
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 

• In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar  

210-jarig bestaan! 

• Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste  

hbo-onderwijsaanbod in Noord-Nederland  

• 19 schools met 19 verschillende ‘culturen’ met ieder  

een eigen sfeer  

• 22.000 studenten kiezen voor onze hogeschool 

• Er werken 2.500 professionals binnen de hogeschool 

• Een groot internationaal netwerk voor stages en 

uitwisselingsprogramma’s 
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Wat heb ik de afgelopen vier jaar over krimp 
geleerd? 

 

 



Wat demografische krimp is 

 
Demografische krimp is de daling van het aantal inwoners in 
een dorp, stad of regio. 

 



Wat de oorzaken zijn 

 

 

 

 

Geboortes  

     

      Koffers 



• Cijfers op macro niveau geven trends en ontwikkelingen 
weer 

• Cijfers op micro niveau zijn nodig om te zien welke 
ontwikkelingen er echt in de wijken en kernen plaats vinden 

 

 

Het nut van cijfers 



Macro niveau: trends 

Trend: ontgroening 

Trend: vergrijzing 



Ontwikkeling Fryslân 

 

 



Ontwikkeling Ooststellingwerf 
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Cijfers op micro niveau: wat gebeurt er echt? 



Een dorp krimpt van binnen naar buiten 
 

Oudste huizen binnenring 

Nieuwste huizen buitenring 

Te lang uitleggen/doorbouwen  geen geld voor 
herstructurering binnenring, verpaupering etc. 

Hart van het dorp wordt aangetast 



Krimp heeft een negatieve associatie 



Associaties krimp 

 

 



Associaties groei 

 

 



Een verklaring voor groei denken 

 





 

 

 



Gevolgen krimp 
Minder scholen nodig 

Minder gynaecologen nodig 

Minder omzet winkels (ook door internet shopping), ander 
winkelbestand (minder speelgoed, meer verzorgingsartikelen?) 

Minder sportverenigingen, minder F-jes, minder zwembaden 

Minder arbeiders beschikbaar 

Andere voorzieningen nodig i.v.m. meer ouderen? 

Meer buurthulp? Meer huisartsen?  

Woningen minder goed verkoopbaar, prijsdaling, waardeverlies, 
langdurige leegstand, verkrotting, daling OZB, minder huizen nodig 

 

 



 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente Delfzijl gaat de ongeveer vijftien basisscholen in de 
gemeente onderbrengen in zeven grote gebouwen.  
Reden van het plan is de verwachte daling van leerlingen in de 
gemeente. 

Van vijftien scholen naar zeven 
schoolgebouwen in Delfzijl 

Geplaatst: woensdag 3 december 2014 



 





 

 
 

 
 

 

 

 

DOKKUM – Met een schuldenlast van 40 miljoen euro wordt  

ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum eind deze week failliet  

verklaard. Oorzaak?  “Het marktaandeel is te gering, de  

bevolkingsdichtheid te dun, en steeds meer patiënten kiezen  

voor andere ziekenhuizen.'' 

Sionsberg eind deze week failliet 

Gepubliceerd op 25 november 2014  Gevolgen 

zorg 



 

 
Gevolgen 

Wonen 



Nieuwe woonvisies vragen om betere kennis en 
analyse van de eigen woningmarkt 
 

1. Wat betekenen ontwikkelingen Noord-Nederland voor 
wonen in Ooststellingwerf 

2. Wie zijn eigenlijk de nieuwkomers in Ooststellingwerf, waar 
komen ze vandaan? en wie zijn de blijvers? en waarom 
blijven ze? 

3. Hoe ziet het eigen woningbezit onder onze ouderen er uit? 
Hoe kwetsbaar zijn deze ouderen (gevolgen zorgvraag), 
wanneer komen hun woningen op de markt? 



1. Bevolkingsontwikkeling Noord-Nederland 2000-2010 per gemeente. Totale 

Bevolking vs Leeftijdscategorie 

  

X-as totale groei/krimp, Y-as groei/krimp leeftijdscategorie 

 

In 2010 minder 20-40 jarigen dan in 2000 zelfs in groei gemeenten Assen, 
Leeuwarden en Groningen. Oftewel minder starters en 2 onder 1 kap kopers. 
Overal forse toename 80-90 jarigen. Wat gebeurt straks met hun huizen die op de 
markt komen?  
 



2.Nieuwbouw en inwoners 

 Nieuwbouw trekt dus vooral kopers uit de omliggende omgeving 

 
 
 
 

Gros van verhuizers verhuist over 
korte afstand! 
De wetten van Ravenstein (1876) 

 



.  3. Woningen van ouderen 



Mijn bevindingen 

Er bestaan hardnekkige krimp mythes 
- Scholen-leefbaarheid 

Krimp vraagt om herijken 

- Anders kijken 

- Antwoorden uit de groeicontext passen niet meer 

Krimpt vraagt om samenwerken met anderen. 
- Zorgvastgoed 

- Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
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