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Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert in 2012  
iedere tweede donderdag van de maand tussen 16.00 uur en 
17.30 uur op diverse locaties in Noord-Nederland de zogenaamde  
‘Krimpcafés on tour’, informatieve bijeenkomsten rondom een actueel 
krimp onderwerp.

De krimpcafés verlopen via een vast format. Eerst vindt er een 
presentatie plaats, waarna er gelegenheid is voor discussie. Tot slot 
kan tijdens de borrel nog verder nagepraat worden. 
De krimpcafés zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte 
welkom. In verband met de catering is het wel prettig als u zich  van 
tevoren aanmeldt. Dit kan via: info@kennisnetwerkkrimp.nl.

Graag tot 9 februari!



Hebben dorpen toekomst?

Onder deze prikkelende titel gaat Gert-Jan Hospers in op de 
overlevingskansen van dorpen in krimpregio’s. Het thema is niet nieuw: in de 
jaren vijftig had men al grote zorgen over de ontvolking van het platteland. 
Volgens Hospers is er nu, net zoals toen, geen reden voor doemdenken. Wel 
geldt dat het ene dorp er veel beter voorstaat dan het andere. Ook stelt hij dat 
dorpsgemeenschappen hun lot deels in eigen handen hebben. Als ze het oude 
durven los te laten, hebben ze de handen vrij om te pionieren met nieuwe 
oplossingen voor problemen waarmee heel Nederland te maken krijgt.
Uiteraard is er na afloop van de lezing ruimte voor vragen en discussie.

Prof.dr. Gert-Jan Hospers doceert economische geografie aan de Universiteit 
Twente en is bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Eerder schreef hij onder andere Krimp! (SUN, 2010) en 
Er gaat niets boven citymarketing (Haystack, 2011). Op dit moment is hij druk 
bezig met het boek Creatief met krimp dat later dit jaar verschijnt bij uitgeverij 
Boom Lemma.
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