
Columns over het platteland 

Overijssels landleven



2

Colofon

Uitgave
2023
Stichting Stad en Regio
Provincie Overijssel

Tekst  
Gert-Jan Hospers, Enschede, 2023
www.stad-en-regio.nl

Ontwerp/vormgeving
Provincie Overijssel 

Coverfoto
Kinderen langs de IJssel bij Zalk 
(door Simone Adema-Poelstra) 

Adres
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle



3

Columns over het platteland

Overijssels landleven



4



5

Intro

Deze bundel bestaat uit twintig columns van de hand van  
prof. dr. Gert-Jan Hospers, hoogleraar sociale geografie aan de Radboud 
Universiteit en directeur van Stichting Stad en Regio. Als wetenschapper 
is Hospers nauw betrokken bij het programma Leefbaar Platteland van 
Provincie Overijssel. De meeste columns behandelen thema’s waaraan 
het programma Leefbaar Platteland aandacht heeft besteed, van het 
blijven wonen in je eigen dorp tot de toekomst van het vrijwilligerswerk. 
De columns zijn uitgesproken in de podcast ‘Platteland kiest positie’ en 
tijdens verschillende Dorpsschool-bijeenkomsten in de provincie. 

Een krachtig, zelfbewust en toekomstbestendig platteland. Dat is het doel 
van het programma Leefbaar Platteland van Provincie Overijssel. Met hun 
scherpe inzichten en verschillende essays op het gebied van leefbaarheid 
op het platteland en burgerinitiatieven hebben wetenschappers 
Gert-Jan Hospers, Koen Salemink en Bettina Bock bijgedragen aan 
een wetenschappelijk kader over wat er nodig is om te komen tot een 
toekomstbestendig platteland. 
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Bermeconomie
‘Zelfgemaakte jam te koop’, ‘Pompoenen: 0,50 euro per stuk’, ‘Verse 
eieren van de boer’. Langs de weg in het buitengebied kom je ze steeds 
vaker tegen: stalletjes waar particulieren, kwekers of boeren lekkernijen, 
een deel van de oogst of andere natuurlijke producten verkopen. Het 
magazine Naober omschrijft deze handel aan huis treffend als de opmars 
van de ‘bermeconomie’. Heeft het verschijnsel een impuls gekregen 
tijdens de coronacrisis? Toen hebben veel mensen immers hun directe 
leefomgeving ontdekt. Of ligt het misschien aan de trend om meer 
uit onze eigen streek te eten? Op het Overijsselse platteland zijn de 
zelfbedieningskraampjes in elk geval niet meer weg te denken. 

De bermeconomie heeft vele gezichten. Sommige verkooppunten zijn 
functioneel en simpel: de pompoenen, courgettes of bakjes fruit liggen 
bijvoorbeeld op een opklaptafeltje en hebben als kassa een potje waarin 
je geld kunt stoppen. Andere stalletjes zijn professioneler en robuuster: 
ze hebben een houten kap zodat het uitgestalde waar beschermd wordt 
tegen weersinvloeden. Ook worden de doosjes eieren, potten honing 
of kratten met groenten nogal eens vergezeld door borden, folders of 
decoratieve elementen (zoals een vaasje bloemen) om de aandacht van 
voorbijgangers te trekken. En er zijn zelfs kraamhouders die werken met 
QR-codes waar je met een Tikkie kunt betalen.

De stalletjes zijn niet alleen interessant vanuit de ‘koop lokaal’-trend. Ze 
zeggen ook iets over het vertrouwen in elkaar, een waarde die op het 
platteland vanouds hoog in het vaandel staat. Omdat de verkooppunten 
onbemand zijn, gaan de verkopers er stilzwijgend vanuit dat klanten de 
producten naar eer en geweten afrekenen. Op hun beurt vertrouwen de 
kopers erop dat de uitgestalde waar kwalitatief gezien in orde is. Zo staat 
er vrijwel nooit een houdbaarheidsdatum op de potten jam, terwijl de 
groenten en fruit uit eigen teelt meestal geen keurmerk hebben. Mooi 
dat zoiets in deze tijd nog kan. Of toch niet? Want helaas verschijnen er 
in de media af en toe berichten over kraampjeshouders die te maken 
hebben met diefstal, niet alleen van de producten, maar ook van geld 
uit de potjes, kistjes of andere provisorische kassa’s. Het moet toch niet 
gekker worden… Dat verklaart tevens waarom er stalletjes zijn waar (nep)
camera’s hangen om dieven af te schrikken. 
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Gelukkig weerhoudt dit plattelanders er niet van om ook een eigen 
bermkraampje te beginnen. De populariteit van de bermeconomie heeft 
in 2020 zelfs geleid tot de oprichting van Fairsy, een digitaal platform voor 
stalletjes langs de weg. Verkopende partijen kunnen hun kraampje gratis 
aanmelden, terwijl geïnteresseerde kopers makkelijk online kunnen zien 
waar ze in hun omgeving terecht kunnen. Het platform groeit gestaag en 
maakt duidelijk dat het motto van Fairsy - ‘Lekker, Lokaal en Leuk’ - meer 
is dan een mooie reclameslogan.
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Burgerinitiatieven
De 21e eeuw staat nu al bekend als ‘de eeuw van de stad’. Overal 
groeien steden ten koste van het platteland. Betekent dit dat de rol van 
dorpen is uitgespeeld? In Overijssel in elk geval niet, want wie door de 
provincie toert, komt onderweg het ene na het andere vitale dorp tegen. 
Toegegeven, sommige voorzieningen in kleine kernen staan onder druk, 
zoals de supermarkt, de bieb of het zwembad. Tegelijkertijd blijkt uit 
onderzoek dat dorpelingen best tevreden zijn over hun leefomgeving. 
Wie in Welsum, Luttenberg of Kloosterhaar gaat kijken, begrijpt waarom. 
De leefbaarheid van het platteland heeft maar weinig te maken met 
voorzieningen; de woonkwaliteit en sociale samenhang zijn veel 
belangrijker. Het zijn niet de winkels of sportaccommodaties op zich die 
voor leefbaarheid zorgen, maar het contact tussen inwoners onderling – 
het gaat om mensen in plaats van stenen. 

Bovendien: als dorpelingen een voorziening die dreigt te sluiten echt 
belangrijk vinden, springen ze vaak zelf bij. Zo runnen vrijwilligers in 
Lettele hun eigen supermarkt en steken dorpelingen in de gemeenten 
Tubbergen en Dinkelland samen de handen uit de mouwen om hun 
dagelijkse leefomgeving aantrekkelijk te houden. Als burgerschap ergens 
kans van slagen heeft, dan is het in een dorp. De reden daarvoor ligt voor 
de hand en is prachtig verwoord door de schrijver Lévi Weemoedt: ‘In de 
stad zie je veel mensen weinig, in het dorp weinig mensen veel.’ Omdat 
dorpelingen elkaar telkens zien, hebben ze meer lokale en sociale binding 
dan stedelingen. Die binding zorgt voor daadkracht.

Toch is actief burgerschap niet de oplossing voor alle uitdagingen 
waarmee dorpen te maken hebben. Je kunt van bewoners niet alles 
verwachten. Een dorpsfeest organiseren lukt prima, maar het aanleggen 
van glasvezel is toch echt iets voor professionals. Ook zie je in de praktijk 
dat de ene kern initiatiefrijker is dan de andere. Accepteren we die 
ongelijkheid tussen dorpen? Verder worden burgerinitiatieven nogal 
eens in de kiem gesmoord door ellenlange procedures en hinderlijke 
regels. Soms zijn gemeenten afwachtend en kijken ze waar dorpelingen 
zoal mee komen, waardoor de discussie wat een overheidstaak is en 
wat niet achterwege blijft. Het gemeentebestuur doet er goed aan 
hierover duidelijkheid te scheppen en voor alle kleine kernen in elk geval 
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een minimumniveau aan voorzieningen te garanderen, zoals optimale 
bereikbaarheid en een ontmoetingsplek. 

Voor hun toekomst hoeven dorpen gelukkig niet alleen te vertrouwen 
op de gemeenschap en de gemeente. Want wie had vijfentwintig jaar 
geleden durven dromen dat we in een afgelegen Overijssels dorp 
zouden kunnen skypen met familieleden in Australië? Ongetwijfeld 
biedt de voortschrijdende technologie de komende jaren weer nieuwe 
mogelijkheden die het platteland leefbaar houden. Zolang dorpelingen 
bereid zijn mee te bewegen met de realiteit, kunnen ze daarvan volop 
profiteren.
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Burgerwetenschap
Wat vinden inwoners belangrijk? Hoe kan de gemeente ze meer 
betrekken bij het lokale bestuur en beleid? De laatste tijd wordt er veel 
onderzoek naar gedaan. Een greep uit de bevindingen: burgers kunnen 
een waardevolle bijdrage leveren aan de lokale zaak, niet alleen door 
te stemmen, maar ook door hun kennis, competenties en contacten in 
te zetten. Ook zorgt burgerbetrokkenheid voor meer draagvlak voor 
maatregelen. Tegelijkertijd blijkt hoe belangrijk het is genuanceerd te 
denken over inwoners en hun bijdrage aan het reilen en zeilen van de 
gemeente. Zo bestaat de ‘gemiddelde’ burger niet en is slechts een deel 
van de burgerij actief – meestal de witte, hoogopgeleide senior. Ook komt 
telkens naar voren dat het lastig is om bewoners verder te laten kijken 
dan het hier en nu. 

Gelukkig nemen overheden deze onderzoeksresultaten serieus; ze 
experimenteren volop met nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid. 
Er is vooral veel aandacht voor de vraag hoe je het selectieve karakter 
van burgerschap kunt voorkomen. Hoe bereik je de ‘non-usual 
suspects’? Het leidt tot innovatieve participatievormen, zoals ‘burgerfora’ 
waarin complexe kwesties worden voorgelegd aan een willekeurige, 
door loting bepaalde groep inwoners. En om bewoners uit te dagen 
om verder te kijken dan de korte termijn – van groot belang voor 
langetermijnvraagstukken zoals klimaatverandering – passen Japanse 
gemeenten de Future Design-aanpak toe: één groep burgers geeft z’n 
visie op het heden en op de nabije toekomst, terwijl de andere groep zich 
moet verplaatsen in het jaar 2060. 

Wetenschappers houden zich niet alleen figuurlijk bezig met het 
betrekken van burgers. Dat doen ze ook letterlijk – men spreekt al van 
‘citizen science’ (burgerwetenschap). Het idee is simpel: als ‘gewone 
mensen’ kennen burgers hun dagelijkse leefomgeving als hun broekzak 
en daarom hebben ze expertise die waardevol is voor wetenschappelijk 
onderzoek. Vooral bij ruimtelijke vraagstukken wint burgerwetenschap 
aan populariteit, of het nu gaat om natuurverschijnselen of 
milieumetingen. In 2021 deden Wageningse wetenschappers de oproep 
‘mep een mug en stuur hem op’ om het gedrag van steekmuggen in de 
winter te onderzoeken. En rond Deventer, Olst-Wijhe en Zwolle treden 
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burgers langs de IJssel op als ‘rivierafvalonderzoekers’ nadat ze daarvoor 
een training hebben gevolgd.
 
In theorie leidt citizen science tot ‘wetenschap op ooghoogte’: open, 
niet-hiërarchisch en democratisch verantwoord onderzoek. Maar is 
dat ook zo? Er zitten nogal wat haken en ogen aan burgerwetenschap. 
Hoe betrouwbaar zijn de data die goedwillende burgers verzamelen 
eigenlijk? En hoe ga je om met het feit dat het vrijwilligerswerk is? De 
consequentie is dat het vaak gedaan wordt door mensen die er tijd, geld 
en belangstelling voor hebben – dus weer die witte, hoogopgeleide senior. 
Het risico is dat burgerschap daardoor nog selectiever wordt dan het al is. 
Hoe moeten we daarmee omgaan? Misschien is het een idee om aan deze 
vraag eens een burgerforum te wijden… 
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Dorpendialoog
Overijssel telt zo’n tweehonderd dorpen, van Agelo tot Zalk. Elk dorp 
is anders. Logisch, want elke nederzetting heeft een unieke mix aan 
kwaliteiten. Vanouds benadrukken geografen de link van een dorp met 
het landschap. Zo bekeken heeft Overijssel diverse dorpstypen: es- en 
brinkdorpen (denk aan Markelo en Den Ham), streekdorpen (zoals 
Rouveen en De Krim) en dorpen langs de rivier (bijvoorbeeld Grafhorst en 
Welsum). 

In de moderne geografie is er minder aandacht voor de landschappelijke 
kant van dorpen. De omvang en relatieve ligging van dorpen vindt men 
relevanter. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderscheidt vier 
dorpstypen al naar gelang de grootte en afstand tot de stad: (1) grote 
dorpen bij de stad, (2) kleine dorpen bij de stad, (3) grote afgelegen 
dorpen en (4) kleine afgelegen dorpen. Vaak zijn dorpen die vlak bij een 
stad liggen welvarender dan afgelegen dorpen. Wie een kijkje neemt in 
Boekelo of Windesheim kan zich daar wat bij voorstellen. In afgelegen 
dorpen leven relatief meer mensen in armoede en zijn de inkomens en 
het opleidingsniveau lager, aldus het SCP. Deze dorpen zijn kwetsbaarder, 
minder vitaal en hebben vaker te maken met bevolkingskrimp. Ook dat 
zie je in Overijssel – denk aan dorpen in gemeenten als Twenterand en 
Zwartewaterland. 

Toch zie je in dorpsvisies vaak dezelfde zorgen en wensen terugkomen: 
het behoud van de school, de behoefte aan starterswoningen en de 
noodzaak van energietransitie. Blijkbaar delen dorpen, hoe verschillend 
ze ook zijn, flink wat met elkaar. Hoe is dat te verklaren? Enerzijds geldt 
dat ontwikkelingen in de buitenwereld, zoals de trek naar de stad, 
klimaatverandering en digitalisering, belangrijker worden – geen dorp 
kan er meer omheen. Anderzijds is er sprake van een ‘projectisering van 
de dorpspolitiek’. Door programma’s als LEADER spreken steeds meer 
dorpsvertegenwoordigers en hun ondersteuners het ‘projectjargon’ dat 
nodig is om subsidiegelden te verkrijgen.

De gelijkenissen tussen dorpen bieden ook kansen. Want uitgaande van 
de dorpentypologie van het SCP kun je dorpen met een vergelijkbare 
omvang en ligging gericht met elkaar in contact brengen, zeker als ze met 
eenzelfde vraagstuk worstelen en inspiratie zoeken. Neem Nieuw Heeten 
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en Beckum: de twee kernen lijken op elkaar qua omvang en relatieve 
ligging en allebei weten ze dat hun kerk op termijn gaat sluiten. Wat 
kunnen ze van elkaars aanpak leren? Onder het motto ‘gedeelde smart 
is halve smart’ levert een uitwisseling voor beide dorpen geheid wat op. 
Natuurlijk blijft het bij zo’n ‘dorpsintervisie’ cruciaal om oog te houden 
voor lokale bijzonderheden. Het beginnen met de erkenning dat dorpen 
van elkaar verschillen, haalt de kou al uit de lucht. En die erkenning zou 
zo maar eens het begin kunnen zijn van een vruchtbare dorpendialoog, 
eentje die werkt van Agelo tot Zalk. 
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Dorpshuiskamer
Tijdens de coronacrisis nam het videobellen een grote vlucht. 
Dorpsgenoten die elkaar normaliter regelmatig tegenkwamen kropen nu 
achter de laptop. Via het scherm wisselden ze nieuwtjes uit. Is de digitale 
dorpspomp het nieuwe normaal? Integendeel, zo blijkt uit onderzoek van 
bureau Movisie: door corona beseffen veel mensen juist hoe belangrijk 
fysieke ontmoetingsplekken zijn voor de vitaliteit van de leefomgeving. 
Online contact is handig, maar haalt het niet bij de verbinding die je 
ervaart als je ‘fysiek’ samenkomt. Na de lockdownperiodes gingen 
dorpelingen weer snel bij elkaar op de koffie. Een typisch geval van de 
tegeltjeswijsheid: ‘Je weet pas wat je mist als het er even niet meer is.’

Maar waar ga je naartoe als je die ander even wilt ontmoeten? In 
kleine kernen is dat meestal een dorpshuis, ook wel kulturhus of MFA 
genoemd. Behalve voor maatschappelijke voorzieningen zoals de 
bibliotheek komen dorpelingen er voor sociaal contact, gezelligheid en 
vrijetijdsbesteding. Niet voor niets wordt het lokale gemeenschapshuis 
wel eens ‘de huiskamer van het dorp’ genoemd. Neem het Dorpshuis 
Lutten in de gelijknamige kern, waar tal van activiteiten voor en door de 
plaatselijke bevolking worden georganiseerd: lezingen, 55+-middagen, 
klaverjasavonden, inloopbijeenkomsten – er is altijd wel wat te doen. 
In de kelder van het pand heeft de dorpsjeugd een eigen onderkomen 
in de vorm van een jongerenhonk. En elke donderdagmiddag wordt in 
het Dorpshuis Lutten de ‘Buurtkamer’ georganiseerd. Het is, aldus de 
website, een activiteit ‘voor iedereen die behoefte heeft aan contact, een 
kopje koffie, een beetje gezelligheid en “warmte”. De koffie is er goed en 
goedkoop en hartelijkheid kost er niets. Afspreken hoeft niet, men kan 
komen en gaan wanneer men wil’. Het is een mooie omschrijving van de 
kracht van een dorpshuis: een laagdrempelige plek waar je heen kunt om 
even onder de mensen te zijn. 

Helaas kampen veel dorpshuizen op dit moment met exploitatie-
problemen – en dat terwijl ze vaak op vrijwilligers draaien. Het gebouw 
is bijvoorbeeld verouderd of sluit niet meer aan op gebruikerswensen. 
Maar het kan ook zijn dat het dorpshuis concurrentie heeft gekregen 
van andere plekken in het dorp, zoals een drukbezochte sportkantine, 
opgeknapt monument of herbestemde kerk. Dat is jammer, want een 
dorp is veelal te klein om er meerdere ontmoetingsplekken op na te 
houden. Het is daarom cruciaal dat de dorpsraad, het gemeente bestuur 
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en de bewoners zich sterk blijven maken voor die ene vertrouwde 
gemeenschapslocatie als de spil van het dorp. Het Dorpshuis Lutten 
laat zien dat een ondernemende instelling daarbij kan helpen. Zo kun 
je in het gebouw twee zalen (inclusief catering) huren voor een feestje 
of vergadering. De coronacrisis heeft nog eens laten zien hoe belangrijk 
fysieke ontmoeting voor ons welzijn is. Ik heb dan ook goede hoop dat 
dorpelingen elkaar massaal in hun ‘dorpshuiskamer’ blijven opzoeken.
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Duurzaamheidsduel
Als je duurzaam wilt leven, waar kun je dan beter wonen: op het 
platteland of in de stad? Intuïtief zullen veel mensen zeggen: op het 
‘groene’ platteland, met z’n overvloed aan natuur, rust en ruimte. 
Toch is dat maar zeer de vraag. Jaren geleden zette het artikel ‘Green 
Manhattan’ in The New Yorker (2004) me aan het denken. In het stuk 
deed journalist David Owen verslag van zijn verhuizing van New York naar 
het landelijke en natuurrijke staat Connecticut. Wat bleek? De ecologische 
voetafdruk van het gezin Owen nam met ruim een factor zeven toe. In 
Manhattan, hartje New York, woonden ze in een flat en was het energie- 
en waterverbruik veel lager dan in hun nieuwe vrijstaande woning in 
het buitengebied. En belangrijker nog: in New York verplaatsten Owen 
en zijn gezin zich vooral te voet of met het openbaar vervoer, terwijl ze 
in Connecticut voor werk, boodschappen en vrijetijdsbesteding de auto 
moesten pakken. Natuurlijk, vanwege de bevolkingsdichtheid van steden 
is de CO2-uitstoot per km² er hoog. Maar kijk je naar de vervuiling per 
inwoner, zo beargumenteert Owen, dan is de stedeling milieuvriendelijker 
dan de plattelander.

Tegelijkertijd zie je dat het platteland zich graag opwerpt als groene 
koploper. In het ‘duurzaamheidsduel’ tussen stad en land krijgt 
laatstgenoemde het voordeel van de twijfel. Zo bericht de media 
regelmatig over groene dorpsinitiatieven in binnen- en buitenland. 
Het Duitse dorp Saerbeck is intussen een populaire bestemming bij 
energiewethouders, net zoals het klimaatvriendelijke Deense eiland 
Samsø. Ook in Overijssel worden telkens dezelfde lokale succesverhalen 
aangehaald, zoals ecodorp Olst, Duurzaam Hoonhorst, de Heetense 
energiecoöperatie Endona en Energieneutraal Noord-Deurningen. En 
eerlijk is eerlijk: wat de initiatiefnemers – meestal vrijwilligers – allemaal 
voor hun dorp tot stand hebben gebracht, is ronduit indrukwekkend en 
vormt een bron van inspiratie.

Toch hoor ik nog maar weinig over de visie van duurzame dorpen op 
nabijgelegen steden. Wat is de reactie van Hoonhorst als groeistad 
Zwolle – niet voor niets soms ‘Manhattan aan de IJssel’ genoemd – voor 
zijn toenemende energiebehoefte een beroep op het dorp doet? En is 
Noord-Deurningen bereid om niet alleen biogas op te wekken voor de 
eigen inwoners, de school en het dorpshuis, maar ook voor de ‘noabers’ 
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in Oldenzaal? Het lijkt me goed dat de duurzame koplopers van Overijssel 
zich op dit soort vragen voorbereiden. Zelf vind ik dat de dorpen de stad 
tegemoet moeten komen, al was het maar omdat dorpelingen vanouds 
meeprofiteren van naburige stedelijke voorzieningen zoals onderwijs, 
gezondheidszorg en cultuur. Ongetwijfeld zal menigeen het niet met me 
eens zijn, zeker omdat het gevoel heerst dat de stad minder groen is dan 
het platteland. Maar denk dan nog even aan ‘Green Manhattan’: per saldo 
leven stedelingen duurzamer dan plattelanders.
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Gebiedspromotie
In Noordoost-Twente ligt het Natura 2000-gebied Springendal en Dal 
van de Mosbeek. Met z’n bos, beekjes en bronnen is het een eldorado 
voor natuurliefhebbers. Naast het glooiende landschap vind je er 
bijzondere flora en fauna, zoals jeneverbesstruiken, vliegende herten en 
kamsalamanders. Je waant je er in het buitenland, alsof je in de Ardennen 
bent. Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is bij uitstek een 
plek om te koesteren.

Aan perspectieven heeft dit Twentse cultuurlandschap geen gebrek. 
Maar alleen die naam: ‘het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek’ 
is een hele mond vol en blijft niet echt hangen. Jammer, want wil je 
buitenstaanders – denk aan subsidiegevers, natuurorganisaties of 
toeristen – enthousiasmeren voor de plek, dan is het cruciaal om een 
goede gebiedsnaam te kiezen. Illustratief is het vissersdorp Klitmøller 
aan de Deense Noordzeekust. Vanwege de hoge golfslag is het een 
perfecte plek voor windsurfers. Maar hoe lok je die naar de periferie 
van Noord-Jutland? In 2005 maakte de plaatselijke surfclub met enkele 
visionairs The Cold Hawaii Masterplan. Onderdeel van het plan was het 
gebied te promoten als ‘Cold Hawaii’ – de noordelijke versie van het 
surfersparadijs in de Stille Oceaan. En dat werkte wonderwel: dankzij 
de pakkende naam komen surfers sindsdien massaal naar Klitmøller en 
omstreken. Ze zijn een belangrijk inkomstenbron voor de plaatselijke 
economie. 

Ook in Overijssel vinden we inspirerende voorbeelden. Zo stichtte 
de Britse textielpionier Ainsworth in 1836 in de huidige gemeente 
Hellendoorn een industriedorp. Zijn doel was de bevolking vertrouwd te 
maken met een nieuwe weeftechnologie om de Twentse textielindustrie 
een impuls te geven. Ainsworth noemde de nederzetting daarom 
‘Nijverdal’ - inderdaad: ‘het Nijvere Dal’. Of neem de Sahara, een 
zandverstuiving in de boswachterij Ommen. Als je er wandelt, komen 
onwillekeurig beelden van de ‘echte’ Sahara boven, ondanks de bossen 
die er vanaf 1840 zijn aangelegd om verdere verstuiving van het gebied 
te stoppen. In Zwolle vinden we ook een interessante case. Eind jaren 
1990 verrees hier Ecodrome, een attractiepark waar je natuur en cultuur 
kon ontdekken. Het liep niet echt storm, in 2012 moest het sluiten. Sinds 
2014 kent het park een nieuwe opzet en naam: Dinoland. En nu komen 
bezoekers er wel in groten getale op af.
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Wat kunnen we hiervan leren? Alle voorbeelden laten zien hoe belangrijk 
het is om een gebied helder te profileren en een pakkende naam te 
geven. Een plek kan op zichzelf nog zoveel toekomstperspectief hebben, 
dat is niet genoeg. Bedenk tevens een uniek lokaal ‘haakje’. Als je het mij 
vraagt is ‘het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek’ als naam veel 
te complex om te blijven hangen. Laten we de plek daarom promoten als 
het Twents Beekdal, het Twents Bronnenland of desnoods de Twentse 
Ardennen.
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Gelukshormonen
Steeds meer wetenschappers beschouwen het platteland als een 
‘therapeutisch landschap’. Een natuurrijke omgeving, zoals het 
Overijsselse buitengebied met zijn vele bomen, weilanden en ander 
groen, zou bijdragen aan een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Even wandelen in de vrije natuur heeft al therapeutische werking. 
In een Amerikaanse studie bleek zelfs dat patiënten die vanuit hun 
ziekenhuisbed uitkeken op groen sneller herstelden dan patiënten die 
uitzicht hadden op een blinde muur. Het kijken naar een natuurposter 
schijnt al rustgevend te werken. Kortom: van buiten word je beter.

Dat de natuur helende werking heeft, ligt allereerst aan de stofjes die er 
voor komen. Om zich te beschermen tegen insecten scheiden planten 
en bomen bijvoorbeeld natuurlijke oliën uit die ‘fytonciden’ bevatten. Op 
de mens hebben ze zowel een kalmerend als een opwekkend effect. Wie 
zich in de natuur bevindt, ademt die fytonciden vanzelf in. Ook komen we 
buiten in contact met bodembacteriën die in de evolutie van de mens een 
belangrijke rol hebben gespeeld. De bacteriën zetten in ons lichaam een 
proces in werking waarbij serotonine vrijkomt. Stofjes zoals serotonine 
worden ook wel ‘gelukshormonen’ genoemd, omdat mensen er zo 
ontspannen, voldaan en blij van worden – vergelijkbaar met het gevoel 
dat hardlopers ervaren als ze zich flink hebben ingespannen. Daarnaast 
heeft de natuur een gunstig effect op ons reukvermogen. De frisse geur 
van een bos na een regenbui of het aroma van vers gemaaid gras kent 
iedereen. Verder spelen geluiden een rol. Fluitende vogels of zingende 
krekels zorgen bij menigeen voor een goed gevoel.

Maar onze liefde voor het buitenleven heeft ook te maken met wat 
we waarnemen. Het oog wil ook wat. Ons gezichtsvermogen wordt in 
de natuur voortdurend geprikkeld. Dat komt niet eens zozeer door de 
rustgevende kleuren, zoals groen, bruin en beige. Belangrijker zijn de 
fractale patronen waaruit de natuur is opgebouwd. Neem een blad van 
een boom: als je het goed bestudeert, zie je in het blad een patroon dat 
zich telkens herhaalt, net zoals je in een broccoli weer een kleinere broccoli 
ontdekt als je er een stukje van afbreekt. De natuur op het platteland zit 
vol met die fractale patronen waarin we elke keer ‘het grote in het kleine’ 
kunnen zien. Die consequente vormen trekken onze aandacht zonder dat 
we ons ervoor hoeven in te spannen. Telkens als we aan die natuurlijke 



24

vormentaal worden blootgesteld, komen we tot rust en kunnen we ons op 
andere zaken concentreren. En omdat ‘fractals’ overal op het platteland 
voorkomen, maakt het type omgeving niet eens zoveel uit. In een bos 
of op een heideveld – overal gebeurt er in ons brein hetzelfde. Wat dat 
betreft is de natuur om ons heen letterlijk een lust voor het oog.



25

Hanengekraai
In 2018 werd de haan Maurice op het eiland Île d’Oléron symbool van een 
conflict dat al jaren op het Franse platteland sluimert: de strijd tussen 
de oorspronkelijke bevolking en nieuwkomers uit de stad. Een echtpaar 
uit Parijs met een buitenhuis op Oléron was namelijk naar de rechter 
gestapt om de haan te verbieden ’s ochtends vroeg zo luid te kraaien. 
De rechter stelde Maurice in het gelijk, maar de geest was uit de fles. In 
heel het land stuitte de casus op herkenning. De afgelopen tien jaar zijn 
er in Frankrijk meer dan 18.000 klachten ingediend die te maken hebben 
met vermeende overlast door geluiden en geuren op het platteland. De 
meeste klagers zijn stedelingen die in het landelijk gebied zijn komen 
wonen. Blijkbaar vinden ze dat ze recht hebben op stilte en frisse lucht.

De overlastklachten van de Franse ‘neoruralen’ lopen sterk uiteen. Naast 
hanengekraai ergeren de nieuwkomers zich bijvoorbeeld aan het blaffen 
van honden, het loeien van koeien, de geur van mest en het luiden van 
kerkklokken. De strijd loopt soms hoog op. Zo eiste een oudere vrouw 
uit Parijs dat tsjirpende krekels in het dorp waar ze was komen wonen 
met verdelgingsmiddelen tot zwijgen moesten worden gebracht. Maar de 
rechter kiest niet altijd partij voor de plattelanders. In de Auvergne moest 
een boer 8000 euro schadevergoeding betalen aan zijn nieuwe buren 
uit de stad die klaagden over de stank van zijn vee. En in de Dordogne 
werd een echtpaar genoodzaakt een vijver droog te leggen omdat 
omwonenden het gekwaak van de kikkers niet konden verdragen. 

In 2019 had Bruno Dionis du Séjour, burgemeester van het 400 inwoners 
tellende dorp Gajac, er schoon genoeg van. De voormalige agrariër 
plaatste een open brief in de lokale krant waarin hij klagende ‘neoruralen’ 
opriep de geluiden en de geuren van het platteland te respecteren. ‘Het 
is vernederend voor de plattelandsbevolking om door iemand van buiten 
voor het gerecht gedaagd te worden’, aldus de getergde burgervader. 
‘Als ik naar de stad ga, vraag ik toch ook niet om stoplichten en auto’s te 
verwijderen?’ De oproep van Dionis du Séjour kreeg politieke bijval en 
heeft er zelfs toe geleid dat het nationale parlement in 2021 unaniem een 
wetsontwerp heeft aangenomen waarin al het ‘zintuiglijk erfgoed’ van 
het Franse platteland voortaan beschermd wordt. Geluiden van dieren, 
beierende klokken, mestgeur en andere mogelijke ongemakken zijn niet 
meer klachtwaardig, want ze horen nu eenmaal bij het landelijk gebied. 
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Franse politici hopen zo dat het aantal overlastklachten bij de rechter 
afneemt. Helaas kan Maurice, de beroemde haan van Île d’Oléron, zijn 
victorie over het conflict niet meer kraaien: in 2020 is hij een natuurlijke 
dood gestorven. 
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Instemmingsplannen
Herbestemming van gebouwen lijkt een recent verschijnsel, maar is 
iets van alle tijden. Als je erop gaat letten, kom je ook in Overijssel tal 
van mooie voorbeelden tegen. Neem het dorp Lonneker waar ik ben 
opgegroeid: in de loop der jaren hebben allerlei panden in de kern 
een nieuwe invulling gekregen. In de kleuterschool waar ik naartoe 
ging woont mijn voormalige klasgenoot Pim en in de bakkerij even 
verderop zit nu een schoonheidssalon. En geloof het of niet, maar het 
urinoir naast de begraafplaats in het dorp is omgetoverd tot ‘s lands 
kleinste expositieruimte, Galerie Urinoir Bezet. Ook de pastorie van 
de Jacobuskerk aan het plein van Lonneker heeft een andere functie 
gekregen: het is nu een hotel.

Door de vele voorbeelden van herbestemming zou je haast denken dat 
het ombouwen van panden een fluitje van een cent is. Vergeet het maar: 
het is niet zelden een proces van bloed, zweet en tranen. Op dit moment 
zien we dat vooral bij leegstaande dorpskerken en boerderijen. Aan 
creatieve ideeën geen gebrek. Waarom zetten we in de kerk geen glazen 
kubus als ontmoetingsruimte, zodat we niet het hele gebouw hoeven 
te verwarmen? Kunnen we de stal op dat voormalige erf niet gebruiken 
als werkplaats voor het bouwen van carnavalswagens? En zou het niet 
mooi zijn als we in die lege boerderij starterswoningen realiseren? Vaak 
zijn het particulieren of ondernemers die zulke alternatieve invullingen 
vanuit een plaatselijke behoefte initiëren en het dorp ervoor proberen 
te enthousiasmeren. Dat lukt meestal wel, maar daarna begint het pas. 
Want ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren’, om het in de woorden van schrijver Willem Elsschot te zeggen. 
Knellende regelgeving, lange procedures en het denken in risico’s in 
plaats van kansen hebben al menig herbestemmingsplan doen stranden.

Waarom maken provincies en gemeenten bij herbestemming niet meer 
mogelijk? Natuurlijk: ze zijn gebonden aan wetten, regels en beleid, 
terwijl ook banken, vastgoedeigenaren en andere partijen regelmatig 
dwarsliggen. Maar overheden kunnen wél soepeler omgaan met de 
regelgeving. Bestemmingsplannen zijn vaak rigide, terwijl transformatie 
juist vraagt om ‘instemmingsplannen’: instemmen met een goed plan 
in plaats van voorschrijven welke functie een gebouw moet hebben. 
Herbestemming faciliteren is zinvol, want dorpelingen hebben vaak 
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warme gevoelens bij ‘hun’ oude dorpspanden. Zo ook Pim die nu in 
‘zijn’ kleuterschool woont. Toen hij het gebouw wilde kopen, wist hij dat 
de renovatie sores zou opleveren. Maar ‘de geest van de plek’ gaf de 
doorslag. In de krant zei hij daarover: ‘Ik weet nog dat mijn moeder me 
hier op het schoolplein afzette en dat ik als kleuter door deze gangen 
rende. Al die herinneringen, dat gaf zo’n gaaf gevoel aan dit huis.’
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Kathedraaldenken
In Europa speelde de kerk eeuwenlang een cruciale rol. Kerkgebouwen 
vormden letterlijk en figuurlijk het middelpunt van steden en dorpen. Zo 
hielp in de middeleeuwen een groot deel van de bevolking mee met het 
bouwen van een kathedraal. Iedereen droeg z’n steentje bij, in financiële 
zin – crowdfunding avant la lettre – of door bouwvakkers een helpende 
hand te bieden. Al wisten de gelovigen dat ze de voltooiing van het 
godshuis zelf niet zouden meemaken, ze waren bereid om zich er met 
hart en ziel voor in te zetten. Ze beheersten de kunst van het plannen 
maken voor de lange termijn. Dankzij dit ‘kathedraaldenken’ kunnen we 
tot op heden overal in Europa genieten van prachtige bouwwerken.

Ook in Overijssel gold lange tijd dat het geloof de basis van lokale 
gemeenschappen vormde. Soms zie je dat zelfs terug in de naam van het 
dorp. Neem Mariaparochie op de grens van de gemeenten Tubbergen 
en Almelo: de nederzetting ontstond rond de parochiekerk Onze Lieve 
Vrouwe van Altijddurende Bijstand. Het dorp Sint Isidorushoeve, niet ver 
van Haaksbergen, bestaat eveneens dankzij de kerk die er in 1927 werd 
gebouwd. 

Intussen is er enorm veel veranderd. De rol van het geloof in de 
samenleving is niet meer vanzelfsprekend. Kerksluitingen zijn aan de 
orde van de dag. Veel aandacht gaat daarbij uit naar slimme manieren 
om het gebouw een nieuwe invulling te geven. Alleen al bij mij in de buurt 
zijn er kerken getransformeerd tot internetbedrijf, sportschool of café. 
Ik heb daar eerlijk gezegd wat moeite mee. Een kerk is niet zomaar een 
gebouw, het is een plek van betekenis. Gelukkig beseffen veel Overijsselse 
dorpen dat als ze zoeken naar een passende herbestemming van een 
leegstaande kerk. Daarom krijgt het pand regelmatig de functie van 
‘openbare huiskamer’, een ontmoetingsplek voor dorpelingen.

Toch denk ik dat een kerk meer kan zijn dan een alternatief dorpshuis. 
Stichting Oude Groninger Kerken slaat de spijker op z’n kop: als je het 
reguliere dorpshuis als de woonkamer van het dorp beschouwt, dan is de 
kerk de opkamer oftewel ‘de mooie kamer’. De kracht van een kerkgebouw 
zit ‘m in het heilige, het spirituele, iets wat het hier en nu overstijgt. 
Mensen komen er vanouds samen om zich aan elkaar te verbinden en 
continuïteit aan te brengen tussen verleden, heden en toekomst. Laat 
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een kerkgebouw de plaats blijven waar we in deze kortetermijnwereld 
nadenken over de lange termijn, de tijd die we misschien zelf niet meer 
meemaken. Juist in deze tijd van klimaatverandering en andere grote 
uitdagingen hebben we zulke krachtplekken nodig. De middeleeuwse 
kathedralen laten zien waartoe zo’n blik op de toekomst kan leiden. 
Ook voor ‘kathedraaldenken 2.0’ is de kerk dé plek. Onze kinderen en 
kleinkinderen zullen ons er dankbaar voor zijn.



31

Krantenkrimp
Wie op de hoogte wil blijven van plaatselijk nieuws, kan tegenwoordig 
overal terecht: naast traditionele kanalen als print, radio en tv zijn er tal 
van online-opties, of het nu gaat om websites, apps of alerts. Ook sociale 
media zijn een belangrijke nieuwsbron. In het overweldigende aanbod 
hebben lokale media – een dagblad, huis-aan-huiskrant of programma 
van de streekomroep – steeds meer moeite om het hoofd boven water 
te houden. De concurrentie neemt toe, het abonneebestand kalft af en 
digitale verdienmodellen komen nauwelijks van de grond. 

Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling. Vanouds vangen lokale media 
het geluid van de straat op; ze zorgen voor binding en betrokkenheid 
en houden plaatselijke politici scherp. Journalistiek op streek-, stads- of 
dorpsniveau is een ‘merit good’: een activiteit die maatschappelijke 
waarde heeft en daarom overheidsbekostiging rechtvaardigt. Dankzij 
onpartijdig nieuws kunnen inwoners zich zelfstandig een oordeel 
vormen over de plek waar ze een groot deel van hun dagelijks leven 
doorbrengen. En dat is nodig om het belangrijkste politieke ambt – dat 
van kiesgerechtigd burger – uit te kunnen oefenen. In studies is zelfs 
een verband aangetoond tussen het afkalvende lokale media-aanbod en 
de democratie. Zo leidde in Zwitserland het opgaan van lokale kranten 
in een overkoepelende regionale krant tot een lagere opkomst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. De betreffende onderzoekers noemden de 
‘krantenkrimp’ zelfs ‘een bedreiging van de lokale democratie’.

Wat valt hiertegen te doen? Nog meer inzetten op digitaal? Ik geloof daar 
niet in. Wie zich slechts op onlinekanalen richt, sluit groepen uit die niet 
digitaal vaardig zijn maar juist veel waarde hechten aan ‘het nieuws van 
hier’, zoals ouderen die gewend zijn aan de papieren krant. Gelukkig zijn 
er ook mediapartijen die laten zien dat nieuwsvoorziening via traditionele 
kanalen op fijnmazig geografisch niveau nog steeds mogelijk is. Neem 
de weekbladen van Achterhoek Nieuws die huis-aan-huis worden 
verspreid. Dankzij advertentie-inkomsten uit de buurt – van reclames tot 
overlijdensberichten – kan de krant zich bedruipen. Of neem de Hofstreek 
Omroep die door slimme fondsenwerving over een mobiele studio 
beschikt waarmee vrijwilligers live uitzendingen op locatie verzorgen. 
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En laten we vooral de met veel liefde gemaakte dorpsbladen niet 
vergeten. Pak de Elshofbode (Wijthmen) of ’t Klokhoes (Beuningen) er 
maar eens bij. Ze verschijnen vaak nog in print met advertenties van de 
lokale middenstand. Behalve ‘need to knows’, zoals de dorpskalender, 
sportverslagen en kerknieuws staan er ‘nice to knows’ in. Denk aan 
een jubileum, reisverslag of kookrubriek van een dorpsgenoot. De 
dorpsbladen geven een goede indruk van wat er lokaal leeft en worden 
steevast goed gelezen. En het leuke is dat ze vaak ook als PDF op het web 
verschijnen – waarbij er uiteraard niets gaat boven de papieren editie die 
door vrijwilligers huis-aan-huis wordt bezorgd.
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Monumentenstatus
Erve Hondeborg in Zenderen is een markante plek. Het monumentale 
erf ligt op een heuvel die wordt omringd door oude eiken en een gracht. 
Lang geleden, toen Karel de Grote de Saksen onderwierp, stond hier een 
burcht van waaruit ridders de omgeving controleerden. Eeuwen later 
werd de strategische plek onderdeel van landgoed Twickel waartoe het 
nog altijd behoort. Tot 2012 was Erve Hondeborg als boerderij in bedrijf. 
Nu is het een luxe woonboerderij annex horecalocatie die je kunt afhuren 
voor vergaderingen, huwelijken en rouwbijeenkomsten. De houten 
gebinten in de daken en de historische uitstraling geven het complex de 
intieme sfeer die moderne panden zo vaak ontberen. 

Erve Hondeborg is een toonbeeld van getransformeerd agrarisch erfgoed. 
Historische boerenerven, waarvan Overijssel er talloze telt, zijn plekken 
met verhalen die vaak eeuwen teruggaan – ze zijn cultuurhistorische 
bakens in het landschap en geven de regio smoel. Geen wonder dat veel 
mensen ervan dromen om in zo’n monument te wonen. Maar wat komt 
er allemaal bij kijken om die woondromen uit te laten komen? 

Om te beginnen moet je behoorlijk kapitaalkrachtig zijn om in een 
monumentale boerderij te kunnen wonen. Niet alleen de aankoopprijs 
is fors, ook de verbouwing kan flink in de kosten lopen. En dan hebben 
we het nog niet eens over de energielasten, onderhoudskosten en 
verzekeringspremies die vaak hoger uitvallen dan bij een ‘gewoon’ 
huis. Verder geldt dat de koper van tevoren meestal niet weet wat ‘m 
te wachten staat als hij eenmaal eigenaar van het erfgoedobject is 
geworden. Je moet altijd rekening houden met onzichtbare gebreken, of 
het nu gaat om houtrot, een lekkend dak of een fundering die aan het 
verzakken is. Op de site van De Erfgoedstem wordt dit eufemistisch maar 
in niet mis te verstane bewoordingen omschreven: ‘Het ‘karakteristieke’ 
van een pand staat meestal haaks op het kant-en-klare van een 
doorzonwoning. Juist in de imperfectie van een door de tijd gemarkeerde 
gevel schuilt de schoonheid van de monumentale woonbeleving. Kortom: 
omarm de ‘verborgen gebreken’.’ En ten slotte moet je een lange adem 
hebben. Voor je eenmaal zorgeloos in je droomwoning bivakkeert, ben je 
veel papierwerk, geregel en geklus – en dus jaren – verder. Monumentaal 
wonen is geen sprintje, maar een marathon.
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‘Bezint eer ge begint’ is dan ook geen overbodig advies. Of zoals een 
bevriende ontwikkelaar gespecialiseerd in herbestemming me eens 
toevertrouwde: ‘Wie panden met erfgoedstatus een nieuw leven wil 
geven, moet drie dingen hebben: geld, geluk en geduld.’ Deze 3 G-regel 
is een waarschuwing voor huishoudens die hun woondroom waar 
willen maken. Maar als het ze lukt, is de beloning groot. Dat kun je zien 
op Erve Hondeborg in Zenderen: op deze plek blijkt uit alles hoeveel 
toekomstkracht monumentenstatus nog altijd heeft. 
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Omstandereffect
Stad en platteland worden vaak tegenover elkaar afgezet. Menig politicus, 
deskundige en journalist spreekt zelfs van een ‘tegenstelling’, ‘kloof’ 
of ‘tweedeling’. Maar verschillen stad en land echt zoveel van elkaar? 
Enkele jaren terug deed I&O Research er onderzoek naar. Conclusie: 
van een echte kloof tussen stad en platteland is in ons land geen sprake. 
Bovendien, zo liet het onderzoek zien, zijn plattelanders niet jaloers op 
stedelingen. Sterker nog: veel plattelandsbewoners zijn van mening dat ze 
minstens zo’n goed leven hebben. Onderzoeksleider Peter Kanne merkte 
daarover op: ‘Minder stress en meer aandacht voor elkaar. Ze vinden 
alleen dat daar in Den Haag en Amsterdam te weinig oog voor is.’

Al jarenlang groeien stad en platteland naar elkaar toe. Zeker in het 
kleine Nederland met z’n korte afstanden is het platteland ‘mentaal 
verstedelijkt’: dorpelingen en stedelingen lijken onder invloed van 
mobiliteit en de (sociale) media steeds meer op elkaar. Dat zien we vooral 
bij jongeren die voor hun opleiding, stage of werk sowieso vaak in de stad 
komen. En dat heeft gevolgen voor het plattelands- en dorpsleven. Veel 
bewoners willen best wel wat doen voor hun dorp, maar alleen als ze het 
leuk vinden. Veranderende prioriteiten spelen ook een rol. Voor flink wat 
jonge gezinnen geldt dat ze simpelweg te druk zijn. ’s Avonds zitten ze 
liever met hun iPad op de bank dan zich in te zetten voor het dorp.

Maar klopt het dat je op het platteland minder stress hebt en meer 
aandacht voor elkaar? Dat hangt vooral af van iemands persoonlijkheid. 
De een schiet sneller in de stress dan de ander, terwijl niet iedereen even 
empathisch is. Wel is het op het platteland minder druk dan in de stad – 
er zijn niet zoveel mensen, geluiden en andere externe prikkels die voor 
afleiding zorgen. Niet voor niets gaan stedelingen naar het buitengebied 
als ze tot rust willen komen. Dat plattelanders meer aandacht voor 
elkaar hebben dan stadsbewoners, klinkt ook niet echt onlogisch. In een 
dunbevolkt gebied zijn mensen nu eenmaal meer op elkaar aangewezen. 
Voorbeeld: toen acteur Tom Cruise voor opnames van de film The Last 
Samurai op een verlaten landweg in Nieuw-Zeeland een busje met 
panne zag staan, stopte hij meteen en verwisselde hij tot verrassing 
van de inzittenden eigenhandig de banden. De vraag is of hij dat in New 
York ook had gedaan. Waarschijnlijk niet. Want uit de psychologie is het 
‘omstandereffect’ bekend: hoe meer personen zich ergens bevinden, hoe 
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minder geneigd ze zijn om iemand in nood te helpen. Anders gezegd: op 
het platteland zijn de condities om je van je goede kant te laten zien beter 
dan in de stad. Of we nu plattelander of stedeling zijn, uiteindelijk zijn we 
allemaal mensen.
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Pubwijsheid
Waar denkt u aan bij het landsleven? Als je die vraag aan een Engelsman 
stelt, komt geheid de pub ter sprake. Vanouds wordt de pub, de 
afkorting van ‘public house’, aan de overkant van het Kanaal gezien als de 
dorpshuiskamer. Naast een goed glas bier en een voedzame maaltijd kun 
je er terecht voor warmte en gezelligheid. Toch kom je in Groot-Brittannië 
steeds minder pubs tegen. Tussen 2010 en 2020 daalde hun aantal met 
15%.

Ruim twintig jaar geleden dreigde ook The Old Crown – een pub in het 
250 inwoners tellende dorp Hesket Newmarket in de regio Cumbria – 
te sluiten. In plaats van lijdzaam toe te zien, besloot een deel van de 
inwoners zelf aandelen te nemen in hun geliefde public house. De lokale 
overheid was slechts zijdelings betrokken: ze bracht de initiatiefnemers in 
contact met adviseurs en ondersteunde het project met een startsubsidie. 
Nu maakt The Old Crown weer winst: het is een dorpscoöperatie met 
zo’n 150 aandeelhouders, onder wie toeristen die de kroeg tijdens hun 
vakantie aandeden. De pub wordt gerund door een betaalde kroegbaas 
die tal van sociale activiteiten – waaronder concerten en pubquizzen – 
organiseert. Dankzij de pub bruist het dorp als nooit tevoren. 

Intussen hebben tal van Engelse dorpen het voorbeeld van Hesket 
Newmarket gevolgd. Steeds meer pubs draaien op het sociale en 
financiële kapitaal van bewoners en buitenstaanders die de voorziening 
een warm hart toedragen. Juist omdat ze er zelf geld in hebben gestoken, 
zijn ze gemotiveerd om er ook gebruik van te maken. Maar onder welke 
omstandigheden werkt dit ‘actieve burgerschap’ eigenlijk? Valt daarover 
iets in algemene zin te zeggen? Aan de Universiteit van Leicester is er 
uitgebreid onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat actief burgerschap 
het beste werkt als bewoners: (1) Can do (het kunnen oftewel voldoende 
kennis, vaardigheden en middelen hebben), (2) Like to (zich inzetten 
vanuit hun betrokkenheid bij de gemeenschap), (3) are Enabled to 
(ondersteund worden door de lokale overheid), (4) are Asked to (actief 
benaderd worden om mee te doen) en (5) are Responded to (zien dat hun 
bijdrage het verschil maakt). Kortom: CLEAR!

Uit de CLEAR-voorwaarden blijkt dat de lokale overheid niet alles van 
goedwillende burgers kan vragen. Ook kan ze niet achteroverleunen: 
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niets zo frustrerend als burgerinitiatieven die vastlopen op knellende 
regelgeving of een gebrek aan waardering. CLEAR werkt alleen als ook de 
overheid CLEAR (helder) is over wat kan, mag en moet. Over waardering 
heeft The Old Crown in Hesket Newmarket overigens niet te klagen. De 
eerste coöperatieve pub van Groot-Brittannië is niet alleen in trek bij 
bewoners, maar ook bij bezoekers, onder wie veel ‘beleidstoeristen’. 
Onder hen bevindt zich niemand minder dan koning Charles III – hij heeft 
de dorpshuiskamer al twee keer met een bezoek vereerd.
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Verlandelijking
Afgelopen zomer fietste ik na bezoek aan vrienden in het Twentse 
buitengebied terug naar huis. Het was een zonnige dag geweest. Maar 
wat was het koud op de fiets! Pas toen ik rond middernacht de bebouwde 
kom van Enschede binnenreed, kreeg ik het wat warmer. Aan den lijve 
ervoer ik wat uit metingen telkens naar voren komt: in de stad is het 
gemiddeld warmer dan op het platteland. De temperatuurverschillen 
kunnen wel vier graden Celsius of meer bedragen, zeker ‘s nachts. In de 
stad houden huizen en gebouwen warmte vast en is er minder groen 
dan in het ommeland. Bomen, struiken en planten zorgen voor schaduw, 
filteren de lucht en stimuleren de verdamping van water, waardoor 
ze een verkoelend effect op de omgeving hebben. Met het oog op 
klimaatverandering investeren steden daarom volop in groen. Bomen en 
vegetatie geven de stad niet alleen sfeer, ze bieden ook een natuurlijke 
vorm van airconditioning. 

Steden spelen sowieso graag leentjebuur bij het platteland. 
Stadslandbouw floreert en streekmarkten winnen aan populariteit. Ook 
‘guerrilla gardening’, bijenhouden op balkons en vergroening van daken 
zijn voorbeelden van een trend die we ‘verlandelijking’ zouden kunnen 
noemen: het verschijnsel dat het land geleidelijk de stad binnendringt. 
En het platteland zelf? Dat is steeds meer aan het verstedelijken. Zo 
blijken in Nederland plattelanders minder vaak te fietsen en te wandelen 
dan stedelingen. Door de grote afstanden in het buitengebied en het 
verdwijnen van voorzieningen pakken ze steeds vaker de auto. Fietsen 
in de stad wint juist aan populariteit, niet alleen omdat het duurzaam is, 
maar ook handig en goedkoop. Of het nu gaat om landbouw, tuinieren, 
outdoor-activiteiten of andere typische plattelandsfenomenen – je vindt 
ze in de stad. 

Hoeven stedelingen binnenkort de stad niet meer uit om het landleven te 
ervaren? Natuurlijk niet! Want hoe je het ook wendt of keert, er gaat niets 
boven een wandeling, fietstocht of buitenactiviteit in de vrije natuur. Daar 
kan geen stadspark, streekmarkt of ‘urban farming’-project tegenop. Het 
platteland is meer dan een verzameling flora en fauna die je zomaar kunt 
overhevelen naar de stad. Van oorsprong is de mens een plattelander: 
we komen voort uit de natuur en zijn er voor ons dagelijks brood nog 
altijd van afhankelijk. Bovendien is de natuurlijke omgeving onze grootste 
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inspiratiebron. De filosoof Nietzsche heeft eens gezegd dat hij elke 
gedachte wantrouwde die niet in de natuur was ontstaan. Ook zouden 
we de natuur volgens hem zo waarderen omdat ze geen mening over 
ons heeft. Volgens mij heeft hij gelijk. Ondanks de opmars van de stad 
heeft het land het laatste woord. Ik ga snel weer eens met de fiets naar 
mijn vrienden in het buitengebied. Want uiteindelijk is het authentieke 
platteland beter dan een stedelijke kopie.
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Voedselcoöperaties
Weet u wat u eet? Grote kans dat de sperziebonen op uw bord uit 
Afrika komen, de rijst uit de Verenigde Staten en de frambozen in de 
yoghurt uit de Balkan. Landbouw is een mondiale bedrijfstak geworden 
en daarbinnen is de Nederlandse agrofoodsector een grote speler: het 
leeuwendeel van de agrarische productie in ons land is bestemd voor 
de export. De branche krijgt internationaal veel waardering en loopt 
vergeleken met andere landen voorop in efficiëntie, duurzaamheid en 
veiligheid.

Ook in Overijssel vinden we veel grootschalige agrobedrijven die de 
wereld als werkterrein hebben. Maar steeds meer boeren kiezen 
voor kleinschalige activiteiten. Ze spelen in op trends als biologische, 
duurzame en lokale productie. Voorbeeld: vanuit haar winkel verkoopt 
beleefboerderij De Ydenhoeve in buurtschap Collendoorn (gemeente 
Hardenberg) groente, fruit, aardappelen, scharrelvlees, boerenzuivel, 
eieren, kaas, vruchtensappen en ijs. Vooral bij hoogopgeleide stedelingen 
winnen dergelijke streekproducten aan populariteit. Ze willen graag 
weten waar hun eten vandaan komt en vinden het belangrijk dat hun 
voedsel verantwoord – lees: veilig, gezond en klimaatvriendelijk – wordt 
geproduceerd.

Vroeger waren streekproducten de norm. Het ommeland voorzag de 
stad van vlees, zuivel, graan en groenten. Zo zorgden landgoederen 
in het buitengebied van Deventer ervoor dat de inwoners van de 
Hanzestad genoeg te eten hadden. Maar hoe zorg je vandaag de dag 
voor meer ‘streekeigen’ voedsel op je bord? Dat is niet eenvoudig, want 
de wereldwijde ratrace tussen voedselproducenten en de dominantie 
van supermarkten laten zich niet een-twee-drie doorbreken. Zolang 
consumenten niet bereid zijn om wat meer voor hun eten te betalen, 
blijft het huidige systeem van voedselvoorziening in stand. En boeren 
die wel uit de keten durven stappen, lopen vaak tegen logistieke en 
marketingproblemen aan.

Toch zijn er lichtpuntjes. Neem de opkomst van voedselcoöperaties. Het 
idee is simpel: een groepje mensen spreekt met elkaar af om gezamenlijk 
bij één of meer boeren in de buurt producten in te kopen. Een voorbeeld is 
coöperatie ‘de Autark’ in het Sallandse dorp Broekland. De 35 deelnemers 
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bestellen hun vlees, eieren, groente en fruit bij diverse boeren uit de 
omgeving. Wekelijks plaatsen de gezinnen via een website hun bestelling. 
Op zaterdag pikt een deelnemer van de Autark de bestelde producten op 
om ze vervolgens naar een centraal afhaalpunt te brengen. Qua omvang 
en marktaandeel stellen voedselcoöperaties nog niet veel voor. Maar 
ze hebben een belangrijke publieksfunctie. Net zoals streekmarkten 
en rondleidingen op de boerderij dragen de coöperaties bij aan 
bewustwording bij de consument. Maatschappij- en milieubewust voedsel 
is gewoon om de hoek verkrijgbaar! Ook overheden en instellingen kunnen 
het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door kantines te stimuleren 
producten zoveel mogelijk regionaal in te kopen. Want zeker voor eten uit 
eigen streek geldt het spreekwoord ‘zien eten, doet eten’.
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Vrijetijdseconomie
Vrije tijd wordt meestal geassocieerd met vakantie, tot rust komen en 
doen waar je zin in hebt. Kon het maar altijd vakantie zijn! Vaak vergeten 
we dat vrije tijd niet alleen leuk is, maar ook een serieuze economische 
factor. Dat geldt zeker voor het Overijsselse platteland, waar steeds 
meer mensen genieten van een vrije dag, weekendje weg of meerdaagse 
vakantie. Daarbij reikt hun interesse verder dan Giethoorn, Noordoost-
Twente en het Vechtdal die vaak als toeristische hotspots in het nieuws 
zijn. Recreanten en toeristen, onder wie steeds meer Duitsers en 
Vlamingen, waarderen niet alleen de bekende bestemmingen op het 
platteland, maar bezoeken ook de ‘verborgen parels’, bijvoorbeeld omdat 
je er midden in de natuur kunt overnachten of zo lekker kunt eten. 

Wat levert de vrijetijdsector het platteland op? Om te beginnen 
zijn toerisme en recreatie een bron van inkomen en werk. De 
toekomstperspectieven zijn bovendien gunstig. Vrije tijd is een ware 
groeimarkt, terwijl het om banen gaat die alleen ter plekke kunnen 
worden uitgevoerd. De sector is streekgebonden en biedt veel kansen 
voor mbo-personeel en mensen die een eigen bedrijf willen starten. En 
anders dan productiewerk kan een baan in deze tak van de economie 
niet zomaar naar het buitenland worden verplaatst. Daar komt bij dat de 
vrijetijdsbranche voor flink wat indirecte werkgelegenheid zorgt. Denk aan 
bakkers die brood leveren aan hotels, bouwbedrijven die accommodaties 
renoveren, zzp’ers die websites voor B&B’s ontwerpen en uitzendbureaus 
die tijdelijk personeel voor evenementen regelen. Voor sommige dorpen 
in Overijssel draagt de vrijetijdseconomie zelfs bij aan het behoud van 
lokale voorzieningen (denk aan een supermarkt of café-restaurant), 
omdat ze een groot deel van de omzet tijdens het vakantieseizoen 
realiseren. 

Maar dat is nog niet alles. Vrijetijdsondernemers zijn naast ‘verkopers 
van emotie’ ook ambassadeurs van het platteland. Ze laten de gast 
iets moois beleven, geven het landelijk gebied een gezicht en worden 
daarmee figuranten in de herinneringen van mensen aan hun verblijf 
(‘weet je nog, de tip van die cafébaas uit Vriezenveen om te gaan 
wandelen in de Engbertsdijksvenen’). Niet voor niets baseren veel 
mensen het beeld dat ze van een gebied hebben op ervaringen die ze er 
in hun vrije tijd hebben opgedaan. Een positief toeristisch en recreatief 
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imago vergroot de aantrekkelijkheid van de streek voor potentiële 
nieuwkomers en investeerders. Zo bezien levert de vrijetijdsector een niet 
te onderschatten bijdrage aan het regionale vestigingsklimaat. Laten we 
de branche daarom vaker betrekken bij discussies over de koers van het 
Overijsselse platteland. Echt, toerisme en recreatie zijn belangrijker dan 
ze op het eerste gezicht lijken. Als je het mij vraagt, is er ook buiten het 
vakantieseizoen alle reden om de vrijetijdseconomie meer in het zonnetje 
te zetten.
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Vrijwilligerswerk
Vrijwilliger zijn maakt gezond en gelukkig, zo blijkt uit onderzoek. Toch 
moet het wel binnen de perken blijven: het optimum aan vrijwilligerswerk 
is zo’n twee tot drie uur per week. Ben je er meer tijd aan kwijt, dan 
stijgt het welbevinden niet meer. En vrijwilligerswerk kan zelfs als een 
last worden ervaren. Dat laatste zien we in veel dorpen: er komt steeds 
meer werk op de schouders van steeds minder actievelingen te liggen. 
Men spreekt inmiddels al van ‘vrijwilligersburn-out’. Wat is daarvan de 
oorzaak? Vrijwilligerswerk is steeds vaker selectief, vrijblijvend en gericht 
op de korte termijn. Veel bewoners willen bijvoorbeeld wel wat doen voor 
hun dorp, maar alleen als ze het ‘leuk’ vinden. Zo worden nieuwkomers 
relatief vaak vrijwilliger op het gebied van landschapsonderhoud, omdat 
het natuurschoon voor hen een belangrijke reden was om in het dorp 
te gaan wonen. En al willen veel jongeren best helpen bij de organisatie 
van het dorpsfeest, verwacht niet van ze dat ze automatisch zitting 
willen nemen in de dorpsraad. Lange vergaderingen, het ons-kent-ons-
gevoel en bestuurlijk regelwerk voor het dorp – daar hebben ze geen 
zin in. Anders gezegd: veel dorpelingen die op zich best open staan voor 
vrijwilligerswerk hebben bindingsangst. 

Hoe komt een dorp dan aan nieuwe vrijwilligers? Om te beginnen zou 
je – enigszins paradoxaal – vrijwilligerswerk kunnen verplichten. Een 
‘maatschappelijke diensttijd’ dus, maar dan voor het dorp. Dorpscorvee 
gaat echter niet werken, want dan treedt geheid het zogenoemde 
‘overrechtvaardigingseffect’ op: zodra vrijwilligerswerk van buitenaf 
wordt opgelegd, neemt de intrinsieke motivatie om het te doen af en is 
de kans dat iemand in de toekomst opnieuw als vrijwilliger actief wordt 
lager. Meer kans van slagen heeft een aanpak die begint bij de potentiële 
vrijwilliger en z’n mogelijkheden. Neem jongeren uit het dorp: ga met ze 
in gesprek om erachter te komen hoe hun dagelijks leven eruit ziet en 
waar ze kans zien om het nuttige met het aangename te verenigen. Dan 
blijkt dat elke maand vergaderen op maandagavond niet handig voor ze 
is, maar dat ze een borrelavond op vrijdagavond in het dorpshuis met een 
overleguurtje vooraf wel zien zitten. 

En last but not least: vergeet vooral niet om vrijwilligers regelmatig 
aandacht te geven en ze in het zonnetje te zetten. Daarbij gaat het om 
meer dan een kerstpakket en het jaarlijkse uitje. Een luisterend oor 
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of de mogelijkheid om een cursus te volgen vinden vrijwilligers veel 
waardevoller. En laat alle dorpelingen die het blijkbaar heel normaal 
vinden dat er allerlei zaken voor het dorp geregeld worden ook eens hun 
waardering uitspreken. Want zeg nou zelf: een welgemeend compliment 
kan je vleugels geven. Of zoals journalist Ewout Kieckens het treffend 
omschrijft: ‘Compliment: geluk in een geschenkverpakking.’
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Wooninspiratie
‘Blijven wonen in je eigen dorp’ staat niet alleen in Overijsselse dorpen 
hoog op de agenda. Ook in de Achterhoek leeft het thema – en dat 
al jaren lang. Omdat de streek de status heeft van ‘krimpregio’, rust 
op nieuwbouw een taboe. Tegelijkertijd heeft de omgang met krimp 
interessante concepten opgeleverd. Zo bouwt het Doetinchemse 
bedrijf Vivax Housing sinds 2016 ‘losgoed’ in plaats van ‘vastgoed’: 
tijdelijke en verplaatsbare woningen die niet veel kosten. De kleine 
huizen zijn gemaakt van hout en staan onder meer in Varsseveld. Of 
neem de Uuthuuskes in Aalten. De gemeente is eigenaar van de kleine 
woningen, maar de verhuur ervan vindt plaats door de Achterhoekse 
Wooncoöperatie (AWC) die tijdelijk wonen voor lokale jongeren mogelijk 
maakt. De coöperatie kan de grond goedkoop pachten, waardoor 
ze de huizen voor een lage huurprijs kan aanbieden. Anders dan 
bij een woningcorporatie ben je bij de AWC als huurder lid van de 
wooncoöperatie. De Uuthuuskes kennen een huurcontract van maximaal 
vijf jaar en zijn bedoeld voor jongeren die ‘uut huus’ willen, maar in hun 
eigen dorp willen blijven wonen. Ze worden vaak tijdelijk bewoond, als 
tussenstap op weg naar een wooncarrière elders in het dorp.

Inmiddels is dit flexhuurwonen-concept ook mogelijk voor Achterhoekse 
ouderen. Na jarenlange discussie zijn de gemeenten in de regio bereid 
om mee te denken binnen de grenzen van de wet- en regelgeving. Het 
heeft tot creatieve constructies geleid. Zo werken de afdelingen bouwen, 
wonen en WMO in de gemeente Winterswijk nauw samen om een 
zorgindicatie te regelen die nodig is om een mantelzorgwoning op een 
perceel te kunnen plaatsen. En ook al dient die woning te voldoen aan de 
eisen van vergunningvrij bouwen en moet ze worden weggehaald als de 
langstlevende bewoner is overleden – het is een oplossing om de grootste 
woningnood in de kleine kernen te lenigen. Concreet betekent het dat je 
in het buitengebied van de gemeente Winterswijk een mantelzorgwoning 
van honderd vierkante meter vloeroppervlakte mag realiseren.

Wat kunnen we in Overijssel van de ervaringen uit de Achterhoek leren? 
Ten eerste: geduld is en blijft een schone zaak. Na jarenlang praten 
komen de regionale woonpartners nu pas op stoom. Ten tweede: 
samenwerking is cruciaal. Zo is de Achterhoekse Wooncoöperatie een 
initiatief van provincie Gelderland, Regio Achterhoek, ProWonen, de 
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gemeenten Aalten en Berkelland en meerdere dorpsraden. Logisch dat 
het tijd heeft gekost om al deze partijen vanaf 2020 op één lijn te krijgen. 
Maar de belangrijkste les is misschien wel dat het zin heeft om creatieve 
wegen te zoeken om het issue rond ‘blijven wonen in je eigen dorp’ aan te 
pakken. Ik ben ervan overtuigd dat we dat ook in Overijssel kunnen. Want 
evenals de Achterhoekers zijn we op woongebied volgens mij ‘oerend 
smart’. 
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