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Workshop
Blijfklimaat

Tijdens een digitale workshop, op 18 juni
2020, onderzoeken we met twee experts
de relatie tussen stad en land. Gert-Jan
Hospers (hoogleraar sociale geografie aan
de Radboud Universiteit) en Evert van
Schoonhoven (voorzitter van de
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant)
trappen de middag af. Daarna
brainstormen we in subgroepen verder.
De belangrijkste vraag is: ‘Wat zijn de
randvoorwaarden voor de ontwikkeling
van een duurzaam blijfklimaat in de regio
hart van Brabant?’ En: ‘Hoe kunnen stad
en land optimaal van elkaars kwaliteiten
profiteren?’
Deel 1: plenair
Gert-Jan Hospers schetst dorpen als een
uitstervende diersoort. Dat doet hij naar
aanleiding van het boek ‘Het Dorp’ van Wim
Daniëls. Aan de hand van de term
‘blijfklimaat’ gaan we op zoek naar wat
mensen nu juist met een dorp verbindt. De
dorpen hebben – zeker in Brabant – bijna
altijd een stad binnen handbereik en de
verschillen zijn steeds minder groot.
Daarom is het goed om te onderzoeken op
welke manier stad en land elkaars
kwaliteiten kunnen aanvullen en versterken.
Hospers noemt hierin vier kernthema’s:

Burgemeester
Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg
013-5449222
info@castonline.nl
www.castonline.nl
bank: 1812 88 567
kvk 41098274

● Wonen en leefbaarheid
Krimp in de dorpen: hoe behoud je met
name jongeren? Met betaalbare starters- en
eengezinswoningen bijvoorbeeld. Of door te
bouwen op vrijgekomen agrarische
bebouwing (VAB’s). Een goede
infrastructuur tussen stad en land
onmisbaar.
● Economie en arbeidsmarkt
Landbouw is een groot grondgebruiker.
Plus: veel mensen werken in de steden,
terwijl ze wonen en recreëren in dorpen.
Specialistische bedrijven in dorpen doen er
goed aan de verbinding op te zoeken met
onderwijsinstellingen in de stad. Het
buitengebied als co-werkplek voor
stedelingen is erg in trek.
● Gezondheid en voeding
Streekproducten winnen aan populariteit.
Ook als je daarvoor een stukje moet rijden.
Daarnaast komt multifunctionele landbouw
op. Denk bijvoorbeeld aan zorgboerderijen
voor ouderen of verstandelijk beperkten.

Het platteland werkt preventief tegen
gezondheidsklachten. Het landelijk gebied
is bovendien perfect voor onder meer
revalidatie.
● Klimaat en energie
Het ommeland is de belangrijkste voeding
voor de stad, voor levensmiddelen en voor
energie. Op het gebied van water werkt dit
andersom en is het landschap de buffer van
de stad. Nieuwe energiewinning kan een
inkomstenbron worden voor boeren die
besluiten niet verder te boeren. Op langere
termijn kan organisch afval uit de stad input
zijn voor landbouw of energiewinning
buiten de stad. Hiermee voedt de stad de
productie elders.
Dorp, stad en land: trek samen op en
versterk elkaar! Dat is Hospers oproep aan
het eind van zijn verhaal.
Evert van Schoonhoven herkent zich vooral
in de thema’s leefbaarheid en vitaliteit.
Luister naar de wensen van bewoners van
dorpen. Dat is waar Van Schoonhoven toe
oproept. Ook de lijn die Hospers schetst in
zijn verhaal - het zoeken naar gelijkwaardige
samenwerking tussen stad en ommeland onderschrijft hij van harte. En, zo vult Van
Schoonhoven aan, eigenaarschap is nog een
punt van aandacht. Geef dorpen regie én
verantwoordelijkheid, zodat ze zelf naar
behoefte met de inrichting van hun
leefomgeving aan de slag kunnen. Nu is het
nog te vaak: of het één, of het ander. Ga de
dialoog aan en werk samen. In de toekomst
heb je het landelijk gebied gewoon heel
hard nodig, onder meer op de door Hospers
genoemde thema’s. Gelukkig ziet de
provincie Noord-Brabant dit nu ook in. Maar,
besluit Van Schoonhoven, houdt het
organiserend vermogen dan wel in die
dorpskernen. En leg het niet op van bovenaf,
of vanuit de stad.

Paul Kouijzer reageert op het ‘bouwen voor
ons, dorpelingen eerst’ dat Van
Schoonhoven in zijn verhaal noemt. Staat
dat niet haaks op de suggestie dat eenieder
zich kan vestigen waar hij wil? Van
Schoonhoven reageert: het is inderdaad
geen zwart-wit verhaal gefocust op wij, het
is wij en zij. Hélène Broekema haakt daarop
aan: je kunt wel bouwen voor bijvoorbeeld
ouderen, maar zorg dan ook dat er een
zorgpunt aanwezig is. Gert-Jan Hospers
noemt een voorbeeld uit de Achterhoek,
waarbij jongeren met ouderen in gesprek
gaan over woonwensen in dorpen en hoe
ze elkaar daarbij kunnen helpen. Hoe snel
verruilen ouderen hun ruime huurwoning
voor iets kleiners, en kunnen/willen die
jongeren daarop wachten? Dat kan alleen
in kleine dorpen, maar het werkt wél.

Deel 2: break-out sessies
De deelnemers gaan uit elkaar in drie
verschillende break-out sessies. Aan de
hand van brainstormtool Miro denken ze
daar verder over tips, tops en kansen voor
samenwerking en versterking tussen stad
en ommeland. In dit verslag zetten we de
belangrijkste bevindingen op een rij:
● Zorg voor bereikbaarheid van stad en
ommeland, het liefst zo duurzaam
mogelijk. Voor stedelingen zijn rust en
ruimte grote voordelen van het ommeland.
Om te wandelen, om ‘n dagje te werken. En
voor dorpelingen is de reuring van de stad
weer aantrekkelijk. Zorg dat verkeer over en
weer goed geregeld is. Stimuleer daarbij
duurzame mobiliteitsvormen, bijvoorbeeld
met fietssnelwegen voor e-bikes en epedelecs. En zorg dat openbaar vervoer
toegankelijk is, ook voor kleine kernen.
Denk aan een dorpsauto en ov-fietsen. Dat
gebeurt nu al wel, maar het kan nog beter.
● Creëer met ‘arrangementen’ verbinding
tussen stad en ommeland. Bijvoorbeeld op
het gebied van cultuur - combineer een
bezoek aan een museum in de stad met
een fietstocht in het ommeland. Zoek
verbinding tussen fanfares, gezelschappen
en opleidingen in stad en ommeland. Maak
zo gebruik van elkaars expertise. Ook in de
zorg liggen mogelijkheden. De expertise
van een ziekenhuis bevindt zich in de stad,
terwijl revalideren heel goed in het
ommeland kan. Streekproducten kunnen
ook heel goed in de stad worden verkocht.
Promoot dat, en maak beter zichtbaar wat
het ommeland te bieden heeft.

Stad

● Koop leegstaand en religieus erfgoed op.
Dit kan een belangrijke katalysator zijn voor
samenwerking tussen stad en ommeland.
We moeten immers iets met leegstand.
Benut erfgoed bijvoorbeeld voor de
verkoop van lokaal voedsel, voor toerisme
en voor recreatie. En leg dan meteen het
dak vol met zonnepanelen.
● Wees innovatief wat betreft
woonvormen in het ommeland. Hoe zien
dorpen er over tien jaar uit? Werk met meer
tijdelijke woonvormen, die je na een tijd
kunt afbreken of die je voor andere
doeleinden kunt inzetten. Nu zijn er
bijvoorbeeld veel mantelzorgwoningen
nodig, maar over een tijd niet meer. Zo kun
je heel flexibel inspelen op wisselende
behoeften in stad en ommeland.
Uit deze CAST&co blijkt dat het
brainstormen over (nieuwe)
samenwerkingen tussen stad en
ommeland heel wat inspiratie oplevert
voor een beter blijfklimaat in beide
gebieden. CAST blijft dit thema daarom
onder de aandacht brengen. Het idee is
om - als het weer kan en mag - een
excursiereeks rond dit onderwerp te
plannen. Deze bijeenkomst zien we als een
mooi begin om op verder te denken. Wil je
de volledige bijeenkomst terugkijken? Dat
kan. Neem contact op met CAST en we
sturen je de bestanden toe. Ook de
presentatie van Gert-Jan Hospers delen we
graag met je.

Versterken infrastructuur
Sociale verbinding
Zorg gebaseerd op elkaars krachten

Land

Innovatieve woonvormen
Verstening
Zorg en sociale voorzieningen
Geen idee waar eten vandaan komt
Diversiteit in woningvoorraad
Anonimiteit en individualisme
Bedrijvigheid

Vergrijzing
Rust en ruimte
Gebrek aan voorzieningen
Recreatie en natuur
Verouderd woningaanbod
(Lokale) voedselproductie

