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‘Mensen die weg willen,
hou je echt niet tegen’

INTERVIEW

Het is stuitend dat er op grote delen van platteland in Groningen en Drenthe
nog steeds geen snel internet is. Dat zegt Bettina Bock, kersvers hoogleraar
‘krimp’ voor Noord-Nederland. ,,Waar willen we heen met het platteland?’’

GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN ,,Technisch is het moge-
lijk om in Groningen en Drenthe
snel internet te hebben. Het is een
basisvoorwaarde. Je hebt snel inter-
net nodig voor bijna elke vorm van
ondernemen en dat weet iedereen
ook’’, zegt Bettina Bock (55).

De in Keulen geboren plattelands-
socioloog, werkzaam aan de Wage-
ningen University, is sinds begin
september één dag in de week te vin-
den op de Groninger universiteit.
Daar is de moeder van twee dochters
(van wie er één in Groningen stu-
deert) bijzonder hoogleraar bevol-
kingsdaling en leefbaarheid in
Noord-Nederland, een leerstoel die
er kwam met steun van de drie Noor-
delijke provincies.

Het Noorden is prominent aanwe-
zig op de krimpkaart van Nederland.
Volgens het CBS telt ons land nu ne-
gen krimpregio’s. Delfzijl en omge-
ving bezetten de eerste plaats, met
een ontvolking van 7,8 per duizend
inwoners, gevolgd door Zuidoost-
Drenthe met een krimp van 3,6 per
duizend inwoners.

Ook Zuidwest-Friesland (min 1,4)
Noord-Friesland (-0,7) en Noord-
Drenthe (-0,6) kampen met een te-
rugloop van de bevolking. Andere
krimpgebieden in Nederland zijn

Zuid-Limburg, de Achterhoek, Twen-
te en Zeeuws-Vlaanderen.

Wat vindt ze van Groningen? ,,Ik
heb deze zomer een week rondge-
fietst in de omgeving van Winsum.
Ik vond het er prachtig. Je krijgt het
idee van een gebied met een goede
kwaliteit van leven. En in de kleine
dorpen rijdt de bus zelfs meerdere
keren per dag. Wie wil daar nu niet
wonen?’’

Niks geen grauwsluier over de re-
gio, aldus Bock. ,,Maar als je goed
kijkt, zie je bepaalde dingen. Er is na-
tuurlijk wel wat aan de hand, anders
zou mijn leerstoel er ook niet zijn.’’

Ze wil zich vooral bezighouden
met drie onderzoekslijnen, doceert
ze. ,,In de eerste plaats wil ik kijken
naar burgerinitiatieven. Wat kun-
nen burgers wel en wat niet? Waar
liggen hun grenzen? Waar is onder-
steuning nodig?’’

,,In de tweede plaats wil ik onder-
zoeken hoe de ontwikkelingen in het
grensgebied zijn. Die grens ligt er al
heel lang en vroeger kon je er niet zo
maar overheen. Nu is dat anders, de
grens wordt minder belangrijk, de
mobiliteit van mensen neemt toe. In
hoeverre kun je de krimp transnatio-
naal aanpakken? Je kunt zo’n pro-
bleem niet lokaal aanpakken, het is
een nationale of zelfs een Europese
kwestie.’’

‘Jongeren willen
iets anders, ze
zoeken avontuur’

Tot slot wil de nieuwe hoogleraar
zich buigen over de toekomst van
het platteland. ,,Wat willen we eigen-
lijk met het platteland over dertig of
veertig jaar?’

Ontvolking en leegloop van het
buitengebied zijn niet nieuw. Neder-
land had er in het verleden ook al
mee te maken, zegt Bock. Bijvoor-
beeld in de jaren zestig, toen de land-
bouw mechaniseerde en een deel
van de bevolking naar de stad trok.
Ook in andere landen van Europa is
het fenomeen wijdverbreid.

,,We moeten af van het idee dat
mensen ergens permanent blijven
en dat dàt de basis is van de gebieds-
ontwikkeling. Je kunt mensen ook
niet in gebieden laten wonen als ze
daar niet willen zijn. Als ze weg wil-
len, willen ze weg.’’

Als voorbeeld van een groep die
zijn eigen koers vaart, noemt Bock
jongeren. De jeugd vertrekt niet al-
leen voor studie en werk. ,,Veel jon-
geren willen iets anders, ze zoeken
avontuur. En avontuur is nooit daar
waar je bent opgegroeid. Mijn doch-

ters willen ook voor geen goud in
Wageningen studeren. Dat kennen
ze immers al.’’

Krimp manifesteert zich niet al-
leen door een bevolkingsdaling. Ook
voorzieningen verdwijnen. Scholen
sluiten, de bakker houdt het voor ge-
zien en pinautomaten worden weg-
gehaald. ,,Vooral het sluiten van
scholen roept veel emoties op. Daar
kom je elkaar tegen, daar maken je
kinderen vriendjes.’’

Een prangende vraag is of de
komst van immigranten een impuls
kan geven aan het kwijnende platte-
land. Bock vindt het lastig daar nu al
een antwoord op te geven. Ze wijst
op Italië, waar dorpen blij zijn met de
komst van immigranten die werken
in de landbouw en de gezondheids-
zorg. ,,In Zweden zijn veel vluchte-
lingen in krimpgebieden gehuisvest.
Vaak vertrekken ze weer, maar er
blijven er ook veel.’’

Krimp is niet louter negatief,
denkt Bock. ,,Het stimuleert innova-
ties en het nemen van initiatief.
Mensen moeten samenwerken. Je
wordt gedwongen anders te denken.
Dat zie je in de gezondheidszorg.
Nieuwe vormen daarvan in de regio
zijn niet alleen een vervanging,
maar vaak ook beter, persoonlijker.
Het gaat niet alleen om die steun-
kous, maar ook om het praatje.’’
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