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Is de Zuid-Oosthoek van Drenthe een krimpgebied? We willen het liever niet 

horen, maar de demografische ontwikkelingen en voorspellingen zijn duidelijk. 

Feiten tonen aan dat de krimp zich doorzet! Wie nu nog beweert dat er geen 

krimp is, kent de cijfers niet. Scholen sluiten of fuseren, sportclubs gaan samen. 

Is krimp een reden om bij de pakken neer te zitten óf zijn er hoopvolle scenario’s 

te bedenken? Op 13 november komt dr. Hans Elshof met concrete cijfers over 

de krimp in onze regio. De focus van dr. Elles Bulder zal liggen op hoe we 

kunnen experimenteren met oplossingen voor de vraagstukken waar 

bevolkingskrimp, dubbele vergrijzing en ontgroening ons voor plaatsen. De 

avond wordt gepresenteerd door Elly van der Klauw, projectleider van het 

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. 

Tegenstelling Randstad en Randland 

Het platteland in West-Europa heeft al decennialang met bevolkingsdaling te 

maken. De perifere gebieden in Nederland ondervinden inmiddels al volop de 

gevolgen van de bevolkingsdaling en de daarmee samenhangende ontgroening 

en vergrijzing. Het overgrote deel van de mensen die van het platteland naar de 

stad trekt bestaat uit jongeren en jong-volwassenen, op zoek naar een hogere 

opleiding of een (betere) baan. Gevolgen hiervan hebben betrekking op o.a de 

woningmarkt, het onderwijs en allerlei andere zaken die van invloed zijn op de 

leefbaarheid. De tegenstelling tussen Randstad en Randland wordt steeds 

scherper. Krimp is dan ook een uitdaging voor de provincie Drenthe en voor de 

stedelijke centra zoals Emmen. 

Duidelijke cijfers 

Op de avond Kansen door Krimp laat Dr. Hans Elshof van CMO Stamm zien wat 

de krimp nu precies inhoudt voor onze regio. Elshof is data-analist en heeft als 

motto dat een passende kaart, grafiek of figuur meer zegt dan duizend woorden. 



Na een master Population Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij 

gepromoveerd op de bevolkingsdaling van Noord-Nederland. 

Kansen 

Na de pauze gaat Dr. Elles Bulder in op de vraag hoe erg het nu eigenlijk is en 

of krimp alleen een reden is tot zorg of ook nieuwe kansen biedt. Bulder is lector 

Leefomgeving in Transitie aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij werkt 

allerminst vanuit een ivoren toren, maar denkt onder meer vanuit het 

Kenniscentrum NoorderRuimte actief mee over praktische oplossingen en 

hoopvolle scenario’s. 

Dit is de tweede avond van een serie van drie in het kader van het project 

‘Kenniscafé maakt kennis met krimp’, een project dat wordt gesubsidieerd door 

de Provincie Drenthe. 

Inloop vanaf 18.45 uur, start programma is om 19.30 uur bij de NHL Stenden 

Hogeschool, Van Schaikweg 94 in Emmen. Ticket kopen kan via 

https://www.kenniscafe-emmen.nl/ 

 

Extra bericht: Kenniscafé Special 

Het Kenniscafé organiseert op 21 november een special met het thema ‘Het 

nieuwe ondernemen’. Nadere informatie volgt op 7 november en vanaf dat 

moment start de kaartverkoop. Zet deze datum alvast in uw agenda. 
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