijkt door te werken in 
de bereikbaarheid: de locaties met havo of vwo kwamen in de afgelegen kleine dorpen 
gemiddeld 200 meter dichterbij te liggen; de vmboscholen 170 meter verder weg.

6.2.3 Kinderopvang nu ook in de dorpen binnen bereik

Een type voorziening waarvan het aanbod de afgelopen jaren tot voor kort sterk toenam, 
is de kinderopvang (Baydar en Melser 2011; Huynen en Meuwissen 2008). Dit kwam de 
bereikbaarheid van kinderdagverblijven (kdv) en de buitenschoolse opvang (bso) voor 
plattelandsbewoners enorm ten goede (zie figuur 6.3). Kinderopvang op agrarische loca
ties speelt hierbij een bescheiden rol; het gaat maar om 0,9% van de kinderdagverblijven 
en 1,5% van de bso’s, waarbij agrarische kinderopvang meestal ook kleinschalig blijft 
(Buitenhek 2010).
Scholen en kinderopvang worden steeds vaker gecombineerd (Van der Wouw 2011). 
In Zeeland is het merendeel van de bso’s ondergebracht in hetzelfde gebouw als een 
school (58%) (Buitenhek 2010). In de drie noordelijke provincies gebeurt dit juist maar 
weinig (12% tot 21%), maar in Groningen wordt al wel enige jaren geëxperimenteerd met 
de ‘geïntegreerde kindvoorzieningen’, waarin scholen en opvang worden gecombineerd 
(Simon et al. 2011). Ook kunnen kindvoorzieningen ondergebracht zijn in bredere clus
ters van voorzieningen, zoals het Kulturhus, waarbinnen bewoners veel zelf bepalen en 
doen, maar waarin ook professionele onderwijs en zorgvoorzieningen een plek heb
ben (Wieldraaijer en Van den Berg 2007). Het concept van het Kulturhus is geënt op het 
 Deense platteland, en is in Gelderland, Overijssel en Utrecht al enige tijd in opmars.
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Figuur 6.3

Gemiddelde afstand tot dichtstbijzijnde kinderopvang, naar dorpstype, 2007-2012 (in kilometers)
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Bron: cbs (Nabijheidsstatistiek)

6.2.4 Huisarts en apotheek iets verder weg

Beleidsmatig heeft de eerstelijnszorg al enige jaren prioriteit (Regeerakkoord 2012). 
Een goed uitgeruste, goed bereikbare eerstelijnszorg moet kosten besparen, omdat 
patiënten hierdoor minder vaak duurdere specialisten nodig hebben en tot op hogere 
leeftijd thuis kunnen blijven wonen. Ook om die reden hecht het huidige kabinet waarde 
aan een huisarts dicht bij huis. Daar staat tegenover dat huisartsen steeds vaker in een 
groepspraktijk functioneren (Nivel 2011), een vorm van schaalvergroting die het aantal 
praktijken en daarmee de bereikbaarheid op het platteland nadelig kan beïnvloeden. 
Daarbij komt dat mensen buiten kantooruren aangewezen zijn op een centrale huis
artsenpost of een post voor spoedeisende hulp. Reistijden van twintig minuten (met de 
auto) zijn geen uitzondering.
Zowel de huisarts als de apotheek is duidelijk verder weg in de kleine dorpen, vooral 
in de kleine afgelegen dorpen (zie figuur 6.4). De afstand tot de huisarts nam over het 
algemeen iets toe, vooral in de grote afgelegen dorpen; de apotheek kwam in de kleine 
dorpen bij de stad ruim 100 meter verder weg te liggen.
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Figuur 6.4

Gemiddelde afstand tot dichtstbijzijnde huisarts en apotheek, naar dorpstype, 2008-2011  
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6.2.5 Het dorpshuis steeds meer voor ouderen

Dat veel reguliere voorzieningen zich buiten het dorp bevinden, kunnen veel bewoners 
accepteren. Toch blijven veel bewoners belang hechten aan het behoud van de laatste 
dorpsvoorzieningen, zodat ze elkaar kunnen blijven ontmoeten. Een dorpshuis voldoet 
bij uitstek aan deze behoefte. De eerste dorpshuizen hadden vooral een verheffende taak 
(Bok 2003), maar tegenwoordig is de functie ervan in de eerste plaats sociaal (Thissen 
2010). Verenigingen hebben er onderdak en er is ruimte voor vergaderingen, feesten, 
optredens en uitvaarten (Akker et al. 2010). Sommige dorpshuizen herbergen daarnaast 
kleine voorzieningen, zoals een bibliotheekhoek, een café of een winkeltje.
In de kleine dorpen, waar zich weinig andere voorzieningen bevinden, vinden relatief 
veel bewoners het dorpshuis (of een vergelijkbare voorziening) belangrijk voor hun 
ontmoetingen met buren en buurtgenoten (zie § 8.1.2). Ook is het aandeel bewoners 
dat gebruikmaakt van zo’n voorziening er duidelijk hoger dan in de grote dorpen of de 
stad (zie figuur 6.5). Toch maakt ook hier maar een derde deel van de bewoners wel eens 
gebruik van het dorpshuis. Het percentage bewoners dat minimaal maandelijks naar het 
dorpshuis gaat (en voor wie dit dus een belangrijke sociale betekenis zou kunnen ver
tegenwoordigen), ligt alleen in de afgelegen kleine dorpen boven de 10%.
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Figuur 6.5

Bezoek aan buurthuis, jongerencentrum, wijkcentrum, dorpshuis of gemeenschapshuis, aandeel 

bewoners van 6 jaar en ouder dat hiervan gebruikmaakt, naar dorpstype, 2003 en 2007 (in procenten)
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In alle woonmilieus maken ouderen (70 jaar en ouder) duidelijk vaker dan anderen 
gebruik van deze voorziening. Overal bezoekt ruim 20% van de ouderen minimaal 
maandelijks een dorps of buurthuis. Van degenen die wekelijks een dorps of buurthuis 
bezoekt, is in alle woonmilieus omstreeks 30% ouder dan 70 jaar. Opleidingsniveau lijkt 
op het platteland geen rol te spelen bij het bezoek aan het dorpshuis. Hoewel in stedelijk 
gebied bewoners met een lagere opleiding vaker gebruikmaken van het buurthuis, is dit 
in de dorpen niet het geval.
Tussen 2003 en 2007 zijn zowel stedelingen als bewoners van kleine dorpen bij de stad 
minder gebruik gaan maken van buurt en dorpshuizen (zie figuur 6.5). Onder ouderen 
(70 jaar en ouder) was in deze woonmilieus van een daling echter geen sprake. In het 
algemeen steeg het gebruik van het buurt of dorpshuis door ouderen, zowel in de stad 
als op het platteland. In de stad daalde het gebruik door jongeren (6 tot 29 jaar) vrij sterk 
en door bewoners van middelbare leeftijd (30 tot 69 jaar) licht. Op het platteland daalde 
alleen het gebruik onder jongeren in de kleine dorpen bij de stad.
Ondanks het vrij stabiele gebruik ervan staan veel dorpshuizen onder druk. Wegens 
het veronderstelde belang voor de leefbaarheid van het platteland lijken de gemeenten 
er veel waarde aan te hechten om dorpshuizen te laten uitgroeien tot een toekomst
bestendige voorziening. Maar hierbij wordt steeds meer van bewoners verwacht dat ze 
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op zoek gaan naar manieren om het dorpshuis te moderniseren en rendabeler te maken. 
Succesverhalen van bewoners die in samenwerking met ondernemers en instanties hun 
dorpshuis verbouwden en uitbreidden, zijn ruimschoots voorhanden (Minderhoud
Jones 2006; Out 2007). Maar lang niet elk dorp beschikt over de benodigde sociale vitali
teit. Een deel van de dorpshuizen bevindt zich dan ook in zwaar weer (Van Houten 2011; 
Alleato/u v k k 2009).
Ook in dorpshuizen wordt tegenwoordig schaalvergroting toegepast, bijvoorbeeld door 
sociale functies onder te brengen in multifunctionele centra en brede scholen. Deze 
voorzieningencentra (bijvoorbeeld het Kulturhus) bevinden zich doorgaans niet in de 
kleinste dorpen, maar bedienen meerdere kernen. Voor zover ze een sociale functie heb
ben, kan dit dus ten koste gaan van het dorpshuis in de kleine kern.

6.2.6 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

In de kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten (zie § 1.4) zijn veel voorzieningen 
verder weg dan in andere dorpen. Dit geldt niet voor de basisschool, de huisarts en 
apotheek, maar wel voor supermarkten, overige levensmiddelenwinkels, kinder
opvang, fysiotherapeuten, cafés en restaurants (Vermeij 2012). Ook de scholen voor het 
voortgezet onderwijs zijn nog verder weg dan in de andere kleine afgelegen dorpen. 
Het voorzieningenaanbod ontwikkelde zich bovendien iets ongunstiger dan in de 
andere kleine afgelegen dorpen. Het aanbod van fysiotherapeuten en overige levens
middelenwinkels in het dorp nam af, terwijl dit elders op pijl bleef, en het aanbod 
van restaurants nam niet toe zoals in de andere dorpen (Vermeij 2012). Het aandeel 
dorpsbewoners dat zegt nooit gebruik te maken van een winkel in de buurt nam in de 
krimpgemeenten dan ook toe van 23% naar 31%, terwijl dit percentage in de overige afge
legen kleine dorpen gelijk bleef (19%). Opvallend is dat in de dorpen in krimpgemeenten 
de afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool niet substantieel was toegenomen in 2011. 
Toekomstige demografische ontwikkelingen in perifere regio’s maken onafwendbaar 
dat dit toch zal gebeuren (Vrielink et al. 2010).
De mooi gelegen dorpen onderscheiden zich minder duidelijk. De kinderopvang en de 
scholen zijn er wat verder weg dan in andere dorpen. Restaurants zijn juist dichterbij. 
Bewoners gingen niet minder gebruikmaken van winkels in de buurt, terwijl dit in de 
minder mooi gelegen dorpen wel gebeurde.

6.3 Steeds mobieler

Nu veel voorzieningen buiten de dorpen liggen, is de bereikbaarheid afhankelijk 
geworden van de vervoersmogelijkheden van bewoners. Wie mobiel is, heeft meer 
mogelijkheden om werk te vinden, een opleiding te volgen en sociale contacten te 
onderhouden. Wie niet mobiel is, is van anderen afhankelijk en heeft een grotere kans 
op sociale uitsluiting (seu 2003; Stanley et al. 2011).
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6.3.1 Meer vervoermiddelen

In 1960 waren er op elke 100 Nederlandse huishoudens 16,5 auto’s (Harms 2008). 
Tegenwoordig is een huishouden zonder auto een uitzondering (zie tabel 6.3). Vooral 
in de kleine dorpen wordt het steeds gebruikelijker dat gezinnen over meerdere auto’s 
beschikken. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat huishoudens op het platte
land groter zijn (zie hoofdstuk 2), maar ook wanneer de huishoudenssamenstelling gelijk 
is, hebben plattelandsbewoners duidelijk meer auto’s. Van bijvoorbeeld stedelingen met 
inwonende kinderen heeft 48% twee auto’s in het huishouden; in de kleine dorpen is 
dit 68%.

Tabel 6.3

Aantal auto’s in het huishouden, Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, naar dorpstype, 2002 en 

2010 (in procenten)

geen auto één auto meer dan één auto
2002 2010 2002 2010 2002 2010

stad 20 20 57 52b 23 28b

groot dorp bij stad 9a 10a 55a 49a, b 37a 41a, b

klein dorp bij stad 5a 6a 51a 44a, b 43a 50a, b

groot dorp afgelegen 10a 9a 58 52b 33a 38a, b

klein dorp afgelegen 7a 7a 53a 46a, b 40a 47a, b

Nederland 16 16 56 51b 28 33b

a Verschilt significant van de stad (z-toets, p < 0,05).
b Verschilt significant van 2002 (z-toets, p < 0,05).

Bron: cbs (ovg’02; OViN’12)

In het afgelopen decennium bleef het aantal auto’s per huishouden stijgen, zowel in 
de stad als op het platteland (zie tabel 6.3). Vooral in de kleine dorpen nam het aandeel 
personen met twee auto’s in het huishouden sterk toe. Het aandeel personen zonder 
auto daalde sinds 2002 echter nauwelijks. Zelfs in de kleine afgelegen dorpen, waar vaak 
weinig met de fiets of de bus bereikbaar is, leeft 7% van de bewoners (15+) in een huis
houden zonder auto. Hoewel ouderen qua autobezit in het afgelopen decennium een 
inhaalslag hebben gemaakt (Van der Klis et al. 2011), gaat autoloosheid op het platteland 
vaak samen met een hogere leeftijd, zeker bij vrouwen (zie figuur 6.6). Meer dan de helft 
van de autoloze bewoners van kleine afgelegen dorpen (53%) is 70 jaar of ouder, terwijl 
dit landelijk gezien maar 26% is. De meeste mannen blijven tot op hoge leeftijd over 
een eigen auto beschikken; voor veel vrouwen komt het moment waarop ze het zonder 
moeten stellen wanneer ze in de zeventig zijn. De aanleiding zal vaak het verlies van de 
partner zijn, want zowel in de stad als op het platteland heeft omstreeks een kwart van 
de vrouwen in de 70 en de helft van de vrouwen boven de 80 geen rijbewijs. Onder man
nen ligt dit aandeel veel lager (4% respectievelijk 11%).
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Figuur 6.6

De aanwezigheid van één of meer auto(‘s) in het huishouden, Nederlandse bevolking, naar leeftijd en 

sekse en naar dorpstype, 2007-2010 (in procenten)
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Tabel 6.4

Persoonlijk bezit van vier andere vervoermiddelen, Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, naar 

dorpstype, 2002 en 2010 (in procenten)

fiets motor bromfiets snorfiets

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010

stad 83 85b 3 4b 2 3b 1 3b

groot dorp bij stad 88a 91a, b 4a 6a, b 2 3b 2 2b

klein dorp bij stad 90a 92a, b 4a 7a, b 3a 4a, b 1 2b

groot dorp afgelegen 91a 92a, b 4a 6a, b 2 3 1a 2b

klein dorp afgelegen 90a 92a, b 4a 7a, b 2a 4a, b 1 2a, b

Nederland 85 87b 3 5b 2 3b 1 3b

a Significant verschil met de stad (z-toets, p < 0,05).
b Significant verschil met 2002 (z-toets, p < 0,05).

Bron: cbs (ovg’02; OViN’10) 

Net als auto’s komen ook motoren relatief vaak voor op het platteland. Hoewel juist in 
de stad de meeste afstanden goed te fietsen zijn, hebben naar verhouding weinig stede
lingen een fiets (zie tabel 6.4). Dit is vooral toe te schrijven aan het feit dat in stedelijk 
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gebied veel migranten wonen, die minder gebruikmaken van de fiets (Harms 2008). 
Maar ook autochtonen hebben in de stad iets minder vaak een fiets.

6.3.2 Openbaar vervoer

Op het gebied van openbaar vervoer is het platteland minder goed bedeeld. De bun
deling van reizigersstromen die openbaar vervoer rendabel maakt, komt op het 
dunbevolkte platteland veel minder gemakkelijk tot stand dan in de stad. Dit komt onder 
andere tot uiting in de bezettingsgraad: hoewel het aanbod aan vaste openbaarver
voerlijnen op het platteland veel beperkter dan in de stad is, reizen in de grote steden 
gemiddeld achttien reizigers mee met de bus, tram en metro. Buiten de stadsregio’s is dit 
minder dan tien personen (In ’t Veld 2011).
Sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 is decentralisatie en marktwerking 
ingevoerd in het openbaar vervoer. Dit betekent dat het aanbod aan openbaar vervoer, 
met uitzondering van de ns, tegenwoordig in verschillende regio’s (concessiegebieden) 
wordt aanbesteed aan concurrerende marktpartijen. De gevolgen voor het aanbod ver
schillen tussen concessiegebieden, maar over het algemeen nam het aanbod (gemeten 
in ritkilometers van vaste lijnen) duidelijk toe. Het platteland lijkt hier minder van te 
profiteren, want het waren vooral de frequente lijnen die een toename lieten zien, ter
wijl het aantal minder frequente lijnen (één tot acht keer per dag) afnam (In ’t Veld 2011). 
Veel kleine dorpen moeten het juist hebben van deze minder frequente lijnen. Toch 
ontwikkelde de tevredenheid bij gebruikers van het streekvervoer zich zowel in de stad 
als op het platteland licht positief (KpVV 2012).
Voor bewoners van kleine dorpen wordt geëxperimenteerd met kleinschalige, meer 
flexibele vervoersvoorzieningen zoals de belbus, de flexbus of de opstapper. Ook zijn 
er op het Nederlandse platteland ruim 150 buurtbuslijnen, waarbij de concessiehouder 
de taxibus verstrekt en vrijwilligers van de buurtbusvereniging als chauffeur fungeren. 
Deze voorzieningen maken vaak deel uit van de totale concessie en worden dus gefinan
cierd uit het reguliere openbaar vervoer (Bouwknegt en De Winter 2009). De experimen
ten hebben wisselend succes. Het streven naar flexibiliteit staat op gespannen voet met 
efficiëntie en de behoefte aan helderheid bij potentiële gebruikers (Bouwknegt en De 
Winter 2009).
Een andere ontwikkeling die kansen zou kunnen bieden op het platteland is de integra
tie van doelgroepenvervoer (bv. gefinancierd uit de aw bz of de Wmo) en het reguliere 
openbaar vervoer (Bakker en Van Kooten 2010; Slotema 2012). Juist in dunbevolkte gebie
den biedt het samenvoegen van de verschillende doelstellingen en middelen de moge
lijkheid om laagdrempelige buslijnen langs essentiële locaties zoals ziekenhuizen en het 
gemeentehuis te versterken. Verschillende pilotprojecten op dit terrein wijzen uit dat dit 
soort samenwerking relatief simpel tot stand komt en dat een deel van de reizigers die 
met doelgroepenvervoer reizen ook gebruik kan maken van regulier openbaar vervoer. 
Tot de gewenste ontlasting van het doelgroepenvervoer kwam het echter niet (Slotema 
2012).
Een landelijke ontwikkeling is de toegenomen toegankelijkheid van het openbaar 
vervoer. In 1999 bepaalde de overheid dat de Wet gelijke behandeling chronisch  zieken 
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en gehandicapten ook moet gelden in het openbaar vervoer. Doordat momenteel voer
tuigen en haltes landelijk geschikt worden gemaakt voor reizigers met lichamelijke 
beperkingen, kunnen mensen die voorheen waren aangewezen op doelgroepenvervoer 
gebruik gaan maken van het openbaar vervoer (crow 2006).
Ontwikkelingen als deze sluiten aan bij het huidige accent op zelfredzaamheid. 
Ze beogen de (beperkte) reiziger meer keuzevrijheid te geven en tegelijkertijd de kosten 
voor de duurdere vervoersvoorzieningen voor doelgroepen te drukken (Slotema 2012). 
Omdat de initiatieven regionaal tot stand komen, is het beeld versnipperd en is niet te 
achterhalen in hoeverre daadwerkelijke verbeteringen dan wel verslechtering tot stand 
komen.

6.3.3 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

Terwijl in 2002 bewoners van de kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten even 
vaak over minimaal één auto beschikten als de bewoners in de andere gemeenten, stelt 
inmiddels in de krimpgemeenten een groter deel van de dorpsbewoners het zonder 
auto (10%) dan in de andere gemeenten (7%). Het verschil tussen de dorpen is niet toe 
te schrijven aan de leeftijdsopbouw: juist onder dertigers en veertigers is het aandeel 
autolozen opvallend hoog in de krimpdorpen. Ook als rekening gehouden wordt met 
opleidingsniveau, inkomen, werksituatie en huishoudenssamenstelling blijft het ver
schil bestaan. In de mooi gelegen dorpen ligt het aandeel autolozen juist lager (6%) dan 
in andere dorpen (8%). Als we rekening houden met het feit dat hier relatief veel ouderen 
wonen, is het verschil nog groter.

6.4 Onderweg

6.4.1 Afgelegde kilometers

Gezien de grotere afstanden (vooral in de kleine dorpen) en de grote beschikbaarheid 
van auto’s is te verwachten dat plattelandsbewoners veel meer kilometers afleggen 
dan stedelingen. Dit valt mee. In alle typen dorpen leggen bewoners weliswaar meer 
kilometers af dan in de stad (zie tabel 6.5), maar het verschil is niet meer dan een paar 
kilometer. Daarbij kost deze extra afstand geen extra tijd. De bewoners van alle vijf typen 
woonmilieus zijn per dag iets meer dan een uur onderweg, wat veel is in vergelijking met 
andere Europese landen (Cloïn et al. 2011).
Dat plattelandsbewoners zich sneller verplaatsen, komt doordat zij veel gebruikmaken 
van de auto. Terwijl op een gemiddelde dag een stedeling 22 kilometer in de auto aflegt, 
reist een bewoner van een klein afgelegen dorp 32 kilometer per auto. Met de lang
zamere alternatieven reist een stedeling nog eens 9 kilometer en een bewoner van een 
klein afgelegen dorp 5 kilometer. Daarbij komt dat plattelandsbewoners, wanneer ze de 
auto gebruiken, relatief weinig verkeersdrukte, files en parkeerproblemen ervaren (Van 
der Klis et al. 2011). Het aantal kilometers dat lopend of met de fiets wordt afgelegd, is 
overal vrij beperkt, maar dat maakt deze vervoerswijzen nog niet onbelangrijk: voor de 
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vele bestemmingen dicht bij huis blijven lopen of fietsen veelvoorkomende manieren 
van verplaatsing.
Hoe het totaal aantal afgelegde kilometers zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, 
is niet te zeggen, want het onderzoek waarop de cijfers van deze paragraaf zijn gebaseerd 
(zie tabel 6.5) wijkt in verschillende methodologische opzichten af van eerdere metingen 
(ovg en mon) (cbs 2011e). Dat het aantal kilometers lager ligt dan in rapportages op 
basis van deze eerdere onderzoeken hoeft dus niets te zeggen over de feitelijke ontwik
kelingen. Uit de vergelijking tussen eerdere jaren blijkt dat het aantal kilometers dat per
sonen afleggen sinds 1999 redelijk stabiel bleef (Van der Klis et al. 2011). De groei in het 
totale aantal afgelegde (auto)kilometers nam in de laatste twintig jaar af en stagneerde 
sinds 2007, waarvoor de economische crisis een verklaring zou kunnen zijn (KiM/V&W 
2010).

Tabel 6.5

Afstand, aantal verplaatsingen en reisduur, Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, naar dorps-

type, 2010 (in kilometers, minuten en procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

afgelegde afstand  
(in kilometers) 30,5 33,5a 35,8a 35,8a 36,0a 32,1
aantal verplaatsingen 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6a 2,7
reisduur (in minuten) 64 62 65 63 62 63 

vervoermiddel (aandeel van 
de afstand, in procenten)b

auto (als bestuurder) 52 59a 62a 58a 64a 55
auto (als passagier) 18 21 18 21a 19a 19
trein 11 4a 5a 6a 3a 9
bus, tram, metro 4 2a 2a 3 3 3
bromfiets 1 1 1 0a 1a 1
fiets 8 8a 7a 6a 6a 7
lopen 3 2a 2a 2a 2a 3
overig 2 4 3 4a 3a 3

a Significant verschil met de stad (t-toets, p < 0,05).
b Significantie is getoetst op het percentage van het individueel aantal afgelegde kilometers.

Bron: cbs (OViN’10)

Als we ervan uitgaan dat de methodologische wijzigingen in de onderzoeksprocedure 
hetzelfde uitwerken in de verschillende woonmilieus, kunnen we concluderen dat het 
verschil tussen de stad en het platteland groter is geworden. In 2002 legden bewoners 
van de kleine dorpen bij de stad en de grote en kleine afgelegen dorpen 6% tot 7% meer 
kilometers af dan stedelingen; in 2010 was dat 17% tot 18%.
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Figuur 6.7

Afgelegde afstand per dag, Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, naar motief en naar dorps-

type, 2010 (in kilometers)
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Bron: cbs (OViN’10)

De kilometers die plattelandsbewoners meer afleggen, worden voornamelijk be
steed aan het werk (zie figuur 6.7). Voor andere aspecten van het leven verplaatsen 
de dorpsbewoners zich gemiddeld per dag ongeveer even ver als stedelingen. Dat 
plattelandsbewoners meer reizen voor hun werk wordt veroorzaakt doordat de reis 
naar hun werk een paar kilometer langer is (zie tabel 6.6). Ook bij het bezoeken van 
onderwijs instellingen, winkels en diensten voor persoonlijke verzorging leggen ze per 
verplaatsing een afstand af die tot wel 50% groter is dan de afstand die stedelingen met 
hetzelfde doel afleggen. Het is een plausibele gedachte dat plattelandsbewoners het 
totaal aantal kilometers dat ze voor deze doelen gebruiken, beperken door doelen met 
elkaar te combineren. Zo hoeft een verre supermarkt geen probleem te zijn voor iemand 
die op weg van het werk naar huis langs deze supermarkt komt. Deze verklaring gaat 
echter niet op. In alle woonmilieus gaat van alle verplaatsingen omstreeks 38% naar het 
eigen huis, waaruit geconcludeerd kan worden dat bewoners van het platteland per keer 
dat ze van huis gaan evenveel bestemmingen bezoeken als stedelingen.
Kennelijk weten plattelandsbewoners de afstand die ze afleggen vooral te beperken 
door iets minder vaak op pad te gaan (zie tabel 6.5). Vooral winkelen doen plattelands
bewoners minder vaak. Bij een gemiddelde stedeling gaat 21% van de verplaatsin
gen richting een winkel (de verplaatsingen naar huis buiten beschouwing gelaten); 
bij  bewoners van afgelegen kleine dorpen is dit 16%. In plaats daarvan winkelen 
plattelands bewoners iets vaker via internet (Vermeij en Mollenhorst 2008).
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Tabel 6.6

Afstand van verplaatsing, Nederlandse bevolking, naar motief en naar dorpstype, 2010 (in kilometers)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

werk 16,7 18,6a 21,2a 18,4a 20,0a 17,6
onderwijs 5,5 7,3a 6,5a 8,1a 8,1a 6,2
winkelen/boodschappen 4,3 5,0a 6,3a 5,5a 7,2a 4,8
dienst, persoonlijke 
 verzorging 7,6 7,8 8,4 10,9a 12,3a 8,5
visite/logeren 13,9 12,9 12,8 15,4 14,0 13,9
sport of andere hobby 8,2 7,6 7,1 9,0 9,1 8,2
overig vrije tijd 12,1 12,4 14,0 13,2 11,7 12,3
totaal verplaatsingenb 10,2 10,8a 11,9a 11,8a 12,4a 10,7

a Verschilt significant van de stad (t-toets, p < 0,05).
b Hierbij horen ook verplaatsingen naar huis, beroepsmatige verplaatsingen, toeren, halen en 

brengen van personen en spullen en ‘overige’ verplaatsingen.

Bron: cbs (OViN’10)

Plattelandsbewoners ervaren niet bijzonder veel problemen met bereikbaarheid. 
Integendeel, bewoners van de afgelegen dorpen ervaren duidelijk minder problemen om 
ergens te komen dan stedelingen en plattelandsbewoners bij de stad (zie tabel 6.7). In de 
kleine dorpen bij de stad heeft wel een opvallend groot aandeel bewoners problemen 
met de gang naar de supermarkt en speciaalzaak. Mogelijk verenigen deze dorpen de na
delen van stedelijkheid en landelijkheid: de winkels zijn ver weg én door verkeersdrukte 
moeilijk te bereiken. Bereikbaarheid van eerste hulp in noodgevallen baart vooral de 
bewoners van de afgelegen dorpen zorgen. Reistijden naar een ziekenhuis met een eer
stehulppost zijn relatief lang op het platteland (Giesbers en Kommer 2012) en zullen in de 
toekomst nog langer worden (Weeda 2013).

Voor de meeste dorpsbewoners is de stad bekend terrein (zie tabel 6.8). Met 40% van al 
hun verplaatsingen buitenshuis begeven bewoners van dorpen bij de stad zich van of 
naar een bestemming in de stad. In de afgelegen dorpen ligt dit percentage lager, maar 
komen bewoners ook zeer regelmatig in de stad. Het werk is voor dorpsbewoners de 
belangrijkste reden om naar de stad te gaan, maar ook voor diensten en persoonlijke 
verzorging verlaten dorpsbewoners vaak het platteland. In de mate waarin bewoners 
op de stad georiënteerd zijn, bestaan aanzienlijke leeftijdsverschillen. Van de verplaat
singen van plattelandskinderen (09 jaar) is maar 21% van of naar een bestemming in de 
stad en ook ouderen (70 jaar en ouder) komen relatief weinig in de stad (25%). Bewoners 
van middelbare leeftijd (3069 jaar) gaan duidelijk vaker naar de stad (36%), maar het 
meest op de stad gericht zijn twintigers (43%).



196

de d orpenmonitor

Tabel 6.7

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft ‘af en toe’ of ‘vaak’ proble-

men te ervaren met bereikbaarheid, naar dorpstype, 2007 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

probleem om ergens te 
komen 23 21 21 15a 14a 21
moeite om boodschap-
pen in huis te halen 7 4 16a 4a 6 7
probleem met reizen naar 
een speciaalzaak 9 10 21a 6 13a 10
zorgen om bereikbaarheid 
van eerstehulppost 14 19 17  22a 20a 16

a Verschilt significant van de stad (t-toets op continue variabelen, p < 0,05).

Bron: scp (nop’07)

Tabel 6.8

Verplaatsingen tussen dorp en stad, Nederlandse bevolking, naar motief en naar dorpstype, 2010  

(in procenten)a

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen

werk 13 60 58 42 44
onderwijs 5 33 33 30 28
winkelen/boodschappen 7 33 45 24 31
dienst, persoonlijke verzorging 8 50 43 40 40
visite/logeren 17 40 38 29 25
sport of andere hobby 14 27 33 21 19
overig vrije tijd 14 40 38 26 28
totaal verplaatsingen 11 39 41 29 30

a Voor de stad geeft de tabel het percentage weer van het totaal aantal verplaatsingen dat van of 
naar een locatie op het platteland gaat, of tussen twee locaties op het platteland. Voor de dorpen 
is het percentage verplaatsingen gegeven van, naar of binnen de stad. Omdat de invulling verschilt 
tussen woonmilieus, kan het totaal voor Nederland, evenals de significantie van het verschil 
tussen dorpen en de stad, niet berekend worden.

Bron: cbs (OViN’10)
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6.4.2 Minder mobiele groepen

Wie niet (meer) beschikt over een auto is aangewezen op de (brom)fiets, het openbaar 
vervoer of de hulpvaardigheid van andere mensen. Dat zijn alternatieven met beperkin
gen en mensen met een auto leggen dan ook duidelijk meer kilometers af dan mensen 
zonder auto (zie figuur 6.8). Dit geldt voor alle onderscheiden woonmilieus. De alter
natieven die autoloze bewoners gebruiken, verschillen wel tussen de woonmilieus. 
Autoloze bewoners jonger dan 70 jaar in afgelegen dorpen rijden relatief veel mee met 
anderen, wat erop wijst dat zij hulp ontvangen uit andere huishoudens. In en rond de 
stad rijden mensen met een auto in hun huishouden juist vaker mee. In de stad maken 
autolozen juist veel gebruik van de trein. Opvallend is dat ook autolozen in de afgelegen 
grote dorpen veel gebruikmaken van de trein. Door de combinatie hiervan met het vele 
meerijden zijn autolozen tot 70 jaar in deze dorpen het meest mobiel.

Figuur 6.8

Afgelegde afstand per dag, Nederlandse bevolking van 15 tot 70 jaar, naar autobezit en vervoermiddel 

en naar dorpstype, 2007/2010 (in kilometers)
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Ouderen zonder auto zijn weinig mobiel (zie figuur 6.8). Doordat een enkele oudere 
stedeling gebruikmaakt van het openbaar vervoer, is deze groep in de stad een fractie 
mobieler dan in de dorpen, maar ondanks de hulp van anderen en toegesneden ver
voerdiensten (in de categorie ‘overig’) legt deze groep zowel in de stad als in de dorpen 
weinig kilometers af. Autoloze ouderen gaan ook minder de deur uit. In de afgelegen 
dorpen komt van de ouderen zonder auto 34% op een gemiddelde dag het huis niet uit, 
van de ouderen met auto is dat 22%. In de stad blijft op een gemiddelde dag 27% van de 
autoloze ouderen thuis en 17% van ouderen met auto.

Figuur 6.9

Afgelegde afstand per dag, Nederlandse bevolking van 70 jaar en ouder, naar autobezit en 

 vervoermiddel en naar dorpstype, 2007/2010 (in kilometers)
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Bron: cbs (mon’07 en OViN’10)

De weinige kilometers lijken te wijzen op het ervaren van bereikbaarheidsproblemen. 
Zo ervaren mensen zonder auto vaker een probleem om ergens te komen en is het ver
schil met autobezitters in dit opzicht groter op het platteland (Vermeij en Mollenhorst 
2008). Dat een beperkte mobiliteit als probleem ervaren wordt, blijkt ook uit het feit dat 
mensen met een lichamelijke beperking overal minder tevreden zijn met het winkelaan
bod in de buurt dan mensen zonder beperking (zie tabel 6.9). Vooral in de kleine dorpen 
bij de stad zijn weinig bewoners met een lichamelijke beperking tevreden. In deze groep 
daalde de tevredenheid met winkels bij bewoners met een beperking (tussen 2006 en 
2009), terwijl deze zich bij bewoners zonder beperking enigszins leek te verbeteren (niet 
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in tabel). De onvrede van lichamelijk beperkte inwoners op het platteland is begrijpelijk 
gezien de lange afstanden: oudere bewoners van dunbevolkte gemeenten moeten tot 
ruim vijf keer zoveel kilometers afleggen voor een basispakket aan benodigdheden dan 
hun leeftijdgenoten in meer stedelijke gemeenten (Locatus 2010).
Ook voor het openbaar vervoer geldt dat bewoners met een beperking minder tevreden 
zijn dan mensen zonder beperking (zie tabel 6.9). In dit opzicht is het verschil tussen de 
twee groepen juist in de kleine dorpen erg beperkt. Het lijkt er niet op dat het aanbod 
van openbaar vervoer hier meer op deze groep is afgestemd (zie figuur 6.9), en dit kan 
dus misschien beter begrepen worden als berusting.

Tabel 6.9

Tevredenheid over lokale winkels en openbaar vervoer, aandeel bewoners van 18 jaar en ouder met 

en zonder lichamelijke beperkinga, naar dorpstype, 2009 (in procenten)

tevredenheid over winkels in de buurt
tevredenheid over  
openbaar vervoer in de buurt

niet lichamelijk 
beperkt

wel lichamelijk 
beperkt

niet lichamelijk 
beperkt

wel lichamelijk 
beperkt

stad 85 79c 75 69c

groot dorp bij stad 80b 71b, c 60b 47b, c

klein dorp bij stad 59b 46b, c 47b 44b

groot dorp afgelegen 88b 81c 57b 49b, c

klein dorp afgelegen 62b 58b 49b 49b

Nederland 81 75c 68 63c

a Respondent wordt beschouwd als lichamelijk beperkt wanneer deze minimaal twee van de 
volgende zes handelingen alleen met moeite of hulp kan volbrengen: traplopen, halfuur staan/
zitten, gaan staan/zitten, woning verlaten/binnengaan, zich wassen, tien minuten lopen.

b Verschilt significant van de stad, getoetst op continue variabele (t-toets, p > 0,05).
c Verschilt significant van bewoners zonder beperking, getoetst op continue variabele (t-toets, 

p > 0,05).

Bron: cbs (WoON’09)

6.4.3 De combinatie van werk en zorg

Een groep die juist veel kilometers aflegt, wordt gevormd door de gezinnen. De combi
natie van werk en zorg levert de nodige logistieke uitdagingen op, zeker wanneer beide 
ouders veel werken (Van der Klis 2013). In vergelijking met stedelijke vrouwen werken 
vrouwen op het platteland minder uren (Adolfsen et al. 2006), maar de arbeidsmarkt
participatie van vrouwen in de dorpen neemt sterk toe (zie hoofdstuk 3), waardoor het 
combineren van twee drukke banen met de verzorging van kinderen ook op het platte
land steeds vaker voorkomt.
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Figuur 6.10

Afgelegde afstand, huishoudens met twee volwassenen en minimaal één kind van 11 jaar of jonger, al 

dan niet beide voltijdsa werkend, naar motief en naar dorpstype, 2007 (in kilometers)
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a Voltijds: 30 uur of meer.

Bron: cbs (mon’07)

In alle woonmilieus leggen ouders met kinderen jonger dan 12 jaar in het dagelijks leven 
meer dan gemiddeld veel kilometers af. Ouders op het platteland die beide een min of 
meer volledige baan hebben (30 uur of meer), spannen hierbij de kroon. In vergelijking 
met minder werkende ouders in hetzelfde dorpstype leggen zij (behalve in de grote 
dorpen bij de stad) per dag voor hun werk ongeveer 20 kilometer meer af. Op een gemid
delde doordeweekse dag leggen deze tweeverdieners in kleine dorpen elk gemiddeld 
zelfs ruim 65 kilometer af. Hiervan is 31 kilometer voor woonwerkverkeer en nog eens 
22 kilometer voor zakelijke verplaatsingen. Voor de andere zaken in hun leven verplaat
sen deze ouders zich, misschien uit tijdgebrek, juist relatief weinig. Het is dus niet zozeer 
het bereiken van de school of het kinderdagverblijf dat het combineren van twee banen 
met kinderen moeilijk maakt op het platteland, maar de lange reistijd naar het werk.

6.4.4 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

Dorpsbewoners in de krimpgemeenten leggen ongeveer evenveel kilometers af als 
andere dorpsbewoners. Ze verplaatsen zich ook even ver met de auto, maar (omdat het 
aandeel autolozen hier hoog ligt) vaker als passagier (niet significant). Verder leggen 
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bewoners in de krimpgebieden minder kilometers af voor woonwerkverkeer, omdat ze 
relatief dicht bij huis werken, en meer voor het bezoeken van (relatief verre) vrienden 
en familie. Ook zijn de bewoners in krimpgemeenten evenzeer op de stad gericht. Voor 
onderwijs komen bewoners naar verhouding weinig in de stad en voor visite juist veel.
Vooral ouderen zonder auto rijden in de krimpdorpen opvallend vaak mee met ande
ren. Gemiddeld leggen ze per dag 4,1 kilometer af in een auto als passagier ten opzichte 
van 3 kilometer in de kleine dorpen in andere gemeenten. Jongere autolozen rijden in 
de krimpdorpen juist minder mee met anderen dan in de dorpen in andere gemeenten 
(2,5 km ten opzichte van 4,9 km). Hierom, en omdat zij minder gebruikmaken van de 
trein, is deze groep in de krimpgemeenten duidelijk weinig mobiel.
Ook in de mooi gelegen dorpen leggen bewoners vergelijkbare afstanden af. Wel zijn de 
bewoners van de mooie dorpen iets minder op de stad gericht dan andere dorpsbewo
ners. Dit geldt voor werk, winkelen, diensten en persoonlijke verzorging en voor hobby’s 
als sporten. Alleen voor onderwijs komt men vaker dan andere dorpsbewoners naar de 
stad. In mooie dorpen leggen bewoners iets langere afstanden af voor het volgen van 
onderwijs en iets kortere voor visite, maar over de hele linie zijn de afstanden even lang.

6.5 Tot slot

Met de tragiek die Van Doorn voorzag voor de kleine dorpen viel het alleszins mee 
(Van Doorn 1961). De afstanden zijn groter en de prijs die plattelandsbewoners hiervoor 
betalen, is dat ze min of meer genoodzaakt zijn een auto te bezitten. Ze zijn niet bijzon
der veel tijd kwijt met reizen en komen niet voor grote problemen te staan. Wel nemen 
plattelandsbewoners er genoegen mee dat ze hun ‘door verstedelijking gewekte behoef
ten’ (Van Doorn 1961: 15) maar in beperkte mate kunnen naleven, in de wetenschap dat 
dit nadeel van het dorpsleven gecompenseerd wordt door een aantal gewaardeerde voor
delen (zie hoofdstuk 5).
Ook in de laatste jaren schreed de schaalvergroting geleidelijk voort. Het autobezit nam 
toe en voor een aantal basale voorzieningen geldt dat het aanbod langzaam maar zeker 
achteruit blijft gaan. Het draagvlak van voorzieningen op het platteland neemt nog 
altijd af, onder andere als gevolg van veranderende leefpatronen. Zo zien we in de kleine 
dorpen bij de stad dat bewoners minder gebruik zijn gaan maken van zowel winkels als 
het dorpshuis. Daarnaast zullen bevolkingsafname en bezuinigingen bijdragen aan een 
verdergaande samenvoeging en concentratie van publieke voorzieningen (ser 2011). 
Hoewel dit het gemakkelijker zou moeten maken om verschillende doelen met elkaar 
te combineren (zoals kinderen van verschillende leeftijden ophalen of de huisarts én de 
apotheek bezoeken), gaat het ook gepaard met grotere afstanden.
De schaalvergroting is op zichzelf geen slechte ontwikkeling. Juist de combinatie van 
het kleinschalige dorpsleven met een breed palet aan mogelijkheden buiten het dorp 
maakt het voor veel mensen zo aantrekkelijk in een dorp te wonen. Maar het is wel een 
ontwikkeling die een deel van de dorpsbewoners voor problemen stelt. Wie bijvoorbeeld 
door financiële of fysieke beperkingen geen gebruik van een auto kan maken, legt wel
iswaar evenveel kilometers af als autoloze stedelingen, maar kan hiermee op het plat
teland steeds minder. Dat beleidsmakers bereikbaarheid (ook van zorgvoorzieningen) 
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 uitdrukken in ‘autominuten’ (Provincie Fryslân 2010a; Westert et al. 2011) illustreert 
het feit dat dorpsbewoners zonder auto slecht in de grote lijnen van het beleid passen. 
In plaats daarvan worden oplossingen voor deze groep gezocht in maatwerk, waarbij 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners vaak de handen ineenslaan. 
Initiatieven zoals burenhulp organiseren via internet, een buurtbus met vrijwilligers of 
een dorpshuis nieuwe stijl (Strikwerda en Jansma 2011) zouden de dorpen voor de vaak 
oudere bewoners zonder auto leefbaar kunnen houden.
Terwijl de nabijheid van dagelijkse voorzieningen voor het gros van de dorpsbewoners 
minder belangrijk is geworden, is de bereikbaarheid van werk nog heel bepalend, zij het 
op een veranderende manier. Toen de eerste forensen zich in de jaren vijftig aandienden, 
bestond er grote onzekerheid over de vraag of deze trend zich zou voortzetten (Tonkens 
1960). Maar dat deed hij: dankzij de auto nam de afstand tussen het huis en de werkplek 
voor zowel plattelandsbewoners als stedelingen sterk toe (KiM/V&W 2010) en voor dorps
bewoners werd het gewoon om in de stad te werken. Voor de dorpen was deze ontwik
keling gunstig, want ze bleven hierdoor aantrekkelijk en de gevreesde leegloop bleef uit. 
Maar terwijl de auto de afstand tot het werk minder belangrijk maakte, lijkt die afstand 
nu weer belangrijker te worden doordat steeds vaker beide partners werken. Het com
bineren van werk en zorg is een hele puzzel (Van der Klis 2013). Voor hogeropgeleiden 
speelt daarbij mee dat een passende baan vinden in een afgelegen regio voor beide part
ners moeilijk kan zijn. Ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt kan ertoe bijdragen dat 
jonge ouders de bereikbaarheid van werkgelegenheid sterker meewegen in hun keuze 
voor een woonplek. Wie onzeker is over zijn vooruitzichten, doet er immers verstandig 
aan zo veel mogelijk opties open te houden. We zagen dat tweeverdieners die wel in een 
dorp bleven of gingen wonen hier veel reistijd voor overhebben. De lange afstanden die 
deze dorpsbewoners afleggen, maken duidelijk hoe waardevol de landelijke woonplek 
voor hen is. Maar ze illustreren ook waarom afgelegen dorpen voor veel tweeverdieners 
een brug te ver zijn.



ge zond en wel , m a ar zorgen om zorg 

203  

7 Gezond en wel, maar zorgen om zorg

Anja Steenbekkers en Cretien van Campen

– Plattelandsbewoners voelen zich gezonder dan stedelingen, en het sterkst geldt dit 
voor bewoners van dorpen bij de stad.

– De ervaren gezondheid is in het afgelopen decennium significant verslechterd in de 
afgelegen dorpen en in de stad, maar niet in de dorpen bij de stad. In afgelegen dor
pen zijn bewoners het meest tevreden over hun geestelijke gezondheid.

– Mensen met matige en ernstige beperkingen wonen relatief vaak in de grote dorpen, 
als gevolg van selectieve migratie in verband met zorgvoorzieningen en senioren
woningen.

– Schadelijk drinkgedrag door jongeren op het platteland blijft een zorgpunt.
– Toekomstige vergrijzing kan bijdragen aan regionale gezondheidsverschillen.
– Onder meer de huisartsenzorg lijkt met het oog op vergrijzing van de bevolking en 

van de beroepsgroep lokaal een probleem te worden.
– Aan de randen van het land is de bereikbaarheid van spoedzorg binnen de normtijden 

niet haalbaar.
– Gezien de beperktere Wmovoorzieningen zou het voor ouderen en hulpbehoeven

den in plattelandsgemeenten wel eens moeilijker kunnen zijn om zelfredzaam te 
blijven, vergeleken met ouderen in verstedelijkte gemeenten.

Bij het imago van het platteland passen idyllische beelden van rust, groene ruimte en 
een kleine gemeenschap, waar de bewoners een kalm en gezond leven leiden. Het plat
teland is echter volop in beweging en in dynamiek niet los te zien van ontwikkelingen in 
de stad (zie hoofdstukken 1 en 2). In de afgelopen decennia zijn welgestelde stedelingen 
op zoek naar een rustiekere woonplek naar de dorpen getrokken. Tegelijkertijd zijn veel 
plattelandsjongeren voor een hogere opleiding en werk in de steden gaan wonen. Als ge
volg van beide trends is de bevolking op het platteland sterker dan in de stad ontgroend 
en vergrijsd, en is er ook een verschuiving opgetreden in sociaaleconomische status: de 
dorpen bij de stad hebben zich sociaaleconomisch gunstiger ontwikkeld (zie hoofdstuk 
2). Een relevante vraag is of (en hoe) met de almaar ver anderde bevolkingsopbouw in 
de dorpen ook de gezondheidssituatie en zorgbehoefte van de plattelandsbevolking is 
veranderd.
De enkele decennia geleden ingezette extramuralisatie van de zorg en de schaalvergro
ting van voorzieningen is een continu proces, waardoor plattelandsbewoners voor hun 
dagelijkse behoeften vaak zijn aangewezen op voorzieningen in centrumdorpen en ste
den. Het aanbod van winkels en zorgvoorzieningen is vooral in de kleine dorpen mini
maal (zie hoofdstuk 6). Ondertussen groeit de groep kwetsbare ouderen die  dagelijkse 
voorzieningen in de buurt nodig heeft. Misschien maakt dit schrale voorzieningen
niveau de hulpbehoevenden op het platteland extra kwetsbaar. Een vraag die hieruit 
volgt, is of de dorpen van elkaar verschillen in het aandeel bewoners met beperkingen 
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en/of slechte gezondheid. Een verwachting is namelijk dat hulpbehoevenden, en oude
ren die op eventuele gezondheidsproblemen anticiperen, zich ruimtelijk uitsorteren 
naar grotere dorpen met centrale voorzieningen (Lammerts en De Meere 2008). Daar
entegen willen veel mensen in hun vertrouwde omgeving oud worden (rv z 2012). In het 
kader van de Wmo is beleid opgezet met onder meer het doel om de zelfredzaamheid 
van mensen met beperkingen te vergroten, hen langer zelfstandig te laten wonen en hen 
(meer) te laten participeren in de (lokale) samenleving (zie § 7.1).
Het leven op het platteland wordt geassocieerd met zowel gezonde als ongezonde leef
gewoonten. De stadse verlokkingen van drugsgebruik zijn op afstand, maar daartegen
over is er lokaal een jongerencultuur van bijeenkomsten in drinkketen en feestschuren, 
waar een stevig alcoholgebruik bij lijkt te horen (Herink 2007; Haartsen en Strijker 2010). 
De groene leefomgeving nodigt uit tot meer lichaamsbeweging, bijvoorbeeld in de vorm 
van recreatieve fietstochten (Van Dyck 2012). De verwachting is dat dit vooral voor de 
oudere dorpsbewoners geldt. Ook noopt de gespreide ligging van middelbare scholen in 
elk geval de scholieren tot dagelijks lange fietstochten naar de stad of centrale dorpen. 
Daar staat tegenover dat dorpsbewoners in bezit van rijbewijs en auto vanwege de rela
tief grote afstanden snel in de auto stappen (zie hoofdstuk 6).
Het wonen op het platteland kan specifieke gezondheidsrisico’s meebrengen als gevolg 
van overdraagbaarheid van ziekten in de intensieve veehouderij. Een duidelijk voorbeeld 
is de Qkoortsepidemie die in 2007 in NoordoostBrabant uitbrak en zich daarna heeft 
verspreid. Het aantonen van een eventueel verband tussen intensieve veehouderij en 
gezondheidsklachten bij omwonenden staat nog in de kinderschoenen (Heederik et al. 
2011; gr 2012), daarom gaan we er in dit rapport aan voorbij.
In dit hoofdstuk vergelijken we de gezondheidstoestand van bewoners in verschillende 
dorpstypen1 op een beperkt aantal indicatoren. Daarnaast gaan we in op indicatoren 
voor zorggebruik en is er, vanuit het oogpunt van preventie van gezondheidsproblemen, 
aandacht voor gezonde en ongezonde leefgewoonten. Een deel van deze gegevens is 
afkomstig uit het Permanent onderzoek naar de leefsituatie (pol s) en uit de WoON
onderzoeken (WoON), beide van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Binnen 
pol s en WoON is het mogelijk om dorpstypen te vergelijken en tijdreeksen te maken.2 
Een andere bron van regionale gezondheidsinformatie van het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieu (r i v m)3 differentieert indicatoren naar g gd regio’s4 of gemeen
ten. Deze kunnen dus niet naar dorpstypen gespecificeerd worden.

7.1 Beleid

Het gezondheidsbeleid is voor het platteland niet anders dan voor de rest van Nederland. 
Er is in het lokale gezondheidsbeleid permanent veel aandacht voor sociaaleconomi
sche gezondheidsverschillen en de preventie ervan (ig z 2010). In grote lijn vertonen 
mensen met een lagere sociale status meer gezondheidsklachten, meer ongezond 
gedrag en ze sterven jonger. Hierbij spelen twee mechanismen een rol. Enerzijds is het 
voor mensen met een minder goede gezondheid moeilijker om hun status te verbete
ren, anderzijds leidt een lagere status via een minder gunstige leefstijl tot een minder 
goede gezondheid (Verweij 2010). Vanwege de concentratie van sociaaleconomische 
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 achterstandsgroepen in specifieke wijken in sterk verstedelijkt gebied is er lange tijd spe
ciale beleidsaandacht geweest voor deze achterstandswijken in de grote steden (Verkleij 
en Verheij 2003). Vanuit de verwachting dat sociaaleconomische achterstanden kun
nen toenemen in regio’s waar de bevolkingsgroei stagneert, is er de laatste jaren meer 
aandacht gekomen voor de mogelijke gezondheidsverschillen van bewoners in krimp
gebieden (Verweij en Van der Lucht 2011) (zie verder § 7.5).

Zorg dichtbij
Een van de actuele hoofddoelen op het gebied van de gezondheidszorg is het organise
ren van zorg en welzijn dicht in de buurt van de hulpbehoevende burger (Regeerakkoord 
2012). Dit bouwt voort op de ideeën die ten grondslag lagen aan de in 2007 geïntrodu
ceerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook de vorige staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte1 benadrukte in haar visie op de 
langdurige zorg de ‘zorg in de buurt’ (t k 2010/2011b). Dat vergt een passend en voldoen
de aanbod van informele en formele voorzieningen in de buurt.
Op het terrein van de publieke gezondheid wijst de minister van Volksgezondheid, Wel
zijn en Sport in de gezondheidsnota Gezondheid dichtbij op de eigen verantwoordelijkheid 
van de burger in het volgen van een gezonde leefstijl: voeding en beweging. In combina
tie met een sterke eerstelijnszorg (huisartszorg) en gezondheidsbescherming (g g&gd) 
zou dit de burger gezond moeten houden. Basiszorg en sportvoorzieningen zouden in 
buurt georganiseerd moeten worden. Alleen op het punt van samenwerking rond lokale 
voorzieningen is expliciet gesteld dat dit voor het platteland anders geregeld zal worden 
dan voor stedelijke gebieden (v ws 2011: 14).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Met de Wmo beoogde de overheid de langdurige zorg dichter bij de hulpbehoevende 
te brengen, met als doel efficiënter, goedkoper en kwalitatief betere zorg op maat te 
leveren. De gedachte achter de Wmo is om met een gecoördineerd aanbod van voor
zieningen in de buurt en een sterke informele sociale structuur kwetsbare burgers zo 
lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn, dat wil zeggen dat ze zelfstandig kunnen wonen 
en kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor het organiseren van zorg en welzijn 
in de buurt van hulpbehoevenden geeft het kabinet gemeenten als uitvoerders van de 
Wmo de vrijheid om een en ander naar eigen inzicht te regelen (Regeerakkoord 2012). 
Het Wmobeleid omvat nu het welzijnswerk, hulp bij het huishouden, gehandicapten
voorzieningen en aangepast vervoer en gaat als het aan het kabinetRutte II ligt ook de 
extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging omvatten (Regeerakkoord 2012).
Budgettair ging dit gepaard met een overheveling van gelden van de Algemene Wet Bij
zondere Ziektekosten (aw bz) naar de gemeenten. Gemeenten kunnen zowel individuele 
als collectieve voorzieningen (zoals collectief vervoer of buurtrestaurants) in het leven 
roepen.
Uit de eerste evaluatie kort na de invoering van de Wmo kwam naar voren dat de 
gemeenten hun taken voor hulpbehoevenden in het algemeen goed uitvoeren en dat 
het dus niet veel uitmaakt waar je woont als hulpbehoevende (De Klerk et al. 2010). Wel 
zijn er verschillen in het aantal individuele voorzieningen dat gemeenten verstrekken: 
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wanneer gemeenten meer stedelijk zijn en relatief veel oudere inwoners of lageinko
mensgroepen hebben, leveren ze meer voorzieningen. Dat is niet verwonderlijk: het 
zijn vooral deze groepen die relatief veel gebruikmaken van voorzieningen. Maar ook 
wanneer rekening wordt gehouden met de oververtegenwoordiging van deze groepen 
verstrekken meer stedelijke gemeenten meer voorzieningen per inwoner dan minder 
verstedelijkte gemeenten. Mogelijk zijn de inwoners van meer stedelijke gemeenten 
relatief iets minder gezond dan de inwoners van minder stedelijke gemeenten, zodat de 
relatieve behoefte aan voorzieningen – en daarmee het aantal verstrekkingen – groter is 
(De Klerk et al. 2010: 265).
Omgekeerd betekent dit dus dat minder stedelijke gemeenten minder individuele voor
zieningen verstrekken in het kader van de Wmo. Bovendien vragen zij (in 2008) min
der vaak een eigen bijdrage voor een vervoers of woonvoorziening dan vóór de Wmo 
(De Klerk et al. 2010: 91), waardoor het zou kunnen dat mensen er minder gebruik van 
maken. Ten slotte is er bij minder stedelijke gemeenten minder bereidheid om uitke
ringsgerechtigden de eigen bijdrage voor zorgvoorzieningen kwijt te schelden (De Klerk 
et al. 2010: 91). Ook anderen constateerden – boven op de genoemde kenmerken – een 
grotere behoefte aan verzorging en verpleging (Jonker et al. 2007) en huishoudelijke 
hulp (Cebeon 2010) in meer stedelijke gebieden.
Ook binnen het platteland kan een variatie in zorgbehoefte bestaan tussen hulpbehoe
venden in centrumdorpen en hulpbehoevenden in de afgelegen dorpen. Eerder onder
zoek toonde immers aan dat het aandeel mensen met ernstige lichamelijke beperkingen 
in alle leeftijdsgroepen groter is in weinig stedelijke gebieden dan in nietstedelijke 
gebieden (Schellingerhout en Van Campen 2006). Wanneer we de stedelijkheid vertalen 
naar de dorpstypen kan verwacht worden dat het aandeel mensen met beperkingen 
groter is in de grotere dorpen dan in de kleine dorpen.

7.2 Geografische gezondheidsverschillen

In veel landen bestaan er verschillen in gezondheid tussen de bewoners van stedelijke en 
van rurale gebieden (Verheij 1996). Mensen in stedelijke gebieden zijn meestal minder 
gezond en rapporteren meer lichamelijke beperkingen en psychische problemen. Ook in 
Nederland zijn er gezondheidsverschillen tussen regio’s met uiteenlopende bevolkings
dichtheden. Uit het r i v mrapport Gezondheid in de grote steden (Van der Lucht en Verkleij 
2001) bleek dat bewoners van de grote steden en vooral de bewoners van achterstands
wijken minder gezond zijn dan bewoners van de rest van Nederland. Het beeld dat in 
Nederland plattelandsbewoners gemiddeld genomen gezonder zijn dan stedelingen 
werd eveneens bevestigd (Schellingerhout en Van Campen 2006). Overigens suggereren 
cijfers uit huisartsenregistraties dat plattelandsbewoners met gezondheidsproblemen 
vaker de huisarts bezoeken dan stedelingen (Kroneman et al. 2010).
Bij deze geografische gezondheidsverschillen spelen zowel demografie (vergrijzing, 
migratie) als sociaaleconomische verschillen (welstand, opleiding, cultuur, etniciteit) 
in de bevolking en tussen regio’s een belangrijke rol (Verheij et al. 1998). Een gegeven 
is dat sociaaleconomische achterstanden samenhangen met gezondheidsproblemen, 
die direct of indirect veroorzaakt worden door onder meer ongezonde leefgewoonten 
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zoals slechte eetpatronen, te weinig bewegen en frequent roken (Polder en Van der Lucht 
2010).
Allereerst bespreken we de demografische component van gezondheidsverschillen. 
De kans is reëel dat zich in gebieden met een sterker vergrijsde populatie meer gezond
heidsproblemen zullen voordoen. De geografische spreiding van de populatie 55plus
sers over de dorpstypen toont dat de jonge senioren iets sterker zijn vertegenwoordigd in 
de kleine dorpen (zie tabel 7.1). De kleine dorpen bij de stad hebben te maken met pen
sioenmigratie, die bijdraagt aan het ontstaan van concentraties van welvarende, relatief 
jonge ouderen in kleine dorpen bij de stad. Hier wonen minder ouderen met beper
kingen en ervaart men de gezondheid als iets beter. Het gaat nog om een zeer beperkte 
migratiebeweging binnen Nederland, want zelfs in de voor hen aantrekkelijke dorpen 
maken pensioenmigranten nog geen 20% uit van de oudere bevolking (Thissen 2011a).
Vanaf een leeftijd van circa 70 jaar verschuift het zwaartepunt van deze populatie naar de 
grote dorpen. Hiervoor zouden selectieve verhuisbewegingen verantwoordelijk kunnen 
zijn. Eerder werd al gevonden dat in kleine dorpen verhoudingsgewijs minder ouderen 
vanaf 75 jaar wonen dan in de grotere woonkernen. Dit is een belangrijke indicator voor 
het wegtrekken van 75plussers uit kleine dorpen naar een grotere woonkern (Lammerts 
et al. 2006). Dorpelingen die binnen het platteland willen verhuizen, willen dit immers 
relatief vaak in verband met gezondheid (zie § 5.3.3). Vaak zal het dan gaan om ouderen 
voor wie de woning of woonomgeving niet meer aansluit bij hun toenemende lichame
lijke beperkingen (Kullberg 2005). Hoewel het beeld is dat ouderen relatief honkvast zijn, 
geldt voor veel ouderen dat ze na hun 55e levensjaar minimaal één keer verhuizen. Van 
de 65 tot 70jarigen is 42% sinds hun 55e verhuisd, van de 70 tot 75jarigen is dat 52% en 
dit aandeel neemt verder toe tot 74% van de huishoudens van 85 tot 90 jaar (Van Iersel 
en Leidelmeijer 2009). Bij 29% van de verhuisde 55plussers zijn gezondheid of behoefte 
aan zorg de belangrijkste verhuisreden. Dit percentage stijgt tot 37% bij mensen die na 
hun 55e voor de tweede keer verhuisden (Van Iersel en Leidelmeijer 2009). Deze gegevens 
combinerend, lijkt het erop dat gezondheidsverschillen tussen grote en kleine dorpen 
een sterk demografische component hebben.
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Figuur 7.1

Ouderen in elk vijfjaarscohort, naar dorpstype, 2010 (aantal per 1000 inwoners,)
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Ook sociaaleconomische verschillen in de bevolking kunnen een rol spelen bij geo
grafische gezondheidsverschillen. In de afgelegen dorpen is de sociale status sinds 1997 
constant lager geweest dan in de dorpen bij de stad en heeft deze bovendien sindsdien 
een minder sterke stijging laten zien (zie § 2.2). Op grond hiervan zou men verwachten 
dat de bevolking er misschien meer gezondheidsproblemen ondervindt.
De meeste interventies ter vermindering van sociaaleconomische gezondheidsverschil
len zijn in de afgelopen decennia uitgevoerd in stedelijke achterstandswijken. Er was 
weinig aandacht voor de plattelandsgebieden met gezondheidsachterstanden. Toch geeft 
de sociaaleconomische achterstand van het NoordNederlandse platteland al langer 
reden tot zorg over de daar gevonden slechtere gezondheidsuitkomsten (Bleeker et al. 
2008). Ook zijn er zorgen over de gezondheid van bewoners in regio’s met structurele 
bevolkingsdaling (zie § 7.5). In vergelijking met de rest van Nederland kenmerken deze 
regio’s zich door een oudere bevolking (zie § 2.1) én een gemiddeld lagere sociaalecono
mische status (zie § 2.2). 

Levensverwachting gerelateerd aan sociaal-economische verschillen
Sinds ongeveer 1970 is de gemiddelde levensverwachting bij geboorte sterk gestegen 
tot 78,8 jaar voor mannen en 82,7 jaar voor vrouwen in 2010. Vooral in de periode 2002
2010 steeg de levensverwachting sterk (Poos 2011). De gemiddelde levensverwachting in 
Nederland voor de periode van 20072010 is 80,5 jaar, waarvan 63 jaar5 in goede ervaren 
gezondheid (Deuning en Hertog 2010). In Zeeland is de levensverwachting relatief hoog, 
terwijl ze in de regio’s ZuidLimburg en Twente duidelijk lager ligt (zie figuur 7.2).
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Figuur 7.2

Levensverwachting van de Nederlandse bevolking, per ggd-regio, 2007-2010 (in jaren)
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Ook bij de overige indicatoren van de levensverwachting (aantal jaren in goede (geeste
lijke) gezondheid, zonder lichamelijke beperkingen, zonder chronische ziekte) scoren 
de vier grote steden en ZuidLimburg steevast het laagst. Hoewel in vergelijking met het 
gemiddelde in Nederland bewoners in Zeeland en de noordelijke provincies op relatief 
jonge leeftijd met chronische ziekten te maken krijgen, leven ze relatief lang in goede 
geestelijke gezondheid en zonder lichamelijke beperkingen (Den Hertog 2010a; 2010b; 
2010c).
Ook hierbij spelen sociaaleconomische karakteristieken een rol. Mensen met een lager 
opleidingsniveau hebben een lagere levensverwachting dan hogeropgeleiden: mannen 
en vrouwen met lagere opleidingen leven bijna vijf respectievelijk tweeënhalf jaar korter 
dan hoogopgeleiden. Nog groter is het verschil in gezonde levensjaren: lageropgeleiden 
hebben gemiddeld vijftien jaar eerder te maken met een minder goede gezondheid dan 
hoogopgeleiden (Van der Lucht et al. 2010). Deze verschillen zijn al enige jaren constant 
(Bruggink 2012).
Het zijn vooral de regio’s waar veel mensen met een lage sociaaleconomische status 
wonen die een relatief geringe gezonde levensverwachting kennen (Bruggink et al. 
2010). De lage levensverwachting in ZuidLimburg en Twente hangt mogelijk ook samen 
met een historie van zware beroepen in de mijnbouw en de industrie. Ook in Groningen 
en de Betuwe is de levensverwachting naar verhouding laag, wat zijn oorsprong heeft in 
de sociaaleconomische kenmerken van beide regio’s (Bruggink et al. 2010).

Dorpsbewoners voelen zich gezonder dan stedelingen
De ervaren gezondheid is een cruciale indicator voor de volksgezondheid als een goede 
voorspeller van sterfte, ziekte en het gebruik van zorgvoorzieningen zoals de huisarts en 
de thuiszorg (Deeg 2009). De ervaren gezondheid hangt onder meer samen met geslacht 
(vrouwen voelen zich over het algemeen minder gezond dan mannen), leeftijd (als men 
ouder wordt, stijgt de kans op gezondheidsproblemen), sociaaleconomische status 
(mensen met een lage sociaaleconomische status voelen zich minder gezond dan meer 
welgestelden). In het afgelopen decennium is het aandeel Nederlanders dat zich (zeer) 
gezond voelt, gedaald van gemiddeld 84% naar 82%, wat waarschijnlijk samenhangt met 
de groei van het aandeel ouderen in de populatie.
Voorheen bestond het beeld dat plattelandsbewoners zich gezonder voelden dan ste
delingen (Schellingerhout en Van Campen 2006). Dit patroon is opnieuw gevonden (zie 
figuur 7.3) en is voor alle jaren significant, ook na correctie voor de verschillende opbouw 
in leeftijd en opleidingsniveau. Wel is in de afgelegen dorpen de ervaren gezondheid 
gemiddeld genomen verslechterd sinds 2002 (evenals in de stad). In de dorpen bij de stad 
is er geen duidelijke verandering in het aandeel mensen dat zich goed voelt, wat mis
schien te maken heeft met de statusstijging die deze dorpen hebben doorgemaakt.
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Figuur 7.3

Aandeel van de Nederlandse bevolking dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaarta, naar dorps-

type, 2002-2009 (in procenten)
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a Significante verschillen tussen dorpstypen in elk jaar (p < 0,05), in multivariate analyse met correc-
tie voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Bron: cbs (wbo’02; WoON’06 en ’09) scp-bewerking

Dat dorpsbewoners zich aanzienlijk gezonder voelen dan stedelingen strookt met 
bevindingen dat mensen met meer groen in hun leefomgeving zich gezonder voelen 
(Verheij et al. 2009; Maas et al. 2009). De koppositie die bewoners van dorpen bij de stad 
 innemen, heeft waarschijnlijk te maken met selectieve migratie, waardoor er meer men
sen met een hogere sociaaleconomische status wonen.

Geestelijke gezondheid het gunstigst in afgelegen dorpen, lichamelijke gezondheid 
in kleine dorpen
Hoe mensen hun gezondheid ervaren, hangt onder meer af van het lichamelijk en gees
telijk functioneren. De tevredenheid met lichamelijk functioneren is het hoogst in de 
kleine dorpen, ook wanneer rekening wordt gehouden met verschillende bevolkings
kenmerken (zie tabel 7.1). De grote dorpen blijven achter bij de stad.
Wat betreft de tevredenheid met het geestelijk functioneren scoren plattelandsbewoners 
gemiddeld ook iets beter dan stedelingen. En in de afgelegen dorpen levert de woonplek 
een positieve bijdrage aan de geestelijke gezondheid, zelfs na correctie voor sociaal
economische kenmerken. Een verklaring hiervoor kan liggen in de heilzame functie van 
groene ruimte en natuur (Van den Berg et al. 2003; Roe en Aspinall 2011) en/of in de vei
ligheid die een vertrouwde gemeenschap biedt.
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Tabel 7.1

Lichamelijk en geestelijk functionerena, naar dorpstype, 2003-2008 (in schaalwaardenb)

 stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen 

klein dorp 
afgelegen Nederland

lichamelijke gezondheid
2003 50,1 50,7 50,3 50,1 50,6 50,2c

2005 50,2 50,1 50,3 50,4 50,7 50,3c

2008 50,2 49,7 50,8 49,7 50,8 50,3c

geestelijke gezondheid
2003 52,4 53,7 53,5 53,1 54,0 52,8c

2005 52,1 53,2 53,8 52,9 53,6 52,5c

2008 52,9 53,2 52,7 53,9 54,5 53,2c

a Gemeten met de sf126, die vanaf 2001 in pol s is opgenomen.
b Gestandaardiseerd naar de scores in 2001 met een gemiddelde in de bevolking van 50 en een 

standaardafwijking van 10: een hogere waarde geeft een beter functioneren weer. De gemiddelde 
score en standaardafwijking in 2008 is 50,2 en 9,0, voor lichamelijk gezondheid en 53,2 en 7,8 voor 
geestelijke gezondheid.

c Dorpstypen verschillen significant van Nederlands gemiddelde in multivariate analyse (UniAnova, 
p < 0,05) met correctie voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Bron: cbs (pol s’03 en ’08) scp-bewerking

Wat betreft het geestelijk functioneren scoren de bewoners in de afgelegen dorpen het 
best, ook na de eerdergenoemde correctie van bevolkingsverschillen (zie tabel 7.1). Dit 
sluit aan bij bevindingen uit oudere studies dat psychosociale klachten minder vaak 
voorkomen bij bewoners van het platteland dan bij stadsbewoners (Schoemaker 2010). 
Vooral bij psychische stoornissen zijn de verschillen groot. Sociale stressstoornissen 
zouden voortkomen uit opgroeien in de stad, zoals uit epidemiologisch onderzoek bleek 
(Lederbogen et al. 2011).

In de bevolking als geheel heeft ongeveer een kwart een psychische stoornis gehad in de 
twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek (De Graaf et al. 2010). In een grote lan
delijke studie in 2004 (Nemesis1) is gevonden dat plattelandsbewoners minder vaak dan 
stedelingen te kampen hebben met posttraumatische stressstoornissen (de psychische 
en lichamelijke gevolgen van een schokkende gebeurtenis), de eetstoornis boulimia 
nervosa, gegeneraliseerde angststoornissen (een voortdurende angst en bezorgdheid 
over alledaagse dingen) en psychotische verschijnselen (Trimbosinstituut 2005a; 2005b; 
2005c; 2005d). In de tweede Nemesisstudie uit 2009 werden alleen nog voor angst
stoornissen verschillen naar stedelijkheid gevonden (De Graaf et al. 2010), als gevolg van 
een daling in psychische aandoeningen in stedelijke gebieden.
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Leven met fysieke beperkingen
De toenemende afstanden tot voorzieningen op het platteland maken dat het leven er 
voor mensen met fysieke beperkingen mogelijk nog lastiger wordt dan het gewoonlijk 
al is. In Nederland waren er in 2011 ongeveer 2,3 miljoen zelfstandig wonende mensen 
die te maken hebben met matige of ernstige lichamelijk beperkingen, ofwel 14% van de 
bevolking (De Klerk et al. 2012). Zij ervaren beperkingen in het horen, zien of bewegen, 
waardoor ze moeite hebben met het uitvoeren van dagelijks terugkerende handelingen 
zoals zich verplaatsen of persoonlijke verzorging (algemene dagelijkse levensverrichtin
gen: a dl) en/of met huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (hdl). Beperkingen 
nemen toe met de leeftijd: in de groep 80plussers heeft meer dan de helft ermee te 
maken. Van deze groep woonde overigens in 2010 zes op de zeven ouderen nog zelfstan
dig (Garssen en Harmsen 2011). Onafhankelijk van de leeftijd is er ook een relatie met 
opleidingsniveau: wanneer men lager is opgeleid, is het aandeel mensen met beperkin
gen groter (Hoeymans et al. 2010).
Het aandeel mensen met een matige of ernstige beperking varieert in de oudere bevol
king nogal tussen de dorpstypen (zie figuur 7.4). In de afgelegen dorpen wonen gemid
deld genomen significant meer ouderen met beperkingen dan in de dorpen bij de stad. 
Daarnaast is er een ander patroon zichtbaar, namelijk dat de grote dorpen meer mensen 
met beperkingen herbergen dan de kleine dorpen. Hierdoor vertonen de grote afgelegen 
dorpen een concentratie van ouderen vanaf 75 jaar met matige tot ernstige beperkin
gen. Ook voor de jongere lichting senioren lijkt dit te gelden. Hieruit kan men afleiden 
dat de grotere afgelegen dorpen meer geschikt zijn voor ouderen met beperkingen, 
bijvoorbeeld door een beter passend woningenaanbod. In de grote afgelegen dorpen 
beoordeelt een groter deel van de 65plussers hun woning als een seniorenwoning (24%), 
tegenover 20% in de kleine afgelegen dorpen. Wanneer deze 65plussers met matige 
tot ernstige beperkingen te kampen hebben, stijgen deze percentages tot 47% in grote, 
respectievelijk 36% in kleine afgelegen dorpen.
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Figuur 7.4

Aandeel mensen met matige of ernstige beperkingen in adl en hdl, naar leeftijdsgroep en naar 

dorpstype, 2009 (in procenten)
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Bron: cbs (WoON’09) scp-bewerking

7.3 Leefstijlen

Leefgewoonten zijn invloedrijke determinanten van gezondheid. Daarom is de over
heid er veel aan gelegen om onder andere het roken en alcoholmisbruik tegen te gaan 
en bewegen te stimuleren. Overigens blijkt het gezondheidspreventiebeleid in de lager
opgeleide lagen van de bevolking minder effectief te zijn (Busch en Schrijvers 2010).

Gezond bewegen vooral voor ouderen in de kleine afgelegen dorpen weggelegd
In Nederland voldoet 57% van de bevolking van 12 jaar en ouder aan de Norm Gezond 
Bewegen (zie figuur 7.5). In de afgelegen dorpen en de kleine dorpen bij de stad is dit aan
deel iets hoger. Vooral mannen voldoen in deze dorpen vaker aan de norm, wat mogelijk 
kan worden verklaard door meer bewegen als onderdeel van de fysieke arbeid. De vrou
wen in de kleine afgelegen dorpen zitten iets onder het gemiddelde. Een nog grotere 
variatie is er tussen de leeftijdsgroepen: de meeste jongeren bewegen te weinig, terwijl 
de 5574jarigen voor driekwart volgens de norm bewegen.7 Opvallend is het relatief 
bovengemiddeld bewegen van tieners in de kleine dorpen bij de stad en van 2054jari
gen in de grote afgelegen dorpen, als dit wordt afgezet tegen de eigen leeftijdsgroep. In 
de kleine afgelegen dorpen zeggen de 2034jarigen minder en de 6574jarigen meer te 
bewegen dan de leeftijdsgenoten in andere dorpstypen.
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Figuur 7.5

Aandeel mensen dat voldoet aan de Norm Gezond Bewegen, naar geslacht en leeftijd, en naar dorps-

type, 2008 (in procenten)
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Bron: cbs (pol s’08) scp-bewerking

Alcoholgebruik
Plattelandsbewoners zijn vaker dan stedelingen zware drinkers; 40% rapporteerde in het 
halfjaar voorafgaand aan het onderzoek wel eens zes of meer glazen alcohol op een dag 
te hebben gedronken (Rodenburg et al. 2007: 61). Bij de stedelijke bevolking was dit 32%
34%. Bij zelfrapportage gaf 80% aan in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol 
te hebben gedronken, tegenover 71% van de bewoners in de meeste verstedelijkte 
gebieden (Trimbosinstituut 2011). In het algemeen staan jongeren bekend om een ste
vig alcoholgebruik, waarbij opvalt dat zelfs bij jongeren onder 16 jaar frequent drinken 
gepaard gaat met veel drinken (Van Dorsselaer et al. 2010). Ook over het alcoholgebruik 
van jongeren op het platteland zijn er zorgen (Lammerts en De Meere 2008). Vooral 
jongens op het platteland vertonen meer schadelijk8 drinkgedrag dan leeftijdgenoten in 
de grote steden (Trimbosinstituut 2010). Op het platteland speelt het drankgebruik ook 
een grotere rol bij het uitgaan dan in de stad. Tegelijkertijd is het drankgebruik van plat
telandsjongeren vaker een dagelijks fenomeen dan dat het gebonden is aan weekend of 
uitgaan (Doekhie et al. 2010).
Voor jongeren die te jong zijn om zelf auto te rijden en voor jongeren in afgelegen 
dorpen is een bezoek aan reguliere uitgaansgelegenheden lastig. Voor deze groepen 
zijn schuurfeesten en drinkketen een uitkomst, vandaar dat deze bij uitstek een feno
meen van het platteland zijn. Een inventariserend onderzoek laat zien dat drinkketen 
inderdaad veel in het buitengebied staan, maar niet uitsluitend (Mulder 2005; s ta p 
2005). Ook lijkt het een regionaal fenomeen te zijn; ze zijn vooral in Friesland, Drenthe, 
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 Overijssel en Gelderland sterk ingeburgerd (Intraval 2010). Hoewel deze keten aan groep
jes jongeren vooral een beschermde plek en identiteit bieden, behoort een forse alcohol
inname vaak wel degelijk tot deze jongerencultuur (Salemink et al. 2009; Haartsen en 
Strijker 2010).
De onderzoeksbevindingen over de hoeveelheden alcohol die feitelijk in keten worden 
geconsumeerd, zijn niet eensluidend. Van de 1617jarigen drinkt ongeveer twee derde bij 
bezoek aan een keet vaak of altijd alcohol (Trimbosinstituut 2011).
In Nederland is 18% van de bevolking van 12 jaar en ouder een overmatige of zware drin
ker9 en gemiddeld 19% zegt nooit alcohol te drinken (zie tabel 7.2). Terwijl het gemid
delde alcoholgebruik in Nederland nauwelijks veranderde in de periode 20032008 lijken 
op basis van zelfrapportage de cijfers voor de kleine dorpen bij de stad sterk af te nemen. 
Daar werd in 2003 boven het landelijk gemiddelde gedronken en in 2008 onder het lan
delijk gemiddelde. Mogelijk reflecteert dit de afname van plattelandscultuur en de stij
gende sociale status die is opgetreden in de kleine dorpen bij de stad. Het alcoholgebruik 
lijkt in 2008 het grootst te zijn in de kleine afgelegen dorpen.10

Regionaal blijken er nogal wat verschillen in alcoholgebruik op te treden. In de lande
lijke regio’s wordt de kroon gespannen door de bewoners van NoordHollandNoord 
(Mulder 2010b). Een grootschalig onderzoek naar alcoholgebruik onder 1216jarige 
scholieren in deze regio liet zien dat 37% overmatig alcohol zegt te consumeren (Waar
denburg 2010). Zeeland valt op door een lager dan gemiddeld percentage overmatige en 
zware drinkers, maar ook een relatief klein aandeel nietdrinkers.

Tabel 7.2

Alcoholgebruika, Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, naar dorpstype, 2003-2008  

(in procenten)

 
stad

groot dorp 
 bij stad

klein dorp bij 
stad

grote afgele-
gen dorpen 

kleine afgele-
gen dorpen Nederland

2003 26,3 21,3 34,8 22,4 25,2 26,0
2005 25,4 25,7 28,0 30,6 29,6 26,4
2008 25,4 25,5 18,5 23,1 26,7 25,0

a Gemiddeld meer dan twee glazen alcohol op een doordeweekse dag. In de periode voor 2003 
werd dit anders gemeten.

Bron: cbs (pol s’03-’08, gewogen data) scp-bewerking

Rookgedrag
Het aantal rokers11 is in Nederland weliswaar gestaag gedaald, maar is nog steeds hoog 
vergeleken met ons omringende landen (Polder en Van der Lucht 2010). Gemiddeld rookt 
28,7% van de bevolking van 12 jaar en ouder (Mulder 2010a). Vooral in het noorden van 
het land is een hoog percentage rokers te vinden, bijvoorbeeld in Groningen (31,3%) en 
Drenthe (32,2%), maar ook de meer stedelijke regio’s Twente en ZuidLimburg scoren 
hoog. Het aandeel zware rokers onder de bevolking van 12 jaar en ouder is in Nederland 
7,1% procent; dit komt vooral in enkele stedelijke regio’s voor. Deze regionale verschillen 
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zijn toe te schrijven aan regionale verschillen in leeftijdsopbouw en sociaaleconomi
sche status.
Tot voor kort kende de stedelijke bevolking het grootste aandeel rokers (zie tabel 7.3). 
De dalende tendens is overal zichtbaar, behalve in de kleine afgelegen dorpen. Onder de 
bewoners van kleine dorpen bij de stad levert deze dalende tendens het laagste aandeel 
rokers op, wat opnieuw te maken kan hebben met een relatief groot aandeel hogestatus
groepen.

Tabel 7.3

Rokena, Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, naar dorpstype, 1997-2008 (in procenten)

 stad
groot dorp bij 
stad

klein dorp bij 
stad

groot afgele-
gen dorp 

klein afgele-
gen dorp Nederland

1997 28,9 30,4 24,2 29,9 22,8 28,0b

2000 26,5 20,9 24,4 23,7 23,7 25,4
2003 27,4 22,3 20,7 26,4 25,0 26,3c

2005 26,1 23,0 20,0 25,2 23,7 25,2b

2008 24,5 24,6 19,8 21,7 23,0 23,9

a Rookt gemiddeld één of meer sigaretten per dag.
b Significant (p < 0,05) in bivariate analyse (chi-kwadraat).
c Significant (p < 0,05) in multivariate analyse met correctie voor geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau.

Bron: cbs (pol s’97-’08, gewogen data) scp-bewerking

Vaccinaties
Religieuze overtuigingen liggen ten grondslag aan het weigeren van vaccinaties door 
gereformeerde bewoners van de zogenoemde Bible Belt.12 In dit gebied worden bijvoor
beeld de meeste gemeenten met een dk t pvaccinatiepercentage van zuigelingen tussen 
de 80% en 95% gevonden, terwijl de rest van Nederland ruim boven de 95% ligt (Van Lier 
et al. 2012). Doordat gelijkgestemden hier niet alleen ruimtelijk geclusterd wonen maar 
ook in sterke sociale gebondenheid leven, is sprake van verhoogde kans op epidemieën, 
zoals in het afgelopen decennium regelmatig is gebleken (Zwakhals et al. 2012).

7.4 Zorgvoorzieningen dichtbij en veraf

Waar grote bewonersconcentraties zijn, zijn vanzelfsprekend ook de doelgroepen van 
de (medische) zorg getalsmatig groter. De keuze om zorgvoorzieningen bij grote bevol
kingsconcentraties te situeren, heeft als consequentie dat er op het platteland minder 
voorzieningen worden aangeboden. De koppeling met stedelijk gebied geldt in sterke 
mate voor grote zorgvoorzieningen zoals ziekenhuizen. Ook voor de eerstelijnszorg is 
in grote dorpen een concentratie te zien (zie § 7.4.2). Daarnaast heeft schaalvergroting 
binnen de gezondheidszorg meegebracht dat hier en daar zorglocaties zijn weggevallen. 
Betekent dit alles dat zorgvoorzieningen voor plattelandsbewoners onvoldoende bereik
baar13 zijn en misschien ook minder gebruikt worden? In deze paragraaf bekijken we 
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dit voor een aantal voorzieningen.14 De voorzieningen waarvoor de bereikbaarheid en/
of reistijd een belangrijk gegeven of zelfs kwaliteitscriterium zijn, worden behandeld in 
paragraaf 7.4.1. Meer gespecialiseerde zorgvoorzieningen krijgen hun plek in paragraaf 
7.4.2.

7.4.1 Zorg dichtbij

Waar verschillende hulpverleners (professioneel en informeel) geacht worden 
samenhangende zorg te bieden, is een centrale rol toebedeeld aan de huisartsen in 
samenwerking met wijkverpleegkundigen. Ook om een andere reden hecht het huidige 
kabinet waarde aan een huisarts dicht bij huis. Met een goed uitgeruste, goed bereikbare 
eerstelijnszorg zouden kosten kunnen worden bespaard: patiënten hebben minder vaak 
dure specialisten nodig en ze kunnen tot op hogere leeftijd thuis blijven wonen.

Huisartsen in het Noorden minder dicht gezaaid en minder goed bereikbaar
Huisartsen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Het huisartsenaanbod is tamelijk 
ongelijkmatig over het land verspreid (Hingstman en Kenens 2012). Stedelingen kunnen 
in een straal van 3 kilometer veertien huisartsen bereiken, voor bewoners in grote dor
pen is dit drie en in kleine kernen gemiddeld circa anderhalve huisarts (zie hoofdstuk 6). 
Het huisartsenaanbod is sterk gerelateerd aan de bevolkingsdichtheden, waardoor in 
dunbevolkte regio’s een kleiner huisartsenaanbod volstaat. Friesland, Drenthe, Zeeland 
en Limburg zijn regio’s met een relatief klein aantal inwoners per huisartsfte, vergele
ken met het landelijke gemiddelde in 2010 van 2371 inwoners per huisartsfte (Van der 
Velden et al. 2011). In een krimpgebied als de Eemsdelta blijft het aantal patiënten per 
huisartsfte ver onder het normaantal van 2350 (Companen 2009). Gemiddeld genomen 
heeft het Nederlandse platteland op dit moment dus geen tekort aan huisartsen, zoals 
rurale gebieden elders in Europa (w ho 2009: 122).
Kijkend naar de vergrijzing is echter de verwachting dat de zorgvraag zal toenemen, 
terwijl tegelijkertijd een grote groep huisartsen met pensioen zal gaan. Het aanbod aan 
huisartsen stijgt wel, maar de daadwerkelijk geleverde zorg stijgt minder hard doordat 
veel huisartsen parttime gaan werken (Deuning 2011). De verwachting is al met al dat de 
vraag harder zal stijgen dan het aanbod, waardoor er in 2020 tekorten zullen optreden 
(Bakker et al. 2005). In Noord en OostGroningen zijn nu al zorgen over de huisartsen
zorg, aangezien er problemen zijn om huisartsvacatures te vervullen en er binnen drie 
jaar negentien huisartsen (van de 275) de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken 
(Nijdam 2011). Verder blijkt uit onderzoek onder pas afgestudeerde huisartsen dat zij zich 
bij voorkeur in verstedelijkte plattelandsgebieden vestigen (Van de Velden et al. 2003), 
liever dan in afgelegen gebieden (of in sterk stedelijk gebied).
Met betrekking tot de toegankelijkheid geldt als vuistregel een reistijd van hoog
uit vijftien minuten waarbinnen de huisarts bereikbaar moet zijn. Bijna iedereen in 
Nederland heeft een huisarts binnen vijftien minuten van het woonadres; voor vijf op 
de 10.000 inwoners gaat dit niet op. In de gebieden die niet voldoen aan deze vijftien
minutengrens wonen ongeveer 8000 mensen (Deuning 2012a). De langste reistijden 
doen zich voor in de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) en in 
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Flevoland. In de periode 20052008 had gemiddeld 73% van de bevolking minstens één 
keer per jaar  contact gehad met een huisarts. In Noord en OostNederland gaan inwo
ners minder vaak dan gemiddeld naar de huisarts, in Friesland bijvoorbeeld gaat 68% van 
de bevolking minstens één keer per jaar (Mulder 2010c). Mogelijk spelen de lange afstan
den hierbij een rol.
Daarnaast functioneren huisartsen steeds vaker in een groepspraktijk (Hingstman en 
Kenens 2012), een vorm van schaalvergroting die het aantal praktijken en daarmee de 
bereikbaarheid op het platteland nadelig kan beïnvloeden. Buiten kantooruren zijn 
mensen aangewezen op een centrale huisartsenpost of spoedeisendehulppost. Reistij
den van twintig minuten (met de auto) zijn dan geen uitzondering.

Tabel 7.4 laat zien dat mensen op het platteland gemiddeld genomen minder de huisarts 
bezoeken dan in de stad. Bij kleine afgelegen dorpen is huisartsenbezoek significant la
ger en lijkt sprake van een dalende tendens. Bij deze analyses is rekening gehouden met 
de verschillen in bevolkingsopbouw. Er zijn geen voor de hand liggende verklaringen 
voor deze verschillen.

Tabel 7.4

Bezoek aan de huisarts in de twee maanden voorafgaand aan het onderzoek, Nederlandse bevolking 

van 12 jaar en ouder, naar dorpstype, 1997-2008 (in procenten)

 stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen 

klein dorp 
afgelegen Nederland

1997 35,5 32,8 29,6 34,9 31,9 34,5a

2000 36,0 34,0 33,2 33,0 31,5 34,9 a

2003 35,0 28,7 34,7 33,8 28,5 33,7b

2005 32,3 29,0 29,7 31,3 29,7 31,5
2008 33,8 29,9 37,1 33,2 29,0 33,0 b 

a Significant (p < 0,05) in bivariate analyse (chi-kwadraat).
b Significant (p < 0,05) in multivariate analyse met correctie voor geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau.

Bron: cbs (pol s’97-’08) scp-bewerking

Spoedeisende hulp, een blijvende zorg
De meeste vragen om spoedeisende medische hulp komen bij de huisarts terecht, zowel 
binnen als buiten kantoortijd. De verwachting is dat dit aandeel met de uitbreiding 
van het aantal huisartsenposten zal toenemen (i zg 2004a). Aannemelijk is dat fysieke 
bereikbaarheid een rol zal spelen bij de keuze van mensen om naar de huisartsenpost of 
naar de afdeling Spoedeisende Hulp (seh) van een ziekenhuis te gaan.
De landelijke normen voor de aanrijtijd van hulpdiensten zijn op het platteland niet 
altijd haalbaar (P10 2012). De vijftienminutennorm, de tijd waarbinnen een ambulance 
vanaf de standplaats de meldingsplek moet hebben bereikt, wordt gemiddeld bij 2% van 
de Nederlanders niet gerealiseerd, en in de regio’s Zeeland en Friesland bij ruim 6% van 
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de mensen niet (Mulder et al. 2012). Een onderzoek naar de Zeeuwse situatie heeft 
i ntussen geleid tot een extra ambulancestandplaats om meer ritten binnen de normtijd 
te kunnen laten plaatsvinden (Van Kooten et al. 2012).
Een andere beleidsregel stelt dat iedere Nederlander binnen 45 minuten na melding van 
een spoedeisendehulpvraag door een ambulance naar een seh vervoerd kan worden. 
Dit moet worden gerealiseerd door spreiding van de in 2011 beschikbare 214 ambulan
cestandplaatsen en 98 sehlocaties. Dit lukt in enkele gebieden niet, voornamelijk de 
Waddeneilanden, waar de aanrijtijden boven de 45 minuten liggen. Hierdoor kunnen 
circa 57.000 inwoners niet binnen de normtijd per ambulance een seh bereiken (Gies
bers en Kommer 2012).
Mensen kunnen ook met de eigen auto of voor elkaar een spoedrit verzorgen. Per privé
auto kan 99,2% van de Nederlandse bevolking een seh van een ziekenhuis binnen 
30 minuten bereiken. Ongeveer 0,8% (128.000 mensen) heeft meer dan 30 minuten reis
tijd nodig. Deze mensen wonen in gebieden die voor een groot deel tot het platteland 
worden gerekend: de Waddeneilanden, ZeeuwsVlaanderen, SchouwenDuiveland en 
enkele delen van Friesland en NoordGroningen (Zwakhals 2004a).
In een evaluatie van de spoedeisende hulp (igz 2004b) concludeert de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg dat de afname van het aantal seh’s van ziekenhuizen en de verande
rende organisatie van de huisartsenzorg een keerzijde hebben: in sommige gebieden 
heeft dit tot een langere reisafstand voor spoedeisende medische hulp geleid.

7.4.2 Zorg op afstand

De zorgvoorzieningen waarbij de nabijheid van de voorziening minder belangrijk is en er 
geen normafstanden of tijden bestaan, worden hier geschaard onder de noemer zorg op 
afstand. Het aanbod van thuiszorg, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen 
is gerelateerd aan het draagvlak in het verzorgingsgebied, waardoor vanzelfsprekend 
gemeenten met meer bewoners ook meer van deze voorzieningen aanbieden.

Thuiszorg wordt beperkt afgenomen in kleine dorpen
Thuiszorg (d.w.z. huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging of verpleging) 
is een verzamelnaam voor verschillende soorten zorg en hulp bij mensen thuis en is 
bedoeld voor onder andere ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met 
een lichamelijke of verstandelijke handicap. Jaarlijks maken ruim 600.000 mensen van 
18 jaar en ouder gebruik van thuiszorg. Ongeveer driekwart van deze mensen is 70 jaar 
of ouder (De argumentenfabriek 2012) Thuiszorg is bedoeld om de hulpbehoevende 
in staat te stellen zich te redden in de thuissituatie en om zo mogelijk een opname in 
het verpleeghuis te voorkomen. Er worden extra wijkverpleegkundigen ingezet, die in 
wijken en plattelandsgebieden waar sprake is van sociaaleconomische en gezondheids
achterstanden, een belangrijke schakel vormen voor wijkbewoners op het terrein van 
preventie, zorg, wonen en welzijn (v ws 2011).
In het gebruik van thuiszorg is er op landelijk niveau een toename zichtbaar in de 
 periode 19972003, gevolgd door een afname in de periode 20032008 (zie tabel 7.5). 
De cijfers voor de dorpen laten allerlei fluctuaties zien; de verschillen zijn zo klein 
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dat ze nauwelijks enige betekenis hebben. Wel lijken de bewoners van kleine dorpen 
 systematisch minder gebruik te maken van thuiszorg dan bewoners van grote dorpen, 
wat goed zou kunnen samenhangen met het feit dat hier minder mensen met matige of 
ernstige beperkingen wonen (zie figuur 7.4). Dit past in het beeld dat kwetsbare ouderen 
vaker in de grote centrumdorpen wonen en ouderen met een betere gezondheid in de 
kleine dorpen wonen (Lammerts et al. 2006). Daarbij kan het ook een kwestie van ver
schil zijn in aanbod van thuiszorg en beschikbaarheid van informele hulp.

Tabel 7.5

Gebruik van thuiszorg in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek, Nederlandse bevolking van 

12 jaar en ouder, naar dorpstype, 1997-2008 (in procenten)

 stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen 

klein dorp 
afgelegen Nederland

1997 3,5 3,7 3,8 3,4 2,5 3,4
2000 3,7 4,2 3,0 3,7 4,0 3,8a

2003 4,3 3,6 3,4 5,5 3,8 4,2
2005 4,4 3,7 2,6 3,6 2,8 4,0 a 
2008 3,6 4,5 1,8 4,8 4,0 3,7

a Significant (p < 0,05) in multivariate analyse met correctie voor geslacht, leeftijd en 
opleidingsniveau.

Bron: cbs (pol s’97-’08) scp-bewerking

Ziekenhuizen werken steeds vaker met buitenklinieken
Door onder andere schaalvergroting zijn ziekenhuizen van het platteland verdwenen en 
in stedelijke agglomeraties geconcentreerd (Van der Kooij 2003). In het afgelopen decen
nium is het aantal ziekenhuizen als gevolg van fusies aanzienlijk gedaald en daardoor 
is de gemiddelde omvang van het Nederlandse ziekenhuis toegenomen. Doordat steeds 
vaker specifieke functies op één locatie worden geconcentreerd, specialiseren zieken
huizen zich in toenemende mate en wordt het aanbod van ziekenhuiszorg steeds meer 
diffuus. Dit betekent dat sommige ziekenhuizen meer en uitgebreidere functies krijgen 
en andere (vooral de kleinere ziekenhuizen) juist minder. Bijvoorbeeld de sluiting van de 
afdeling verloskunde in het ziekenhuis van Dokkum is hier een gevolg van.
Voor sommige plattelandsbewoners zijn de ziekenhuizen die dagelijkse ziekenhuiszorg 
leveren belangrijk. Dagelijkse ziekenhuiszorg is medischspecialistische diagnostiek 
en behandeling waarvan men frequent gebruik moet kunnen maken. Deze zorg wordt 
geleverd door algemene en academische ziekenhuizen. De algemene ziekenhuizen zijn 
verreweg het grootst in aantal, maar hun aantal neemt af (in 2010 waren er 134 zieken
huislocaties15 tegenover 140 in 2005).
De vuistregel voor de reistijd naar een ziekenhuis is een maximum van 30 minu
ten met de auto (Zwakhals 2004b). Ongeveer 0,4% van de bevolking is langer dan 
30 minuten onderweg naar het dichtstbijzijnde algemene of academische ziekenhuis. 
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Het gaat  voornamelijk om de bewoners van de Waddeneilanden, ZuidwestFriesland en 
 NoordGroningen; plattelandsbewoners dus.
Steeds meer ziekenhuizen openen een buitenpolikliniek om hun verzorgingsgebied te 
vergroten en tegelijkertijd nauwere samenwerking met huisartsen te faciliteren (Kiers 
2010). Hiermee realiseren ze tegelijkertijd een kortere reisafstand voor patiënten en 
bezoekers: de afstand tot een ziekenhuis is gemiddeld 6,4 kilometer, wanneer buiten
poli’s worden meegenomen was de gemiddelde afstand in 2010 4,8 kilometer. In 2005 
was dit 5,2 kilometer (Deuning 2012c). In 2005 waren er 38 van deze buitenpoliklinieken 
(MacGillavry 2005) en in 2010 waren er 88. Vooral sinds 2009 is met 35 nieuwe buiten
poli’s een sterkte toename opgetreden. Een globale scan van de locaties van deze bui
tenpoli’s (op basis van Deuning 2012b) geeft het beeld dat deze vooral in de grote dorpen 
rond de stad zijn gesitueerd.
De analyse van het bezoek van ziekenhuizen en medisch specialisten naar typen plat
teland laat zien dat er een toenemend percentage personen is dat de medische specialist 
consulteerde in de periode 19972008 (zie tabel 7.6). Die trend is vooral te zien in kleine 
dorpen bij de stad. In het ziekenhuisgebruik is geen duidelijke trend te ontdekken.

Tabel 7.6

Gebruik van ziekenhuiszorg en medische specialisten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek, 

Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, naar dorpstype, 1997-2008 (in procenten)

 stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen 

klein dorp 
afgelegen Nederland

medisch specialist
1997 15,6 14,0 10,8 15,7 12,5 14,9a

2000 16,2 14,5 12,1 12,7 12,4 15,1a

2003 17,0 14,4 12,2 17,6 14,7 16,3b

2005 16,3 18,4 14,8 17,0 15,9 16,3
2008 18,0 15,5 16,8 18,1 13,9 17,3b

ziekenhuis
1997 6,0 6,5 4,3 5,5 5,7 5,8
2000 5,6 7,1 5,6 5,3 4,9 5,6
2003 5,8 5,7 6,5 6,1 6,0 5,8
2005 6,2 6,8 5,6 7,1 5,7 6,2
2008 6,7 7,8 5,4 7,2 6,3 6,7

a Significant (p < 0,05) in bivariate analyse (chi-kwadraat).
b Significant (p < 0,05) in multivariate analyse met correctie voor geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau.

Bron: cbs (pol s’97-’08) scp-bewerking

Verpleeg- en verzorgingshuizen in de grote dorpen geconcentreerd
Geografisch gezien zijn verpleeg en verzorgingshuizen sterk verspreid in Nederland. 
Verschillen tussen stad en platteland zijn alleen aangetoond voor verzorgings
huizen (Van der Kooij 2003). Op het platteland zijn er relatief meer dan in de stad: per 
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10.000 inwoners is er 1,2 verzorgingshuis in nietstedelijk gebied versus 0,8 in zeer ste
delijk gebied. Dit is een gevolg van vroegere bouwnormen die gerelateerd waren aan het 
aandeel 75plussers, dat op het platteland groter is dan in de stad. Logischerwijs liggen 
de verzorgingshuizen op het platteland verder uit elkaar dan in de stad: per 10.000 hec
tare zijn er twee verzorgingshuizen in nietstedelijk gebied en 31 in zeer sterk stedelijk 
gebied. Op het platteland zijn ze meestal gelegen in de grotere dorpen. Hierdoor moeten 
ouderen tegen het einde van hun leven vaak verhuizen van het kleine dorp naar de nabij
gelegen grote kern.
In 2002 waren er binnen de 496 gemeenten in Nederland 37 gemeenten zonder ver
zorgingshuis en 299 gemeenten zonder verpleeghuis. Slechts een handjevol plat
telandsgemeenten heeft geen van beide voorzieningen. De 203 gemeenten met één 
verzorgingstehuis en 150 gemeenten met één verpleeghuis zijn in hoofdzaak platte
landsgemeenten (Giesbers 2004; 2005). In 2009 telde Nederland 479 verpleeghuizen, 
1131 verzorgingshuizen en 290 gecombineerde instellingen. Het aantal bewoners van 
verzorgingshuizen heeft sinds de jaren tachtig een daling laten zien, die van verpleeg
huizen zijn toegenomen (Deuning 2009). In het afgelopen decennium zijn er vele woon
zorgcentra opgericht, die vaak een alternatief bieden voor verzorgingstehuizen. Er zijn 
geen gegevens over aantallen en de spreiding ervan, maar aangenomen mag worden dat 
deze vooral bestaansrecht hebben in gemeenten zonder reguliere verpleeg of verzor
gingsplekken.
Een belangrijke actuele trend in verband met verzorging en verpleging is de extra
muralisering: ouderen worden geacht langer zelfstandig te wonen en niet zo snel als 
vroeger naar een verzorgings of verpleeghuis te verhuizen. In het regeerakkoord van 
het kabinetRutte II werd aangekondigd dat het scheiden van wonen en zorg voor nieuwe 
 cliënten versneld wordt ingevoerd. Sinds januari 2013 komen mensen met een lichte 
zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling. In oktober 
2012 werd door staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van v ws het Actieplan 
Extramuralisering aangekondigd, waarin maatregelen zullen staan met betrekking tot 
 cliënten met een zware zorgvraag. De verwachting is dat door deze extramuralisering 
een groot deel van de verzorgingshuizen hun bewoners verliezen, onrendabel worden 
en de deuren zullen moeten sluiten. Volgens een recente prognose zou het gaan om 
800 van de 2000 locaties voor verpleging en verzorging (Berenschot 2013: 224). Overigens 
waarschuwt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat de extramurale voorzieningen 
nog niet gereed zijn terwijl de intramurale voorzieningen inmiddels volop worden afge
bouwd (rv z 2012).
Als er in een dorp een verzorgingshuis is, is het vaak een van de laatste voorzieningen. 
Voor ouderen in het dorp heeft het lokale verzorgingshuis een belangrijke functie als 
ontmoetingsplek. Ook biedt het verzorgingshuis soms het enige winkeltje in het dorp, 
de mogelijkheid om geld te pinnen, de kapper te bezoeken of een warme maaltijd te 
nuttigen. Met de sluiting van het verzorgingshuis vallen zowel voor de bewoners als voor 
zelfstandig wonende ouderen in het dorp belangrijke voorzieningen en welzijnsactivi
teiten weg (Kenniscentrum WonenZorg 2013).
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7.5 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

We kijken in deze paragraaf wat nadrukkelijker naar de relatie leefomgeving en gezond
heid/zorg in specifieke gebieden: in krimpgebieden vanwege het beeld dat er sprake 
zou zijn van gezondheidsachterstand en achterblijvend zorgaanbod; in mooie gebieden 
vanwege de veronderstelde gunstige effecten van de leefomgeving op het welzijn en 
gezondheid van bewoners. Zoals in paragraaf 1.4 is toegelicht, zoomen we hierbij in op 
bewoners van de kleine afgelegen dorpen: het meest prototypische deel van het plat
teland.

Gezondheid in kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten
Er is weinig bekend over de gezondheidssituatie van plattelandsbewoners in krimp
gebieden. In vergelijking met de rest van Nederland kenmerken de krimpregio’s16 zich 
door een oudere bevolking, met een gemiddeld lagere sociaaleconomische status. 
Vanwege de combinatie hiervan met een grotere afstand tot zorgvoorzieningen is het 
denkbaar dat de plattelandsbevolking in krimpgebieden er qua gezondheid slechter aan 
toe is dan in de overige dorpen.
Het r i v m heeft in een onderzoek geconstateerd dat de gezondheidstoestand van bewo
ners in krimpgebieden achteruit lijkt te gaan, althans in de g gd regio’s Parkstad Lim
burg, ZeeuwsVlaanderen en de Eemsdelta (Verweij en Van der Lucht 2011). 17 De sterfte 
is er bijvoorbeeld hoger dan gemiddeld in Nederland, en in Parkstad Limburg en in 
mindere mate in ZeeuwsVlaanderen is de ervaren gezondheid minder goed dan in de 
rest van Nederland. In de plattelandsregio’s ZeeuwsVlaanderen en de Eemsdelta hangen 
deze verschillen grotendeels samen met de bevolkingsopbouw. Voor het grotendeels 
stedelijke Parkstad Limburg blijven na correctie voor deze demografische verschillen de 
relatief hogere sterftecijfers en slechtere ervaren gezondheid bestaan.
In dit onderzoek hebben we op enkele van deze punten de bewoners van de kleine afge
legen dorpen in krimpgemeenten18 (zie §1.4) vergeleken met bewoners van vergelijkbare 
dorpen in gemeenten met een stabiele of groeiende bevolking (zie tabel 7.7). Gebleken 
is dat het geen verschil maakt voor de ervaren gezondheid van bewoners of het kleine 
afgelegen dorp in een krimpgemeente ligt of niet. Wel lijkt het verschil te maken voor 
de leef stijlen, in de zin dat het bewegen van bewoners van dorpjes in krimpgemeenten 
gunstiger is.
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Tabel 7.7

Indicatoren van gezondheid en leefstijl, bewoners van 12 jaar en ouder in kleine afgelegen dorpen, 

krimp- en overige gemeenten, 2008 (in procenten)

 
goed ervaren 
gezondheid

fysieke 
gezondheid 
(normscorea) 

psychische 
gezondheid 
(normscorea)

gezond 
bewegen roken

alcohol-
gebruik

alle kleine afgelegen dorpen 91,7 50,8 54,5 58,6 23,0 26,7
in krimpgemeenten 91,8 51,7 55,1 66,7b 20,6 -
in gemeenten zonder krimp 91,7 50,8 54,5 57,9 23,3 27,4

a Gestandaardiseerde scores met een gemiddelde in de bevolking van 50 en een standaardafwijking 
van 10: een hogere waarde geeft een beter functioneren weer. 

b Significant verschil t.o.v. alle kleine afgelegen dorpen (t-toets, p<0.05)
- Te kleine aantallen in de cel

Bron: cbs (pol s’08) scp-bewerking

Dorpen met een bijzonder mooie ligging
In een landschappelijk fraaie omgeving, veronderstellen we, zijn bewoners meer 
geneigd om er regelmatig op uit te gaan voor een recreatieve wandel of fietstocht in de 
omgeving. De extra beweging die mensen op deze manier krijgen, zal zich misschien 
vertalen in een betere gezondheidssituatie. Een positieve relatie is er ook doordat men
sen waarde hechten aan groen en ruimte in hun woonomgeving (Van Dam et al. 2003) 
en doordat een groene omgeving bijdraagt aan hun ervaren welzijn (De Vries et al. 2011). 
Daarnaast vertonen dorpen bij mooie natuurgebieden meer groei en economische bloei 
(Deller et al. 2001), wat via stijgende huizenprijzen zorgt voor instroom van relatief oude 
maar welgestelde bewoners, die voor hun leeftijd relatief gezond zijn (Elbersen 2001).
Bij vergelijking van bewoners wonend in kleine afgelegen dorpen in mooiere gebieden 
met dorpsbewoners in de minder mooie gebieden is alleen het verschil in gezond bewe
gen significant (zie tabel 7.8). Het bovengemiddeld bewegen in minder mooi landschap 
heeft misschien te maken met functioneel bewegen, bijvoorbeeld fietsen en werken in 
de tuin.
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Tabel 7.8

Indicatoren van gezondheid en leefstijl, bewoners van 12 jaar en ouder in kleine afgelegen dorpen, 

naar ligging, naar dorpstype, 2008 (in procenten en normscores)b

 
goed ervaren 
gezondheid

fysieke 
gezondheid 
(normscorea) 

psychische 
gezondheid 
(normscorea)

gezond 
bewegen roken 

alcohol-
gebruik 

alle kleine afgelegen dorpen 91,7 50,8 54,5 58,6 23,0 26,7
bijzonder mooie ligging 92,4 51,0 54,8 56,0 20,8 29,9

minder mooie ligging 90,7 50,6 54,2 62,0b 26,1 21,6

a Gestandaardiseerde scores met een gemiddelde in de bevolking
b Significant verschillend t.o.v. alle kleine afgelegen dorpen (t-toets, p<0.05) 

Bron: cbs (pol s’08) scp-bewerking

7.6 Slotbeschouwing

In dit hoofdstuk toonden we een breed beeld van de veranderingen en verschillen in de 
gezondheid en de zorgvoorzieningen in de verschillende typen dorpen en steden. Daar
bij hebben we vooral de thema’s van het kabinetsbeleid belicht: gezondheidsverschillen, 
gezonde leefstijl en zorg dichtbij. Het beleid beoogt een reductie van gezondheidsver
schillen (specifiek sociaaleconomisch bepaalde gezondheidsverschillen) en verbetering 
van de leefstijl van Nederlanders, zoals meer sporten, minder roken en gezonder eten 
en drinken. Op het terrein van zorg en welzijn streeft het huidige kabinet naar het 
 organiseren van langdurige zorg in de buurt van de hulpbehoevende, maar ook naar een 
concentratie van ziekenhuiszorg. Alleen deze laatste beleidsdoelen hebben een expli
ciete geografische dimensie.
De verschillen tussen de verschillende dorpstypen zijn niet groot en zijn in grote lijnen 
terug te brengen tot demografische en sociaaleconomische verschillen. Zo rapporte
ren de bewoners van kleine dorpen iets meer tevredenheid over hun fysieke gezond
heid. Deze dorpen hebben een iets minder vergrijsde populatie dan grote dorpen, waar 
waarschijnlijk selectieve migratie aan ten grondslag ligt (zie § 5.2.1). De ouderen met 
gezondheidsklachten verhuizen immers naar de grotere dorpen met een ruimer aanbod 
aan seniorenwoningen en zorgvoorzieningen (Lammerts et al. 2006). Pensioenmigran
ten dragen bij aan het ontstaan van concentraties van welvarende, relatief jonge oude
ren met minder beperkingen en een beter ervaren gezondheid in kleine dorpen bij de 
stad (Thissen 2011a). De gezonde ouderen blijven, zeker onder invloed van het huidige 
beleidsdenken over scheiding van wonen en zorg, in de kleine dorpen wonen. Toch zal 
zich in kleine dorpen waar de ouderen zich nu nog prima redden op termijn een gezond
heidsomslag voordoen. Veel van deze ouderen krijgen binnen een termijn van vijf à tien 
jaar te maken met beperkingen en gaan daardoor een (flinke) zorgbehoefte ontwikkelen.
Op sommige punten speelt de woonplaats wel een significante rol bij de gezondheid 
van plattelandsbewoners. In de afgelegen dorpen hangt de woonplek bijvoorbeeld posi
tief samen met de geestelijke gezondheid, zelfs na correctie voor sociaaleconomische 
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kenmerken. Een verklaring hiervoor kan liggen in de restauratieve functie van groene 
ruimte en natuur (Van den Berg et al. 2003 ; Roe en Aspinall 2011) of in de veiligheid die 
een vertrouwde gemeenschap biedt.

De bereikbaarheid van zorg en welzijnsvoorzieningen is al jaren een belangrijk be
leidsdoel. Door de overheveling van extramurale zorg van de aw bz naar de Wmo zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor zorg en welzijn en kunnen zij dit in grote mate naar 
eigen inzicht organiseren. Hierdoor kan de beschikbaarheid van voorzieningen per ge
meente sterk uiteen gaan lopen, en dit blijkt ook zo te zijn. Uit de eerste evaluatie van de 
Wmo (De Klerk et al. 2010) komt het beeld naar voren dat het voor ouderen en hulpbe
hoevende in plattelandsgemeenten wel eens moeilijker zou kunnen zijn om zelfredzaam 
te blijven, vergeleken met ouderen in stedelijk gebied.
De overheid geeft de huisarts een centrale rol in het medische beleid van de ‘zorg nabij’ 
de hulpbehoevende. Dat betekent dat er voldoende huisartsen moeten zijn en dat ze voor 
iedereen bereikbaar moeten zijn. Op dit punt zijn er op landelijk niveau nog geen veront
rustende geografische verschillen gevonden, maar in enkele regio’s zijn er wel zorgen 
over. Met de vergrijzing van de beroepsgroep en de tegelijkertijd toenemende zorgvraag 
zou ook Nederland lokaal te maken kunnen krijgen met tekorten aan huisartsenaanbod 
op het platteland, zoals in andere Europese landen. Daarnaast is de ruimtelijke spreiding 
van centrale huisartsenposten, die buiten de kantooruren de eerstelijnszorg moeten 
leveren, vanuit de afgelegen dorpen bezien veel minder gunstig.
Onder invloed van de extramuralisering, de veranderingen in de Wmo en het denken in 
termen van burgerparticipatie wordt er volop geïnnoveerd en geëxperimenteerd in de 
zorg voor ouderen en mensen met een beperking (Kranendonk en Driest 2009). Zo ont
staat er een breed palet aan particuliere initiatieven op het terrein van wonen en zorg. 
Naast fysieke plekken waar zorg wordt geleverd (zoals zorgboerderijen en zorgvilla’s) 
en vraagafhankelijke collectieve vervoersdiensten gaat het om nieuwe samenwerkings
verbanden (bv. zorgcoöperaties, buurtnetwerken) en nieuwe initiatieven om vraag en 
aanbod lokaal samen te brengen. Deze particuliere en vaak ook informele initiatieven 
zijn misschien belangrijkere hulpbronnen voor het leefbaar houden van dorpen en de 
zelfredzaamheid van de bewoners. Voor het monitoren van gezondheid, welzijn en zorg 
in de dorpen is het des te belangrijker om naast de formele zorg zicht te houden op (de 
effectiviteit en continuïteit van) deze Wmoinitiatieven.

Noten

1 We onderscheiden grote dorpen bij stad, kleine dorpen bij stad, grote afgelegen dorpen, kleine 

afgelegen dorpen, met de stad als referentiecategorie (zie hoofdstuk 1).

2 De p ol sgegevens betreffen zelfrapportages: wanneer bijvoorbeeld gesproken wordt over het be

zoeken van de huisarts, dan zijn de gegevens afkomstig van de respondenten en niet van officiële 

registraties.

3 Gegevens van het r i v m zijn verzameld in het kader van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 

(v t v) en toegankelijk via het Nationaal Kompas Volksgezondheid (www.nationaalkompas.nl) en de 

Nationale Atlas Volksgezondheid (www.zorgatlas.nl).
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4 Waar in dit hoofdstuk naar regio’s verwezen wordt, worden Gezondheidsregio’s in de Nationale Atlas 

Volksgezondheid/Volksgezondheid Toekomst Verkenning bedoeld. Deze data zijn toegankelijk via 

www.zorgatlas.nl respectievelijk www.nationaalkompas.nl. De naamgeving van deze g gd regio’s 

komt niet (volledig) overeen met die van de corop regio’s die in sommige andere hoofdstukken zijn 

gebruikt.

5 Cijfer gebaseerd op gegevens over de periode 20052008.

6 Gestandaardiseerde korte vragenlijst (sf 12) voor meten van kwaliteit van leven via de dimensies 

lichamelijk gezondheid en geestelijke gezondheid (van Campen et al. 2006). 

7 Merk op dat de beweegnorm voor 65plussers aangepast is en dat zij eerder aan de norm voldoen 

(Den Draak en van Campen 2008).

8 Gezondheidsschade treedt al bij matig alcoholgebruik op (Trimbos 2010). Maatschappelijke schade is 

ook aangetoond: onder plattelandsjongeren (1318 jaar) bestaat een duidelijke relatie tussen omvang 

van alcoholgebruik en frequentie van cafébezoek enerzijds en delinquent gedrag anderzijds (Wee

nink 2011b).

9 Onder overmatige en zware drinkers wordt verstaan: personen die gemiddeld per dag drie of meer 

(mannen) of twee of meer (vrouwen) glazen alcohol drinken (overmatig drinken) of personen die 

minstens één keer per week zes of meer glazen alcohol op één dag drinken (zwaar drinken) (Trimbos

instituut 2011).

10 Vanwege de relatief kleine aantallen drinkers in de steekproef zijn verschillen tussen dorpstypen bij 

toetsing nergens significant.

11 Iemand wordt als roker gedefinieerd wanneer deze persoon zelf aangeeft wel eens te roken.

12 De Bible Belt vormt een strook van de Zeeuwse eilanden via het ZuidHollandse, westelijk Brabantse 

en Utrechtse platteland naar de NoordVeluwe en de kop van Overijssel. In dit gebied wonen veel 

streng gereformeerden en aanhangers van confessionele partijen en in die kringen bestaat weer

stand tegen het (volledig) uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma.

13 De bereikbaarheid van huisarts, apotheker en fysiotherapeut (m.b.v. nabijheidsstatistiek) wordt in 

hoofdstuk 6 behandeld. 

14 De keuze is gebaseerd op de beschikbaarheid van gegevens en het belang van de voorzieningen 

(omvang van de groep gebruikers).

15 Categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zijn hier buiten beschouwing gelaten.

16 De krimpregio’s die door het ministerie van bz k zijn geïdentificeerd, zijn de Groningse regio’s de 

Eemsdelta, OostGroningen, de Marne, de Limburgse regio’s, Parkstad Limburg, MaastrichtMergel

land, MaastrichtWestelijke Mijnstreek en ZeeuwsVlaanderen.

17 Nietonderzochte factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor de verschillen in gezondheid tus

sen de krimpregio’s en de rest van Nederland zijn bijvoorbeeld verslechtering van de leefomgeving, 

zoals een afname van sociale cohesie of een aantasting van het zorgvoorzieningenaanbod. Ook 

selectieve migratie van meer kansrijke groepen kan bijdrage aan regionale gezondheidsverschillen.
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8 Ons kent ons, tot op zekere hoogte

Lotte Vermeij

– In vergelijking met stedelingen hebben dorpsbewoners meer en prettiger contact met 
buren en buurtgenoten. Het verschil is vooral aanzienlijk bij jongvolwassenen.

– In vergelijking met stedelingen hebben bewoners van afgelegen dorpen iets meer 
contact met familie en iets minder met vrienden.

– Dorpsbewoners helpen hun buren niet vaker dan stedelingen en ze voelen zich vrijwel 
even vaak sociaal geïsoleerd.

– De lokale samenhang in de dorpen is het sterkst in Overijssel en het minst sterk in 
Flevoland.

– In vergelijking met stedelingen hebben dorpsbewoners (vooral van de grote afgelegen 
dorpen) veel moeite met het idee migranten als buren te krijgen.

– In vergelijking met stedelingen vinden veel dorpsbewoners dat er te veel migranten in 
Nederland wonen. Dit aandeel nam in de dorpen recent toe, terwijl dit bij stedelingen 
gelijk bleef.

– Toch voelen migranten in de dorpen zich meer thuis in Nederland dan migranten in 
de stad. In de kleine afgelegen dorpen hebben migranten bovendien veel contact met 
buren.

Wie geld of emotionele steun nodig heeft of wie iets leuks wil gaan doen, wendt zich 
meestal tot vrienden of familie, maar voor het spreekwoordelijke kopje suiker of een 
praatje is een goede buur beter dan een verre vriend (Henning en Lieberg 1996; Wellman 
en Wortley 1990; Wellman 1996). Buren zijn daarbij belangrijk voor een ongestoord 
woongenot of als er acute hulp nodig is. De waarde van goede contacten in de buurt 
blijkt uit tal van onderzoeken. Wie in een buurt woont waar bewoners prettig met elkaar 
omgaan, voelt zich over het algemeen relatief gezond (Mohnen 2011), gelukkig (Mars en 
Schmeets 2011) en veilig (Wittebrood 2008) en ervaart weinig problemen met vervoer 
(Vermeij en Mollenhorst 2008). De overheid verwacht veel van de lokale gemeenschap. 
In de Wmo – die betrekking heeft op de zorg voor kwetsbare groepen – staat het verster
ken van de buurtsamenleving voorop.
Stedelingen en dorpsbewoners zijn het erover eens: het platteland is gezellig (Steen
bekkers et al. 2008). Bewoners roemen de onskentonsmentaliteit en het feit dat 
mensen wat voor elkaar over hebben (Simon et al. 2007). Het beeld van de hechte dorps
gemeenschap heeft zijn oorsprong in de geschiedenis, toen het contrast tussen stad en 
platteland groot en duidelijk was (Tönnies 1887; Wirth 1938). Die scherpe tegenstelling 
is verdwenen. Dankzij de auto brengen plattelandsbewoners een groot deel van hun 
dagelijks leven door buiten het dorp en binnenshuis kiezen ze uit hetzelfde mediare
pertoire als stedelingen. Door de vele verhuizingen draagt daarbij het merendeel van de 
Nederlanders ervaringen met beide soorten woonmilieus met zich mee (Steenbekkers 
et al. 2008). Als gevolg van deze ontwikkelingen is lang niet meer iedereen bij het dorp 



230

de d orpenmonitor

betrokken, en wie dat wel is, kiest daarvoor zijn eigen doel en zijn eigen gezelschap. 
Vooral veel oudere plattelandsbewoners bezien de ontwikkelingen met nostalgie, 
maar dat de sociale controle minder werd, vervult ook veel bewoners met opluchting, 
want moderne plattelandsbewoners hechten net als stedelingen sterk aan privacy en 
 individuele vrijheid (Simon et al. 2007).
Dit hoofdstuk schetst de manier waarop buren en buurtgenoten met elkaar omgaan in 
de verschillende typen dorpen en de ontwikkelingen die zich in dit opzicht in de periode 
19982009 hebben voorgedaan. Ook zal het hoofdstuk aan de orde brengen in hoeverre 
dorpsbewoners in krimpgemeenten anders met elkaar omgaan dan dorpsbewoners 
elders, en in hoeverre bewoners van dorpen met een bijzonder mooie ligging zich 
onderscheiden van de minder mooi gelegen dorpen. Ten eerste komen contacten tussen 
buren en burenhulp aan de orde. Vervolgens wordt de vraag besproken wie deelnemen 
in de dorpsgemeenschap en wie hier – al dan niet vrijwillig – buiten vallen. Vooral de 
komst van migranten kan op het platteland voor spanningen zorgen.

8.1 Goede buren

8.1.1 Lokale samenhang op hoog peil

Eerder onderzoek liet al zien dat plattelandsbewoners meer gemeenschap in de buurt 
ervaren dan stedelingen (Kloosterman et al. 2011; Vermeij en Mollenhorst 2008). Ook uit 
de hier gebruikte gegevens blijkt dat duidelijk (zie tabel 8.1). In vergelijking met stedelin
gen geven plattelandsbewoners aan dat er veel en prettig contact is tussen buurtgenoten. 
Het aandeel bewoners dat rapporteert dat buurtgenoten elkaar nauwelijks kennen, is in 
stedelijk gebied driemaal zo groot als in kleine dorpen. Bij de overige stellingen verschil
len de dorpsbewoners minder sterk van stedelingen. Hierbij is het goed te bedenken 
dat de stellingen subjectief zijn: als stedelingen dezelfde hoeveelheid contact eerder als 
‘veel’ betitelen dan plattelandsbewoners (een plausibele veronderstelling) zijn de feite
lijke verschillen tussen stad en platteland groter dan ze hier lijken.
Het verschil tussen stad en platteland word deels veroorzaakt door het feit dat stads
bewoners vaker in flats, appartement of bovenwoningen wonen. Van de stedelingen 
die de trap of lift moeten nemen om hun voordeur te bereiken (en die dus minder zicht 
hebben op buren), heeft 31% veel contact met andere buren dan de directe buren. Van 
stedelingen met een voordeur op de begane grond is dit 42%, waarmee ze een stuk dich
ter bij plattelandsbewoners komen. Toch, als we alleen de mensen vergelijken met een 
voordeur op de begane grond, blijven alle plattelandstypen significant verschillen van de 
stad en kleine dorpen van de grote dorpen.
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Tabel 8.1

Aandeel dat het (zeer) eens is met verschillende stellingen over indicatoren van lokale samenhanga, 

naar dorpstype, 2009 (in procenten en gemiddelde schaalscore)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

ik heb veel contact met mijn directe buren 52 60b 62b 58b 64b 55
ik heb veel contact met mijn overige buren 38 47b 53b 47b 54b 42
mensen kennen elkaar in deze buurt 
 nauwelijks 25 13b 8b 12b 8b 20
in de buurt gaat men op een prettige 
manier met elkaar om 81 90b 93b 89b 92b 84
ik voel me thuis in deze buurt 84 91b 93b 90b 92b 86
ik ben gehecht aan deze buurt 60 67b 73b 65b 71b 63
ik ben tevreden met de bevolkings-
samenstelling in deze buurt 82 90b 92b 89b 90b 85
totaalscorea 3,5 3,8b 3,8b 3,7b 3,8b 3,6

a Gemiddelde stellingen (vijfpuntsschaal), antwoorden derde stelling omgedraaid (alpha = 0,79).
b Verschilt significant van de stad (t-toets op continue indicatoren, p < 0,05).

Bron: cbs (WoON’09)

Terwijl wetenschappers oorspronkelijk vooral de geïsoleerde ligging en overzichtelijke 
omvang van plattelandsgemeenschappen verantwoordelijk hielden voor de sterke 
gemeenschap, heeft meer recent het idee opgang gevonden dat de sterkere sociale ver
bondenheid van plattelandsbewoners vooral toe te schrijven is aan de relatieve stabiliteit 
van gemeenschappen (Sampson 1988). Uit analyses (niet in tabel) blijkt inderdaad dat het 
feit dat plattelandsbewoners langer op dezelfde plek wonen (zie hoofdstuk 5) bijdraagt 
aan de sterke lokale samenhang. Verder speelt een rol dat op het platteland meer gezin
nen, ouderen en gelovigen wonen: groepen die relatief veel lokale samenhang ervaren. 
Deze factoren kunnen de verschillen tussen de stad en de dorpen niet helemaal verkla
ren. Ook wanneer plattelandsbewoners en stedelingen op deze kenmerken hetzelfde 
zouden zijn, zou de lokale samenhang sterker zijn op het platteland, vooral in de kleine 
dorpen. De kleinschaligheid van dorpen lijkt dus wel degelijk een belangrijke rol te 
 spelen.
Het is niet zo dat een afgelegen ligging van dorpen de lokale samenhang versterkt. 
Hoewel de bewoners van de afgelegen dorpen minder op de stad gericht zijn (zie hoofd
stuk 6), vaker gelovig zijn en ook cultureel een meer lokale oriëntatie hebben (zie hoofd
stuk 9), zorgt dit dus niet voor een sterkere lokale gemeenschap. Voor een klein deel 
komt dit doordat de bewoners in de dorpen bij de stad welvarender en hogeropgeleid 
zijn, factoren die óók samengaan met meer ervaren lokale samenhang.
De lokale samenhang is het minst sterk op het platteland van Flevoland en juist sterk in 
de kleine dorpen van Overijssel. Voor een deel hangen de verschillen tussen provincies 
samen met de fysieke kenmerken, zoals de stedelijkheid (van het platteland) en de land
schappelijke aantrekkelijkheid. Als deze verschillen in de analyse worden opgenomen en 
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we de provincies dus vergelijken alsof ze op deze kenmerken hetzelfde zijn, worden de  
verschillen kleiner, maar Flevoland en Overijssel blijven duidelijk de uitersten. Dat de 
lokale samenhang in Flevoland zwak is, kan mogelijk verklaard worden doordat dorpen 
hier een relatief korte geschiedenis hebben. Het tegendeel geldt voor Overijssel, waar 
bewoners bogen op een lange traditie van noaberschap (Simon et al. 2007; Sonnega et al. 
2011). Overigens komen de verschillen grofweg overeen met een vergelijking tussen de 
provincies op een bredere set van aspecten van sociale cohesie (cbs 2010). In deze verge
lijking scoort Overijssel ook hoog, maar Friesland nog iets hoger, omdat de Friezen vaker 
vrijwilligerswerk doen. Flevoland deelt zijn ongunstige positie met Limburg.

Figuur 8.1

Verschillen tussen provincies in lokale samenhang (totaalscore uit tabel 8.1), naar dorpstypea, 2009  

(in gemiddelde schaalscore)

Overijssel

Utrecht

Noord-Holland

Noord-Brabant

Gelderland

Friesland

Limburg

Drenthe

Zuid-Holland

Groningen

Zeeland

Flevoland

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

kleine dorpen

grote dorpen

a De stad is buiten beschouwing gelaten.

Bron: cbs (WoON’09)

Sinds 1998 deden zich geen opzienbarende ontwikkelingen voor in de lokale samenhang 
(zie figuur 8.2). Na een stijging tussen 1998 en 2006 daalde deze samenhang tussen 2006 
en 2009 enigszins. Over de totale periode bezien, nam de lokale samenhang in de stad 
en de grote dorpen toe, terwijl deze in de kleine dorpen weer op hetzelfde niveau kwam. 
De lichte recente afname is alleen significant in de stad en in de grote en kleine afgele
gen dorpen.



ons kent ons, tot op zekere ho o gte

233  

Figuur 8.2

Ontwikkelingen in lokale samenhang (totaalscore uit tabel 8.1), naar dorpstype, 1998-2009  

(in gemiddelde schaalscore)

stad

groot dorp bij stad

klein dorp bij stad

groot dorp afgelegen

klein dorp afgelegen

1998 2002 2006 2009
3,0

3,5

4,0

Bron: cbs (wbo’98 en ’02; WoON’06 en ’09)

8.1.2 Voorzieningen geen voorwaarde voor lokale samenhang

Met betrekking tot de lokale samenhang is ook het voorzieningenaanbod in de 
afgelopen decennia veel besproken. Gevreesd wordt vaak dat het verdwijnen van basis
voorzieningen (zie hoofdstuk 6) ertoe leidt dat bewoners elkaar niet meer ontmoeten. 
Daarbij zouden voorzieningen als ‘kloppend hart van het dorp’ een onmisbare symboli
sche bindende waarde hebben. Aan het sociale belang van voorzieningen wordt steeds 
meer getwijfeld (Thissen en Loopmans 2013; Smit 2009; Gardenier et al. 2011).
Zowel voor stedelingen als voor dorpsbewoners is de straat de belangrijkste plek in het 
contact met buren en buurtgenoten (zie tabel 8.2). Afgezien daarvan is de sociale infra
structuur in dorpen duidelijk anders dan in stedelijke buurten. Dat stedelingen hun 
buren vaker in een portiek of gang ontmoeten, terwijl dorpsbewoners dat vaker doen 
vanuit de tuin, lijkt vooral het gevolg van de fysieke woonsituatie. Verder treffen dorps
bewoners elkaar inderdaad vaker dan stedelingen in voorzieningen: zowel de basis
school als het buurthuis, het café en de sportverenigingen worden door dorpsbewoners 
relatief belangrijk gevonden als ontmoetingsplek. Dat winkels hierop een uitzondering 
vormen, is vooral te wijten aan het feit dat in veel dorpen geen winkel meer is. Als 
degenen die bij deze vraag ‘niet van toepassing’ invulden (en die dus vermoedelijk geen 
winkel in de buurt hebben) buiten beschouwing gelaten worden, bestaat er geen verschil 
tussen dorpen en stad.
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Tabel 8.2

Het belang van plaatsen voor contact met buren en buurtgenoten, aandeel respondenten van 18 jaar 

en ouder dat aangeeft dit (zeer) belangrijk te vinden, naar dorpstype, 2009 (in procenten)a

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

straat 75 75 75 74 75 75
winkelcentrum/ buurtwinkel 54 55 49b 56 47b 53
tuin of tuinpaden 49 57b 59 57b 55 52
sportvereniging 35 38 41 40b 40b 36
recreatieplek/park 35 32 28 35 24b 33
portiek 33 25b 18b 15b 13b 27
speelvoorzieningen 26 29 24 34b 26 27
basisschool 25 27 25 31b 30b 26
buurthuis 15 16 25b 17 28b 18
gang 21 10b 9b 9b 6b 17
café 12 17b 26b 14b 24b 15

a Van respondenten die ‘niet van toepassing’ aangaven, is aangenomen dat de betreffende plek niet 
belangrijk was.

b Significant verschil ten opzichte van de stad (t-toets op continue variabelen gecontroleerd voor 
leeftijd en leeftijd2, p < 0,05).

Bron: cbs (WoON’09 (module Sociaal Fysiek))

Toch lijkt de lokale samenhang niet afhankelijk van het voorzieningenaanbod in de dor
pen. We bekeken de relatie tussen de aanwezigheid van zes voorzieningen (basisschool, 
supermarkt, andere winkel voor dagelijkse levensmiddelen, café, restaurant, cafetaria) 
en de totaalscore voor lokale samenhang (zie tabel 8.1). Noch afzonderlijk, noch in sa
menhang bleek de aanwezigheid van deze voorzieningen een positief verband te hebben 
met de lokale samenhang. Kennelijk passen bewoners zich aan de situatie aan en treffen 
ze elkaar waar dat maar mogelijk is.

8.1.3 Niet meer burenhulp

Het beeld bestaat (niet in de laatste plaats bij plattelandsbewoners zelf ) dat dorpsbewo
ners meer voor elkaar overhebben dan stedelingen (Simon et al. 2007). Eerder onderzoek 
naar steunrelaties trok dit beeld in twijfel (Mollenhorst et al. 2005; De Boer et al. 2005). 
Uit een aantal vragen over hulp tussen buren blijkt dat plattelandsbewoners niet hulp
vaardiger zijn dan stedelingen (zie tabel 8.3). Bewoners van grote dorpen bij de stad zijn 
juist iets minder geneigd om vaak boodschappen te doen voor een bekende in de buurt, 
ook in vergelijking met bewoners van de kleine dorpen bij de stad.
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Tabel 8.3

Hulp aan buren, aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat dit doet, naar dorps-

type, 2010/2011 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

zorg voor planten en post 36 41 32 36 34 36
af en toe boodschappen 14 14 13 10 15 13
vaak boodschappen 4 1a 4 6 6 4
huishoudelijke hulp 2 3 2 1 2 2
minimaal één van de 
 hiervoor genoemde items 37 42 34 39 37 38

a Verschilt significant van de stad (t-toets op continue indicatoren, p < 0,05).

Bron: scp (c v ’10/’11)

Als we kijken naar de informele hulp die mensen belangeloos verlenen aan familie, 
vrienden, bekenden of buren die ziek of gehandicapt zijn, zien we dat dorpsbewoners, 
met uitzondering van de kleine dorpen bij de stad, iets meer informele zorg verlenen 
dan stedelingen (zie tabel 8.4). In de grote dorpen bij de stad heeft dit vooral betrek
king op hulp aan huisgenoten (maar is niet zonder meer te herleiden tot het gegeven dat 
mensen in dorpen vaker in gezinsverband leven dan in de stad). Het aandeel bewoners 
dat informele zorg verleent aan buren is zowel in de stad als op het platteland beperkt. 
Overigens verlenen plattelandsbewoners wel vaker hulp aan anderen via vrijwilligers
organisaties (zie hoofdstuk 9).

Tabel 8.4

Informele hulp aan zieken of gehandicapten, aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en 

ouder dat dit doet, naar dorpstype, 2007 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

hulp aan gezin 3 5a 2 3 3 3
hulp overige familie 7 8 7 9 8 7
hulp aan vrienden of kennissen 2 3 1 1 2 2
hulp aan buren 1 2 2 1 1 1
hulp aan minimaal een van de 
 hiervoor genoemde groepen 11 14 a 10 13 13 a 11

a Significant verschil ten opzichte van de stad (z-toets, p < 0,05).

Bron: scp (avo’07)
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8.1.4 Meer familie, minder vrienden

Een klassiek onderzoek in de Verenigde Staten (Fischer 1982) liet zien dat niet alleen 
buren een grotere rol spelen in de levens van plattelandsbewoners, maar ook familie, 
terwijl vrienden en collega’s juist belangrijker zijn in de sociale netwerken van stedelin
gen. Dit is begrijpelijk vanuit het idee dat dorpsbewoners minder te kiezen hebben en 
zich dus eerder zullen behelpen met wie zich in de directe omgeving bevindt, maar het is 
ook een gevolg van selectieve migratie. Wie zich thuis voelt in het dorp zal geneigd zijn 
er te blijven; wie zielsverwanten zoekt, zal eerder naar de stad trekken.
Ook in Nederland hebben plattelandsbewoners iets minder contact met vrienden. Met 
familie hebben ze juist iets meer contact (zie tabel 8.5). Hoewel ook telefoongesprekken, 
emails en smsberichten meegerekend zijn, heeft het verschil ongetwijfeld te maken 
met het feit dat plattelandsbewoners over het algemeen meer familieleden in de buurt 
hebben wonen dan stedelingen (Mulder en Kalmijn 2004). Het verschil is wel klein en 
werd sinds 2002 kleiner, doordat juist in de stad het aandeel mensen dat wekelijks con
tact met familie onderhoudt vrij sterk steeg, misschien door de toegenomen mogelijk
heden van mobiele telefonie en sociale media.

Tabel 8.5

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat minimaal één keer per week sociale 

contacten heeft, naar dorpstype, 2002 en 2009 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

2009
een of meer familieleden 83 83 84a 84a 85a 83
vrienden, vriendinnen of echt goede 
kennissen 80 80 79 77a 77a 79
verandering sinds 2002
een of meer familieleden +3b 0 0 0 +2b +2b

vrienden, vriendinnen of echt goede 
kennissen +1b 0 –2 +1 0 +1b

a Significant verschil ten opzichte van de stad (z-toets, p < 0,05).
b  Significant verschil ten opzichte van 2009 (z-toets, p < 0,05).

Bron: cbs (wbo’02; WoON’09)

8.1.5 Isolement niet minder in de dorpen

Vanuit het beeld dat plattelandsbewoners meer naar elkaar omkijken, wordt wel ver
ondersteld dat eenzaamheid minder zou voorkomen dan in de stad. Eerder onderzoek 
ondersteunde deze verwachting (Thomése 2007; Vermeij en Mollenhorst 2008). Als ver
klaringen hiervoor geldt dat het aandeel alleenstaanden op het platteland lager is en 
de sociale cohesie in de buurt iets sterker. Wanneer we afgaan op een aantal  stellingen 
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waarmee mensen hun eigen sociale steunnetwerk beoordelen, zien we geen noemens
waardige verschillen. Het schijnbare verschil in 2004 tussen de stad en de dorpen is niet 
significant en dankzij een afname in het voorkomen van isolement onder stedelingen 
zijn ook de percentages gelijk getrokken.
Bepalend voor het gevoel van isolement is de mate waarin mensen contact hebben met 
buren, familie en vooral met vrienden (analyses niet getoond). De verschillen tussen 
woonmilieus in deze contacten zijn echter zo klein (zie § 8.1.1 en § 8.1.2) dat ze geen ver
schillen in ervaren isolement tot gevolg hebben. Bovendien hebben ze een tegen gesteld 
effect: op het (afgelegen) platteland hebben bewoners immers wel iets vaker contact met 
buren en familie, maar juist iets minder met vrienden.

Tabel 8.6

Aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft sociaal isolement te ervaren, 

naar dorpstype, 2004 en 2010 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

er zijn mensen met wie ik goed kan praten 83 84 87 82 80 83
er zijn mensen bij wie ik terechtkan 87 89 81 86 88 87
er zijn mensen die me echt begrijpen 70 81a 72 76 72 72
ik maak deel uit van een groep vrienden 61 67 62 61 62 62
mijn sociale contacten zijn oppervlakkig 12 13 13 10 14 12
ik voel me van anderen geïsoleerd 2 1 1 1 1 2

isolementc

2004 12 6 8 9 9 11
2010 9b 10 10 8 7 9b

a Significant verschil ten opzichte van de stad (t-toets op continue variabele, p < 0,05).
b Significant verschil ten opzichte van 2004 (t-toets op continue variabele, p < 0,05).
c Opties bij de stellingen waren ‘nee’, ‘soms’ en ‘ja’. Wanneer respondent met twee of meer antwoorden 

blijk geeft van isolement (‘nee’ bij stelling 1 t/m 4 respectievelijk ‘ja’ bij stelling 5 en 6) wordt deze 
beschouwd als geïsoleerd.

Bron: scp (sl i ’04 en ’10)

8.1.6 Dorpen in krimpgemeenten en mooi gelegen dorpen

Om zicht te krijgen op de variatie binnen de kleine afgelegen dorpen (zie § 1.4) deden 
we verschillende aanvullende analyses. De lokale samenhang in de dorpen in krimp
gemeenten bleek niet onder te doen voor die in andere dorpen en zich ook niet 
negatiever te ontwikkelen. Tussen 1998 en 2002 deed zich juist in de krimpgebieden 
een stijging voor in de lokale samenhang, die in de andere dorpen uitbleef, waardoor 
de dorpen in de krimpgebieden een aanvankelijke achterstand inliepen. Van krimp was 
toen nog geen sprake, dus het is onduidelijk hoe dit verschil begrepen moet worden. 
In de krimp gemeenten verlenen dorpsbewoners meer informele hulp binnen het gezin 
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dan in andere gemeenten. We kunnen het niet nagaan, maar een mogelijke verklaring 
hiervoor is de hoge leeftijd en de relatief slechte gezondheidssituatie van bewoners in 
krimpgebieden (zie hoofdstuk 7). Tot slot hebben dorpsbewoners in krimpgemeenten 
iets minder contact met familie dan dorpsbewoners elders, waarbij meespeelt dat bewo
ners van de dorpen zonder krimp hun familiebanden aanhaalden.
In de dorpen met een mooie ligging bleek de lokale samenhang sterker dan in andere 
dorpen. Omdat de recente daling in lokale samenhang (zie figuur 8.1) beperkt bleef tot de 
minder aantrekkelijke dorpen werd dit verschil recent nog iets groter. Dit verband tussen 
de ligging en de omgang tussen bewoners wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt 
door de hogere welvaart, maar ook als dit niet het geval was geweest en de bewoners in 
de eerdergenoemde kenmerken hetzelfde zouden zijn, zou er nog steeds meer lokale 
samenhang zijn in de aantrekkelijke gebieden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
de groene woonomgeving op zichzelf ook de lokale samenhang versterkt (Vreke et al. 
2010). Het landschap vormt in ieder geval een bron van betrokkenheid voor een deel van 
de bewoners dat zich er actief mee bezighoudt (Salvera en Van Dam 2008). Of een dorp in 
een bijzonder mooie omgeving ligt, maakt niet uit voor het verlenen van informele hulp 
in het algemeen of aan buren in het bijzonder. Evenmin houdt de ligging verband met de 
mate van contact met vrienden, maar het contact met familie nam recentelijk iets toe in 
de mooi gelegen dorpen.

8.2 Wie horen erbij?

8.2.1 Wie niet of nauwelijks contact met de buren heeft

Niet alle groepen bewoners zijn evenzeer betrokken bij het lokale sociale leven. We gaan 
in deze paragraaf na welke groepen deelnemen in de lokale gemeenschap aan de hand 
van de stellingen: ‘Ik heb veel contact met mijn directe buren’ en: ‘Ik heb veel contact 
met mijn overige buren’ (zie tabel 8.1). Wie het niet eens is met beide stellingen heeft 
noch met de directe buren, noch met overige buren veel contact, en dus niet of nauwe
lijks contact met buren.
Over het platteland bestaan in dit opzicht verschillende beelden. Enerzijds zou de plat
telandsgemeenschap een inclusieve gemeenschap zijn, waarin bijvoorbeeld jong en oud 
minder ver van elkaar verwijderd zijn dan in de stad. Waar generaties in veel contexten 
nauwelijks mengen, komen ze elkaar in de buurt nog wel eens tegen (Vermeij 2011). 
Het beeld dat dit vaker gebeurt in de dorpen wordt hier bevestigd: terwijl ruim een kwart 
van de stedelijke jongeren niet of nauwelijks contact heeft met buren, komt dit op het 
platteland veel minder voor (zie figuur 8.3). Bij volwassenen is dit verschil beduidend 
kleiner. Overigens bleek uit een onderzoek in Gelderse dorpen dat de sociale inbedding 
van ouderen minder sterk werd (Thissen 2011a).
De inclusieve dorpssamenleving zou ook soelaas kunnen bieden aan bewoners met 
lichamelijke beperkingen, waaronder veel ouderen. Deze bewoners zijn vaak weinig 
mobiel en dus sterk aangewezen op de directe woonomgeving (zie hoofdstuk 6). Sinds 
de invoering van de Wmo zijn zij meer dan voorheen aangewezen op het eigen sociale 
netwerk. Toch profiteren bewoners met een lichamelijke beperking maar weinig van de 
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relatief sterke lokale samenhang in de dorpen. In de kleine dorpen bij de stad en de gro
te afgelegen dorpen is het aandeel bewoners dat nauwelijks contact heeft met buren bij 
lichamelijk beperkten significant hoger dan bij bewoners zonder beperking. Het beeld 
van de hechte, inclusieve gemeenschap moet dus genuanceerd worden.
Een ander beeld dat over het platteland bestaat, is dat plattelandsgemeenschappen 
gesloten zijn. In de naoorlogse jaren was het vooral de verzuiling die menig dorp ver
deelde (Verrips 1978). Ook nieuwe bewoners vanuit de stad, die vooral in de jaren zeven
tig het platteland ontdekten, konden te maken krijgen met halsstarrige geslotenheid 
(Meijering et al. 2007). Bewoners die niet geboren en getogen in het dorp zijn, zijn allang 
geen uitzondering meer en vooroordelen en negatieve sentimenten ten opzichte van 
nieuwe bewoners zijn tegenwoordig beperkt (Simon et al. 2006; Vermeij en Mollenhorst 
2008). Wel hebben nieuwkomers over het algemeen minder contact met buren dan men
sen die al langer in de buurt wonen. Het kost de nodige tijd om contacten in de buurt te 
leggen. Daarbij komt dat mensen die niet aarden in de buurt eerder zullen vertrekken 
en dat mensen die niet van plan zijn om lang in een buurt of dorp te blijven wonen min
der in het contact met buren zullen investeren. Het onderscheid tussen nieuwkomers 
en bewoners die er al langer wonen is op het platteland niet groter dan in de stad (zie 
figuur 8.3). In de kleine dorpen komen burencontacten juist snel tot stand. De kleinscha
ligheid speelt ook hier waarschijnlijk een rol: nieuwe bewoners lopen in kleine dorpen 
nu eenmaal in de gaten en contacten zijn snel gelegd. Dit neemt overigens niet weg dat 
veel nieuwkomers altijd blijven voelen dat ze er niet helemaal bij horen (Simon et al. 
2007).
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Figuur 8.3

Contact met buren in verschillende groepen, aandeel respondenten dat aangeeft niet of nauwelijks 
contact te hebben met directe of overige buren, naar dorpstype, 2009 (in procenten)
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a Respondent wordt beschouwd als lichamelijk beperkt wanneer deze minimaal twee van de vol-
gende zes handelingen alleen met moeite of hulp kan volbrengen: traplopen, halfuur staan/zitten, 
gaan staan/zitten, woning verlaten/binnengaan, zich wassen, tien minuten lopen.

Bron: cbs (WoON’09)
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8.2.2 Houding ten opzichte van migranten, een gemengd beeld

Als het gaat om nieuwe bewoners met een nietNederlandse achtergrond heeft het plat
teland geen goede naam. In de media wordt met regelmaat bericht over incidenten 
waarbij bewoners met een nietwesterse achtergrond worden weggepest, of plaatsen die 
geassocieerd worden met migranten te maken krijgen met vandalisme (forum 2008; 
l ba 2011; Witte et al. 2005). Ook de radicalisering van jongeren rond het kledingmerk 
Lonsdale een aantal jaren geleden speelde zich voornamelijk op het platteland af (Van 
Donselaar 2005). De golf van incidenten die op de moord op Theo van Gogh volgde, 
vond vooral plaats in de grote dorpen aan de randen van het platteland, waar plat
telandsjongeren op het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan of uitgaan 
geconfronteerd worden met nietwesterse leeftijdsgenoten. Het rechtsextremisme 
onder plattelandsjongeren zou begrepen kunnen worden als sociaalcultureel verzet 
tegen de oprukkende verstedelijking (Cadat en Engbersen 2006).
Bij de genoemde incidenten is doorgaans maar een kleine groep jongeren betrokken en 
zij zijn zeker niet representatief voor de houding van dorpsbewoners ten opzichte van 
migranten. De integratie van Poolse werknemers op het platteland laat bijvoorbeeld 
een veel vreedzamer beeld zien (Arum et al. 2010). Om zicht te krijgen op de houding van 
plattelandsbewoners in het algemeen maken we gebruik van enquêtegegevens waarin 
respondenten drie hypothetische situaties krijgen voorgelegd. Ongeveer 20% van alle 
Nederlanders zou het onprettig vinden wanneer de eigen kinderen les krijgen met klas
genoten met een nietNederlandse achtergrond (zie tabel 8.5). Dit percentage ligt alleen 
iets hoger in de grote afgelegen dorpen. Met het idee dat een dochter zou trouwen met 
een migrant hebben iets meer mensen moeite en ook hier blijken de bewoners van afge
legen grote dorpen relatief veel afstand te willen bewaren ten opzichte van migranten. 
Tegenover de situatie dat ze directe buren met een andere etnische achtergrond krijgen, 
staan bewoners van alle typen dorpen duidelijk negatiever dan stedelingen. Ruim een op 
de drie plattelandsbewoners vindt dit een onprettig idee; ongeveer 10 procentpunt meer 
dan stedelingen.
Om zicht te krijgen op de recente ontwikkeling in de houding ten opzichte van migran
ten maken we gebruik van de antwoorden op een vraag die tweejaarlijks (met uitzonde
ring van 1998) werd gesteld aan een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving 
(Gijsberts en Lubbers 2009). In 2000 – het jaar voor de kandidaatstelling van Pim For
tuyn en de aanslagen in New York – was het aandeel Nederlanders dat vond dat er in 
Nederland te veel mensen met een andere nationaliteit woonden op een hoogtepunt 
van 59% op het platteland en 52% in de stad (zie figuur 8.4). In de jaren daarop daalde dit 
percentage in stedelijk gebied, maar op het platteland bleef het een aantal jaren op een 
hoog niveau. Dit was ook de periode dat het eerdergenoemde kledingmerk Lonsdale een 
rage was en de woelige tijd volgend op de moord op Theo van Gogh. Toch zakte ook op 
het platteland de onvrede: in 2008 was er nauwelijks nog verschil tussen de stad en het 
platteland. Recent lijkt zich op het platteland weer een beweging voor te doen naar een 
negatievere houding ten opzichte van migranten, mogelijk gevoed door de opkomst van 
Geert Wilders.
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Tabel 8.7

Houding met betrekking tot hypothetisch contact met migranten, aandeel van de Nederlandse 

 bevolking van 16 jaar en ouder dat dit ‘niet prettig’ vindt of zich ‘ertegen verzet’, naar dorpstype, 2010 

(in procenten)

niet-westerse kinderen in 
de klas van eigen kinderen

dochter trouwt  
met migrant

naaste buren met 
een andere etnische 
 achtergrond

stad 18 22 27
groot dorp bij stad 22 24 36a

klein dorp bij stad 22 26 36a

groot dorp afgelegen 23a 27a 41a

klein dorp afgelegen 20 23 37a

Nederland 19 23 30

a Significant verschil ten opzichte van de stad (t-toets op continue variabelen, p < 0,05).

Bron: scp (c v ’10/’11)

Figuur 8.4

Perceptie van het ‘aantal mensen van een andere nationaliteit dat in Nederland woont’, aandeel van 

de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat aangeeft dat dit er ‘te veel’ zijn, naar dorpstype, 
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Bron: scp (c v ’96-’10/’11)

Dat plattelandsbewoners negatiever ten opzichte van migranten staan, wordt soms 
verklaard door de geringe ervaring van plattelandsbewoners met etnische minder
heden, waardoor negatieve verwachtingen en denkbeelden lang kunnen blijven bestaan 
(Allport 1954; Gijsberts et al. 2010). Daarbij wordt het verschil versterkt door selectieve 
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migratie, want de samenstelling van de buurt speelt regelmatig mee bij beslissingen om 
te verhuizen (zie hoofdstuk 5). Omdat stedelingen die moeite hebben met de aanwezig
heid van migranten eerder naar een dorp zullen verhuizen dan degenen die dat niet 
hebben, en dorpsbewoners met weerzin tegen ‘het vreemde’ niet snel naar de stad zul
len verhuizen, blijft het verschil in stand.
De algemene huiver van plattelandsbewoners ten opzichte van migranten hoeft de 
integratie van individuele migranten niet in de weg te staan. Dit blijkt uit gegevens met 
betrekking tot migranten uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en China. Deze min of 
meer nieuwe groepen vormen een kleine minderheid van de migranten in Nederland, 
maar dankzij een spreidingsbeleid voor asielmigranten zijn deze groepen minder sterk 
dan de grote migrantengroepen geconcentreerd in de stad, waardoor ze relatief veel in 
de dorpen wonen (Permentier en Wittebrood 2011). Toch zijn de aantallen in het gebruik
te onderzoek beperkt (variërend van 53 migranten in de kleine dorpen bij de stad tot 204 
in de grote landelijke dorpen), waardoor voorzichtigheid bij de interpretatie geboden is. 
In vergelijking tot de stad blijkt in de dorpen van een vijandige bejegening van migran
ten geen sprake (zie tabel 8.6). Migranten voelen zich op het platteland zelfs meer thuis. 
Dit geldt ook voor migranten in de kleine dorpen bij de stad, maar de sociale integratie 
lijkt daar beperkt: weinig migranten hebben regelmatig contact met hun buren (net niet 
significant). In de kleine afgelegen dorpen komt juist veel contact met buren tot stand en 
voelen weinig migranten zich gediscrimineerd (verschilt significant van de grote afgele
gen dorpen).

Tabel 8.8

Integratie van migranten uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en China, naar dorpstype, 2009  

(in procenten)

gediscrimineerd  
op straat

wekelijks contact 
met buren of 
buurtgenoten

voelt zich thuis  
in de buurt

voelt zich thuis  
in Nederland

stad 25 51 76 72
groot dorp bij stad 24 57 88a 82
klein dorp bij stad 30 38 86 89
groot dorp afgelegen 32 50 85 83a

klein dorp afgelegen 16 67a 83 83a

Nederland 25 51 77 73

a Significant verschil ten opzichte van de stad (z-toets, gecontroleerd voor etnische groep, geslacht, 
leeftijd, leeftijd2 en de duur van het verblijf in Nederland, p < 0,05).

Bron: scp (sing’09)

Als we kijken naar de deelname van dezelfde migranten aan het verenigingsleven blij
ken er nauwelijks verschillen tussen de woonmilieus (zie tabel 8.7). Alleen in de kleine 
afgelegen dorpen nemen de migranten iets vaker dan in de grote dorpen deel in het 
verenigingsleven om een creatieve hobby te beoefenen. Daarbij nemen deze migranten 
hier juist niet of nauwelijks deel aan activiteiten van organisaties gericht op migranten. 
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In het licht van het voorafgaande lijken dit nieuwe signalen dat de integratie in de kleine 
afgelegen dorpen uitstekend verloopt, maar bij de sport en buurtverenigingen zien we 
dit niet terug.

Tabel 8.9

Activiteiten van verenigingen en organisaties, aandeel migranten uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië, 

China en Hongkong van 15 jaar en ouder dat hieraan deelneemt, naar woonmilieu, naar dorpstype, 

2009 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

sportvereniging 22 26 18 20 18 22
hobbyclub of muziekvereniging 4 1 3 2 9 4
buurt- of wijkvereniging of 
huurdersorganisatie 3 4 3 4 2 3
organisatie voor geloof en 
religie 5 4 6 4 7 5
organisatie van of voor 
 migranten 3 4 1 2 0a 3

a Significant verschil ten opzichte van de stad (t-toets, gecontroleerd voor etnische groep, geslacht, 
leeftijd, leeftijd2 en de duur van het verblijf in Nederland, p < 0,05).

Bron: scp (sing’09)

Hoewel veel plattelandsbewoners dus moeite hebben met het idee dat ze buren met 
een nietNederlandse afkomst krijgen, worden migranten in de praktijk niet zo negatief 
benaderd. Hierbij kan meespelen dat de kleinschaligheid van dorpen ertoe bijdraagt dat 
normaal persoonlijk contact initieel wantrouwen snel wegneemt. Plattelandsbewoners 
benadrukken vaak dat ze geen moeite hebben met migranten in hun eigen omgeving, 
omdat deze zich wél aanpassen (Simon et al. 2007). Wonen in een dorp vergt vermoede
lijk veel van migranten, en ook aan hun de kant speelt selectieve migratie een rol. Van 
de migranten die aanvankelijk een woning toegewezen had gekregen op het platteland 
verhuist een groot deel in de loop van een paar jaar alsnog naar een stad, meestal in het 
Westen (Klaver en Van de Welle 2009; Zorlu en Mulder 2008). Het is dus een selecte groep 
die in de dorpen blijft, wat ook bedacht moet worden bij het waarderen van de gepresen
teerde positieve resultaten.

8.2.3 Dorpen in krimpgemeenten en mooi gelegen dorpen

Voor zover we konden nagaan, worden migranten niet anders tegemoet getreden in de 
dorpen in krimpgemeenten dan elders. Bewoners hebben daar niet meer moeite met 
het idee dat ze te maken krijgen met migranten en zijn niet vaker van mening dat er in 
Nederland te veel nietNederlandse mensen wonen. Ook de landschappelijke ligging van 
het dorp houdt geen verband met dit thema.
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8.3 Slot

Buren hebben op het platteland meer met elkaar te maken dan in de stad. De statisti
sche vergelijking in dit hoofdstuk bevestigt eerder onderzoek (Kloosterman et al. 2011; 
 Vermeij en Mollenhorst 2008) en de beleving van veel plattelandsbewoners (Simon et al. 
2007; k nhm 2005). Het verschil met de stad is klein en is meer van toepassing op jong
volwassenen dan op andere leeftijdsgroepen: alleen onder hen ligt het aandeel dat zich 
afzijdig houdt van burencontacten duidelijk hoger in de stad.
Dat de lokale cohesie sterker is, maakt het platteland nog niet tot een bijzonder zorg
zame gemeenschap. Buren op het platteland verlenen elkaar niet meer hulp dan mensen 
in de stad. Net als in de stad helpen buren elkaar regelmatig met kleine dingen, maar 
verlenen ze elkaar zelden verregaande hulp. Ook is het aandeel bewoners dat zich geïso
leerd voelt niet duidelijk lager in de dorpen dan in de stad. Verschillende onderzoekers 
hebben recentelijk betoogd dat sociale samenhang tussen buren niet leidt tot informele 
hulp tussen buren, in tegenstelling tot het belangrijkste uitgangspunt van de Wmo. Als 
buurtgenoten informele hulp verlenen, is dit doorgaans binnen het kader van bilaterale 
relaties, waarin wederkerigheid gewenst is en afhankelijkheid uit den boze (Linders 
2010). Ook de vrees voor sociale controle en roddel kan een reden zijn om hulp van buren 
af te houden. Juist in buurten waar buren goed met elkaar omgaan, bestaan normen die 
ervoor zorgen dat buren elkaar niet te veel belasten (JagerVreugdehil 2012).
In de dorpen rond de stad woont een ander soort bewoner dan in de afgelegen dorpen. 
Hoewel het modernere en meer naar buiten gerichte leefpatroon van dorpsbewoners 
rond de stad nogal eens in verband gebracht wordt met een afname van de sociale cohe
sie in de dorpen, doen de contacten tussen buren en buurtgenoten er niet onder voor 
die in de afgelegen dorpen. Kennelijk is een traditionele leefstijl geen voorwaarde voor 
goede burenrelaties. De kleine schaal waarop ook deze gemeenschappen functioneren, 
zorgt ervoor dat bewoners elkaar kennen. Ook de hoge welvaart en het grote aandeel 
woningen dat in eigen bezit is, dragen bij aan goede burenrelaties.
De goede burenrelaties in de kleine dorpen rond de stad zijn behoorlijk selectief. Anders 
dan in de kleine afgelegen dorpen hebben migranten weinig contact met buren, terwijl 
ze zich niet bijzonder vaak gediscrimineerd voelen. Ook mensen met een lichamelijke 
beperking profiteren in deze dorpen weinig van de sterke lokale samenhang. In deze 
kleine welvarende dorpen bestaat een gemeenschapsvorm die wel omschreven wordt als 
een community of limited liability (Van Engelsdorp Gastelaars 2003; Hunter en Suttles 1972). 
Bewoners maken steeds meer hun eigen keuzes bij het vormen van sociale verbanden in 
de buurt. Niet iedereen is betrokken bij de buurt en wie dat wel is, bepaalt zelf met wie 
hij welk contact wil onderhouden.
Dit wil zeker niet zeggen dat alle nieuwe bewoners van het platteland afbreuk doen aan 
de dorpsgemeenschap. Dit bleek onder meer uit een studie onder nieuwe bewoners in 
de noordelijke provincies (Bijker en Haartsen 2011). Nieuwe bewoners van de minder 
gewilde kleigebieden waren vaak afkomstig uit de omgeving en verhuisden om dichter 
bij vrienden en familie te wonen. Nieuwe bewoners van de gewilde zandgronden ver
huisden vaker vanuit de stad. Hoewel hun verhuizingen minder vaak bedoeld waren 
om dichter bij specifieke personen te wonen, waren deze nieuwe dorpsbewoners vaak 
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op zoek naar saamhorigheid in de buurt. Deze selectieve verhuispatronen dragen bij 
aan een verschil in karakter tussen mooie dorpen en minder mooie dorpen. Thissen 
illustreert dit aan de hand van het mooie historische Dreischor in SchouwenDuiveland 
en het onopvallende Kerkwerve daar vlakbij. In Dreischor redden de kapitaalkrachtige 
bewoners zichzelf en elkaar en ontstaan initiatieven als vanzelf. In Kerkwerve staan 
meer sociale huurwoningen en nemen de bewoners minder het heft in eigen hand om 
de leefbaarheid van het dorp te verbeteren (Van Houten 2011). De hechte dorpsgemeen
schap kan dus voortkomen uit de traditie van een dorp, maar kent ook nieuwe varianten.
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9 Veel verwacht van dorpskracht

Lotte Vermeij

– Het aantal kerkelijken nam sterk af in de dorpen rond de stad. Alleen de afgelegen 
dorpen onderscheiden zich in dit opzicht nog van de stad.

– Stedelingen en dorpsbewoners zijn vrijwel even vaak lid van een vereniging. Alleen 
bewoners van kleine afgelegen dorpen zijn iets vaker lid van een hobbyvereniging 
dan stedelingen.

– Bewoners van afgelegen kleine dorpen sporten vaker in informeel verband en minder 
vaak in een commerciële voorziening.

– Lokale tradities komen vaker voor in de dorpen dan in de stad; dialect wordt vooral in 
de afgelegen dorpen nog veel gesproken.

– Dorpsbewoners (vooral op het afgelegen platteland) zijn vaker vrijwilliger dan ste
delingen. Vrijwilligers in de dorpen zetten zich daarbij in voor meer organisaties. 
Het aandeel vrijwilligers nam toe in de stad en in de kleine afgelegen dorpen.

– Dorpsbewoners voelen zich meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun 
buurt en spannen zich (met uitzondering van de kleine dorpen bij de stad) meer in 
voor een lokale kwestie. De bereidheid van dorpsbewoners en stedelingen zich in te 
spannen voor lokale kwesties lijkt licht toe te nemen.

Toen het agrarische bedrijf mechaniseerde en winkels verdwenen door schaalvergroting 
constateerden onderzoekers in de kleine dorpen van NoordGroningen een achteruit
gang van de levendigheid. Het aantal inwoners daalde, het verenigingsleven verschraalde 
en de neiging ‘om feesten als samenbindend element te zien’ nam af (Bouman 195: 191). 
Ook toen al maakten actieve bewoners een groot verschil voor de leefbaarheid. Hoewel 
de overheid zich in die tijd voorbereidde op het wegkwijnen van deze dorpen, maande 
‘de in sommige kleine dorpen geconstateerde levenskracht tot voorzichtigheid bij het 
beantwoorden van de vraag, of voor een bepaald klein dorp in de toekomst een taak 
blijft bestaan’ (Bouman 195: 192). Als de dorpsbevolking bijvoorbeeld groeide, activi
teiten ontplooide ter verkrijging van elektriciteit en waterleiding, bereid was offers te 
brengen voor het behoud van een school en verenigingen en binding had met de kerk, 
zonder uitwassen van richtingenstrijd, kon ‘steun worden bepleit’. Deze steun kon be
staan uit woningbouw of verbetering van de infrastructuur.
Ook nu maken actieve bewoners veel verschil in de dorpen (Out 2011). Terwijl stedelijke 
voorzieningen kunnen bouwen op een breed draagvlak van een groot aantal mensen, 
zouden het dorpswinkeltje, het dorpsfeest en de carnavalsverenigingen in een klein 
dorp simpelweg niet bestaan zonder dat bewoners er belangeloos hun tijd in zouden 
steken. Dat bewonersactiviteiten onmisbaar zijn voor een leefbaar dorp is common know-
legde in plattelandsgemeenten, in het huidige beleidsklimaat zelfs meer dan voorheen. 
Nadat de overheid in de naoorlogse decennia verregaande verantwoordelijkheden naar 
zich toe trok en een deel hiervan in de jaren tachtig en negentig afstootte naar de markt, 
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 bevinden we ons nu in een periode dat verantwoordelijkheden voor collectieve doelen 
worden teruggeschoven naar burgers (Veldheer et al. 2012; w r r 2012). Hoewel actief bur
gerschap in eindeloos veel verschillende sociale verbanden kan ontstaan, en de buurt te 
midden van alle alternatieve verbanden voor veel mensen minder belangrijk werd, blijft 
de buurt een kansrijke context voor het ontstaan van gezamenlijke burgerinitiatieven 
(w r r 2005). Buurtgenoten kunnen elkaar gemakkelijk vinden en hebben een gedeeld 
belang bij een leefbare woonomgeving. Experimenten met bewonersraden, buurt
budgetten en voorzieningen in beheer van bewoners moeten uitwijzen hoe de actieve 
betrokkenheid van bewoners gestimuleerd kan worden en er een vruchtbaar partner
schap opgebouwd kan worden tussen de burger en de overheid (Vermeij et al. 2012).
Deze beleidslijn wordt positief ontvangen door organisaties die zich bezighouden met 
de leefbaarheid op het platteland (Adviescommissie Burgerparticipatie voor het Platte
landsParlement 2011). Het sluit aan bij het beeld dat plattelandsbewoners sterk betrokken 
zijn bij hun lokale omgeving. Buren hebben in een dorp meer contact met elkaar dan in 
de stad (zie hoofdstuk 8) en verwachten meer van elkaar als het gaat om hulp en optre
den bij overlast (Vermeij en Mollenhorst 2008). De betrokkenheid uit zich onder meer in 
het verenigingsleven en vrijwilligerswerk (Devilee en De Hart 2006; Kullberg 2009). Als 
het gaat om politieke besluitvorming rond ruimtelijke ingrepen zorgen de betrokken
heid en het sterke gevoel van eigenaarschap tot krachtige bewonersinitiatieven (Buijs 
2009).
Het is maar de vraag in hoeverre de moderne dorpssamenleving voedingsbodem biedt 
voor de toename in bewonersparticipatie waarop de overheid hoopt. Terwijl het vorige 
hoofdstuk op de onderlinge relaties en verhoudingen tussen plattelandsbewoners 
inging, gaat dit hoofdstuk over wat bewoners concreet in en voor hun leefomgeving 
doen. De twee onderwerpen hebben veel met elkaar te maken, maar minder dan vaak 
wordt verondersteld. Een sterke lokale samenhang hoeft niet te betekenen dat bewoners 
actief zijn en initiatieven ontplooien. Ook kunnen bewoners zich bijvoorbeeld met hart 
en ziel inzetten voor een lokaal natuurontwikkelingsprogramma, zonder dat ze sterke 
banden hebben met dorpsgenoten. Dit hoofdstuk schetst verschillende manieren waar
op plattelandsbewoners betrokken kunnen zijn bij hun lokale omgeving. Aan de orde 
komen kerkgang, tradities, verenigingsleven, vrijwilligerswerk en politieke actie. Hierbij 
gaan we op zoek naar verschillen tussen de stad en het platteland, verschillen binnen het 
platteland en ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar.

9.1 Traditionele vormen van participatie

9.1.1 De kerk blijft belangrijk in afgelegen dorpen

De kerk speelde lange tijd een sterke bindende (en splijtende) rol in veel dorpen (Verrips 
1978). Hoewel kerkgebouwen nog trots boven de meeste Nederlandse dorpen uitt orenen, 
verloor de kerk als ontmoetingsplek zijn prominente rol in het dorpsleven. Na de gestage 
ontkerkelijking in de negentiende en twintigste eeuw nam het aantal gelovigen in het 
eerste decennium van de huidige eeuw nog verder af. Deze recente secularisering was 
sterker op het platteland dan in de stad, waar het proces van ontkerkelijking al verder 
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gevorderd was en nieuwe groepen gelovigen tegenwicht boden (cbs 2009a). Op het 
platteland bleef de ontkerkelijking beperkt tot de dorpen in de invloedsfeer van steden 
(zie tabel 9.1). Rond de eeuwwisseling ging in de kleine dorpen bij de stad nog ruim een 
op de drie dorpsbewoners minstens maandelijks naar de kerk; tegenwoordig is dat nog 
maar een op de vijf. De lichte stijging van het aandeel kerkgangers in afgelegen kleine 
dorpen is niet significant, en bovendien te verklaren uit de vergrijzing (zie hoofdstuk 2) 
en het feit dat ouderen relatief vaak de kerk bezoeken.

Tabel 9.1

Ontwikkeling van bezoek aan religieuze instellingen, aandeel van de Nederlandse bevolking van 

16 jaar en ouder dat minimaal wekelijks resp. maandelijks de kerk, moskee of vergelijkbare instelling 

bezoekt, naar dorpstype, 1998-2010 (in procenten)

wekelijks maandelijks

1998-2000 2008-2010 1998-2000 2008-2010

stad 11 10b 20 17b

groot dorp bij stad 13 10 29a 19b

klein dorp bij stad 14 10 36a 20b

groot dorp afgelegen 14 13 27a 25a

klein dorp afgelegen 13 14a 23 27a

Nederland 12 10b 22 19b

a Verschilt significant van stad (z-toets, p < 0,05).
b Verschilt significant van 1998-2000 (z-toets, p < 0,05).

Bron: scp (c v ’98-’10/’11)

Hoewel het aandeel mensen dat religieus is opgevoed rond de stad hoger is dan in de 
stad, is het aandeel mensen dat daadwerkelijk naar de kerk (of een ander gebouw voor 
geloofsbelijdenis) gaat hier nauwelijks hoger dan in de stad (zie figuur 9.1). Overigens 
zijn de verschillende religies niet gelijk verdeeld over het platteland. Vooral gerefor
meerde en hervormde geloofsgemeenschappen zijn geconcentreerd in de zogenoemde 
Bible Belt, die zich uitstrekt van Noord en ZuidBeveland tot Staphorst in Overijssel (cbs 
2009a). Ook binnen deze strook bestaan dorpen waar geloofsgenoten hecht met elkaar 
samenleven rond de kerk naast dorpen waar dit allang niet meer het geval is (Simon et al. 
2007).
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Figuur 9.1

Geloof en kerkelijkheid, naar dorpstype, 2010/2011 (in procenten)
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Bron: scp (c v ’10/’11)

9.1.2 Verenigingen overal belangrijk

Naarmate winkels, cafés en de boerenerven als ontmoetingsplekken verdwenen, kreeg 
het verenigingsleven een grotere rol in het dorpsleven (Mak 1996; Van Esterik 2003). 
De bijzondere plek die verenigingen in de sociale infrastructuur van kleine dorpen 
innemen, doet verwachten dat meer plattelandsbewoners dan stedelingen in hun vrije 
tijd van deze verenigingen gebruikmaken. Dit is maar ten dele het geval (zie tabel 9.2). 
Van sportverenigingen maken stedelingen ongeveer evenveel gebruik als plattelands
bewoners. Dat het verwachtte verschil uitblijft, wordt niet veroorzaakt doordat in steden 
relatief jonge mensen wonen, want ook als de leeftijdssamenstelling gelijk was geweest, 
zouden de woonmilieus niet van elkaar verschillen. De deelname aan zang, muziek 
en toneelverenigingen lijkt iets hoger te liggen op het platteland, al is het verschil niet 
statistisch significant. Wel zijn bewoners van de kleine afgelegen dorpen vaker lid van 
hobbyverenigingen. Dit is toe te schrijven aan de relatief hoge leeftijd van de bewoners 
van deze dorpen; ouderen zijn vaker lid van dit soort verenigingen.
Het aandeel mensen dat lid is van een vereniging voor vrijetijdsbesteding steeg sinds 
2004 over de hele linie (met uitzondering van de kleine dorpen bij de stad), maar deze 
stijging is alleen in de stad en de kleine afgelegen dorpen significant. Het gaat hier voor
al om een stijging in het lidmaatschap van sportverenigingen, die voor een belangrijk 
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deel toe te schrijven is aan toename van het aantal leden van verenigingen op het gebied 
van voetbal, hockey, golf, paardrijden en atletiek (Van Houwelingen et al. 2011).

Tabel 9.2

Verenigingen voor vrijetijdsbesteding, aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat 

hiervan lid is, naar dorpstype, 2004 en 2010 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

sportvereniging (2010) 44 48 40 40 43 43
zang-, muziek- of toneelvereniging (2010) 9 13 9 10 13 10
hobbyvereniging (2010) 15 18 17 18 20a 16

lid van minstens één vereniging voor 
 vrijetijdsbesteding (2004) 44 57a 60a 47 48 46
lid van minstens één vereniging voor 
 vrijetijdsbesteding (2010) 55b 60 55 56 58b 56b

a Significant verschil ten opzichte van de stad (z-toets, p < 0,05).
b Significant verschil ten opzichte van 2004 (z-toets, p < 0,05).

Bron: scp (sl i ’04 en ’10)

Behalve in verenigingen kunnen vrijetijdsbestedingen ook in andere verbanden be
oefend worden. We kijken hier naar sporten. Tabel 9.3 bevestigt dat sportverenigingen 
geen bijzonder grote rol spelen op het platteland. In alle woonmilieus wordt omstreeks 
25% van de sporten beoefend in verenigingsverband. Zowel in de stad als in de dorpen 
beoefenen mensen de meeste sporten individueel. Het aandeel sporten dat wordt be
oefend in een informeel groepsverband (zelf georganiseerd of door familie, vrienden 
of kennissen) is eveneens ongeveer 25%. Dit aandeel is relatief groot op het platteland, 
vooral in de afgelegen dorpen. Het gaat dan vaak om fietsen, wandelen, zwemmen, 
tennis of hardlopen. Commerciële sportvoorzieningen, zoals fitnesscentra, bieden in 
de stad gelegenheid aan 20% van alle sportbeoefening. Op het platteland (vooral in de 
kleine afgelegen dorpen) ligt het gebruik van deze voorzieningen lager, waarschijnlijk 
omdat deze relatief ver weg zijn. Het verschil tussen de woonmilieus is vooral groot on
der jonge mensen (629 jaar). Omdat zij nog maar weinig gebruik kunnen maken van een 
auto zijn kinderen en jongeren sterk aangewezen op wat de directe omgeving te bieden 
heeft (Van der Klis et al. 2011). Tot slot wordt een klein deel van de sporten mogelijk ge
maakt door sociaalcultureel werk, sportevenementen, bedrijfssport en sportvakanties. 
Dat het aandeel sporten dat op een sportevenement wordt beoefend in de dorpen rela
tief hoog is (met uitzondering van de grote afgelegen dorpen), is mogelijk een signaal 
van sociale vitaliteit.
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Tabel 9.3

Verband waarin gesport wordt, naar dorpstype 2007 (in procenten)a, b

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp  
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

alleen 33 33 35 29 34 33
sportvereniging 26 27 28 25 26 26
informele groep 23 26 25 27 27c 24
commerciële voorzieningen 20 18 17 17 14c 18
via sociaal-cultureel werk 1 1 1 1 2 1
sportevenement 5 6 7 4 6c 5
bedrijfssport 3 3 2 3 2 3
georganiseerde sportvakantie 2 2 3 1 2 2

a N = 7202 sporten (alleen als duidelijk is op welke sport dit betrekking heeft).
b Meerdere antwoorden mogelijk, dus percentages tellen op tot meer dan 100, omdat sporten in 

meerdere verbanden beoefend kunnen worden.
c Significant verschil ten opzichte van de stad (t-toets, p < 0,05).

Bron: scp (avo’07)

9.1.3 Plat praten op het platteland

Culturele tradities geven uiting aan een gevoel van verbondenheid met een regio, stad of 
dorp en dragen hier ook aan bij (Simon 2005). Waar steden beschouwd kunnen worden 
als smeltkroezen met een diversiteit aan culturele invloeden, spelen lokale culturele tra
dities een belangrijke rol op het platteland (zie tabel 9.4). Dit geldt vooral voor dialecten 
en streektalen. Europees beleid gericht op het behoud van streektalen ten spijt (ecr ml 
2012) neemt het gebruik van deze talen en taalvarianten snel af (Driessen 2006; 2012). 
Toch sprak in 2007 in de afgelegen dorpen nog een ruime meerderheid van de volwassen 
bewoners wel eens een dialect of streektaal. Dit is duidelijk meer dan in de dorpen rond 
de stad, waar weer duidelijk meer mensen een dialect of streektaal spreken dan in de 
stad. Lokale culturele tradities wijzen op lokale binding, maar dat is niet alleen positief: 
het gebruik van dialect kan ook nadelig uitpakken voor de onderwijs en beroepsloop
baan (Goeman en Jongenburger 2009; Kraaykamp 2005).
Ook andere lokale tradities worden op het platteland vaker beoefend dan in de stad. Op 
het platteland doen meer bewoners mee aan feesten met een lokale historische beteke
nis, vooral in de kleine afgelegen dorpen. Verder eten plattelandsbewoners vaker streek
producten en hangen ze vaker een lokale of regionale vlag op, vooral in de grote dorpen. 
De verschillen tussen woonmilieus zijn bij deze culturele tradities minder groot dan bij 
het gebruik van streektalen en dialect. Ze duiden ook minder eenduidig op een lokaal 
leefpatroon, omdat ze daarbij in dienst staan van het toerisme en recreatie.
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Tabel 9.4

Lokale culturele tradities, aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat hieraan ‘af 

en toe’ of ‘regelmatig’ deelneemt, naar dorpstype, 2007 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

een lokaal dialect of streektaal 
spreken 23 33a 40a 58a 62a 32
aan feesten met lokale historische 
betekenis meedoen 24 38a 39a 38a 46a 29
gerechten of etenswaren die 
typisch zijn voor de streek eten 24 36a 25 40a 34a 27
vlag van woonplaats of streek 
ophangen 17 35a 18 34a 28a 21

a Significant verschil ten opzichte van de stad (t-toets, p < 0,05).

Bron: scp (nop’07)

9.1.4 Hoe landelijker, hoe meer vrijwilligers

Nadat we in het voorgaande aandacht besteedde aan de manieren waarop bewoners deel-
nemen in het dorpsleven, richten we ons nu op manieren waarop ze actief bijdragen aan het 
dorpsleven. Ook deelnemers vormen draagvlak voor wat er in een dorp tot stand komt, 
maar in de kleine dorpen, waar weinig economisch draagvlak is voor voorzieningen en 
activiteiten, hangt veel af van de inzet van vrijwilligers. Het aandeel vrijwilligers is dan 
ook hoger op het platteland dan in de stad (zie figuur 9.2). Terwijl 25% van de volwassen 
stedelingen zich per week een uur of meer belangeloos inzet, doet in de kleine afgele
gen dorpen een derde van de bewoners dat. De grote dorpen bij de stad verschillen niet 
significant van de stad en nemen een middenpositie in. Het hoge aandeel vrijwilligers in 
de kleine afgelegen dorpen komt voor een belangrijk deel voort uit de leeftijdsopbouw: 
vooral bewoners van middelbare en oudere leeftijd zijn actief als vrijwilliger.
In tabel 9.5 wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van vrijwil
ligerswerk. De percentages vrijwilligers liggen hier iets hoger, doordat een andere 
vraagstelling is gehanteerd. Ook hier zien we dat dorpsbewoners vaker vrijwilliger zijn 
dan stedeling; nu geldt dit ook voor de bewoners van de grote dorpen bij de stad. Wie 
zich inzet als vrijwilliger doet dit op het platteland ook bij meer verschillende soorten 
organisaties. Opmerkelijk is verder het verschil bij de sportverenigingen: hoewel dorps
bewoners niet vaker deelnemen in het verenigingsleven dan stedelingen (zie tabel 9.2), 
is het aandeel vrijwilligers wel duidelijk hoger. In de afgelegen dorpen doet ruim de helft 
van de leden ook vrijwilligerswerk voor de sportvereniging; in de stad is dat nog niet een 
derde deel.
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Figuur 9.2

Aantal uren per week besteed aan vrijwilligerswerk, Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder, naar 

dorpstype, 2008/2010/2011 (in procenten)
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Bron: scp (c v ’08 en ’10/’11)

Hoe de plattelandstypen onderling verschillen in de vrijwillige inzet in de afzonderlijke 
organisaties kan moeilijker bepaald worden. Het aantal respondenten per dorpstype is 
beperkt, waardoor verschillen moeilijk op waarde te schatten zijn. Wel zien we dat in de 
grote dorpen bij de stad en de kleine afgelegen dorpen veel bewoners vrijwilligerswerk 
doen voor buren, bejaarden en gehandicapten. Dit nuanceert het beeld dat bewoners 
niet meer burenhulp verlenen (zie hoofdstuk 8). Ze doen dit kennelijk wel, maar via een 
organisatie. Alleen voor ‘een buurtvereniging of buurtcentrum’ blijken in de kleine 
kernen iets meer bewoners zich in te zetten dan in de grote kernen. Dit is begrijpelijk. 
Terwijl buurtcentra en dorpsvoorzieningen in grote dorpen vaak een zekere schaal heb
ben en verschillende professionele welzijnsvoorzieningen herbergen, leunen dorps
huizen in de kleine dorpen sterk op de inzet, betrokkenheid en creativiteit van bewoners 
(zie hoofdstuk 6). Dat ook stedelijke gemeenten proberen de verantwoordelijkheid voor 
buurt en dorpshuizen aan bewoners door te spelen heeft tot gevolg dat veel buurthui
zen sluiten (Dirks en Huisman 2013).
Het beeld bestaat dat het voor organisaties steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te 
vinden (Devilee 2005), ook op het platteland (Simon et al. 2007). Toch is het aandeel 
vrijwilligers in de afgelopen omstreeks vijf jaar licht gestegen (zie ook Van Houwelingen 
et al. 2011). Deze stijging vond plaats in de stad en in de kleine afgelegen dorpen (zie 
tabel 9.5), waar vooral de bewoners van middelbare leeftijd vaker vrijwilligerswerk zijn 



veel verwacht van d orp skr acht

255  

gaan doen. De vraag is nu hoe deze stijging samen kan gaan met signalen dat tekorten aan 
vrijwilligers toenemen. Mogelijk nemen vrijwilligers afzonderlijk minder verantwoor
delijkheden op zich. Ook lijkt de perceptie bij organisaties niet altijd realistisch (Devilee 
2005; Van Houwelingen et al. 2011). Een andere mogelijkheid is dat de vraag naar vrijwil
ligers sneller steeg dan de bereidheid van Nederlanders om zich in te zetten. Zo zou het 
gestegen aantal vrijwilligers voor natuur en landschapsorganisaties (Marijnissen 2012) 
ten koste kunnen gaan van andere organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Tabel 9.5

Vrijwilligerswerk in georganiseerd verband, aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder 

dat dit doet, naar dorpstype, 2004 en 2010 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen Nederland

verenigingen voor vrijetijdsbesteding
zang-, muziek- of toneelvereniging 5 3 5 6 7 5
sportvereniging 12 17 20a 19a 21a 14
hobbyvereniging 4 9a 8a 6 9a 5

sociale organisaties
school, crèche of peuterspeelzaal  
(bv. oudercommissie, schoolbestuur  
of andere hulp op school) 9 11 8 15a 10 10
buren-, bejaarden-, gehandicaptenhulp 14 22a 13 17 21a 16
buurtvereniging of buurtcentrum 4 7 9a 6 11a 5

maatschappelijke organisaties
politieke organisatie 1 4 1 2 2 2
vakbond, werknemers- of 
 werkgeversorganisatie 1 3 1 3 2 1
godsdienstig of levensbeschouwelijke 
organisatie 8 10 10 14 13a 9
organisatie met maatschappelijke 
doelen (bv. mensenrechten, natuur- of 
 dierenbescherming) 4 4 7 7 7a 5

andere vereniging(en) of organisatie(s) 11 17 19a 14 17a 13
vrijwilliger bij minstens een van de 
 hiervoor genoemde organisaties (2004)

38 55a 50a 56a 51a

43
vrijwilliger bij minstens een van de 
 hiervoor genoemde organisaties (2010) 45b 54 52 55a 60a, b 48b

indien vrijwilliger, voor hoeveel typen 
organisaties? (2010) 1,7 2,0a 2,0a 2,0a 2,0a 1,8

a Verschilt significant van de stad (z-toets resp. t-toets, p < 0,05).
b Verschilt significant van het jaar 2004 (z-toets, p < 0,05).

Bron: scp (sl i ’04 en ’10)
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9.1.5 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

De (kleine afgelegen) dorpen in krimpgemeenten onderscheiden zich niet als het gaat 
om het geloof. Wel wordt er in dorpen in krimpgemeenten meer dialect gesproken. 
Dit komt onder andere door de relatief hoge leeftijd van bewoners. Het draagvlak voor 
het dorpsleven laat een gemengd beeld zien. Bewoners zetten zich even vaak in als 
vrijwilliger als de bewoners van andere dorpen, maar aan het verenigingsleven nemen 
beduidend minder bewoners deel. Deze laatste bevinding kon overigens alleen verkre
gen worden door de gegevens van meerdere jaren samen te nemen.
In de (kleine afgelegen) dorpen met een mooie ligging zijn minder mensen gelovig dan 
in de andere dorpen. Dit verschil ontstond in het afgelopen decennium, doordat bewo
ners van de minder mooi gelegen dorpen iets vaker naar de kerk gingen dan voorheen, 
een ontwikkeling die deels werd veroorzaakt door vergrijzing. Afgezien van de religie 
gebeurt er in de mooi gelegen dorpen duidelijk meer dan elders. Bewoners doen vaker 
mee aan activiteiten van sportverenigingen. Dit laat zich niet verklaren door persoons
kenmerken als leeftijd, gezondheid, opleidingsniveau en inkomen en zou dus te maken 
kunnen hebben met de omgeving zelf: een mooie groene omgeving nodigt uit tot spor
ten en trekt mogelijk ook gezonde, sportieve bewoners aan. Verder doen bewoners van 
mooi gelegen dorpen meer mee aan lokale feesten met een historische betekenis. Dit 
hoeft niet te wijzen op een traditionele lokale cultuur. De mooie omgeving trekt ook 
toeristen en recreanten aan, waar de festiviteiten in deze dorpen een publiek in vinden. 
Tot slot zetten zich in de mooi gelegen dorpen meer bewoners in als vrijwilliger.

9.2 Hoge verwachtingen van bewonersinitiatief

Tot zover kwamen de min of meer traditionele vormen van bewonersparticipatie aan de 
orde. Waar het huidige beleid zich veel van voorstelt, is een actiever soort betrokkenheid 
waarbij bewoners zelf plannen maken om hun leefomgeving te verbeteren en zelf de 
verantwoordelijkheid dragen om deze plannen (eventueel in samenwerking met de over
heid) uit te voeren (v ng/bz k 2010).
Dat plattelandsbewoners gezamenlijk initiatieven nemen, is niet nieuw. Gemeenschap
pelijke gronden, koelhuisjes en dorpshuizen waren manieren om de sobere levens
standaard te verbeteren onder moeilijke omstandigheden. Met het toenemen van de 
welvaart werden veel van deze gedeelde voorzieningen overbodig, of ze werden de 
dorpsbewoners uit handen genomen door weldoeners en overheden, die het beter 
meenden te weten (Bok 2003). Dat de overheden opnieuw het gezamenlijke initiatief van 
bewoners willen aanwakkeren, is logisch vanuit het besef dat burgers mondiger werden 
en steeds minder geneigd waren zich naar besluiten van verre overheden te voegen. Het 
idee dat bewoners beter weten wat er in hun omgeving nodig is en hoe problemen opge
lost kunnen worden, sterkt bewoners en bestuurders in het geloof dat meer burgerparti
cipatie gepaard zal gaan met meer efficiëntie. Minder logisch is het vanuit de wetenschap 
dat burgers het drukker kregen en dat de directe omgeving van hun woning een steeds 
kleiner deel werd van hun totale leefwereld.
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De verwachtingen van bewonersparticipatie zijn even hoog in de stad als op het platte
land, maar de invulling verschilt tussen de woonmilieus. In de stad zijn bewonersinitia
tieven vaak gericht op het terugdringen van overlast, sociale onveiligheid en spanningen 
tussen bevolkingsgroepen. Ook is een deel van de initiatieven gericht op het tegengaan 
sociaal isolement en taal of ontwikkelingsachterstanden (Tonkens en Verhoeven 2011; 
Van Ankeren 2009). Op het platteland is het accent op meer praktische zaken komen te 
liggen, zoals het behoud van voorzieningen, verkeersveiligheid, ontmoetingsgelegen
heden en vervoersdiensten (Provincie Utrecht 2009; Schonewille et al. 2011; Van Xanten 
et al. 2011). Ook zijn er op het platteland veel bewonersinitiatieven gericht op het land
schap en de natuur. In lijn met de beleidswens om burgers bij het landschap te betrekken 
(l n v 2000), houden bewoners zich bezig met het herstel van oorspronkelijke landschap
selementen, fiets of wandelpaden aanbrengen en diersoorten beschermen (Salvera en 
Van Dam 2008). In de praktijk gaat het ook regelmatig om tegengas bij door de overheid 
gewenste ontwikkelingen, zoals het creëren van nieuwe natuur (Buijs 2009).

9.2.1 Een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Verondersteld mag worden dat actief burgerschap moet beginnen met een gevoelde 
verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid. Deze verantwoordelijkheid zeggen Neder
landers over het algemeen te voelen; op het platteland iets meer dan in de stad (zie 
figuur 9.3). Ruim 80% van de plattelandsbewoners zegt zich medeverantwoordelijk te 
voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Ook in een ander onderzoek van het scp (Cultu
rele Veranderingen 2008) kennen Nederlanders burgers veel verantwoordelijkheid toe: 
minder dan 20% van de volwassenen is het eens met de stelling: ‘Het is de verantwoorde
lijkheid van de overheid het contact tussen buurtbewoners te bevorderen.’ In de kleine 
afgelegen dorpen is dit nog minder (13%). Toch beschouwt de overheid het als haar taak 
(onder meer middels de Wmo) om het contact tussen buurtbewoners te bevorderen.
Sinds 1998 steeg de gevoelde eigen verantwoordelijkheid aanvankelijk, waarna deze 
tussen 2006 en 2009 weer licht daalde. Deze daling is alleen significant in de stad en in 
de kleine afgelegen dorpen. De ontwikkelingen in de ervaren verantwoordelijkheid zijn 
vergelijkbaar met die in de lokale samenhang (zie tabel 8.1 en figuur 8.1). Bewoners die 
een sterke lokale samenhang ervaren, voelen zich ook meer verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in de buurt. Wat de gevoelde verantwoordelijkheid precies inhoudt, zal van 
persoon tot persoon verschillen, maar waarschijnlijk hebben veel mensen bij het beant
woorden van deze stelling gedacht aan goed burengedrag, zoals de auto correct parkeren 
en geluidsoverlast voorkomen.
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Figuur 9.3

Aandeel van de Nederlandse bevolking dat het (helemaal) eens is met de stelling ‘Ik voel me mede-

verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt’, naar dorpstype, 1998-2009 (in procenten)
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Bron: cbs (wbo’98 en ’02; WoON’06 en ’09)

9.2.2 Voorzichtige toename in lokaal initiatief

Het verantwoordelijkheidsgevoel leidt lang niet altijd tot concrete vormen van bewo
nersinitiatief. Niet meer dan 20% van de Nederlanders werkte in het tijdsbestek van een 
jaar met buurtgenoten samen om iets te organiseren, zoals een buurtfeest of een buurt
krant (zie tabel 9.6). Nog niet een derde van de volwassen Nederlanders woonde op de 
huidige woonplek ooit een inspraakbijeenkomst bij.
In de dorpen (vooral in de kleine afgelegen dorpen) werken bewoners meer samen om 
dingen te organiseren dan in stedelijke buurten. Ook op twee algemener geformuleerde 
items geven dorpsbewoners vaker dan stedelingen blijk van actieve betrokkenheid bij de 
woonomgeving. Het zijn vormen van bewonersparticipatie die op één lijn staan met het 
grote aandeel vrijwilligers en die goed gedijen in de sterke lokale samenhang (zie hoofd
stuk 8) en de relatief traditionele leefstijl van veel plattelandsbewoners.
Dit geldt niet voor alle vormen van bewonersparticipatie. Dorpsbewoners wonen niet 
vaker dan stedelingen inspraakbijeenkomsten bij en in de grote afgelegen dorpen doen 
ze dit zelfs opvallend weinig. Ook zijn dorpsbewoners niet vaker betrokken bij (protest)
acties, met uitzondering van die in de grote dorpen rond de stad. Dat plattelandsbewo
ners in deze vormen van participatie niet actiever blijken dan stedelingen wil niet zeggen 
dat ze niet meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Beide vormen van 
participatie komen vooral voor in combinatie met leefbaarheidsproblemen of bedrei
gingen van de leefbaarheid. De gunstige leefbaarheid van de dorpen (zie hoofdstuk 5) 
geeft plattelandsbewoners in het algemeen minder aanleiding om actief te worden 
( Leidelmeijer en Schulenberg 2012).
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Tabel 9.6

Inzet voor de woonomgeving, aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat zich 

hiervoor inspant, naar dorpstype, 2008/2009/2010/2011 (in procenten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen  

samenwerken om iets te organiserenb 13 19a 21a 21a 32a 17
actief voor de buurtc 17 19 22a 19 24a 18
inzet voor lokale kwestied 23 29a 25 29a 31a 25
bijwonen inspraakbijeenkomste 29 33 33 23a 31 29
met buurtgenoten een actie georganiseerdf 13 19a 10 13 14 14

a Significant verschil ten opzichte van de stad, gecontroleerd voor leeftijd en leeftijd2 (z-toets, p < 0,05,).
b ‘Hebt u in de afgelopen twaalf maanden samengewerkt met andere buurtbewoners om iets te 

organiseren voor de buurt, bijvoorbeeld om een buurtfeest of -activiteit te organiseren of om een 
buurtkrant te maken?’ 

c ‘Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren?’ 
d ‘Hebt u zich in de afgelopen twee jaar wel eens samen met anderen actief ingespannen voor een kwestie 

die van belang is voor uw gemeente, voor een bepaalde groep in de gemeente of voor uw buurt?’
e ‘Hebt u sinds u hier woont inspraakavonden of bewonersbijeenkomsten bijgewoond?’ 
f ‘Hebt u sinds u hier woont met andere buurtbewoners een actie georganiseerd?’ 

Bron: cbs (WoON’09 [Module Sociaal Fysiek] en ivm’09) en scp (c v ’08’10/’11)

Om ontwikkelingen in de betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving in kaart te 
brengen, zijn de mogelijkheden beperkt. We richten ons hier op de ontwikkelingen in 
de algemeen geformuleerde ‘inzet voor lokale kwesties’ (zie tabel 9.6). Sinds 2004 laat 
het aandeel mensen dat acties voerde voor kwesties met een lokaal belang een stijging 
zien (zie figuur 9.4). Iemand met veel vertrouwen in de beleidsinspanningen op het ter
rein van burgerparticipatie kan hierin bevestiging zien voor de werking hiervan. Enige 
voorzichtigheid is bij de interpretatie van de figuur geboden. Het onderzoek onderging 
verschillende kleine methodologisch wijzigingen en de indicator vertoont dan ook vrij 
grote schommelingen voor 2004 en binnen de dorpstypen. Of deze lijn zich zal voort
zetten, moet nog blijken.

Een belangrijke vraag bij het interpreteren van deze voorzichtige stijging is ook wát 
mensen precies hebben gedaan. De vraagstelling is open en respondenten kunnen hier
bij dus uiteenlopende inspanningen meerekenen. Het zal gaan om inspanningen met 
doelen variërend van een buurtfeest of een nieuw gemeenschapshuis tot een hangplek 
voor jongeren of een actie de voorgenomen aanleg van een snelweg. Ook de rol die 
mensen bij deze activiteiten spelen, kan variëren van een handtekening zetten tot be
stuurders benaderen en een vrijwilligersorganisatie opzetten.
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Figuur 9.4

Ontwikkeling in actieve inspanning voor lokale kwesties (in de twee jaar voorafgaand aan het onder-

zoek), Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, naar woonmilieu, 2004-2010 (in procenten)
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Bron: scp (c v ’04-’10/’11)

Resultaten uit een ander onderzoek wijzen uit dat de afgelopen jaren weliswaar meer 
mensen hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op politici of de overheid, maar dat 
dit niet betekent dat mensen ook meer verantwoordelijkheid op zich nemen voor lokale 
doelen. Van de meeste mogelijkheden om politieke invloed uit te oefenen, zijn Neder
landers tussen 2002 en 2010 minder gebruik gaan maken: het percentage volwassenen 
dat (in de vijf jaar voorafgaand aan het onderzoek) een inspraakbijeenkomst bezocht, 
daalde in die tijd van 15% naar 11%, het percentage dat deelnam in een actiegroep van 
7% naar 3%. Wat toenam was alleen de digitale betrokkenheid: het aandeel bewoners 
dat met email, internet of sms deelnam aan een politieke discussie of actie verdubbelde 
(Van Houwelingen et al. 2011). Internet biedt vele mogelijkheden om burgerinitiatieven 
tot stand te brengen, maar is ook een gemakkelijke uitlaatklep voor minder construc
tieve sentimenten.

9.2.3 Initiatieven en dorpsraden

Voorbeelden laten zien dat dorpsbewoners tot veel in staat zijn en dat de overheid hier 
een grote rol bij kan spelen. In het Friese dorpje Reduzum brachten bewoners onder 
aanvoering van de dorpsvereniging, samen met lokale ondernemers en de kerk, nieuwe 
woningen, een kantine, een ijsbaan en een jachthaven tot stand (Verhoeven 2006). Ter
wijl deze dorpskracht vooral leek voort te komen uit een weinig responsieve overheid, 
laten andere voorbeelden zien dat lokale overheden daadkracht teweegbrengen door 
onderling vertrouwen en partnerschap op te bouwen. Dit bleek onder meer in de Lim
burgse gemeente Peel en Maas, waar het beleid al jarenlang investeert in ‘zelfsturing’. 
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Alle betrokkenen zijn het erover eens dat bewoners actiever zijn geworden (Vermeij en 
Steenbekkers 2011). Een bekend succesverhaal is ook het Brabantse dorp Hoogeloon, 
waar een plan van de provincie resulteerde in de oprichting van een zorgcoöperatie door 
de bewoners (sr e 2011). Bewoners hebben hierdoor zelf de verantwoordelijkheid voor 
het functioneren van het zorgcentrum, waarbij nauwe samenwerking bestaat met ande
re organisaties, maar ook de bijdragen van leden en vrijwilligers onmisbaar zijn.
Wat deze succesvolle voorbeelden niet zeggen, is welke algemene ontwikkeling plaats
vindt in de dorpen van Nederland. Hoe representatief de voorbeelden zijn voor de dor
pen van Nederland kunnen we niet weten. Ook hoe het vijf jaar na oprichting staat met 
breed uitgemeten initiatieven, blijft in de regel buiten beeld. De vraag is dan ook: bevin
den we ons in een beweging naar een big society of tonen de vele voorbeelden van bewo
nersinitiatieven vooral de hoopvol gesubsidieerde pogingen daartoe? Nemen bewoners 
daadwerkelijk verantwoordelijkheden van de terugtredende overheid over of leidt het 
terugtreden uiteindelijk vooral tot achteruitgang van de leefbaarheid? Om deze vraag te 
beantwoorden, zou systematisch onderzoek nodig zijn naar de initiatieven die bewoners 
daadwerkelijk van de grond krijgen en in de lucht houden.
Dat landelijke gegevens ontbreken, geldt ook voor de manieren waarop lokale overheden 
momenteel proberen hun relatie met inwoners proberen om te vormen tot het gewenste 
partnerschap. Om de relatie met dorpsbewoners te verbeteren, faciliteren gemeenten 
dorpsoverlegorganen, waarmee ze convenanten afsluiten en die hun middelen aan
reiken om met de dorpsbewoners in gesprek te gaan (Engbersen et al. 2010; Luijten en 
Kooger 2004; Vermeij en Steenbekkers 2011; Van Xanten et al. 2011). Goed functione
rende dorpsoverlegorganen brengen doelen naar voren die ‘mensen in het dorp energie 
geven en activeren’ (Adviescommissie Burgerparticipatie voor het PlattelandsParlement 
2011: 41) en ze spreken individuele bewoners aan op hun eigen verantwoordelijkheden 
(Gemeente Peel en Maas 2009). Duidelijk is dat veel gemeenten actief bezig zijn op dit 
terrein: zeven van de negen Zeeuwse gemeenten heeft een beleid gericht op wijk en 
dorpsraden (Rekenkamercommissie Terneuzen 2009). Ook in NoordHolland is aandacht 
voor de dorpsraden en is een toename te zien in het aantal (Blijdorp 2008). Hoeveel 
dorpsoverlegorganen er zijn en welke ontwikkelingen zich op dit gebied daadwerkelijk 
voordoen, is moeilijk in beeld te brengen, aangezien ze vrijwel alleen op gemeentelijk 
niveau worden gevolgd.
Het doorschuiven van verantwoordelijkheden naar bewoners levert ook andere vragen 
op. Een punt van zorg is de democratische legitimiteit van bewonersinitiatieven. Wan
neer de overheid pas meedoet wanneer bewoners met plannen komen, betekent dit 
dat initiatiefnemers meer invloed hebben op overheidsbestedingen en beslissingen 
dan anderen, en meer kunnen profiteren. Het is een bekend gegeven dat zich onder 
de bewoners die zich actief inzetten voor lokale doelen relatief veel mannen, hoger
opgeleiden, kerkgangers en mensen van middelbare leeftijd bevinden (Van Houwelin
gen et al. 2011). Ook als de initiatiefnemers een betere afspiegeling van de bewoners 
vormen, blijft de vraag bestaan in hoeverre deze bewoners doelen nastreven die ook 
door andere bewoners gewenst zijn. De representativiteit van initiatiefnemers en het 
draagvlak van plannen onder andere bewoners is een aandachtspunt voor gemeenten 
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( Rekenkamercommissie Terneuzen 2009; Vermeij en Steenbekkers 2011), maar het is ook 
duidelijk dat dit een onhaalbaar ideaal is.

9.2.4 Dorpen in krimpgemeenten en dorpen met een mooie ligging

Dorpsbewoners in krimpgemeenten voelen zich evenzeer verantwoordelijk voor de leef
baarheid in hun buurt dan die in andere gemeenten. Ook in hun inspanningen voor de 
buurt of voor meer algemene lokale kwesties doen zij niet onder voor de bewoners van 
andere dorpen, maar ze overtreffen hen ook niet.
Bewoners van mooi gelegen dorpen voelen zich meer verantwoordelijk voor de leefbaar
heid in hun buurt dan andere dorpsbewoners en lijken ook vaker actief om de buurt te 
verbeteren, maar niet op alle items die daarvoor hier als indicator gelden (tabel 9.6).

9.3 Tot slot

In de betrokkenheid bij hun omgeving zijn dorpsbewoners rond de stad steeds minder 
te onderscheiden van stedelingen. Bewoners van dorpen rond de stad voelen zich welis
waar meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt dan stedelingen en ze 
zetten zich vaker in om deze te verbeteren, maar van oudsher belangrijke bindende ele
menten zetten hun terugtocht voort: het aandeel dialectsprekers is er niet veel hoger dan 
in de stad en het aandeel kerkgangers daalde de afgelopen tien jaar sterk. Ook de stijging 
van het aandeel verenigingsleden en vrijwilligers in de stad deed de stad en de dorpen 
eromheen naar elkaar toe groeien.
In de afgelegen dorpen blijft de lokale betrokkenheid in verschillende opzichten sterker. 
Een aanzienlijk deel van de bewoners spreekt hier een dialect of streektaal en de kerk
gang bleef de afgelopen jaren op hetzelfde relatief hoge niveau. De kerk is hier ook nog 
een relatief belangrijk kader voor vrijwilligerswerk. Vooral bewoners van de afgelegen 
kleine dorpen doen duidelijk meer vrijwilligerswerk dan de overige plattelandsbewo
ners, dankzij een positieve ontwikkeling in de afgelopen jaren.
Het blijft de vraag of de dorpen toegerust zijn op de vele nieuwe taken die op hen afko
men. De nieuwe taken vloeien voort uit een nieuw politiek tijdperk, waarin de verzor
gingsstaat wordt verruild voor een samenleving waarin de burger meer initiatief moet 
nemen (Veldheer et al. 2012; w r r 2012). Ook de omstandigheden spelen mee: zowel de 
economische crisis als de demografische krimp hebben tot gevolg dat er in veel dorpen 
extra druk op bewoners komt om de leefbaarheid op peil te houden (Rijk/v ng/ipo 2012).
Voor het idee dat de tijd rijp is voor een nieuwe, actievere houding van bewoners bestaan 
verschillende argumenten. Ten eerste is er de burger die steeds mondiger wordt en 
steeds meer wil meebeslissen over de zaken die hem aangaan. Het nieuwe partnerschap 
tussen burger en overheid moet een alternatief zijn voor situaties waarin burgers en 
bestuur elkaar bestreden. Ten tweede hebben betrokken burgers vaak veel meer ken
nis van de lokale situatie dan de ‘toevallig’ betrokken ambtenaren en besteden ze als 
belanghebbenden vaak meer tijd aan het onderwerp dat hen greep.
Maar ‘de burger’ is nog altijd individualistisch en druk met tal van andere dingen. 
Daarbij zijn de meeste burgers beperkt bij hun leefomgeving betrokken en spelen de 
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 buurtgenoten met wie ze deze initiatieven zouden moeten nemen maar een kleine rol in 
hun sociale leven (zie hoofdstuk 8). Nieuwe generaties tonen minder maatschappelijke 
inzet dan de ‘burgerschapsgeneratie’ die nu, in de pensioenleeftijd, een groot deel van 
het werk verzet (De Hart et al. 2010). Waar burgers de motivatie vandaan moeten halen 
om zich intensiever dan voorheen met gecompliceerde en tijdrovende kwesties in de 
leefomgeving bezig te houden, is niet duidelijk.
Onderzoeksmateriaal dat licht kan werpen op het eventuele ontstaan van nieuwe vor
men van bewonersparticipatie is helaas beperkt. Het gevoel medeverantwoordelijk te 
zijn voor de leefbaarheid in de buurt nam een aantal jaren toe, maar recentelijk juist iets 
af. Het aantal mensen dat aangaf zich daadwerkelijk de afgelopen twee jaar ingespannen 
te hebben voor een lokaal doel nam sinds 2004 iets toe. Of dit de voortekenen zijn van 
nieuwe maatschappelijke verhoudingen zal nog moeten blijken. Over de rol van dorps
bewoners als coproducenten van leefbaarheid bestaan andere vragen. Een vraag is voor 
welke doelen actieve bewoners zich hard zullen maken en op welke terreinen de terug
tredende bewegingen van de overheid niet worden gecompenseerd. Een andere rele
vante vraag is aan welke dorpen (of buurten) bewonersparticipatie ten goede zal komen 
en welke dorpen hier het sociaal kapitaal voor ontberen. Juist waar de leefbaarheid al te 
wensen overlaat en waar bewoners weinig met elkaar hebben, komt ook minder bewo
nersinitiatief op gang (Bolt en Ter Maat 2005; Leidelmeijer en Schulenberg 2012).
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10 Het leven is goed op het platteland

Jeroen Boelhouwer

– De leefsituatie op het platteland is de afgelopen tien jaar verbeterd. Er is in 2010 ech
ter nauwelijks nog verschil met de steden, omdat daar de verbetering nog iets sterker 
was.

– In 2010 zijn er tussen de dorpstypen geen verschillen meer in leefsituatie.
– Positief op het platteland zijn vooral de huisvesting en de sociale participatie.
– In vooral de kleine dorpen is het hebben van een auto van belang.
– De leefsituatie in afgelegen dorpen is minder goed in krimpgemeenten dan in niet

krimpgemeenten, vooral doordat de gezondheid er minder goed is, er minder gesport 
wordt en men minder op vakantie gaat.

– Op het platteland zijn de verschillen in leefsituatie tussen hoge en lage inkomens
groepen, werkenden en nietwerkenden, tussen hoog en laagopgeleiden, en tussen 
ouderen en jongeren na 1997 kleiner geworden.

– Mensen die op het platteland wonen, zijn gelukkiger dan stedelingen. Het maakt 
daarbij niet uit in welk dorpstype iemand woont.

– Plattelandsbewoners zijn over het algemeen tevredener, vooral met hun woning en 
de woonomgeving. Ook mensen met een minder goede leefsituatie zijn op het plat
teland tevredener dan in de stad.

10.1 De leefsituatie op het platteland

Het platteland biedt mensen rust, ruimte en een overzichtelijke, relatief kleine gemeen
schap waar de sociale controle nog altijd aanwezig is. De afstand tot werkgelegenheid en 
veel voorzieningen is er meestal groter dan in de stad. Vooral voor ouderen en jongeren 
kan dit een minder aantrekkelijke kant van het platteland zijn, zeker als ze geen auto 
hebben om de afstanden snel te overbruggen. Deze aspecten gaan over de kwaliteit van 
leven op het platteland en zijn in de voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen. 
Door de grote hoeveelheid aan informatie is het soms lastig om in het oog te houden 
hoe het nu alles bij elkaar gesteld is met de kwaliteit van leven op het platteland: is die 
beter of minder goed dan in de stad? Zijn er verschillen tussen de dorpstypen? En zijn er 
bevolkingsgroepen die achterblijven of vooroplopen? Zulke vragen kunnen gemakke
lijker worden beantwoord door de gegevens samen te vatten. In dit hoofdstuk kijken we 
daarom naar een aantal verschillende terreinen van de leefsituatie tegelijk, aan de hand 
van de scp Leefsituatieindex.1 Deze index is een samenvattende maat die acht belang
rijke maatschappelijke domeinen omvat: gezondheid, huisvesting, sociale participatie, 
sport, sociaalculturele uitgaansactiviteiten, mobiliteit, vakantiegedrag en bezit van 
consumptiegoederen (zie Boelhouwer (2010) voor een uitgebreide beschrijving van de 
index).
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De Leefsituatieindex is ontwikkeld om een samenvattend beeld te schetsen van het 
sociale domein in Nederland als geheel. Daarmee geeft het niet per definitie inzicht in 
specifieke plattelandsontwikkelingen. De in de index opgenomen domeinen zijn echter 
zeker ook voor het platteland van belang. Bij het domein ‘mobiliteit’ bijvoorbeeld zijn 
autobezit en het bezit van een abonnement op het openbaar vervoer opgenomen, en bij 
het domein ‘participatie’ gaat het om vrijwilligerswerk doen en om (de afwezigheid van) 
sociaal isolement. Het meer algemene karakter van de index maakt het bovendien moge
lijk om het platteland goed te vergelijken met de rest van Nederland.
Door de indicatoren van de acht domeinen te combineren, ontstaat een integraal beeld 
van de leefsituatie van plattelandsbewoners en van ontwikkelingen daarin. We kunnen 
met de Leefsituatieindex zeggen of het – in het algemeen – beter of slechter gaat. Met de 
index kunnen ook de verschillende dorpstypen en verschillende bevolkingsgroepen met 
elkaar worden vergeleken Als referentie wordt de situatie in de dorpen standaard afgezet 
tegen de situatie in de stad. De ontwikkelingen voor Nederland als geheel worden hier 
niet beschreven, die staan in het tweejaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland (Boel
houwer 2011).

Hoe goed iemands leefsituatie is, is onder meer afhankelijk van de keuzes die hij maakt, 
maar ook van de kansen en mogelijkheden die hij krijgt. Deze factoren noemen we 
hier hulpbronnen, die kunnen worden ingezet om de leefsituatie te verbeteren. Het 
gaat daarbij om gezondheid, arbeid, inkomen en onderwijs. De leefsituatie is beter als 
iemand over meer hulpbronnen beschikt.2 De Leefsituatieindex geeft een beeld van de 
feitelijke situatie waarin mensen verkeren. Voor hun kwaliteit van leven is het ook van 
belang hoe ze hun situatie beoordelen. Daarom kijken we in dit hoofdstuk ook of mensen 
op het platteland gelukkig en tevreden zijn en of er wat betreft geluksbeleving verschil
len zijn tussen de dorpstypen.

In dit rapport gaat het niet alleen over de leefsituatie, maar ook over leefbaarheid. 
Beide begrippen zijn aan elkaar gerelateerd, maar niet hetzelfde. Terwijl de leefsitu
atie betrekking heeft op mensen, gaat leefbaarheid over de woonomgeving. Een leefbare 
woonomgeving kan bijdragen aan een goede leefsituatie, bijvoorbeeld doordat de buurt 
veilig is, er voorzieningen zijn en/of de sociale samenhang in de buurt groot is (zie verder 
hoofdstuk 1).

10.2 De leefsituatie van plattelandsbewoners is verder verbeterd

Tussen 1997 en 2010 is de leefsituatie op het platteland verbeterd (zie figuur 10.1). 
 Daarmee wijkt het platteland niet af van de rest van Nederland: in heel Nederland is 
de leefsituatie in de afgelopen tien jaar verbeterd. De verbetering in de stad was met 
7% net iets hoger dan op het platteland (gemiddeld 6% over alle dorpstypen). In 2010 is 
de leef situatie voor stad en de dorpen nagenoeg gelijk (de verschillen in de grafiek zijn 
statistisch niet significant).
Als we wat meer inzoomen op ontwikkelingen binnen het platteland, dan valt op dat de 
leefsituatie in grote dorpen bij steden minder verbeterde (met 4%) dan in de rest van het 
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platteland. In kleine dorpen bij de stad verbeterde de leefsituatie het meest, namelijk 
met bijna 8%. In 2010 zijn ook de verschillen tussen de onderscheiden dorpstypen gro
tendeels verdwenen.

Figuur 10.1

Ontwikkeling van de leefsituatiea in Nederland, naar dorpstype, 1997-2010 (indexcijfers)
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a De waarde van de Leefsituatie-index is 100 in 1997, voor Nederland als geheel.

Bron: cbs (pol s’97-’02 (module scp Leefsituatie-index)) scp-bewerking; scp (sl i ’04-’10)

Dat de leefsituatie door de jaren heen bijna overal continu verbeterde, wekt misschien 
verbazing, omdat in 2010 (het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn) de econo
mische crisis in volle gang was, banken van de ondergang moesten worden gered en de 
vooruitzichten tamelijk somber waren. Daarbij moet echter worden bedacht dat ontwik
kelingen in de leefsituatie in de regel vrij traag verlopen. Mensen die werkloos worden, 
zullen bijvoorbeeld niet direct en ook niet automatisch moeten verhuizen, stoppen met 
vrijwilligerswerk of minder gezond worden. Omdat de leefsituatie zich traag ontwikkelt, 
zijn ook de jaarlijkse verschillen vrij gering – hoewel ze wat grootte betreft vergelijkbaar 
zijn met bijvoorbeeld koopkrachtontwikkelingen. In tijden van een economische crisis 
komt daarbij dat deze met enige vertraging effect zal hebben op de leefsituatie van men
sen. In eerste instantie hebben bedrijven last van een crisis doordat ze de omzet en de 
winsten zien dalen. Dan komt de overheid aan de beurt, die krijgt minder inkomsten, en 
pas daarna ondervinden burgers de gevolgen, vooral via bezuinigingen. De mate waarin 
burgers te maken krijgen met een economische crisis is afhankelijk van het overheids
beleid. In 2012 heeft de Nederlandse overheid de gevolgen die ze van de crisis ondervindt 
vertaald in beleid, in dit geval bezuinigingsvoorstellen. De gevolgen van deze bezuini
gingsoperatie zijn vanaf 2013 in de samenleving merkbaar. Dit betekent overigens niet 
dat er in de periode 2010  2012 helemaal geen gevolgen waren voor burgers; ook toen 
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waren er mensen die hun baan verloren of hun inkomen achteruit zagen gaan (dat gold 
bv. voor zzp’ers). Tot en met 2011 ging het echter nog om vrij kleine aantallen (Hoff et 
al. 2011).

Waardoor verbeterde de leefsituatie?
Door te kijken naar de ontwikkeling van de afzonderlijke domeinen kan bekeken wor
den wat het meest bijdroeg aan de verbeterde leefsituatie. Dat de leefsituatie in de grote 
dorpen bij de stad minder verbeterde dan elders blijkt niet terug te voeren te zijn op één 
specifiek domein (zie figuur 10.2).

Figuur 10.2

Ontwikkeling van domeinen van de leefsituatie in Nederland, naar dorpstype, 1997-2010  

(afwijking van het gemiddelde)
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Bron: cbs (pol s’97-’02 (module scp Leefsituatie-index)) scp-bewerking; scp (sl i ’04-’10)

Hoewel de participatie in de grote dorpen bij de stad relatief meer toenam dan elders 
en de gezondheid er niet verslechterde, verbeterde de situatie op de overige terrei
nen minder dan in de andere dorpstypen. Vooral de afnemende sportbeoefening en 
het achterblijven van de mobiliteit vallen op. Dit laatste kan te maken hebben met de 
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 verhuisbeweging die oudere (autoloze) plattelandsbewoners maken van kleine kernen 
naar grotere dorpen met meer voorzieningen (zie § 6.3.1).
Overigens is het goed om te bedenken dat de leefsituatie in de grote dorpen bij de stad 
niet slechter is dan in de andere dorpstypen. De grote dorpen bij de stad komen dan 
ook niet op achterstand, maar verliezen een deel van de voorsprong die ze in 1997 nog 
 hadden.

De ontwikkeling van de leefsituatie verschilt niet zo veel tussen de dorpstypen. Daarbij 
gaat het om een gemiddelde ontwikkeling. Het kan best zijn dat er in de grote dorpen bij 
de stad meer of juist minder mensen wonen met een goede leefsituatie3 dan in andere 
dorpstypen. Dat blijkt echter niet het geval te zijn: de dorpen verschillen onderling nau
welijks in de ontwikkeling van het percentage mensen met een goede leefsituatie in de 
afgelopen tien jaar (zie tabel 10.1). Wel stagneert de toename in de kleine dorpen bij de 
stad sinds 2002.
Het percentage mensen met een goede leefsituatie is in alle dorpstypen sterk gestegen 
en dat was in de stad ook het geval. Tegelijkertijd is het aandeel mensen met een slechte 
leefsituatie sterk afgenomen: zowel in de stad als op het platteland is het percentage 
meer dan gehalveerd. Door een te klein aantal mensen met een slechte leefsituatie kun
nen we geen onderscheid maken naar de dorpstypen. Als we de dorpen samennemen, 
blijkt er geen verschil te zijn tussen stad en platteland.

Tabel 10.1

Leefsituatie, aandeel van de Nederlandse bevolking met een slechte resp. goede leefsituatie, naar 

dorpstype, 1997-2010 (in procenten)

1997 1999 2002 2004 2006 2010

slechte leefsituatie
plattelanda 15 11b 11b 10b 12 6
stad 17 18 15 17 12 7
Nederland 17 16 14 15 12 6

goede leefsituatie
groot dorp bij stad 20 25 21 21 36 33
klein dorp bij stad 15 22 28 25 25 28
groot dorp afgelegen 12 24 18 15 27 25
klein dorp afgelegen 13 17 21 17 23 31
stad 16 17 18 18 23 29
Nederland 15 18 19 19 25 29

a Te weinig cases om platteland verder uit te splitsen naar dorpstypen.
b Significant verschil tussen stad en platteland (p < 0,05).

Bron: cbs (pol s’97-’02 (module scp Leefsituatie-index)) scp-bewerking; scp (sl i ’04-’10)
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10.3 Verschillen in leefsituatie tussen dorpstypen

In 2010 zijn er nagenoeg geen verschillen in leefsituatie tussen de dorpstypen. Maar 
er zijn wel verschillen in de mate waarin de afzonderlijke domeinen bijdragen aan de 
leefsituatie. Het zal geen verbazing wekken dat de huisvesting in de stad minder gunstig 
is dan op het platteland (zie figuur 10.3, zie ook hoofdstuk 5). We kijken naar de sociale 
participatie als combinatie van vrijwilligerswerk doen in een scala aan organisaties en 
de afwezigheid van sociaal isolement (zie ook hoofdstuk 8 en 9). Zoals verwacht is de 
sociale participatie op het platteland gunstig (vgl. Vermeij en Mollenhorst 2008), en dan 
vooral in de grote dorpen bij de stad en in kleine afgelegen dorpen.
In de kleine en afgelegen dorpen zijn mensen mobieler, vooral doordat ze vaker de 
beschikking hebben over een auto (vergelijk ook § 6.3.1). In dezelfde gebieden is de 
gezondheid minder goed, wat gebaseerd is op de ervaren belemmeringen in het dagelijks 
leven als gevolg van een handicap of ziekte (zie ook § 7.2). In de kleine afgelegen dorpen 
zullen mensen eerder belemmeringen ervaren doordat de voorzieningen verder weg zijn 
en minder gemakkelijk bereikbaar zonder eigen vervoer (zie ook hoofdstuk 6).
In de kleine afgelegen dorpen (en de stedelijke gebieden) bezitten mensen gemiddeld 
minder duurzame consumptiegoederen (zoals een pc of een vaatwasser) dan elders. 
Dit komt overeen met de bevinding dat in dit dorpstype de armoede groter is dan in de 
andere dorpen (zie§3.4).
Ook bij de culturele participatie speelt de afstand tot de voorzieningen waarschijnlijk 
een rol: in afgelegen gebieden ondernemen mensen minder (en minder verschillende) 
culturele activiteiten dan in de steden (vgl. Van den Broek et al. 2006).
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Figuur 10.3

Score op de verschillende domeinen van de leefsituatie, naar dorpstype, 2010 (afwijking van het 

 gemiddelde)
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10.4 De leefsituatie is minder goed in krimpgemeenten en in minder mooi gelegen 
dorpen

Twee specifieke indelingen die in dit rapport nader worden bestudeerd, zijn de kleine 
afgelegen dorpen in krimpgemeenten en met een ligging in een bijzonder mooi of 
minder uitgesproken landschap (zie hoofdstuk 1). De gegevens die we in dit hoofdstuk 
gebruiken, laten niet toe dat we binnen de krimpgemeenten kleine afgelegen dorpen 
onderscheiden, daarom voegen we de kleine en grote afgelegen dorpen samen. Meestal 
doen we dit ook bij de uitsplitsingen naar de landschappelijke ligging, maar we presen
teren in sommige gevallen de kleine afgelegen dorpen afzonderlijk. Voor deze gebieden 
bekijken we de ontwikkeling niet vanaf 1997, maar vanaf 2004.

We zagen al dat de leefsituatie in de afgelegen dorpen in 2010 beter is dan in 2004. Of 
deze dorpen wel of niet in een krimpgemeente liggen, is daarop niet van invloed (zie ta
bel 10.2). Wel is de leefsituatie in de afgelegen dorpen in krimpgemeenten minder goed 
dan die in gemeenten die niet met krimp te maken hebben.
Of een afgelegen dorp een meer of minder mooie ligging heeft, maakt uit voor de leef
situatie: in mooi gelegen dorpen is de leefsituatie beter dan in dorpen met een minder 
mooie ligging (zie tabel 10.2). Dat is echter pas sinds 2010 het geval; in eerdere jaren was 
er geen verschil. Ook doet de grootte van de afgelegen dorpen er niet toe.



he t le ven is goed op he t pl at tel and

271  

Tabel 10.2

Leefsituatie in afgelegen dorpen, 2004-2010 (in indexscoresa)

2004 2006 2010

afgelegen dorpen
in niet-krimpgemeenten 103 105 107
in krimpgemeenten 97b 101 103b

afgelegen dorpen
bijzonder mooi e ligging 102 105 109
minder mooie ligging 102 104 105b

kleine afgelegen dorpen
bijzonder mooie ligging 102 105 109
minder mooie ligging 103 104 104b

slechte leefsituatie in afgelegen dorpen met minder mooie ligging in pro-
centen

12 11 9

goede leefsituatie in afgelegen dorpen met minder mooie ligging in pro-
centen

16 23 23

a De waarde van de Leefsituatie-index is 100 in 1997, voor Nederland als geheel.
b Verschilt significant van het gebied in de regel erboven (p < 0,05).

Bron: scp (sl i ’04-’10)

In afgelegen dorpen met een minder mooie ligging is het percentage mensen met een 
slechte leefsituatie vergelijkbaar met elders, maar het percentage mensen met een goede 
leefsituatie is lager (zie tabel 10.2). Mensen met een goede leefsituatie zullen over het 
algemeen meer mogelijkheden hebben om te kiezen waar ze gaan wonen en kiezen dan 
vaker voor de fraaier gelegen dorpen. Voor de afgelegen dorpen in krimpgemeenten is 
deze uitsplitsing niet te maken.

Door naar de afzonderlijke onderdelen van de leefsituatie te kijken, kunnen we een 
indruk krijgen waar de minder goede leefsituatie in de afgelegen dorpen in krimp
gemeenten mee te maken heeft. De minder goede leefsituatie komt vooral doordat men 
minder op vakantie gaat, de gezondheid minder goed is en er minder gesport wordt 
(zie figuur 10.4). De eerste twee ontwikkelingen hangen samen met de relatief oudere 
bevolking in de krimpgebieden (zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7). Bovendien is in de af
gelegen dorpen in krimpgemeenten de werkloosheid hoger en de armoede groter (zie 
hoofdstuk 3), waardoor er minder geld beschikbaar is om op vakantie te gaan of om con
sumptiegoederen te kopen.
Het minder sporten sluit aan bij de eerdere bevinding dat bewoners van de krimp
gebieden minder vaak lid zijn van een sportvereniging (zie hoofdstuk 9), hoewel steeds 
meer mensen sporten zonder lid te zijn van een vereniging.
Verder is in de krimpgebieden sprake van een geringere deelname aan culturele activi
teiten (zoals naar het theater, een concert of de bioscoop gaan). Dit komt overeen met 
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de afname van voorzieningen en een grotere afstand tot de resterende voorzieningen 
in vooral de dorpen in de krimpgemeenten zoals beschreven in hoofdstuk 6. Ook de 
 mobiliteitsmogelijkheden zijn in de krimpgemeenten kleiner dan elders. In hoofdstuk 6 
bleek dat in de afgelegen dorpen in krimpgemeenten het percentage autobezitters iets 
lager is dan in afgelegen dorpen in ander gemeenten. Dit werd deels verklaard door de 
oudere bevolking in de krimpgemeenten.

In tegenstelling tot de minder goede positie op de meeste andere deelterreinen is de 
sociale participatie in de afgelegen dorpen in krimpgemeenten juist hoger dan elders. 
Onder sociale participatie verstaan we hier vrijwilligerswerk doen en de afwezigheid van 
sociaal isolement. In hoofdstuk 9 werd gesteld dat de verklaring voor de grotere deel
name aan vrijwilligerswerk gelegen is in het feit dat in een dunbevolkte omgeving veel 
afhangt van de inzet van vrijwilligers. Voor de afgelegen dorpen in de krimp gemeenten 
bleek dat echter niet op te gaan: daar doen niet meer mensen dan gemiddeld in 
Nederland aan vrijwilligerswerk. De positieve score op participatie in de krimpgemeen
ten heeft in dit geval dan ook niet te maken met het meer doen van vrijwilligerswerk, 
maar met minder ervaren van sociaal isolement. Misschien is de lokale samenhang gro
ter geworden in de afgelopen jaren doordat men elkaar in deze gebieden harder nodig 
heeft (zie ook hoofdstuk 8).

De leefsituatie in de minder mooie afgelegen dorpen wijkt minder af van het Nederlands 
gemiddelde dan in de krimpgemeenten. We krijgen dan ook een iets positiever beeld als 
we naar de deelterreinen van de leefsituatie kijken. Dat de situatie in de minder mooie 
afgelegen dorpen minder goed is, komt ook nu vooral doordat de bewoners ervan min
der op vakantie gaan en minder gezond zijn. In dit geval ligt de verklaring vooral in de 
leeftijdsopbouw en niet in de werkloosheid of armoede: beide zijn in de minder mooie 
gebieden namelijk nauwelijks afwijkend van het Nederlands gemiddelde (zie hoofd
stuk 3). Dit komt ook tot uiting in het bezit van consumptiegoederen: dat is niet minder 
dan gemiddeld in Nederland.
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Figuur 10.4

Score op de verschillende domeinen van de leefsituatie in afgelegen dorpen, naar ligging in een 

krimpgemeente en in een bijzonder mooi gebied, 2010 (afwijking van het gemiddelde)
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Bron: scp (sl i ’10)

De hiervoor beschreven verschillen in leefsituatie kunnen ook te maken hebben met 
de samenstelling van de bevolking in deze specifieke gebieden. Over het algemeen is 
de leefsituatie van ouderen bijvoorbeeld minder goed dan die van jongeren. In para
graaf 10.5 kijken we naar verschillen tussen bevolkingsgroepen.

10.5 Het verschil in leefsituatie tussen bevolkingsgroepen is kleiner geworden

Eerder zagen we dat de verschillen tussen stad en platteland en tussen de plattelands
gebieden onderling zijn afgenomen en dat steeds meer mensen een goede leefsituatie 
hebben. Deze ontwikkelingen zijn ook te zien in het kleiner worden van de verschillen 
tussen bevolkingsgroepen (zie tabel 10.3). De verschillen in leefsituatie tussen hoge en 
lage inkomensgroepen, werkenden en nietwerkenden, tussen hoog en laagopgeleiden, 
en tussen ouderen en jongeren zijn tussen 1997 en 2010 kleiner geworden. Deze ontwik
keling vindt zowel op het platteland als in de stad plaats.
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Tabel 10.3

Leefsituatie van bevolkingsgroepen, naar dorpstype, 1997 en 2010 (indexscoresa)

stad
groot dorp  
bij stad

klein dorp  
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp-
afgelegen

1997 2010 1997 2010 1997 2010 1997 2010 1997 2010

alleenstaande 91 102 95 98 88 98b 86 97 81 100
paren met kind(eren) 105 110 109 113 105 112 105 111 105 110
verschil 14d 8d 14d 15d 17d 14d 19d 14d 24d 10d

18-24 jaar 105 108 107 113 110b 109b 106 113 107 113
55-64 jaar 97 106 98 109 94 103 99 107 96 108
65-74 jaar 90 104 96 105 93 105b 91 106 92 105
≥ 75 jaar 74 91 88 97b 75 87b 77 88b 75 91
verschil 65-74 jaar  
vs 18-24 jaar 15d 4d 11d 8 17d 4 15d 7d 15d 8d

laag onderwijsniveau 
(max. vmbo) 91 99 97 100 90 101 92 103 93 99
hbo, universiteit 108 113 111 115 110 111 110 111 110 114
verschil 17d 14d 14d 15d 20d 10d 18d 8d 17d 15d

laagste 10% inkomen 89 100 88b 101b 81b 101b 81 101b 86 97
hoogste 10% inkomen 112 116 112 117 109 111 112 115a 112 113
verschil 23d 16d 24d 16d 28d 10d 31d 14d 26d 16d

werkt >12 uur per week 106 110 109 111 106 110 105 110 105 110
werkt nietc 91 101 94 103 92 101 93 103 93 100
verschil 15d 9d 15d 8d 14d 9d 12d 7d 12d 10d

man 101 107 106 110 102 106 101 107 99 107
vrouw 98 106 101 106 98 109 99 107 101 106
verschil 3d 1 5d 4d 4 -3 2 0 -2 1

a De waarde van de Leefsituatie-index is 100 in 1997, voor Nederland als geheel.
b Vijftien respondenten of minder.
c Alle niet-werkenden tezamen (student, arbeidsongeschikt, pensioen, enz.). De groep mensen met 

een baan van minder dan twaalf uur is in deze tabel niet opgenomen.
d Het verschil tussen de twee groepen die vergeleken worden, is significant (p < 0,05).

Bron: cbs (pol s’97 (module scp Leefsituatie-index)) scp-bewerking; scp (sl i ’10)

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn relatief klein en in veel gevallen niet 
significant. In alle gebieden is de arbeidsparticipatie van vrouwen toegenomen (zie 
hoofdstuk 3) en we zien dan ook dat in het algemeen de leefsituatie van vrouwen meer 
verbeterde dan die van mannen. In de kleine dorpen bij de stad is de betere leefsituatie 
van mannen in 1997 omgeslagen in een betere leefsituatie van vrouwen in 2010. Hoewel 
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het verschil in beide jaren niet significant is, hebben we de ontwikkeling van de leef
situatie van mannen en vrouwen nader bekeken. Hieruit kwam naar voren dat vrouwen 
ten opzichte van mannen meer zijn gaan sporten en dat hun gezondheid iets verbeterde.

Dat de verschillen in leefsituatie tussen bevolkingsgroepen kleiner zijn geworden, zien 
we terug in alle plattelandsgebieden. Weliswaar zijn de verschillen kleiner geworden, 
maar ze zijn geenszins verdwenen. Tussen hoge en lage inkomens is het verschil het 
grootst, maar in de kleine dorpen bij de stad is dit verschil kleiner dan elders. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met de arbeidsparticipatie, die in deze dorpen iets hoger is dan 
in andere plattelandsgebieden (zie hoofdstuk 3). In de kleine afgelegen dorpen is de lage 
inkomensgroep er het minst in geslaagd de leefsituatie te verbeteren.
In de grote dorpen bij de steden is het verschil tussen paren (met kinderen) en alleen
staanden gelijk gebleven, terwijl het elders is afgenomen. Vooral de nauwelijks verbeter
de leefsituatie van de alleenstaanden valt op. Dit komt niet doordat in de grote dorpen 
het aandeel alleenstaanden – die gemiddeld een minder goede leefsituatie hebben 
– sterk is toegenomen, en ook bleek in hoofdstuk 2 dat bij alle dorpstypen het aandeel 
huishoudens met kinderen is afgenomen. Misschien speelt mee dat ouderen (vanwege 
een slechte gezondheidssituatie) verhuizen uit kleine kernen naar grotere dorpen, om 
zo dichter bij de voorzieningen te wonen (zie hoofdstuk 6 en 7). Doordat ouderen over 
het algemeen een minder goede leefsituatie hebben, heeft een toename van hun aan
deel een dempend effect op de verbetering van de leefsituatie. Dit zou kunnen verklaren 
waarom de leefsituatie van alleenstaanden (onder wie veel ouderen) in de grote dorpen 
bij de stad minder is verbeterd dan van alleenstaanden elders.
Dat het verschil in leefsituatie naar opleidingsniveau in de grote dorpen bij de stad nage
noeg onveranderd blijft, kan te maken hebben met dezelfde verhuisbeweging van oude
ren uit kleine naar grotere dorpen. Ouderen hebben over het algemeen een minder hoog 
opleidingsniveau dan jongeren en we zien in de grote dorpen bij de stad dat de verbete
ring van de leefsituatie van de laagopgeleiden achterblijft bij de verbetering elders.

In deze paragraaf zijn verschillende sociale groepen afzonderlijk behandeld, maar ze 
vertonen natuurlijk overlap: het inkomen van mensen met een lage opleiding is over het 
algemeen lager dan van mensen met een hoge opleiding. Paragraaf 10.6 laat zien welke 
hulpbronnen het meest van belang zijn voor de leefsituatie.

10.6 Leeftijd, opleiding en inkomen zijn belangrijke determinanten van de 
leefsituatie, ook op het platteland

Of iemands leefsituatie goed is of minder goed is afhankelijk van de keuzes die iemand 
maakt (bv. wel of niet sporten, wel of geen vrijwilligerswerk doen), van persoon
lijke kenmerken (zoals leeftijd en huishoudenssamenstelling) en van de kansen en 
mogelijkheden die mensen krijgen. Deze kansen en mogelijkheden noemen we hier 
hulpbronnen. Het gaat dan om opleiding, inkomen, arbeidsmarktparticipatie en 
gezondheid. De overheid speelt een belangrijke rol bij de beschikbaarheid van hulp
bronnen, bijvoorbeeld door het zorgen voor voldoende onderwijsaanbod (ook op het 
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platteland; zie hoofdstuk 4), door het bieden van inkomensondersteuning en door te 
zorgen voor voldoende en bereikbare gezondheidszorg (zie hoofdstuk 7). In toenemende 
mate wordt door beleidsmakers en politici ingezet op een grotere eigen verantwoorde
lijkheid van burgers. In het kader van de Wmo bijvoorbeeld zijn mensen eerst zelf aan 
zet om ondersteuning te vinden als dat nodig is, pas daarna komt eventueel ondersteu
ning via de overheid aan de orde. Een grotere eigen verantwoordelijkheid betekent ook 
dat mensen over de vaardigheden moeten beschikken om die verantwoordelijkheid 
aan te kunnen. In 2011 is daarom zelfredzaamheid als nieuwe indicator aan de hiervoor 
genoemde hulpbronnen toegevoegd. Onder zelfredzaamheid verstaan we sociale compe-
tenties (omgaan met eigen onzekerheid bij sociale contacten) en locus of control (de mate 
waarin iemand vindt zelf controle over het leven te hebben).4

Van de hulpbronnen zijn opleiding en inkomen het meest van belang voor de leefsitu
atie. Ook leeftijd is een belangrijke determinant (zie tabel 10.4). Zowel op het platteland 
als in de stedelijke gebieden dragen deze drie determinanten het meest bij aan de 
leefsituatie (helaas is het door de kleine aantallen respondenten niet mogelijk om af
zonderlijke analyses te doen voor de verschillende dorpstypen). In 1997 was zowel in de 
stad als op het platteland het opleidingsniveau de belangrijkste determinant. In 2010 is 
dat veranderd: nu is in stedelijke gebieden het inkomen het belangrijkst voor de leefsitu
atie en op het platteland leeftijd. Op het eerste gezicht lijken de verschillen tussen stad 
en platteland niet erg groot (vgl. tabel 10.3), maar als we rekening houden met de andere 
kenmerken, zoals opleiding, gezondheidstoestand en huishoudenssamenstelling, dan 
zijn de verschillen in leefsituatie tussen leeftijdsgroepen op het platteland groter dan 
in de stad (voor inkomensgroepen is dat andersom).5 Ook is de leefsituatie van jongeren 
op het platteland wat meer verbeterd dan in de stad. Overigens profiteren thuiswonende 
jongeren deels natuurlijk van de situatie van hun ouders.
Bij de veranderingen in de invloed van inkomen en leeftijd op de leefsituatie spelen 
ongetwijfeld ook de migratiestromen tussen stad en platteland een rol (jongeren trek
ken naar de stad, en het uiteengroeien van inkomens speelt meer binnen een gemeente 
dan tussen gemeenten; zie ook hoofdstuk 2).

Zelfredzaamheid heeft, naast de andere hulpbronnen, een eigen invloed op de leef
situatie. Hoe groter de zelfredzaamheid is, hoe beter de leefsituatie. Er is hierbij geen 
verschil tussen stad en platteland.
In 1997 maakte het voor de leefsituatie uit of iemand in een groot dorp of in een kleine 
kern woonde. Dat is in 2010 niet meer het geval, zoals ook al bleek uit figuur 10.1. Er zijn 
nagenoeg geen verschillen in leefsituatie meer tussen stad en platteland en ook niet tus
sen de verschillende dorpstypen . Waar iemand woont, is voor de leefsituatie dus niet zo 
belangrijk. Over welke hulpbronnen iemand beschikt, is dat nog steeds wel.
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Tabel 10.4

Determinanten van de leefsituatie, 1997-2010 (bètacoëfficiënten)

1997 2010

Nederland stad platteland Nederland stad platteland

opleidinga 0,28 0,28 0,29 0,22 0,22 0,22
inkomenb 0,25 0,27 0,21 0,28 0,32 0,21
leeftijdc 0,27 0,27 0,26 0,24 0,22 0,29
arbeidsmarktpositied 0,10 0,11 0,09 0,03 0,04 0,02
huishoudenssamenstellinge 0,12 0,11 0,13 0,06 0,05 0,14
inkomensbronf 0,11 0,11 0,12 0,08 0,10 n.s.
gezondheidg – – – 0,15 0,14 0,18
zelfredzaamheid:

sociale competenties – – – 0,09 0,09 0,09
locus of control – – – 0,17 0,17 0,18

plattelandstypologie 0,04 n.s. – –
bijzonder mooie ligging – – – 0,06 0,05 n.s.
verklaarde variantie 54% 55% 53% 45% 46% 47%

– Niet beschikbaar in 1997.
a Lo/vglo; mulo, mavo, vwo-3; lbo; mbo, havo, vwo; hbo, universiteit.
b Huishoudensinkomen in decielen.
c 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-54 jaar, 55-64 jaar, 65-74 jaar, ≥ 75 jaar.
d Werkt niet; werkt minder dan twaalf uur per week; werkt meer dan twaalf uur per week.
e Alleenstaande; paar zonder kind(eren); paar met kind(eren); eenoudergezin; overig.
f Loon; winst; vut, aow; Anw, w w, wao, bijstand; studiebeurs; overig.
g Heeft wel of niet langdurige aandoening, ziekte of handicap (data zijn pas vanaf 2004 beschikbaar).

Bron: cbs (pol s’97 (module scp Leefsituatie-index) scp-bewerking; scp (sl i ’10)

Als we in de analyses ook de landschappelijke ligging van een gebied betrekken, blijkt 
dat dit voor de stedelijke gebieden wel een rol speelt, maar voor de plattelandsgebieden 
niet. Of mensen wel of niet in een krimpgebied wonen, blijkt niet van invloed te zijn op 
de leefsituatie. Uiteraard kan dat in de toekomst anders worden als de krimp doorzet en 
het voorzieningenaanbod verschraalt of verandert.

10.7 Geluk en tevredenheid op het platteland hoger dan in de stad

Met de Leefsituatieindex krijgen we inzicht in de objectieve kwaliteit van leven van 
mensen. Maar om de kwaliteit van leven compleet in beeld te krijgen, is het belangrijk 
om ook te kijken naar het oordeel dat mensen over hun situatie hebben. Met tevreden
heidscijfers kunnen we iets zeggen over wat mensen van hun situatie vinden. In deze 
paragraaf kijken we naar de tevredenheid met een aantal aspecten van de leefsituatie 
(zoals de woning, de woonomgeving, de vriendenkring) en naar een algemener oordeel: 
hoe gelukkig en tevreden met het leven mensen zijn.
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Nederlanders behoren in het algemeen tot de gelukkigste mensen van de wereld: meer 
dan 80% van de mensen zegt gelukkig te zijn en we waarderen ons leven met een gemid
deld rapportcijfer van 7,8 (Boelhouwer 2011). In 2010 is er nagenoeg geen verschil tussen 
de dorpstypen in het percentage mensen dat zegt gelukkig te zijn (zie tabel 10.5). In elk 
van de dorpstypen ligt dit percentage wel hoger dan in de stad.

Tabel 10.5

Geluksbeleving, naar dorpstype, 1997-2010 (in procenten)

1997a 1999a 2002a 2004 2006 2010

(heel) gelukkigb

stad 87 88 87 81 80 80
groot dorp bij stad 90 88 89 87 82 86
klein dorp bij stad 88 89 93 85 91 86
groot dorp afgelegen 92 95 88 86 83 88
klein dorp afgelegen 89 93 89 84 83 88
(heel) gelukkig
afgelegen dorpen in krimpgemeenten – – – 84 86 82
kleine afgelegen dorpen met minder mooie ligging – – – 81 82 86
kleine afgelegen dorpen met mooie ligging – – – 86 87 89
niet zo gelukkig / ongelukkig
stad 3 3 3 5 5 4
platteland totaal 2 2 2 3 3 3

a De cijfers van 1997-1999-2002 zijn niet goed te vergelijken met de cijfers 2004-2006-2010. De 
enquête is tot 2002 mondeling afgenomen en daarna schriftelijk. Dit had een kleiner percentage 
gelukkige mensen tot gevolg. De absolute niveaus van 1997 en 2010 kunnen dus niet met elkaar 
worden vergeleken. Wel kan per jaar de onderlinge verhouding tussen de gebieden bekeken 
worden.

b De verschillen tussen stad en platteland zijn significant.

Bron: cbs (pol s’97-’02 (module scp Leefsituatie-index)) scp-bewerking; scp (sl i ’04-’10)

Als we kijken naar de andere kant van het spectrum (de mensen die zich ongelukkig voe
len), zien we geen verschil tussen stad en platteland. Ongeveer 3% van de mensen voelt 
zich ongelukkig.
Ook als we in plaats van naar geluk kijken naar de tevredenheid met het leven scoren 
mensen op het platteland iets beter dan stedelingen. Uitgedrukt in een rapportcijfer 
geven plattelandsbewoners ‘het leven op dit moment’ gemiddeld een 8,0 en mensen in 
de stad een 7,8 (in 2010; het verschil is significant; zie tabel 10.6).
Voor een aantal onderdelen van de leefsituatie is aan mensen gevraagd om die te beoor
delen met een rapportcijfer. Als we kijken naar de verschillen binnen het platteland, dan 
valt op dat die vrij gering zijn (zie tabel 10.6). De verschillen tussen de stad en het plat
teland zijn duidelijk groter dan tussen de dorpstypen onderling. Bijna overal is voor de 
meeste aspecten de tevredenheid sinds 1997 toegenomen. Alleen in grote dorpen bij de 
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stad is dat minder vaak het geval. Daar is tussen 1997 en 2010 alleen de tevredenheid met 
de opleiding toegenomen.
Zoals gebruikelijk werd de woning ook in 2010 het hoogst gewaardeerd; dat geldt voor alle 
vijf de dorpstypen, en ook in de stad. Op het platteland is de waardering gemiddeld wat 
hoger (ongeveer een 8,4) dan in de stad (8,0). Woningen op het platteland zijn dan ook 
vaker vrijstaand en groter dan woningen in de stad (zie hoofdstuk 5).
Door de komst van snelwegen, bedrijventerreinen en megastallen is de idylle van wonen 
op het platteland misschien iets minder geworden. Dat is echter niet terug te zien in de 
rapportcijfers voor de woonomgeving: plattelandsbewoners zijn in 2010 nog net zo tevre
den als in 1997 en waarderen hun woonomgeving ook nog steeds hoger dan stedelingen.
Na de woning wordt de vrienden en kennissenkring het hoogst gewaardeerd; ook nu is 
er geen verschil tussen de dorpstypen en ook is deze waardering op het platteland en in 
de stad even hoog (de verschillen in tabel 10.6 zijn niet significant).
Ondanks het feit dat plattelandsbewoners wat minder hoogopgeleid zijn dan stedelin
gen is er tussen beide groepen geen verschil in tevredenheid met de opleiding. Van alle 
aspecten is de tevredenheid met de opleiding tussen 1997 en 2010 het meest toegenomen, 
zowel in de stad als op het platteland. Dit is goed te begrijpen met de stijging van het 
onderwijsniveau in het achterhoofd (zie hoofdstuk 4).

Tabel 10.6

Tevredenheid met enkele onderdelen van de leefsituatie, naar dorpstype, 1997-2010 (gemiddeld 

 rapportcijfer)

stad 
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen

woning
1997 7,8 8,1 8,1 8,0 8,1
2010 8,0a 8,3 8,5a 8,4a 8,4a

woonomgeving
1997 7,6 8,0 8,1 8,0 8,1
2010 7,7a 8,0 8,2 8,0 8,2
financiële middelen
1997 7,3 7,6 7,5 7,5 7,5
2010 7,3 7,3 7,7 7,4 7,3
opleiding
1997 7,0 6,9 6,9 6,9 7,0
2010 7,5a 7,5a 7,5a 7,5a 7,5a

vrienden- en kennissenkring
1997 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8
2010 8,0a 8,0 8,2a 8,2a 8,2a

het leven op dit moment (2010) 7,8 7,9 8,0 7,9 8,0

a Significant verschil tussen 1997 en 2010, per gebied (p < 0,05).

Bron: cbs (pol s’97 (module scp Leefsituatie-index)) scp-bewerking; scp (sl i ’10)
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Ook als het gaat om de financiële middelen is er geen verschil tussen de dorpstypen (de 
verschillen in tabel 10.6 zijn niet significant). Verrassend is dat er ook geen verschil is 
met de tevredenheid in de stad, waar het inkomen gemiddeld iets lager ligt. Dat stedelin
gen en plattelandsbewoners toch even tevreden zijn, kan te maken hebben met wat wel 
wordt aangeduid als keeping up with the Joneses: als je het zelf tenminste even goed hebt als 
anderen in je omgeving leidt dit niet tot minder tevredenheid. De tevredenheid met de 
financiële middelen bleef in de afgelopen jaren overal gelijk. Dat is misschien verwon
derlijk, omdat in 2010 de economische crisis inmiddels begonnen was. Op dat moment 
hadden de meeste mensen daar echter persoonlijk nog weinig last van (uitgezonderd de 
relatief kleine groep mensen die werkloos werd). Zoals eerder al is opgemerkt, worden in 
2013 de gevolgen van de crisis voor de burgers merkbaar, als de door het kabinet aange
kondigde bezuinigingen in de portemonnee voelbaar zijn.

Ten slotte valt op dat over geen enkele van de hier onderscheiden aspecten stedelingen 
tevredener zijn dan plattelandsbewoners. Het wonen en leven op het platteland zorgt er 
niet alleen voor dat mensen er gelukkiger zijn, ze zijn over het algemeen ook tevredener 
over een aantal belangrijke deelterreinen van de leefsituatie.

Voor de tevredenheid met het leven zijn geen gegevens uit 1997 beschikbaar. Daarom 
kijken we alleen naar verschillen in 2010. Net als bij de andere tevredenheidscijfers zijn er 
geen verschillen tussen de dorpstypen: plattelandsbewoners zijn even tevreden met het 
leven, ongeacht het dorprstype. Wel is er een (gering) verschil met stedelingen: in 2010 
zijn plattelandsbewoners iets tevredener met het leven dan stedelingen (het verschil is 
gering, maar significant).

Ook voor geluk en tevredenheid kijken we hoe het ermee staat in de afgelegen dorpen in 
krimpgemeenten en de afgelegen dorpen die bijzonder mooi of minder mooi zijn gele
gen. We kunnen nu geen vergelijking door de tijd maken, omdat de gegevens voor 1997 
niet beschikbaar zijn. In 2010 wijken de afgelegen dorpen in krimpgemeenten niet af van 
de afgelegen dorpen elders. Ook maakt het niet uit of de ligging als bijzonder mooi of 
minder mooi wordt aangemerkt (niet in tabel).

Groter dan de verschillen tussen plattelandsbewoners onderling of tussen plattelands
bewoners en stedelingen zijn de verschillen tussen bevolkingsgroepen (zie internet 
bijlage C). Het grootst zijn de verschillen bij de tevredenheid met de financiële middelen: 
eenoudergezinnen in de stad geven twee volle punten minder dan mensen met een hoog 
inkomen die in een klein dorp bij de stad wonen (6,2 versus 8,3). Ook de verschillen in 
tevredenheid met het leven zijn groter. De levenstevredenheid is het hoogst bij niet 
werkenden in kleine dorpen bij de stad (gemiddeld rapportcijfer 8,6) en wederom het 
laagst bij eenoudergezinnen in de steden (die overigens nog altijd gemiddeld een 7,0 ge
ven). Deze groep ‘nietwerkenden’ bestaat voor een groot deel uit gepensioneerden, en 
dan waarschijnlijk vooral de groep die na het werkzame leven in de betrekkelijke rust 
van een fraai en overzichtelijk dorp, maar toch dicht bij de stad wil wonen.
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In het algemeen vinden we de hoogste tevredenheidscijfers bij de inwoners van kleine 
dorpen bij de stad en de laagste cijfers bij de stedelingen – min of meer overeenkomstig 
de gegevens in tabel 10.6.

10.8 Samenhang tussen de leefsituatie en tevredenheid niet heel sterk

Hiervoor hebben we twee kanten van kwaliteit van leven behandeld. Een objectieve 
kant, die we beschrijven met de Leefsituatieindex, en een subjectieve kant, waarbij we 
naar geluk en tevredenheid kijken. Daar kan verschil in zitten: twee personen kunnen 
verschillen in de waardering voor eenzelfde situatie en bovendien kan een objectief 
goed beoordeelde situatie toch negatief gewaardeerd worden. Het kijken naar zowel de 
situatie zelf als de waardering ervoor levert zodoende beleidsrelevante informatie op. 
Bovendien is in het beleid steeds meer aandacht voor zowel de objectieve als de subjec
tieve kant. Dit blijkt bijvoorbeeld bij veiligheid, waar de overheid doelstellingen heeft 
voor zowel de objectieve veiligheid (minder criminaliteit) als de subjectieve veiligheid 
(minder mensen die zich onveilig voelen).

De relatie tussen de objectieve leefsituatie en de subjectieve tevredenheid laat zien dat er 
verschil is: niet iedereen die een goede leefsituatie heeft, is gelukkig en omgekeerd: niet 
iedereen die een minder goede leefsituatie heeft, is ongelukkig. Maar voor veel mensen 
geldt dat wel: over het algemeen gaat een goede leefsituatie samen met een positief 
geluksgevoel (zie tabel 10.7). Ook is er een positieve relatie tussen de leefsituatie en de 
subjectieve gezondheid.
In de kleine dorpen bij de steden is er geen (significant) verband tussen het geluksgevoel 
en de leefsituatie. Dit komt vooral doordat de mensen die zeggen niet zo gelukkig te zijn 
(een zeer klein aantal) een relatief goede leefsituatie hebben (er zijn geen mensen die 
zeggen echt ongelukkig te zijn). Onduidelijk is waar dit precies aan ligt.
In de stad is de samenhang tussen geluk en leefsituatie iets groter dan op het platteland. 
Het omgekeerde geldt voor de samenhang tussen de leefsituatie en de ervaren gezond
heid: die is op het platteland iets sterker dan in de stad. Tussen de dorpstypen onderling 
is er nagenoeg geen verschil.
De positieve samenhang van leefsituatie met geluk en ervaren gezondheid is ook te zien 
bij zowel de bijzonder mooi als de minder mooi gelegen dorpen. Er zijn te weinig gege
vens beschikbaar om uitspraken te doen over afgelegen dorpen in de krimpgemeenten.

De samenhang tussen de leefsituatie en de tevredenheidscijfers is misschien niet heel 
erg groot, maar er is een duidelijk verband als we naar verschillen in tevredenheid tus
sen mensen met een slechte en mensen met een goede leefsituatie kijken (Boelhouwer 
2011). Mensen met een slechte leefsituatie zijn beduidend minder tevreden dan mensen 
met een goede leefsituatie. Bij sommige aspecten van de leefsituatie zijn de verschillen 
relatief gering, zoals bij de tevredenheid met de woning en de woonomgeving, waar 
de verschillen ongeveer een half punt zijn (let wel: ook deze verschillen zijn groter dan 
de verschillen tussen dorpstypen die we eerder zagen). In andere gevallen bedragen de 
verschillen meer dan een vol punt, oplopend tot een maximum van bijna twee punten 
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bij de tevredenheid over de financiële middelen. Door een te gering aantal respondenten 
kunnen we niet voor alle dorpstypen kijken hoe het zit. Daarom beperken we ons hier 
tot het onderscheid tussen stad en platteland.

Tabel 10.7

Samenhang tussen leefsituatie, geluk en ervaren gezondheid, naar dorpstype, 2010 (indexscoresa en 

pearson’s correlatiecoëfficiënten)

stad
groot dorp 
bij stad

klein dorp 
bij stad

groot dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen

klein dorp 
afgelegen 

klein dorp 
afgelegen 

bijzonder 
mooi 
 gelegen

minder 
mooi 
gelegen

geluk
(heel) gelukkig 109 109 108 108 108 110 105
minder gelukkig 99b 103 102 100b 99b 100b 99

ervaren gezondheid
uitstekend / zeer goed 112 113 111 110 113 114 111
minder goed 104b 105b 106b 106b 104b 106b 101b

samenhang leefsituatie  
en gelukc 0,33 0,27

0,10 
(n.s.)c 0,24 0,23 0,27 0,21

samenhang leefsituatie  
en ervaren gezondheid 0,36 0,39 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40

a De waarde van de Leefsituatie-index is 100 in 1997, voor Nederland als geheel.
b Significant verschil met de groep in de rij erboven (p < 0,05). nb: de aantallen respondenten die 

‘minder gelukkig zijn’, zijn soms klein waardoor relatief grote verschillen niet significant zijn.
c Alle correlaties zijn significant, behalve die tussen de leefsituatie en geluk in kleine dorpen bij de 

stad.

Bron: scp (sl i ’10)

Dat mensen met een goede leefsituatie tevredener zijn dan mensen met een slechte 
leefsituatie geldt zowel voor het platteland als voor de stad (zie tabel 10.8). Er zijn daarbij 
wel opvallende verschillen te constateren. Zo zijn de verschillen tussen mensen met een 
slechte leefsituatie en mensen met een goede leefsituatie in de stad over het algemeen 
(veel) groter dan op het platteland.
Het verschil is het grootst bij de tevredenheid over de financiële middelen: in de stad 
2,1 punten en op het platteland 1,5 punt.

Bij een aantal aspecten zijn er geen (significante) verschillen tussen plattelandsbewoners 
en stedelingen. Over de vrienden en kennissenkring, de opleiding en de financiële mid
delen zijn ze even tevreden, ongeacht hun leefsituatie (d.w.z.: tussen mensen met een 
slechte leefsituatie en mensen met een goede bestaan wel verschillen, maar binnen die 
groepen is er geen verschil russen stad en platteland).
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De overige verschillen tussen stad en platteland zijn vooral terug te voeren op verschillen 
in de groep mensen met een slechte leefsituatie. Stedelingen met een slechte leefsituatie 
zijn beduidend minder tevreden over hun woning, woonomgeving en maatschappelijk 
positie dan plattelandsbewoners met een slechte leefsituatie. De ontevredenheid op de 
deelaspecten komt ook tot uiting in de ontevredenheid met het leven in het algemeen: 
stedelingen met een slechte leefsituatie geven hun leven een 6,7 terwijl plattelands
bewoners met een slechte leefsituatie hun leven met een 7,7 waarderen.

Tabel 10.8

Tevredenheid met enkele onderdelen van de leefsituatie, naar leefsituatie en naar dorpstype, 2010 

(gemiddeld rapportcijfer)

slechte leefsituatie gemiddelde leefsituatie goede leefsituatie

stad platteland stad platteland stad platteland

woning 7,5 8,4a 7,9 8,3a 8,3 8,5a

woonomgeving 7,3 8,5a 7,6 8,1a 7,9 8,1a

vrienden- en kennissenkring 7,0 7,8 8,0 8,1 8,4 8,3
maatschappelijke positie 6,1 7,0a 7,4 7,6 8,0 7,9
opleiding 6,4 7,0 7,5 7,4 7,9 8,0
financiële middelen 5,9 6,5 7,1 7,2 8,0 8,0

het leven op dit moment 6,7 7,7a 7,7 7,9a 8,2 8,2

a Significant verschil tussen stad en platteland (p < 0,05).

Bron: scp (sl i ’10)

10.9 Sociale cohesie vooral bepaald door buurtbinding en goede contacten

Een netwerk van sociale contacten is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Mensen om 
je heen die je steunen als je hen nodig hebt, kunnen een belangrijke aanvulling vormen 
op de eigen kracht van mensen. Om die reden maakt het niet in een isolement verkeren 
deel uit van de Leefsituatieindex. Met vragen als ‘er zijn mensen bij wie ik terecht kan’ 
en ‘er zijn mensen met wie ik goed kan praten’ zou je kunnen zeggen dat daarmee de 
kwaliteit van het sociale netwerk in beeld is gebracht. In hoeverre mensen er gebruik van 
maken, is daarmee nog niet bepaald.
In hoofdstuk 8 is ingegaan op de sociale contacten die mensen hebben. Mensen op het 
platteland bleken meer contact met buren en buurtgenoten te hebben dan stedelin
gen. De meeste contacten hebben mensen met familie en met vrienden en kennissen. 
Ook met deze groepen onderhouden mensen op het platteland vaker contact dan stede
lingen.
Er is nauwelijks een verband tussen de frequentie van sociale contacten en de leef
situatie. Bij de meeste dorpstypen is de leefsituatie van mensen die veel contact hebben 
weliswaar beter dan van mensen die geen contact hebben, maar het verband is vaak niet 
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significant. Alleen in kleine dorpen bij de steden en in de steden zelf is er een positieve 
samenhang: mensen die daar wonen en minstens één keer per week contact hebben 
met familie, buren en vrienden hebben een betere leefsituatie dan mensen met minder 
 sociale contacten (zie tabel 10.9).
Ook de meer of minder mooie ligging van het dorp speelt geen rol: de verschillen zijn 
klein en niet significant. Over de relatie tussen de leefsituatie en sociale contacten in de 
krimpgemeenten kunnen we geen uitspraak doen.
Overigens zijn de verbanden niet anders als we (in plaats van de leefsituatie) de tevreden
heid met het leven relateren aan de frequentie van sociale contacten: ook dan is er alleen 
in de kleine dorpen bij de steden en in de steden een positief verband (niet in tabel).

Tabel 10.9

De leefsituatie, naar sociale contacten en naar dorpstype, 2010 (indexscoresa)

veel contactb weinig contactc

stad 109d 105
groot dorp bij stad 110 109
klein dorp bij stad 111d 105
groot dorp afgelegen 110 108
klein dorp afgelegen 107 105

kleine afgelegen dorpen, bijzonder mooi gelegen 109 106
kleine afgelegen dorpen, minder mooi gelegen 105 105

a De waarde van de Leefsituatie-index is 100 in 1997, voor Nederland als geheel.
b Met zowel buren als familie en vrienden ten minste één keer per week contact.
c Met ten hoogste een van de drie groepen ten minste één keer per weer contact.
d Significant verschil tussen de groep met ‘veel contact’ en de groep met ‘weinig contact’ (p < 0,05).

Bron: scp (sl i ’10)

Dat de frequentie waarin mensen contact met anderen hebben geen verband heeft met 
hun leefsituatie betekent niet dat sociale cohesie niet van belang is. Sociale cohesie in 
gemeenschappen heeft immers ook betrekking op de lokale buurtbinding. Eerder bleek 
dat bewoners van het platteland een grotere lokale samenhang ervaren dan stedelingen 
(Vermeij en Mollenhorst 2008; zie ook hoofdstuk 8). Daarbij gaat het niet alleen om con
tact met de buren, maar ook om andere vormen van buurtbinding. We kijken naar vijf 
stellingen en combineren die tot een schaal voor buurtbinding. De stellingen luiden:
– Ik heb veel contact met directe buren.
– In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om.
– Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid.
– Mensen kennen elkaar in deze buurt.6

– Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling van de buurt.
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In buurten waar de binding groot is, is de leefsituatie over het algemeen beter dan in 
buurten waar de binding minder groot is (zie tabel 10.10). Dat in de kleine afgelegen dor
pen buurtbinding niet significant verschil maakt voor de leefsituatie, heeft misschien 
te maken met een relatief groot aandeel verspreide woningen in het buitengebied. Ook 
bij de afgelegen dorpen in de meest fraaie gebieden is er geen significant verschil, maar 
bij de afgelegen dorpen in krimpgebieden maakt buurtbinding wel verschil voor de leef
situatie.

Tabel 10.10

De leefsituatie naar buurtbinding en naar dorpstype, 2010 (indexscoresa)

veel buurtbindingb weinig buurtbindingc

stad 108e 103
groot dorp bij stad 110e 102
klein dorp bij stad 109d 104
groot dorp afgelegen 108e 102
klein dorp afgelegen 107 103
Nederland
(kleine en grote) afgelegen dorpen, mooi gelegen 109 105
(kleine en grote) afgelegen dorpen, minder mooi gelegen 106e 99

a De waarde van de Leefsituatie-index is 100 in 1997, voor Nederland als geheel.
b Met ten minste vier van de vijf vragen (helemaal) eens.
c Met ten hoogste één vraag (helemaal) eens.
d Minder dan vijftien cases.
e Significant verschil tussen beide groepen (p < 0,05).

Bron: scp (sl i ’10)

Meer dan de frequentie van de sociale contacten zijn de buurtbinding en de kwaliteit van 
de sociale contacten (in de Leefsituatieindex opgenomen als de afwezigheid van sociaal 
isolement) van belang voor de leefsituatie van mensen.

10.10 Samenvatting en discussie

De leefsituatie in Nederland is tussen 1997 en 2010 onafgebroken verbeterd. Op het plat
teland ontwikkelde de leefsituatie zich echter in een ander tempo dan in de stad. In 1997 
was de leefsituatie op het platteland even goed als in de stad, maar vlak voor de eeuw
wisseling verbeterde de leefsituatie op het platteland zich sneller dan in de stad. Daarna 
trad op het platteland een periode van tamelijke stabiliteit aan, terwijl de leefsituatie in 
de steden juist sneller verbeterde. Per saldo is de leefsituatie in 2010 voor stad en platte
land weer gelijk, maar nu wel op een hoger niveau dan in 1997.
De ontwikkeling van de leefsituatie bij de verschillende dorpstypen was ook niet gelijk. 
In grote dorpen bij de stad kwam de grootste verbetering pas de laatste jaren tot stand, 
terwijl de grote afgelegen dorpen rond 2004 de grootste verbetering doormaakten. 
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Bij de kleine dorpen was de ontwikkeling iets volatieler. Uiteindelijk was in 2010 de leef
situatie in alle gebieden nagenoeg even goed.

Dat de leefsituatie in 2010 beter was dan in welk eerder jaar dan ook kan verwondering 
oproepen, aangezien de economische crisis toen al was begonnen. Voor de meeste men
sen heeft de economische crisis echter nog geen gevolgen gehad voor hun leefsituatie. 
Of dat in de toekomst ook zo blijft, is afhankelijk van de uitwerking van de bezuinigings
maatregelen die het kabinet voor 2013 heeft aangekondigd.
Dan zal ook blijken in hoeverre de gelijke ontwikkeling van de dorpen zal doorzetten 
en in welke mate de steden gelijke tred blijven houden met het platteland. Ook zal dan 
moeten blijken of de trend van het kleiner worden van verschillen tussen bevolkings
groepen zal doorzetten. In 2010 waren de verschillen tussen hoge en lage inkomens, tus
sen werkenden en nietwerkenden, tussen hoog en laagopgeleiden en tussen ouderen 
en jongeren kleiner dan in 1997.
In de afgelegen dorpen in krimpgemeenten en in minder mooi landschap is de leef
situatie minder goed dan elders.

In tegenstelling tot de geringe verschillen in objectieve kwaliteit van leven tussen stad 
en platteland zijn de verschillen in tevredenheid groter. Mensen op het platteland zeg
gen iets vaker gelukkig te zijn dan mensen in de stad. Ook met een aantal aspecten van 
de leefsituatie (de woning en de woonomgeving) zijn plattelandsbewoners tevredener 
dan stedelingen. Er is geen verschil tussen stad en platteland in tevredenheid over de 
financiële middelen, de kennissenkring en de opleiding. Tussen de dorpstypen onder
ling zijn er nagenoeg geen verschillen.
De verschillen in tevredenheid tussen mensen met een goede leefsituatie en mensen 
met een slechte leefsituatie zijn groter dan de verschillen in tevredenheid tussen de 
dorpstypen. Binnen de groep mensen met een slechte leefsituatie zijn stedelingen veel 
minder tevreden dan plattelandsbewoners.
Of mensen op het afgelegen platteland wel of niet in een krimpgemeente wonen en hoe 
mooi het gebied gevonden wordt, heeft geen effect op de tevredenheid.

Om de leefsituatie van mensen te verbeteren, heeft de overheid vooral een rol als het om 
de hulpbronnen gaat (inkomen, opleiding, werk, gezondheid en zelfredzaamheid). Van 
deze hulpbronnen zijn leeftijd, inkomen en opleiding op het platteland het meest van 
belang voor de leefsituatie. Wanneer de overheid wil inzetten op het verbeteren van de 
leefsituatie, dan is het zaak niet alleen te investeren in opleiding en te zorgen voor een 
voldoende inkomen, maar ook de demografische structuur op het platteland in de gaten 
te houden. Als jongeren uit de plattelandsgebieden vertrekken en ouderen achterblijven, 
of als kansrijken naar de steden gaan en mensen met een cumulatie aan achterstand op 
het platteland blijven, zal dit de leefsituatie niet ten goede komen.
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Noten

1 In dit hoofdstuk maken we gebruik van de enquête scp Leefsituatieindex. Hieraan nemen per keer 

zo’n 2000 Nederlanders deel. Dit aantal is voldoende groot om de meeste uitsplitsingen te kunnen 

maken. Soms worden de aantallen echter te klein om er uitspraken over te kunnen doen. Ook is het 

niet mogelijk om multilevelanalyses uit te voeren om de verschillen tussen de plattelandsgebieden 

in kaart te brengen, zoals bijvoorbeeld Scoop in Zeeland heeft gedaan in hun Sociale staat van Zeeland.

2 Gezondheid heeft in dit proces een bijzondere rol. Enerzijds is het een hulpbron (dan gaat het om de 

afwezigheid van handicaps en langdurige aandoeningen), anderzijds is gezondheid onderdeel van de 

leefsituatie zelf (dan kijken we naar de mate waarin iemand belemmerd is in het dagelijks functione

ren). 

3 Onder een slechte leefsituatie verstaan we hier een score van 85 of minder, onder een goede leefsi

tuatie een score van 115 of meer. Mensen met een score tussen de 85 en 115 hebben een gemiddelde 

leefsituatie. Deze grens is bepaald in 1997 (het gemiddelde was toen 100 met een standaardafwijking 

van 15) en wordt door de tijd heen stabiel gehouden om ontwikkelingen te kunnen zien.

4 De schaal voor sociale competenties bestaat uit de volgende vragen: hoe moeilijk of gemakkelijk zijn 

deze handelingen voor u? Een gesprek beginnen met iemand die u niet zo goed kent; tegen iemand 

zeggen dat hij/zij op zijn/haar beurt moet wachten als diegene voordringt (in de rij waar u ook in 

staat); aan iets meedoen wat helemaal nieuw voor u is; voor uzelf opkomen als iemand u beschuldigt 

van iets wat u niet gedaan hebt; naar een feestje gaan waarvan u zeker weet dat u niemand kent.

 De schaal voor locus of control bestaat uit de volgende vragen: ik heb weinig controle over de dingen 

die me overkomen; sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen; er is te 

weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen; ik voel me vaak hulpeloos 

bij het omgaan met de problemen van het leven; soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben.

5 Zonder rekening te houden met de andere hulpbronnen en achtergrondkenmerken is het verschil 

tussen de jongste en de oudste leeftijdsgroep negentien punten in de stad en twintig op het plat

teland. Als we corrigeren voor de andere kenmerken daalt het verschil tot elf in de stad en dertien op 

het platteland. Bij de inkomensgroepen is het ongecorrigeerde verschil achttien punten, zowel in 

de stad als op het platteland. Gecorrigeerd voor de andere kenmerken wordt het twaalf in de stad en 

acht op het platteland.

6 De oorspronkelijke vraag was: mensen kennen elkaar in deze buurt niet. Bij deze vraag zijn de oor

spronkelijke antwoordmogelijkheden omgedraaid. Voor de schaal van buurtbinding worden uitein

delijk de twee positiefste antwoorden geteld.
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11 Slotbeschouwing: maatwerk in de dorpen

Lotte Vermeij

Of het gaat om openbaar vervoer, zorg of natuur: de landelijke overheid draagt deze 
jaren verregaande verantwoordelijkheden over aan gemeenten en provincies. Landelijke 
standaards worden hiermee vervangen voor lokale en regionale afwegingen en oplos
singen in de veronderstelling dat dit leidt tot efficiënter beleid dat beter aansluit bij 
wat nodig is, oftewel maatwerk. Meer ruimte voor eigen beleid wordt met open armen 
ontvangen door bestuurders in plattelandsgemeenten, die zich vaak maar beperkt her
kennen in regels en maatregelen vanuit Den Haag. De gemeentebesturen in dunbevolkte 
regio’s zien samen met bewoners en marktpartijen ‘meer kansen voor de leefbaarheid in 
hun directe omgeving, ook bij de huidige economische tegenwind, dan één overheid op 
afstand kan voorschrijven’ (P10 2012: 3).
Bewoners op het platteland staan deels voor andere problemen en uitdagingen dan 
stedelingen. Dit komt niet alleen doordat de omgeving waar ze leven anders is, maar 
ook doordat op het platteland andere mensen wonen dan in de stad. Als gevolg van 
selectieve migratiepatronen onderscheidt de plattelandsbevolking zich duidelijk van 
de stadsbevolking in veelbetekenende kenmerken als leeftijd, gezinssamenstelling, 
levens beschouwing, sociale status en opleidingsniveau. Ook binnen het platteland is 
de  variatie groot. Historisch gegroeide verschillen vermengen zich met uiteenlopende 
actuele ontwikkelingen, met alle gevolgen van dien voor het dorpsleven en de leefsitu
atie van bewoners.
In dit rapport gingen we op zoek naar deze verscheidenheid tussen de dorpen. Dit 
afsluitende hoofdstuk heeft als eerste doel de belangrijkste bevindingen van dit rapport 
samen te vatten (zie § 11.1). We schetsen het beeld van elk van de vier categorieën dorpen 
die in dit rapport werden onderscheiden en zoomen vervolgens in op de kleine afgelegen 
dorpen. Deze kleine en afgelegen dorpen zijn zo ver verwijderd van stedelijke dynamiek 
als in het kleine Nederland maar kan, waardoor ze (meer dan de dorpen bij de stad) 
afhankelijk zijn van hun eigen kenmerken voor hun aantrekkingskracht op bewoners en 
economische bedrijvigheid. We schetsen hoe de leefsituatie van bewoners samenhangt 
met de fraaiheid van de ligging van het dorp en met het vóórkomen van bevolkings
afname.
Het tweede doel van dit hoofdstuk is het uitlichten van thema’s die aanleiding geven tot 
zorg, omdat de leefsituatie van (bepaalde groepen) bewoners in het gedrang is, of dreigt 
te raken, of omdat bewoners in hun kansen belemmerd zijn door de plek waar zij wonen 
(zie § 11.2). Dit zijn onderwerpen die onder meer de speciale aandacht verdienen van 
al diegenen die zich op verschillende schaalniveaus beleidsmatig bezighouden met de 
dorpen van Nederland.
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11.1 Samenvattend

Het platteland heeft vele gezichten. In dit rapport onderscheiden we er vier, die gevormd 
werden door twee dimensies met elkaar te kruisen (zie § 1.5). De eerste dimensie, de 
nabijheid van de stad, hangt met name sterk samen met sociaaleconomische welvaart. 
De dorpen rond de stad worden bewoond door een gemiddeld meer kapitaalkrachtige en 
hoogopgeleide bevolking die sterk gericht is op de stad. Hiermee hangt ook een weinig 
traditionele leefstijl samen. Terwijl bewoners van de afgelegen dorpen vaker naar de 
kerk gaan en deelnemen in lokale culturele tradities, onderscheiden de dorpen rond de 
stad zich in dit opzicht nauwelijks van de stad.
De tweede dimensie, de omvang van de dorpen, is vooral bepalend voor de sociaalruim
telijke kant van het leven op het platteland. Veel meer dan bewoners van grote dorpen 
ondervinden bewoners van kleine dorpen zowel de voordelen (veel groen, weinig 
overlast) als de nadelen (lange afstanden) van het plattelandsleven. Daarbij komt dat de 
lokale gemeenschap in de kleine dorpen meer betrokkenheid laat zien. Dat bewoners er 
meer lokale samenhang rapporteren, geldt even goed voor de ‘moderne’ dorpen bij de 
stad als voor de meer ‘traditionele’ periferie. Dat bewoners van kleine dorpen ook meer 
vrijwilligerswerk doen, geldt in het bijzonder voor de kleine afgelegen dorpen.
Het zal duidelijk zijn dat elk dorpstype variatie kent, maar de gezichten op basis van de 
vierdeling laten zien dat verschillende soorten dorpen zich in compleet verschillende 
situaties bevinden, en dat bewoners en bestuurders van deze dorpen voor uiteenlopende 
uitdagingen staan.

11.1.1 Grote dorpen bij de stad: wel de lusten, niet de lasten

De 1,1 miljoen Nederlanders die in een groot dorp in de omgeving van een stad wonen, 
ervaren rust, ruimte en veiligheid. In vergelijking met andere dorpstypen blijven deze 
weldaden in dit dorpstype enigszins achter, maar in vergelijking met de stad, waar veel 
bewoners werken, zijn deze voordelen evident. Daar komt bij dat het grote nadeel van 
het platteland – lange afstanden  in deze dorpen niet van toepassing is. Dagelijkse voor
zieningen zijn dichtbij en stedelijke voorzieningen op een korte afstand. Door het grote 
aanbod aan werk leggen tweeverdieners veel minder lange afstanden af voor hun werk 
dan tweeverdieners in andere dorpen. Ook de goede parkeermogelijkheden (in verge
lijking met de stad) dragen ertoe bij dat bereikbaarheid voor bewoners van deze dorpen 
geen probleem is. Deze combinatie is gewild, zoals blijkt uit de hoge woningprijzen en 
het feit dat er zich een bevoorrechte bewonerspopulatie verzamelt.
In vergelijking met bewoners van afgelegen dorpen zijn de bewoners weinig traditio
neel: ze gaan niet vaak naar de kerk en nemen weinig deel in lokale culturele tradities. 
Burenrelaties zijn goed, maar afgebakend: buren verzorgen elkaars planten tijdens 
vakanties, maar regelmatig boodschappen doen gaat te ver. Hoewel het aandeel vrijwilli
gers kleiner is dan in andere dorpen werken opvallend veel bewoners als vrijwilliger voor 
organisaties die hulp verlenen aan kwetsbare groepen. Omdat de meeste bewoners over 
genoeg financieel en sociaal kapitaal kunnen beschikken om voor zichzelf te zorgen, is 
dit dorpstype zeker geen zorgenkind.
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11.1.2 Kleine dorpen bij de stad: een rurale maar exclusieve idylle

In de kleine dorpen bij de stad wonen 0,9 miljoen Nederlanders. Deze dorpen passen in 
het beeld dat wel wordt aangeduid als exurbia (De Hartog 2007). De fysieke leefomgeving 
is op en top ruraal, maar bewoners zijn sterk met de stad verbonden, wat ook het dorps
leven bepaalt. Net als de grote dorpen bij de stad zijn ook deze dorpen gewild en in trek 
bij welvarende, hoogopgeleide bewoners met een moderne leefstijl.
Voor veel bewoners zullen de dorpen het beste van twee werelden vertegenwoordigen: 
de woonkwaliteit is er uitstekend en bewoners voelen zich er gezonder dan bewoners 
van andere dorpstypen. Tegelijkertijd zijn stedelijke voorzieningen en banen goed 
bereikbaar. Dat dagelijkse voorzieningen ver weg zijn, is voor veel bewoners geen 
bezwaar. Hoewel het voorzieningenaanbod niet bijzonder snel verschraalde, gingen ze 
dankzij de toename in het autobezit minder gebruikmaken van lokale winkels en dorps
huizen. Maar niet iedereen gaat met even groot gemak mee in de ontwikkelingen. Bewo
ners met een lichamelijke beperking zijn in deze dorpen opvallend vaak ontevreden met 
het lokale winkelaanbod.
Hoewel de bewoners naar buiten gericht zijn, is de lokale samenhang er sterk. Bewoners 
hebben veel contact met buren en blijven ondanks hun mobiele leefstijl voor vrijetijds
bestedingen juist dicht bij huis. Maar de dorpsgemeenschap lijkt weinig oog te hebben 
voor kwetsbare bewoners. Zowel migranten als bewoners met een lichamelijke beper
king hebben weinig contact met buren en profiteren dus niet van de lokale samenhang. 
Dat maar weinig bewoners vrijwilligerswerk doen voor sociaal kwetsbare groepen, of 
zich inzetten voor lokale kwesties, is een ander signaal dat de solidariteit – die voor veel 
plattelandsbewoners juist bij het dorpse leven hoort (Simon et al. 2007) – in deze dorpen 
beperkt is.
De veranderingen in dit type dorp worden geïllustreerd in Kockengen, een pittoresk 
klein dorp bij Utrecht. Oorspronkelijke bewoners kijken met argusogen naar de jonge 
tweeverdieners aan de overkant van de straat: ‘Hierdoor lijkt Kockengen steeds meer op 
een wijk als Vleuten: het leeft niet, alle mensen werken overdag.’ Aan de eigen kant van 
de straat wonen nog meer oorspronkelijke bewoners en ‘gaan mensen wel bij elkaar naar 
binnen. Je ziet elkaar en je kent elkaar, dat is het dorpse’ (Metaal 2011: 462). Ondertussen 
profiteren oorspronkelijke bewoners wel van de ontwikkelingen die de import teweeg
brengt. De jonge nieuwe bewoners vormen bijvoorbeeld draagvlak voor voorzieningen 
voor kinderen en dragen bij aan de prijsontwikkeling door oude panden op te knappen.

11.1.3 Grote afgelegen dorpen: behoudende centrumdorpen

De grote afgelegen dorpen – waar 1,3 miljoen Nederlanders wonen – hebben vaak een 
centrumfunctie in de regio, die zij mede aan hun afgelegen ligging danken. Winkels 
liggen er wat dichterbij dan in de grote dorpen bij de stad en er zijn veel scholen die 
bovendien veel leerlingen hebben. Ook wie geen auto heeft, is er redelijk mobiel; 
autolozen verplaatsen zich onder andere vaak per trein. Ook als het om rust, ruimte 
en veiligheid gaat, doen de grote afgelegen dorpen niet onder voor de grote dorpen bij 
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de stad. Bewoners ervaren hooguit een fractie meer criminaliteit op straat, maar iets 
 minder overlast van stank, geluid en verkeer.
Door hun afgelegen ligging zijn deze dorpen toch beduidend minder gewild dan de 
grote dorpen bij de stad en zijn bewoners er minder welvarend. Een groot deel van de 
bevolking is laagopgeleid en met name laagopgeleiden en jongeren kampen met een 
hoge werkloosheid, die ook nog eens flink steeg. Een groot deel van de bewoners woont 
in een huurwoning van een woningcorporatie. Hoewel bewoners hierdoor minder 
honkvast zijn, is de lokale samenhang in deze dorpen even sterk als in de grote dorpen 
bij de stad.
Opvallend is de negatieve houding ten opzichte van migranten. Veel mensen hebben 
moeite met het idee dat hun kind in een schoolklas zou komen met een kind met een 
nietNederlandse achtergrond, of met een migrant zou willen trouwen. Ook in reële 
 situaties kan die afstandelijkheid tot uiting komen. In de tumultueuze periode na de 
moord op Theo van Gogh trok een groot Limburgs dorp landelijk de aandacht door een 
moskeebrand. De brandstichting volgde op een reeks van incidenten (Witte et al. 2005).

11.1.4 Kleine afgelegen dorpen: het échte platteland

De kleine afgelegen dorpen voldoen het meest aan wat mensen zich voorstellen bij het 
platteland. Waar de bewoners van de andere dorpstypen verdeeld zijn over de vraag of 
ze op het platteland wonen, beaamt het gros van de 1,9 miljoen bewoners van de kleine 
afgelegen dorpen dit (zie hoofdstuk 1). Ook in de resultaten van deze studie kwam dit 
type dorp in vele opzichten naar voren als uiterste op een continuüm van stedelijk naar 
dorps, zowel in positieve als negatieve zin.
Sociaaleconomisch behoren de afgelegen kleine dorpen tot de achterhoede, maar in 
sommige opzichten maken ze wel een lichte inhaalslag. Ook blijven sociale problemen 
beperkt: er is weinig schooluitval en werkloosheid. Hier en daar zagen we wel tekenen 
van problemen die in de andere dorpen niet bleken. Er is meer armoede, vooral onder 
zelfstandigen (scp/cbs 2012). Het roept beelden op van agrariërs die hard werken om het 
nog maar weinig rendabele bedrijf in stand te houden (l ei 2012). Ook zijn er in de afgele
gen kleine dorpen relatief veel woningen slecht onderhouden.
In de kleine afgelegen dorpen zien we wat er overbleef van het min of meer klassieke 
dorpsleven in al haar schraalheid en rijkdom. Voorzieningen zijn ver weg en komen 
langzaam maar zeker nog verder weg te liggen. Bewoners passen zich aan de situatie 
aan met een combinatie van moderne middelen, zoals de auto en internet, en de aloude 
gemeenschap. Deze gemeenschap is in deze dorpen nog duidelijk sterker dan in andere 
dorpstypen. Bewoners doen er meer vrijwilligerswerk, sporten vaker in informeel ver
band en vieren meer lokale feesten met een historische betekenis. Ook het grote aandeel 
sprekers van streektaal duidt op een lokale binding van bewoners. Opvallend is dat deze 
binding samengaat met een open houding ten opzichte van migranten. Dit is niet het 
afstandelijke soort openheid zoals dat in de stad veel voorkomt, maar een meer betrok
ken soort openheid, zoals blijkt uit het feit dat de meeste migranten veel contact met 
hun buren onderhouden. Bijzonder is ook dat de sociale gemeenschap sterker lijkt te 
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worden. Anders dan in de andere soorten dorpen zijn bewoners meer vrijwilligerswerk 
gaan doen en meer gebruik gaan maken van het dorpshuis.
Misschien omdat ze nog zo eigen zijn, maar waarschijnlijk ook omdat ze zo overzichtelijk 
zijn, lenen de kleine afgelegen dorpen zich dankbaar voor beschrijvingen. Het Friese Jor
werd van Geert Mak (1996) en het Gelderse Ingen dat Chris van Esterik beschreef (2003), 
zijn voorbeelden van afgelegen kleine dorpen. De beschrijvingen van deze dorpen laten 
zien dat achter de uiterlijke constante van het dorpsplein en de kerk een ‘stille revolutie’ 
van het sociale leven plaatsvond (Mak 1996: 272), maar ook dat deze dorpen in zekere 
zin dorps gebleven zijn. Een voorbeeld is ook het Overijsselse Wesepe, waar bewoners 
graag iets voor elkaar betekenen (Hofman 2007; Weenink 2009). Samen zorgden ze er 
bijvoorbeeld voor dat het dorp een a ed (defibrillator) kreeg en dat een groot deel van de 
dorpsbewoners deze leerde gebruiken. De Maatschappelijke Betrokkenheidsprijs die het 
dorp ontving van de lokale Rabobank droeg extra bij aan de trots en saamhorigheid van 
de dorpsbewoners.
Door de kleine omvang en afgelegen ligging van hun dorp hebben bewoners minder 
mogelijkheden dan bewoners van dorpen rond de stad, wat vooral een beperking is bij 
het vinden van werk. Dat de dorpen hierdoor alleen voor specifieke groepen bewoners 
aantrekkelijk zijn, vormt een belemmering bij de ontwikkeling van deze dorpen. De 
uitsplitsingen die hierna volgen, bieden zicht op de factoren die bepalend zijn voor de 
manier waarop kleine afgelegen dorpen zich ontwikkelen.

11.1.5 Mooie dorpen: Hollands welvaren in het groen

In de lijn van het denken over plattelandsontwikkeling zijn een mooie ligging en een 
cultuurhistorische identiteit waardevolle hulpbronnen voor een dorp of regio (Deller et 
al. 2001; Winkler et al. 2007). De veronderstelling is dat dorpen in een mooie omgeving 
een betere woonkwaliteit bieden en meer mogelijkheden voor bedrijvigheid, met name 
in de recreatiesector. Hoewel het vaak de ongeschiktheid van het land voor de landbouw 
was die ervoor zorgde dat natuurlijke gebieden relatief ongerept bleven, zijn het tegen
woordig inderdaad de ‘betere’ plekken.
Dat dorpen met een bijzonder mooie ligging gewild zijn, blijkt onder meer uit de relatief 
hoge huizenprijzen en uit het feit dat ze bewoners aantrekken die op een relatief hoog 
niveau werken. Bewoners zijn ook gezonder – zowel fysiek als mentaal – en tevredener 
dan bewoners elders. Die tevredenheid geldt voor hun woning, terwijl deze objectief niet 
beter lijken dan in de minder mooi gelegen dorpen, en voor de woonomgeving. Ze zijn 
relatief tevreden met het groen in hun omgeving en ervaren minder overlast van verkeer, 
stank, stof en vuil. Op het gebied van veiligheid is het beeld gemengd: over verkeersvei
ligheid zijn bewoners positiever, maar ze zijn vaker bang om slachtoffer te worden van 
mishandeling of woninginbraak.
De dorpsgemeenschap floreert. De lokale samenhang is sterk, het aandeel vrijwilligers 
hoog en relatief veel bewoners zijn actief om de buurt te verbeteren. Ook zijn meer 
bewoners lid van een sportclub dan in minder mooi gelegen dorpen en zijn lokale fees
ten en streekproducten populair. Dit laatste lijkt op een ontwikkelde recreatiesector te 
wijzen, wat ook blijkt uit het feit dat restaurants een kleine 300 meter dichterbij zijn, 
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terwijl andere voorzieningen juist wat verder weg zijn. Het aandeel bewoners zonder 
auto wijkt niet significant af van dat in andere dorpen, maar als we rekening houden 
met het feit dat hier veel ouderen wonen, blijken relatief veel bewoners over een auto te 
beschikken.
Hoewel het beeld van de mooi gelegen dorpen dus zonder meer gunstig is, leeft een 
relatief groot deel van de bewoners in armoede. Dit schaadt de gemeenschapszin 
vooralsnog niet: de lokale samenhang ontwikkelde zich juist gunstiger dan in de minder 
mooi gelegen dorpen.
De goede leefsituatie danken de mooie dorpen in ieder geval ten dele aan hun aan
trekkingskracht op bewoners. Sinds de mobiliteit toenam en woonvoorkeuren meer 
bepalend werden voor de keuze van een woonplek, zijn demografische ontwikkelingen 
van dorpen afhankelijk van landschappelijke aantrekkelijkheid van de omgeving (Van 
Engelsdorp Gastelaars en Ostendorf 1974; Hoogstra 2008). Hoewel groei door ruimtelijk 
beleid vaak niet mogelijk was, bleven de mooie dorpen gespaard voor ‘leegloop’. Daarbij 
trekken ze nieuwe bewoners aan die meer belang hechten aan de fysieke aspecten van de 
omgeving dan nieuwe bewoners elders (Bijker et al. 2012; Elbersen 2001) en die hier dus 
mogelijk meer in investeren.

11.1.6 Krimpdorpen: lokale binding en achteruitgang

Ook keken we in hoeverre de dorpen in gemeenten die al enige tijd (tussen 2004 en 
2009) te maken hebben met bevolkingsafname zich onderscheiden van andere dorpen. 
Negatieve beelden overheersen als het gaat om krimpgebieden, waarbij de welvaart, 
de woonomgeving en het voorzieningenaanbod achteruit zouden gaan en de sociale 
gemeenschap hier mogelijk onder te lijden heeft. Eerdere onderzoeken lieten zien dat de 
sociale status van wijken en regio’s die kampen met krimp iets lager is dan van de andere 
wijken, en dat het verschil bovendien toeneemt (Knol 2012). De leefbaarheid van krimp
gebieden doet niet eenduidig onder voor die in andere gebieden, maar de dorpen in 
krimpgebieden vertonen wel een negatieve ontwikkeling (Leidelmeijer en Marlet 2011).
De bevindingen in dit rapport bevestigen dit beeld: kleine afgelegen dorpen in krimp
gemeenten vertonen sociaaleconomisch een minder goede positie dan andere dorpen. 
Het opleidingsniveau ligt er weliswaar niet lager, maar meer mensen zijn er werkloos. 
En meer bewoners leven in armoede, een aandeel dat tussen 2001 en 2009 iets toenam, 
terwijl het gelijk bleef in andere dorpen. Een andere uitzondering op het sombere soci
aaleconomische beeld is het beroepsniveau: dit steeg licht, met als gevolg dat het aan
deel werkenden met een laag beroep zelfs lager is dan in de gemeenten zonder krimp. 
Woningen zijn ouder en minder goed onderhouden. Maar zelfs als de woningen kwa
litatief hetzelfde zouden zijn, zouden woningen in krimpgemeenten nog altijd 59.000 
euro minder waard zijn, waaruit blijkt dat de dorpen als woonlocatie duidelijk minder 
gewild zijn. Het aandeel dorpsbewoners dat tevreden is met de woonomgeving daalde en 
de waargenomen verloedering nam toe. Dit ging niet gepaard met meer leegstand. Dit 
komt doordat een afname in het aantal bewoners maar zeer ten dele impliceert dat ook 
het aantal huishoudens afneemt, en doordat gemeenten en woningbouwcorporaties 
reageren en anticiperen op de demografische ontwikkelingen middels herstructurering 
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van de woningvoorraad (Verwest et al. 2008).
Het aanbod van dorpsvoorzieningen is beperkter in de krimpgemeenten dan elders en 
neemt licht af (Vermeij 2012), waarbij bewoners van deze dorpen minder vaak gebruik 
zijn gaan maken van winkels in de buurt. Dit kan gepaard gaan met problemen, want een 
relatief groot deel van de bewoners (10%) beschikt niet over een auto. Jonge dorpsbewo
ners zonder auto zijn er weinig mobiel, maar ouderen zonder auto rijden vaak mee met 
anderen, waardoor ze evenveel kilometers afleggen als oudere autolozen elders.
Dat de sociale gemeenschap standhoudt, bleek ook uit het feit dat de lokale samenhang 
even sterk is als in andere gemeenten en dat bewoners zich even vaak inzetten als vrij
williger. Weliswaar zijn ze iets minder vaak lid van een sportvereniging, maar daar staat 
tegenover dat ze iets vaker betrokken zijn bij acties met een lokaal belang. Ook wordt er 
in de krimpdorpen iets meer dialect gesproken dan in de andere dorpen, wat wijst op 
lokale binding, en voelen dorpsbewoners in krimpgemeenten zich relatief veilig.

11.2 Aandachtspunten

De in dit rapport geconstateerde verschillen tussen soorten dorpen zijn het resultaat van 
een lange geschiedenis, waarvan de laatste decennia in het teken stonden van de transi
tie van in zichzelf gekeerde agrarische gemeenschappen in woondorpen, waar bewoners 
voor steeds meer zaken hun heil elders (moeten) zoeken. De manier waarop deze transi
tie uitpakt, verschilt tussen dorpen en is onder meer afhankelijk van de ligging van het 
dorp ten opzichte van steden en landschappelijk schoon. Differentiatie tussen dorpen 
is op zichzelf geen probleem. De conclusie is dan ook zeker gerechtvaardigd dat de grote 
zorgen die een halve eeuw geleden bestonden met betrekking tot de dorpen (Bouman 
1959; Van Doorn 1961) tot op heden in het algemeen geen waarheid werden.
Maar er zijn ook redenen tot zorg. De huidige veranderingen zijn niet overal even gun
stig, waardoor bewoners in sommige dorpen hun leefsituatie wel degelijk zien verslech
teren ten opzichte van bewoners van andere dorpen. Ook gaan veranderingen ten koste 
van bepaalde groepen bewoners. Dit zijn zorgen die de aandacht verdienen van iedereen 
die zich op verschillende schaalniveaus bezighoudt met de dorpen van Nederland.

11.2.1 Schaalvergroting, een terugkerende zorg

Het thema dat al ruim een halve eeuw het discours over de leefbaarheid van het plat
teland domineert, is de schaalvergroting van het leven. Ook nu is het onderwerp weer 
actueel. We zagen dat de schaalvergroting nog altijd geleidelijk voortschrijdt, met name 
in de kleine afgelegen dorpen in krimpgebieden. Hoewel het algemene cijfermatige 
beeld nog geen snelle ontwikkeling laat zien, staan veel voorzieningen momenteel ter 
discussie. Een belangrijk argument hierbij is dat het financiële draagvlak tekortschiet 
door bezuinigingen of een afnemend aantal gebruikers. Een tweede argument is de kwa
liteit, die vaak gebaat is bij specialisatie en schaalvergroting. Dit waren de argumenten 
op basis waarvan bijvoorbeeld de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Dokkum 
onlangs sloot, waardoor ruim 8000 Friese vrouwen niet meer thuis kunnen bevallen 
(Poort en Weeda 2012).
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Het zijn ook de argumenten waarmee zelfs de dorpsschool inmiddels ter discussie staat. 
Terwijl veel bewoners naarstig zoeken naar manieren om hun dorpsschool te behouden, 
omdat het kind bij sluiting ‘de vertrouwde omgeving wordt [...] ontnomen’ (Werkgroep 
Kleine Scholen Loppersum Oost 2011: 23), kiezen anderen welbewust voor moderne 
multifunctionele kindvoorzieningen op een grotere afstand (Van der Wouw et al. 2010). 
Een groep Drentse bestuurders stelde dat overheidsbeleid ter bescherming van de dorps
school (de fusietoets en de (zeer) kleinescholentoeslag) een rem vormen op noodza
kelijke schaalvergroting binnen het basisonderwijs (Stuurgroep Krimp en Onderwijs 
Drenthe 2012). De Onderwijsraad gaat nog een stap verder en adviseerde de minimale 
omvang van basisscholen te verhogen tot 100 leerlingen (Onderwijsraad 2013).
Over de sociale consequenties van schaalvergroting bestaan twee tegengestelde visies. 
Aan de ene kant zou het verdwijnen van voorzieningen de leefbaarheid van een dorp 
verminderen, en daarmee krimp in de hand werken en bijdragen aan een negatieve spi
raal. Aan de andere kant wordt dit tegengesproken, met als argument dat de moderne, 
mobiele plattelandsbewoner regionaal georiënteerd is en niet meer afhankelijk van 
voorzieningen om de hoek (Thissen en Loopmans 2013).
Het is allebei waar. Dankzij toenemend autobezit zijn de meeste plattelandsbewoners 
goed toegerust voor lange afstanden, waarbij ze dankzij internet ook steeds minder 
afhankelijk zijn van fysieke verplaatsingen. Eerder onderzoek liet zien dat de tevreden
heid van bewoners niet afhankelijk is van de hoeveelheid voorzieningen in hun dorp 
(Gardenier et. al 2011; Smit 2009). Ook bleek de afwezigheid van een dorpsschool voor
alsnog niet tot het vertrek of wegblijven van jonge gezinnen te leiden (Van Ruijven et 
al. 2012; Van der Wouw et al. 2012). In hoofdstuk 8 werd geen relatie gevonden tussen de 
aan wezigheid van voorzieningen en de sociale samenhang, wat de noodzaak van dorps
voorzieningen als ‘sociale infrastructuur’ ter discussie stelt.
Bij schaalvergroting hoeven bewoners van kleine dorpen ook niet altijd aan het kortste 
eind te trekken. Dankzij schaalvergroting krijgen dorpen immers ook meer bezoekers 
van buiten het dorp. Het platteland rond de stad is deel gaan uitmaken van stedelijke 
netwerken, waarbij het platteland voorziet in functies die gedijen bij ruimte (Hornis en 
Ritsema van Eck 2007). Ook in de periferie bieden bezoekers draagvlak voor voorzienin
gen en verenigingen, waaronder recreanten en ‘vrijetijdsforensen’ (Weenink 2009: ix).
In het algemeen vormt schaalvergroting dus geen probleem, maar ze heeft een duide
lijke keerzijde. Gezien het onvermijdelijk beperkte aanbod van openbaar vervoer heeft ze 
tot gevolg dat bewoners van dunbevolkte gebieden in toenemende mate afhankelijk zijn 
van de auto (Jeekel 2011). Wie stelt dat schaalvergroting de leefbaarheid niet bedreigt, 
veronderstelt het bezit van een auto en de vaardigheid deze te besturen, maar zelfs in 
de kleine dorpen leeft 7% van de bewoners zonder auto. Dit zijn vaak oudere vrouwen 
zonder rijbewijs. Ook bij degenen die jonger zijn, is het bestaan zonder auto vaak geen 
vrije keuze, maar een consequentie van fysieke of financiële beperkingen. Het aandeel 
vrouwen met een rijbewijs stijgt sterk, waardoor de mobiliteit van ouderen zal toene
men (Van Dam et al. 2012). De vergrijzing, in combinatie met beleid dat er aanhoudend 
op aanstuurt dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zorgt er echter voor dat het 
probleem voorlopig blijft bestaan.
Wie niet over een auto beschikt, is heel beperkt in zijn mogelijkheden. Dat plattelands
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bewoners (en stedelingen) zonder auto meer problemen met vervoer ervaren en een
zamer zijn, bleek onder meer uit eerder onderzoek (Vermeij en Mollenhorst 2008). 
Hoewel het aantal kilometers dat ouderen zonder auto afleggen nauwelijks verschilt 
tussen de stad en het platteland, zijn oudere dorpsbewoners zonder auto meer aan huis 
gekluisterd en afhankelijker van anderen. Terwijl autoloze stedelingen vaak gebruik
maken van de fiets en het openbaar vervoer, rijden autoloze bewoners van de kleine 
afgelegen dorpen vrij vaak mee met anderen, vooral in de krimpgemeenten. Het is prettig 
als vervoersproblemen door de gemeenschap opgelost worden, maar ook zorg wekkend 
in het licht van onderzoeken die laten zien dat de lokale netwerken van ouderen minder 
sterk worden en dat een deel zich terugtrekt uit de dorpsgemeenschap waar ze zich steeds 
minder in herkennen (Van der Meer et al. 2008; Thissen 2011a; Weenink 2009).
Het besef dat de behoeften van de groeiende groep ouderen urgent vragen om aanpas
singen is aanwezig in de krimpende regio’s (Rijk/v ng/ipo 2012). Met innovatieve expe
rimenten en nieuwe samenwerkingsverbanden bereiden provincies zich voor op de 
toekomstige situatie. Het is de vraag of het genoeg zal zijn, want ze komen tot stand met 
weinig extra financiën. Ook spitsen ze zich vooral toe op zorg, terwijl vervoersarmoede 
ook andere aspecten van de leefsituatie bedreigt.

11.2.2 Wonen op het platteland: een recht of een voorrecht?

Een consequentie van de schaalvergroting is dat de kleine dorpen steeds minder geschikt 
worden voor mensen die niet mobiel zijn, waardoor ze zich genoodzaakt zien om te 
verhuizen. Een bekende veroorzaker van deze selectieve migratie is de achteruitgaande 
gezondheid (zie hoofdstuk 7). Daarbij kunnen bewoners zich door financiële beperkingen 
genoodzaakt voelen kleine dorpen te verlaten of te vermijden. Lang maakten dorps
bewoners zich zorgen over de stijgende prijzen van woningen (Simon et al. 2007). Deze 
zouden het gevolg zijn van de rijke nieuwkomers en het jongeren onmogelijk maken zich 
in het eigen dorp te vestigen. Met deze ‘verdringing’ op de woningmarkt valt het mee (De 
Groot et al. 2012). Een groter probleem lijkt dat het leven in een klein dorp voor sommige 
bewoners onbetaalbaar wordt door de lange afstanden. Sommige woningcorporaties 
signaleren een afnemende vraag naar huurwoningen in de dorpen omdat huurders ‘sim
pelweg niet beschikken over twee auto’s om zich over grotere afstanden te verplaatsen’ 
(Elkien 2012). Het is voor verschillende woningcorporaties een reden (samen met de hoge 
kosten die het gespreide aanbod met zich meebrengt) om zich terug te trekken uit kleine 
dorpen of beleid te ontwikkelen om dit te gaan doen (De Jong en Lagas 2012).
Hoe ver overheden behoren te gaan in het garanderen van een leefbare woonomgeving 
voor iedereen is een politieke keuze waarin verschuivingen lijken plaats te vinden. Een 
deel van de dorpsbewoners vindt het een onverteerbaar idee dat alleen de ‘beter gefor
tuneerde zich de rust van het platteland kan veroorloven’ (Actiecomité Ganzedijk Blijft 
2008: 25). De gedachte dat bewoners van kleine dorpen ondersteuning verdienen bij 
hun in dit opzicht ongunstige situatie, is de achtergrond van tal van maatregelen en 
 praktijken, zoals de kleinescholentoeslag en het feit dat onrendabel openbaar vervoer in 
het landelijk gebied wordt meegefinancierd in regionale aanbestedingen (Bouwknegt en 
De Winter 2009).
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In de politiek lijkt er echter draagvlak te groeien voor het idee dat de consequenties van 
het afgelegen wonen voor rekening van bewoners moeten komen, ook als dit betekent 
dat het leven in kleine dorpen niet meer voor iedereen betaalbaar is. Dit bleek onder 
meer uit het berustende antwoord van minister Spies op kritische Kamervragen over het 
plan van de noordelijke woningcorporaties om huurwoningen in de dorpen af te stoten 
(t k 2011/2012c). Nog een stap verder ging de Vlaamse minister voor Ruimtelijke ordening 
Philippe Muyters, die opperde dat plattelandsbewoners meer belasting zouden moeten 
betalen, omdat ‘de luxe van het afgelegen wonen van enkelen’ niet voor rekening van de 
belastingbetaler zou hoeven te komen (Van den Broek 2012). Dit proefballonnetje werd 
snel afgeschoten, maar het illustreert de gedachtegang dat in een dorp wonen een eigen 
keuze is en dus voor eigen rekening komt.

11.2.3 Onderwijskansen jeugd

In het basisonderwijs presteren leerlingen op het platteland iets beter dan leerlingen 
in de stad. Het schooladvies dat ze krijgen heeft over de hele linie een daling laten zien, 
maar steekt nog steeds positief af bij dat van hun stedelijke leeftijdgenoten (zie hoofd
stuk 4). Eenmaal op het voortgezet onderwijs volgen de jongeren van het platteland 
echter een lager traject dan stedelijke jongeren, vooral in de kleine afgelegen dorpen. 
Onderbenutting van het potentieel onder plattelandskinderen is met name in Friesland 
al langer onderwerp van studie. In dit kader kwam al eerder naar voren dat Friese leer
lingen met een havo/vwoadvies minder vaak voor het vwo kiezen dan leerlingen met 
hetzelfde advies elders (Van Ruijven 2003; de Boer 2009).
Mogelijk heeft de keuze voor de lagere schoolniveaus te maken met een lage ambitie 
van henzelf, hun ouders (De Boer 2009) en hun leerkrachten (Van Ruijven 2003). Weinig 
ambitie komt ook wel tot uitdrukking in de lokale discussies rond de dorpsscholen. 
Voorvechters van behoud beroepen zich op geborgenheid en saamhorigheid, terwijl 
leerprestaties en sociale ontplooiing argumenten zijn voor grotere scholen. Een andere 
verklaring voor de lage schoolkeuze is de grote ruimtelijke schaal van het plattelands
leven. We zagen dat afstanden tot schoolvoorzieningen groot zijn en beduidend groter 
naar scholen met een havo of vwoafdeling (7,8 km) dan naar een vmbo (6,4 km). Het is 
goed voorstelbaar dat de lange afstanden debet zijn aan de schoolkeuze van jongeren.
In het kabinetsstreven om talent meer uit te dagen (Regeerakkoord 2012) zou het aanbod 
van de hogere schoolniveaus in dunbevolkte gebieden meer aandacht verdienen. Terwijl 
de noden van de aankomende grijze golf gepaard gaan met een stroom van innovatieve 
experimenten, gebeurt er in het voortgezet onderwijs weinig om de bereikbaarheid te 
verbeteren. Toch zouden dezelfde beginselen toegepast kunnen worden om de hogere 
schoolniveaus voor kansrijke jongeren aantrekkelijker te maken. Verbeteringen kun
nen bijvoorbeeld gezocht worden in samenwerking, slimme ic ttoepassingen en 
 toegesneden vervoersvoorzieningen.
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11.2.4 Een witte rurale idylle?

Het ideaalbeeld dat veel plattelandsbewoners van het landelijke leven hebben, bestaat 
uit traditionele en nostalgische elementen. Nieuwe en afwijkende elementen worden 
vaak met terughoudendheid tegemoet getreden (Simon et al. 2007). Dit geldt ook voor 
migranten. Veel plattelandsbewoners vinden dat er te veel migranten in Nederland 
wonen en het aandeel mensen dat moeite heeft met het idee nietNederlandse buren 
te krijgen, is hoog op het platteland (zie hoofdstuk 8). Dit is opmerkelijk, want hoewel 
het aandeel nietwesterse migranten ook in de dorpen is toegenomen, wonen op het 
platteland veel minder nietwesterse migranten dan in de stad (zie hoofdstuk 2). De wan
trouwende houding ten opzichte van migranten past in het beeld van een gesloten 
platteland waarin spanningen rond migranten kunnen oplopen (forum 2008; l ba 2011; 
Witte et al. 2005). De geslotenheid van kleine dorpen zou voor een aantal woningcorpo
raties in Twente reden zijn om migranten hier geen woningen toe te wijzen (Sonnega et 
al. 2011).
Hoofdstuk 8 liet ook zien dat migranten in de dorpen zich juist wat meer thuis voelen 
dan in de stad. In de kleine afgelegen dorpen voelen ze zich bovendien minder gediscri
mineerd en hebben ze veel contact met buren. De tegenstelling tussen de etnocentrische 
houdingen enerzijds en de positieve beleving van de migranten anderzijds kan op twee 
manieren begrepen worden. Een eerste mogelijke verklaring is dat de algemene nega
tieve denkbeelden bij menselijk contact met daadwerkelijke migranten meestal snel 
plaatsmaken voor normale verhoudingen en hulpvaardigheid. Illustratief hiervoor is het 
protest dat in de jaren negentig vaak klonk bij plannen voor een asielzoekerscentrum, 
maar ook wanneer een asielzoekerscentrum moest sluiten of wanneer een bekend gezin 
uitgezet dreigde te worden. Een tweede mogelijkheid is dat migranten in de dorpen 
daadwerkelijk niet welkom zijn en dat de vele migranten die de dorpen verlaten (Zorlu 
en Mulder 2008) dit wel degelijk doen met slechte ervaringen. De positieve beleving die 
we terug zien in de cijfers zijn immers afkomstig van de minderheid die bleef en hierom 
uitzonderlijk is.
Voor een verhuizing van het platteland naar de stad zijn goede andere redenen: migran
ten zoeken werk, willen een opleiding volgen of bij familie of landgenoten in de buurt 
wonen (Klaver en Van de Welle 2009). Maar net als voor autochtonen staan daar voor
delen van het platteland tegenover. De vraag in hoeverre de houding van dorpsbewoners 
bijdraagt aan het lage percentage migranten in de dorpen is relevant. De concentratie 
van migranten in stedelijke wijken wordt alom gezien als belemmerend voor de maat
schappelijke integratie van migranten (Gijsberts et al. 2011). Het is dan ook een onder
werp dat aandacht verdient.

11.2.5 Vele handen, veel werk

Op tal van terreinen probeert de overheid de burger meer verantwoordelijkheid toe te 
schuiven, ook voor de woonomgeving (Veldheer et al. 2012). Hoewel deze beleidswens 
voor alle woonmilieus geldt, is hij aan de kleine dorpen in het bijzonder besteed. Mis
schien omdat kleine dorpen van oudsher op zichzelf waren aangewezen, appelleert het 
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idee van een zelfsturende dorpsgemeenschap aan veel actieve plattelandsbewoners 
(Adviescommissie Burgerparticipatie PlattelandsParlement 2011; Van Xanten et al. 2011). 
De relatief grote bereidheid van dorpsbewoners (vooral van kleine afgelegen dorpen) 
om zich in te zetten voor hun omgeving bleek ook uit de cijfers in hoofdstuk 9. Veel 
dorpsbewoners spannen zich in om de buurt te verbeteren, en het aandeel bewoners dat 
vrijwilliger is voor een organisatie is er hoog en nam in de kleine afgelegen dorpen toe.
Maar op de bewoners van kleine dorpen komen wel heel veel nieuwe verantwoorde
lijkheden af. Bezuinigende lokale overheden investeren daar waar hun geld het meest 
oplevert, wat weinig goeds betekent voor de kleine aantallen op afstand. Voorzieningen 
in de kleine dorpen worden opgeofferd aan efficiëntere centra in de centrumdorpen 
(Provincie Fryslân 2010a; Thönissen et al. 2011). In de krimpgebieden zal de noodzake
lijke herstructurering van het voorzieningenaanbod nog ingrijpender zijn en ook hier 
wordt veel verwacht van bewoners. De drie bestuurslagen samen veronderstellen dat het 
eigen initiatief van bewoners bedreigde voorzieningen kan doen voortbestaan en dat 
‘gezamenlijke inzet van de dorpsbewoners leidt tot sociale cohesie en daarmee tot een 
hoge waardering van de eigen leefomgeving’ (Rijk/v ng/ipo 2012: 16). Maar dat is niet 
het enige. Ook op het terrein van landschap en natuur moet de maatschappelijke betrok
kenheid versterkt (t k 2012/2013). Deze lokroep naar de burger is niet nieuw (l n v 2000), 
maar klinkt nu dringender dan voorheen als gevolg van ingrijpende bezuinigingen op 
natuurorganisaties.
Zoals gezegd: veel dorpsbewoners voelen zich aangesproken. Natuur verheugt zich in 
een groeiende belangstelling onder Nederlanders (Van den Broek et al. 2010) en het 
aantal mensen dat bereid is zich in te zetten voor natuur of landschap stijgt (Marijnissen 
2012). Een belangrijke bron van inzet voor natuur zijn nieuwkomers, die juist vanwege de 
fraaie groene ruimte voor een woonplek op het platteland kozen (Overbeek et al. 2007). 
Ook op andere terreinen ontstaan talloze bewonersinitiatieven, variërend van de koffie
ochtenden en vervoersdiensten tot de veelgeroemde zorgcoöperatie in Hoogeloon.
Het is inmiddels een bekende reactie op dreigend onheil: de overheid treedt terug en 
dorpsbewoners bedenken een plan. Toen het Groningse Ganzedijk met de sloophamer 
bedreigd werd, schreven de bewoners een plan vol bruisende ideeën voor de toekomst 
van het gehucht (Actiecomité Ganzedijk Blijft 2008). Toen de gemeente Loppersum vier 
dorpsscholen wilde sluiten, schreven 40 bewoners een alternatief plan (Werkgroep Klei
ne Scholen Loppersum Oost 2011). In reactie op het eerdergenoemde plan van een Friese 
woningcorporatie om haar aanbod in de kleine dorpen terug te schroeven, ontstond 
onder dorpsbewoners het plan de huurwoningen zelf te gaan opknappen en verhuren 
(Friesch Dagblad 2012).
Maar er zijn een aantal redenen waarom enige vraagtekens bij dit enthousiasme op hun 
plaats zijn. Ten eerste hebben veel bewoners het druk. Het is de vraag hoeveel tijd ze vrij 
kunnen en willen maken voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. Ten tweede zijn het 
de buurten en dorpen die over veel sociaal kapitaal beschikken waar bewoners actiever 
zijn (Bolt en Ter Maat 2005; Leidelmeijer en Schulenberg 2012). Waar sociale achter
standen geconcentreerd zijn, is de behoefte aan oplossingen en verbeteringen vaak 
groot, maar zijn bewoners juist het minst bezig om de leefbaarheid van hun dorp te ver
beteren. Ten derde speelt op de langere termijn mee dat de huidige generatie  senioren 
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– die een groot deel van het werk verzet – opgevolgd zal worden door generaties met 
minder animo voor vrijwilligerswerk (De Hart et al. 2010). Ten vierde is de vraag terecht 
of burgers in staat zijn verregaande verantwoordelijkheden als deze op zich te nemen 
Dat er positieve voorbeelden bestaan, wil niet zeggen dat ze overál kunnen ontstaan. 
Zo zal bijvoorbeeld, ondanks pogingen van gemeenten om de verantwoordelijkheid 
voor buurthuizen over te dragen op burgers een groot deel ervan verdwijnen (Dirks en 
Huisman 2013).
Gezien de vele taken die plattelandsbewoners krijgen toegeschoven, is het moeilijk 
voorstelbaar dat alle hooggespannen verwachtingen bewaarheid zullen worden. Actieve 
bewoners zullen moeten kiezen en dus zullen voorzieningen en andere collectieve zaken 
verdwijnen. In de woorden van een actieve bewoner van het Limburgse Peel en Maas, 
een gemeente die hierin vooroploopt: ‘Als er niemand komt dan is er kennelijk geen 
behoefte, en als er geen behoefte is, waarom zouden we het nog doen? Wie zijn wij om 
geforceerd aan een dood paard te blijven trekken?’ (Vermeij en Steenbekkers 2011: 126.)

11.2.6  Van meer naar beter met maatwerk?

De bevindingen in dit rapport laten zien dat bestuurders en bewoners in verschillende 
dorpen voor verschillende uitdagingen staan en dat ze over verschillende hulpbronnen 
beschikken waarmee ze de dorpen kunnen verbeteren. Het is daarmee een illustratie van 
het belang van maatwerk, zoals dat onder meer door decentralisatie wordt beoogd. Maar 
betekent dit ook dat er voldoende aandacht bestaat voor de perifere regio’s die in meer
dere opzichten achteruitgaan, de regio’s waarvoor de overheid optimistisch een transitie 
voor ogen heeft ‘van meer naar beter’?
De veronderstelling dat decentralisatie tot maatwerk leidt, legt een grote verantwoor
delijkheid neer bij provincies en gemeenten. Deze moeten wheelen en dealen met lokale 
partijen en zeer beperkte middelen. Te midden van dit proces, waarbij uiteenlopende 
belangen en visies een rol spelen, is het naleven van een eigen visie moeilijk. Dit bleek 
onder meer uit de subsidies die de noordelijke provincies in de afgelopen jaren verstrek
ten aan initiatieven in het kader van gebiedsontwikkeling. Het minste geld ging naar de 
gebieden dit het meest nodig hebben (Noordelijke Rekenkamer 2011a; 2011b), waarmee 
maatwerk dus de bestaande ongelijkheden tussen gebieden vergrootte.
Het Interbestuurlijk Actieprogramma Bevolkingsdaling faciliteert experimenten die 
oplossingen moeten bieden voor de specifieke problemen die in de krimpregio’s ont
staan op de terreinen van onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en zorg. Tover
woorden bij deze innovatieve maatwerkoplossingen zijn ontschotting, deregulering, 
bundeling en samenwerking. Het zijn veelbelovende projecten, maar goud spinnen uit 
stro zullen zij niet kunnen.
Hoewel de voordelen van decentralisatie en maatwerk dus algemeen onderschreven 
worden, zijn de uitwerkingen ervan nog niet goed bekend. Onverstandig is het in ieder 
geval om er zonder meer op te vertrouwen dat maatwerk altijd leidt tot het gewenste 
resultaat.
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Summary

Village monitor. Developments in the life situation of 
village-dwellers

A great deal has been invested in the Dutch countryside in recent decades as part of the 
government’s rural development policy. The creation of nature areas, encouragement 
of small-scale enterprise and involvement of residents in their local environment are 
among the measures taken to promote economically vital and viable villages. However, 
the renewed countryside takes different forms. While some Dutch villages are success-
fully developing into residential centres offering excellent perceived quality of life, 
others are faced with population decline and social disadvantage. As central government 
is transferring responsibility to provincial and local authorities in all manner of policy 
domains, it is important that it maintains an overview of social developments in the 
various types of villages.
At the request of the Ministry of Economic Affairs, the Netherlands Institute for Social 
Research/scp is monitoring the social state of the countryside of the Netherlands. The 
first edition,1 At home in the countryside (Thuis op het Platteland) was published in 2006 and 
focused on differences between the countryside and the city. In this second edition, The 
Village monitor (De dorpenmonitor) we look at differences within the countryside. Drawing 
on a variety of statistical sources, the report provides an insight into changes in the lives 
of 5.3 million Dutch people living in different parts of the countryside over roughly the 
last decade. 
A common theme running through the report is the division of village types into two 
dimensions: on the one hand, we distinguish small from large villages, and on the other 
remote villages from villages located near cities. Interaction of these dimensions creates 
four categories of villages representing different degrees of rurality. The category ‘large 
villages near the city’ shows the least correspondence with what is generally understood 
by ‘the countryside’. Large remote villages and small villages near the city are in interme-
diate form. The most rural category are small remote villages. We sub sequently home in 
more closely on this latter category, which is home to approximately 2 million people in 
the Netherlands. We compare small remote villages in municipalities which underwent 
an actual fall in population numbers in the period 2004-2009 with areas where the pop-
ulation remained stable or grew. We also compare small, remote villages in particularly 
attractive locations with villages that stand out less in this regard.

S.1 Villages in a changing world

A number of social developments have influenced the life situation of rural dwellers in 
one way or another. Many of these changes began a very long time ago, such as increased 
use of cars, urbanisation and upscaling in agriculture. There are also a number of 
long-term processes occurring in the social domain, such as population ageing, rising 
education levels and increasing prosperity.
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There are also a number of trends of more recent date. The debt crisis means the labour 
market has been stagnating for several years and the housing market has virtually 
ground to a halt. A structural decline in the rural population has also become visible in 
some locations over the past decade, due to a combination of longterm migration pro
cesses and population dejuvenation and ageing. Policy changes can also have an impact 
on society, such as the increased value attached to civic participation.
In the next three sections we divide the changes that have taken place in villages into 
three categories according to aspects of life situation: socioeconomic, sociospatial and 
sociocultural aspects.

S.2 Prosperous villages around the cities and a lagging periphery

When it comes to socioeconomic position, the first thing that stands out is that there are 
few highflyers in the countryside compared with the city, but also few ‘lowflyers’. There 
are fewer highly educated people among rural dwellers (ranging from 19% to 26% com
pared with 31% in the cities), and people in the countryside also tend to work at lower 
occupational levels. For example, 7178% of rural dwellers are in low or mediumgrade 
jobs, compared with 67% in urban areas. On the other hand, the proportion of rural 
dwellers who are living in poverty or unemployed is lower. Between 4.5% and 5.5% of 
people in the countryside live in poverty, compared with 6.5% in the cities; unemploy
ment affected 34% of the rural population in 2009, compared with over 5% in the 
cities; and the proportion of disadvantaged pupils in urban areas is 15% compared with 
810% in the countryside.
Another striking difference is that in all village categories, more men are in work than 
is the case in cities, while for women precisely the reverse applies. Of villagedwellers in 
the 1564 year age group, 7780% of men work, compared with 75% of male citydwellers. 
The corresponding figures for women are 5859% in villages and over 60% in the cities.
Villages near to cities are inhabited by the betteroff. Although the average education 
level is lower than in the cities, it is substantially higher than in remote villages. Specifi
cally, 2426% of people living in villages close to cities have a higher education level, 
compared with 1921% in remote villages. 
The proportion of working people with a basic secondary school qualification is also 
higher in villages close to the city (76%) than in remote villages (74%). Occupational 
levels are also higher in villages around the cities, and people living in remote villages 
moreover more frequently have a job for which they are overqualified: this applies for 
2021% of those living in remote villages and 19% of those living in villages near a city. 
When it comes to prosperity, villages near the city are once again better off than remote 
villages and urban areas. Unemployment is low in these ‘urban villages’ (3% compared 
with 4% in remote villages and 5% in cities) and disposable income is high, especially 
among the older population. The level of affluence in villages near the city is 1011% 
above the national average, while in remote villages it is just below this figure. The pros
perity is also evident from the high house prices: the average property tax value in 2009 
was between 288,000 and 329,000 euros for homes in villages near cities, compared with 
240,000268,000 euros in remote villages and 215,000 euros in the cities. Homes which 
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are comparable in terms of size and condition are also more expensive in the periphery 
of the cities than in remote villages and the city, illustrating that villages close to urban 
areas are the most soughtafter locations.
The differences between large and small villages are not very pronounced. As regards 
both education level and occupational level, people living in small villages more often 
occupy a middling position and less often a high position, taking the average level 
slightly below that of people living in large villages. A relatively high proportion of peo
ple in small, remote villages live in poverty (5.5% versus 4.64.7% in other village types. 
This applies in particular for the selfemployed, of whom 12.5% live in poverty in small, 
remote villages compared with 9.511.5% in the other village types. On the other hand, 
certain problems occur less commonly in small villages. Fewer pupils drop out of school 
prematurely (11% versus 1314% in large villages), which means that the proportion of 
young adults with a basic qualification is higher in small villages (8082% versus 7879% 
in large villages). The proportion of the labour force in work is also a fraction higher in 
small villages, and the unemployment rate slightly lower than in large villages.
Some trends suggest that remote villages are catching up slightly. Over the period stud
ied, the average occupational level rose mainly in large, remote villages (by 6 percentage 
points compared with 34 percentage points in other village types). The female labour 
participation rate rose most strongly (8.5 percentage points versus 7 percentage points in 
villages near cities), almost wiping out their original lag. On the other hand, the number 
of smaller jobs (2034 hours a week) rose more sharply in these remote villages, both 
among payroll employees and the selfemployed, at the expense of fulltime jobs. This 
shift towards smaller jobs is related to the increased labour participation of women. The 
male labour participation rate fell over the same period by 23 percentage points (as it 
also did in the other village types). On a positive note, the proportion of people living 
in poverty in remote villages fell in the period 20052009, whereas in villages near to 
cities it remained virtually static. Despite this, residents of remote villages appear to be 
more faced with social exclusion than those in villages near to cities. Set against this 
slightly positive image of small, remote villages is the fact that these villages are doing 
less well in municipalities where the population is shrinking. Higher unemployment and 
growing poverty, relatively low house prices and a declining level of amenities paint a 
somewhat sombre picture in these municipalities, though it is lightened somewhat by 
a better social climate with more volunteers and more commitment to local interests. 
The socioeconomic differences between villages near cities and remote villages stem in 
the first place from selective migration. The annual exodus of around 9% of people in 
the 2034 age groups is an important factor in the population dynamic (though in 2009 
this exodus was almost cancelled out in numerical terms by an 8% influx of people in 
the same age category). The selectivity is determined on the one hand by the fact that 
highopportunity young people leave villages, whereas young people with less ambition 
or opportunities stay (Das & De Feijter 2009). On the other hand, this ‘brain drain’ is 
partially compensated for by the fact that new residents, who are often slightly older or 
return migrants, have a high education level compared with the incumbent population. 
The distance to highgrade employment plays a role in the consideration of where to 
live for those with a high education level, and this in turn will play a role in the fact that 
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the ‘import’ of new residents to villages near cities is better educated than the import of 
new residents to remote villages. Specifically, 4651% of newcomers from the cities who 
moved to villages near the city have a high education level, compared with 3139% of 
newcomers from other villages. These figures are substantially lower for remote villages, 
with 37% of imported newcomers from the cities and 2331% of imported newcomers 
from other villages being highly educated.
The residential environment also has an influence on the school career of village youth. 
In primary education, pupils in the countryside do better than urban pupils. The recom
mended secondary school for rural pupils also compares positively with their urban 
counterparts. Some 37% of pupils in rural municipalities receive a recommendation for 
senior general secondary (havo) and/or preuniversity education (vwo), compared with 
31% of those in urban municipalities. Once they are at secondary school, however, young 
people from the countryside follow lower tracks than urban students: 61% of students 
from the cities follow senior general secondary or preuniversity programmes; the figure 
for those from villages is lower, reaching a maximum of 52% for students from large, 
remote villages. The small proportion (36%) of young people from small, remote villages 
in senior general secondary/preuniversity education is particularly striking. This school 
selection may be based on a low level of ambition on the part of the young people and 
their parents, but may also be related to the long travel distances to higher school levels.

S.3 Peace and quiet, space and long distances in small villages

The essential difference between town and country is the contrast in population density, 
which means it is the sociospatial themes where the differences emerge most clearly. 
Rural dwellers live in larger and greener homes. In large villages, 2125% of homes are 
detached, and in small villages this rises to 3846%; in towns and cities it is only 6%. 
Villagedwellers also suffer less nuisance from noise, odours, crime and decay. The main 
source of nuisance in villages is caused by groups of young people, but only 610% of 
residents frequently experience nuisance from this, still substantially less than the fig
ure of 17% in the cities. On the other hand, citydwellers have everything close to hand, 
whereas rural inhabitants have to leave their village for most, if not all their needs.
The proximity to the city makes a difference. Homes and gardens in remote villages are 
larger and residents suffer less nuisance from traffic, noise, odours and dust. On the 
other hand, homes in these villages are slightly less well maintained and, where homes 
are equivalent in terms of size and other characteristics, those in remote villages have a 
lower economic value. The property tax value of equivalent homes in remote villages in 
2009, for example, was 28,00045,000 euros lower than in the cities, whereas the value 
of homes in villages close to cities was around 25,000 euros higher. Like the fact that the 
proportion of rented homes in remote villages is slightly higher, this should be seen in 
the light of the difference in prosperity referred to earlier. Amenities are more remote 
for residents of remote villages, who have to travel further to access them. People living 
in remote villages and small villages close to the city travel an average of 2 kilometres 
further each day than those living in large villages close to the city, but do not spend 
more time travelling because they more often travel by car. People living in remote areas 
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are also less troubled by traffic and parking problems (Van der Klis et al. 2011). Residents 
also limit their travel time by seeking out alternative amenities within the village.
People who live in small villages more often than those living in large villages visit a vil
lage community centre. Residents of small, remote villages also more often take part in 
sport in an informal social context, while others make more use of a commercial sports 
facility.
People living in small villages share the highs and lows of life more than those living 
in large villages. Starting with the highs, residents of small villages live in substantially 
larger homes with bigger gardens than residents of large villages. The living area of both 
singleperson and family homes is considerably greater in remote villages: the average 
of 110 square metres in the city rises to more than 130 square metres in large villages and 
150 square metres in small villages. Where there is outdoor space, this is two to three 
times as big on average in large villages than in the cities, and between six and eight 
times as big in small villages. Rural dwellers are also more often satisfied with the green 
space around them (an average of 85% of villagedwellers compared with 75% of urban 
dwellers) and experience less nuisance from people in the streets, decay and vandalism. 
With the exception of burglary, small villages are also safer than large villages, though 
the difference seems to be slightly greater in the perception of residents than it is in 
reality.
Then the lows: although residents of large villages have less choice than urban dwellers 
when it comes to daytoday amenities such as supermarkets, primary schools and cafes 
and bars, they do not have to travel much further to access the nearest amenity. Those 
living in small villages have to cover larger distances; to reach a supermarket, for exam
ple, they have to travel roughly twice as far on average as those living in cities. Public 
transport is generally not a very attractive alternative in small villages, which means resi
dents are forced to use the car. As a result, more households in small villages have one 
or more cars (approx. 94%) than in large villages (90%), and in most cases households in 
small villages have at least two cars, compared with one in large villages. Despite this, 
around 7% of those living in small, remote villages – mainly older women – do not have 
the use of a car.

The trend in residents’ subjective quality of life presents a mixed picture. To start with, 
there are a number of positive developments. Villagedwellers feel that traffic safety has 
improved and the nuisance caused by traffic, noise, smells, dust and dirt has declined 
everywhere, especially in villages around the cities in recent years. There have also 
been less positive developments. The general level of satisfaction with the residential 
environment declined over the period studied, which did not happen in the cities. 
Villagedwellers were less satisfied with the green spaces near their homes and noted 
more ‘rubbish and dog fouling’. There was also an increase in vandalism and graffiti, but 
only in small, remote villages (and in the cities). The fear of being accosted or attacked 
in the street appears to have declined somewhat initially, but has increased slightly in 
remote villages more recently.
There has been modest upscaling of amenities. The number of shops, bars and cafes fell 
sharply over the period in both urban and rural municipalities. This had little impact on 
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the average distance to the nearest amenities, but undoubtedly impacted on the indi
vidual freedom of choice for residents. In small, remote villages, people have to travel 
further to access grocery stores, and 2% of residents of these villages have seen the last 
baker, butcher or greengrocer disappear within a radius of 1 kilometre of their home. 
At the same time, there has been a rise in car ownership, especially in small villages. It 
seems that people living in small villages have increased the geographical scale of their 
daily lives: according to their own reports, they began using local shops and village com
munity centres less over the period studied, especially those living in small villages close 
to the city. The fact that the availability of amenities in small villages close to the city did 
not deteriorate especially rapid, may signify that amenities in these villages are aimed at 
a broader public, including those visiting the villages for leisure purposes.
In principle, space and long distances are intrinsic features of living in the countryside. 
The way in which people appreciate those features depends partly on selective migra
tion. Newcomers to the countryside attach great value to their home, the green spaces in 
the neighbourhood and the absence of decay. By contrast, newcomers consider ameni
ties less important than those who have lived in the villages for a longer period.

S.4 Traditional and modern social interaction in small villages

In a social and cultural context, rural dwellers are more keyed into their immediate 
surroundings than citydwellers. They more often know their neighbours, are more 
involved in local traditions, feel more responsible for the local quality of life, more often 
work as volunteers and do so for more organisations. People in rural communities more
over feel physically and mentally healthier than their urban counterparts. 
When it comes to the interaction between neighbours, the difference between town and 
country is not as great as is sometimes thought. Villagedwellers are very satisfied with 
the contacts with their immediate neighbours and others in the locality (over 90%), but 
a large majority of citydwellers (81%) are also satisfied. Moreover, villagedwellers and 
citydwellers feel remote just as often and also help their neighbours just as often. The 
differences are greater when it comes to doing something for the community: with the 
exception of small villages close to the city, around 30% of villagedwellers engage with 
local issues, compared with 23% of those living in the city. In small, remote villages, 
around 33% of residents are active weekly as volunteers, compared with 25% of those 
living in cities. Local engagement also has a flipside: the attitudes of rural dwellers to 
migrants in their community is fairly negative, although this closedmindedness does 
not appear to be reflected in the way migrants experience local contacts.
Turning to the differences between villages, from a cultural perspective, the proximity 
of the city plays a major role. Many residents of remote villages regularly go to church, 
whereas villages close to cities have recently undergone a marked secularisation process 
and as a result no longer differ from cities on this point. Speaking regional dialects is 
also much more common in remote villages (approx. 60% of the population) than in 
villages close to the city (3340%). Traditional festivities are kept alive most strongly in 
small, remote villages, where almost half the population take part in them, compared 
with just under 40% in other villages. We thus see a picture of a ‘mentally urbanised’ 
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countryside around the cities, while residents of remote villages are more traditional 
in this regard. The fact that traditional need not always mean closed is evident from the 
attitudes of residents to migrants. Compared with large, remote villages, residents in 
small, remote villages are fairly open towards migrants, and migrants themselves report 
little discrimination and lots of contact with neighbours.
The size of the village has little to do with the degree to which traditions are upheld, but 
does have a bearing on the relationships between neighbours. Local contacts between 
neighbours are stronger in small villages and new residents integrate more quickly. To 
the extent that proximity to the city has an impact on the relationships between neigh
bours, the local ties in villages close to the city are found to be fractionally stronger 
than in remote villages, but the social contacts are slightly less strong. Evidently, good 
neighbour relations can be found not only in the form of social ties based on traditional 
attitudes, but can also flourish in more modern communities.
Residents of small villages also feel more responsible for the quality of life in their vil
lage and more often do voluntary work, something that is understandable given that 
people in these villages have to do a great deal for themselves owing to the lack of many 
amenities. In particular in small, remote villages – where traditional values sit side
byside with a small community – residents are active and engaged. A strikingly high 
proportion of people in these villages do voluntary work (35%), and many residents 
undertake activities to improve local quality of life – depending on the type of activity, 
between one in three and one in four residents. Those living in small villages close to 
the city are neither particularly active or inactive on this front.
These developments suggest a decline in traditional patterns of life in the countryside, 
but the form taken by those developments varies. The number of people attending 
church fell sharply during the period studied in villages close to the city, but remained 
stable in remote villages. This points tentatively to a decline in the importance of tradi
tional norms and values in more urbanised villages. We found no evidence of seculari
sation in small, remote villages, but did find an increase in the proportion of working 
women, which could also be interpreted as a decline in a traditional lifestyle.
We also encountered a number of other developments in small, remote villages which 
suggest a vital and perhaps growing sense of community. Residents began doing more 
voluntary work or more often joined a leisure club, whereas this was anything but the 
case in the other village types.
Although rural dwellers often cite cultural factors to explain how neighbours interact 
with each other (Simon et al. 2007), it appears to be mainly structural characteristics that 
underlie the modest difference compared with the cities. Compared with their urban 
counterparts, neighbours in the countryside have more social contact with each other 
because there is a virtual absence of highrise dwellings and there are more homes with 
gardens, because the scale of the community is small and because people continue liv
ing at the same address for longer and therefore know each other better. 
There is a difference in the social infrastructure between villages: in small villages, 
there is more contact between neighbours in village community centres (2528%) and 
cafes/bars (2624%) than in large villages (1617% and 1714%, respectively). Shops are less 
important as meeting places for neighbours and local residents than in the large villages 
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(4947% versus 5556%). The primary school is more important in remote villages  
( 3130%) than in villages close to the city (2725%). However, local cohesion seems not 
dependent on the presence of amenities; evidently, residents adapt to the circumstanc
es. Contact with neighbours and local residents is also less important for rural dwellers 
than often thought. 

S.5 Conclusions

The differences observed in this report between different village types are the result of a 
long history, with the last few decades being characterised by a transition from inward
looking agricultural communities to residential centres, whose residents increasingly 
(have to) seek amenities outside the village. The way in which this transition turns out in 
practice differs between villages and depends among other things on the location of the 
village relative to cities and the attractiveness of the natural environment. Differentia
tion between villages is not a problem in itself, and the conclusion is therefore justified 
that the major concerns which existed half a century ago in relation to villages (Bouman 
1959; Van Doorn 1961) have thus far generally failed to materialise.
There are also reasons for concern, however. The changes currently taking place are not 
equally positive everywhere, which means that residents in some village types most defi
nitely are seeing their life situation deteriorate compared with residents of other village 
types. Changes also take place at the expense of certain groups of residents. These are 
concerns which warrant attention from everyone who is concerned with villages in the 
Netherlands at different levels of scale.
Many parties are involved in the various transitions taking place in the Dutch country
side. This report provides an insight into the direction and speed of changes in specific 
village settings. The following are among the specific areas that warrant attention in this 
regard.

Upscaling: a recurrent concern
The increases in scale of people’s daily lives go handinhand with the upscaling of 
amenities. This need not necessarily take place at the expense of the quality of life in 
villages in general and in small villages in particular, but for village residents who are 
not mobile, having access to local amenities is more important than for other residents. 
Against the backdrop of population ageing, attention should in any event be paid to the 
risks of transport poverty and the need to meet the general needs of older village resi
dents.

Living in the countryside: a right or a privilege?
Given the increasing dependency on cars, not everyone can afford to live in a small vil
lage. Anyone who is unable to afford a car or who does not drive will have difficulty living 
in such a village. How far the authorities should go in guaranteeing a liveable residential 
setting for everyone is a political judgment, in which shifts appear to be taking place. 
While many (original) residents believe it is important to maintain quality of life in their 
village for everyone, there appears to be growing political support for the idea that living 
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in an remote setting is an individual choice and therefore an individual responsibility. 
One consequence of this is that villages can take on an exclusive character.

Educational opportunities for young people
Too little use appears to be being made of the learning potential of pupils living in 
remote, small villages. Given the government’s commitment to challenging talent more, 
the availability of higher school grades in thinly populated areas warrants more atten
tion.

A white rural idyll?
A distrustful attitude towards migrants fits in with stereotypical images of a closed 
countryside where tensions in relation to migrants can run high. The question is to what 
extent the attitudes of village residents contribute to the low percentage of migrants in 
villages. Given that the concentration of migrants in urban neighbourhoods is generally 
accepted as a hindrance to the social integration of migrants (Gijsberts et al. 2011), this 
topic deserves attention.

Many hands, much work
The Dutch government is trying to push more and more responsibilities onto citizens, 
including for the residential environment (Veldheer et al. 2012). Although this policy aim 
applies for all residential settings, the idea of selfadministration appeals particularly to 
small village communities. Rural dwellers are among other things being made respon
sible for the management of village amenities, natural assets and the care for each 
other. It is hard to imagine that all the highflown expectations will come to fruition, 
especially given the limited number of shoulders in small communities to bear the load. 
Village residents will have to choose, and this could lead to amenities and other collec
tive facilities disappearing which are important for the quality of life of older people and 
other vulnerable groups in the village population.

From more to better with customisation?
The findings in this report show that administrators and residents in different villages 
face different challenges and have access to different resources with which to improve 
their villages. This illustrates the importance of customisation, one of the aims of 
decentralisation. Although the general assumption is that decentralisation leads to cus
tomisation and customisation leads to improved quality of life, this need not always be 
the case. It would in any event be unwise simply to rely on the supposition that customi
sation always leads to the desired result.

Note

1 Thuis op het platteland (At home in the countryside) was commissioned by the Dutch Minister of Agriculture, 

Nature Management and Food Quality.
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