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Veel clichés over het platteland



Waar liggen kansen voor de toekomst?
• Verder kijken dan de clichés

• stad en land: er is nog veel of-of-denken

• Visie op platteland: wie vraag je het?

• inwoners versus beleidsmakers

• stedelingen versus plattelanders

• zittende garde versus nieuwkomers

• Thema’s die leven op het platteland

• o.m. landschap, wonen en voorzieningen

• samenhang thema’s vereist integrale blik!

• Van beelden naar feiten en kansen
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Stad-landrelaties op drie niveaus
• Typen stad-landrelaties

• I: lokaal - binnen gemeente (stad en
ommeland)

• II: regionaal – binnen regio (streek, 
daily urban system)

• III: nationaal – binnen Nederland 
(Randstad versus Randland)

• Kansrijk voor toekomst

• II – regionaal, mede vanwege pendel

• ‘regio van het dagelijks leven’

• bijv. De Lutte-Oldenzaal-Enschede of 
Wijthmen-Dalfsen-Zwolle



(1) Landschap: natuurlijk kapitaal

• Landschap wordt belangrijker

• toeristificatie en risicosamenleving

• noem mij een actueel probleem…

• De waarde van ons landschap

• fabriek: leverancier van voedsel

• allesreiniger: frisse omgeving

• medicijn: heilzame werking

• decor: locatie van dagelijks leven

• thuis: identiteit en inspiratie

• Beleid: benutten & beschermen
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Welk landschap aantrekkelijkst?



Landschapsvervuiling – of niet?



Naar ‘hedonistische duurzaamheid’ 
• Landschap en werk

• Seats4Silence

• Solarpark Hengelo (Gld)

• Picknicken op z’n Twents



(2) Wonen: waar anderen recreëren
• Beelden: het platteland loopt leeg

• krimp: Franse of Spaanse toestanden?

• Feiten: krimp valt mee, zeker in NL

• naast vertrekkers ‘gewortelde blijvers’

• corona: meer interesse uit Randstad

• maar: grote verschillen tussen dorpen

• Kansen: adaptieve planning

• nieuwbouw (starters!) en renovatie

• natuurinclusief bouwen en niches

• omgevingsbeleid: instemmingsplannen



Corona versterkt trend, vooral bij gezinnen 



Veelbelovende concepten – of niet? 
• Losgoed i.p.v. vastgoed

• CPO en knooperven

• Starterswoningen in VAB’s

• Volunturisme en ecoruïnes



(3) Voorzieningen: op e-bikeafstand

• Beelden: het autonome dorp

• sluit de school, sluit het dorp?

• dorp als ‘de wereld in het klein’

• Feiten: van stenen naar mensen

• voorzieningen ≠ leefbaarheid

• van beschikbaar naar bereikbaar

• naast internet- ook e-bikerevolutie

• Kansen: dorpen in ‘global village’

• fysieke en digitale infrastructuur

• laagdrempelige ontmoetingsplekken



Ontmoetingsplekken die goed werken

• Multifunctionele accommodaties

• Zalk: MFA, o.m. met afleverpunt pakketjes

• Westdorpe: glazen doos in kerk als dorpshuis

• Sas van Gent: ‘De Leutfabriek’ als opslagplek

• Commercieel plus publiek belang

• Lettele: supermarkt gerund door vrijwilligers

• Warffum: huiskamercafé, opgeknapt met ROC

• Pieterburen: dorpshuis + negen B&B-kamers

• Succes: locatie, combinatie & vrijwilligers

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_nhZrnjMgCFQRxFAodrgIEEA&url=http://ssec.org.au/Resources/community_forums/localities/content/Dirk/Bolt_Part1.htm&psig=AFQjCNEJhzws0HRwelQBcEBgJ9o5xmI3Qg&ust=1443085642291269
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_nhZrnjMgCFQRxFAodrgIEEA&url=http://ssec.org.au/Resources/community_forums/localities/content/Dirk/Bolt_Part1.htm&psig=AFQjCNEJhzws0HRwelQBcEBgJ9o5xmI3Qg&ust=1443085642291269


Welke plek het aantrekkelijkst?



Op ooghoogte en met 5 km/uur

• Architectuur én acupunctuur

• het zijn de kleine dingen die het doen…

• belang van variatie, details en kleur

• comfort, veiligheid en geborgenheid

• Uitgaan van de menselijke maat

• openbaar groen, rustplekken en sfeer

• een goeie plek is als een goed feest… 

• Van workshops naar ‘walkshops’

• straatwijsheid: iedereen is deskundig



Toekomst: minstens drie typen dorpen

• (a) Pronkdorpen

• goed bereikbare streekcentra

• reuring, mede dankzij toerisme

• (b) Woondorpen

• rustzoekers en ‘cottage industries’

• (c) Pionierdorpen

• innovatie in zorg, welzijn en energie

• duurzaamheid en kwaliteit van leven

• Let op kleine en afgelegen dorpen!

http://www.ssobl.nl/Home.aspx
http://www.ssobl.nl/Home.aspx


Zoek naar verrassende combinaties!
• Erfgoed, toerisme & kunst

• Biodiversiteit en voeding  

• Plattelandscampus

• Het goede voorbeeld



Kortom: het platteland vraagt om een integrale blik



Stellingen bij keynote ‘Het platteland kiest positie’

• (1) Het platteland loopt op sommige terreinen (bijv. 
innovatieve woonconcepten) voor op de stad

• (2) Klimaatadaptatie en energietransitie zijn een kans voor het 
platteland om wat terug te doen voor de stad



Stellingen bij keynote ‘Het platteland kiest positie’

• (3) De provincie is de aangewezen partij om stad en land bij 
elkaar te brengen en uit te dagen tot synergie

• (4) Het beleid voor het platteland wordt thans nog te veel 
achter het bureau gemaakt – ga het gebied in!


