
Krimpbundel
alle beeldverslagen van de krimpcafés 2013



Leren van elkaars worstelingen en successen
De krimpcafés zijn een succes. Keer op keer brengt het een grote groep 
professionals en geïnteresseerden op de been. Ze komen uit de regio, maar 
ook uit andere delen van het land. Men ontmoet elkaar en leert van elkaars 
projecten en ervaringen. En dan gaat het niet alleen maar om de 
successtory’s. Ook van de doorgemaakte worstelingen kunnen anderen 
leren. Op die manier komen we tot een steeds succesvollere aanpak. De 
Krimpcafés krijgen inmiddels in Zeeland, Limburg en Zuid Holland 
navolging. 

Het succes is te danken aan de mensen van het Kennisnetwerk Krimp 
Noord-Nederland die elke keer een boeiend programma weten samen te 
stellen. Maar vooral ook aan de deelnemers. Doordat u uw creativiteit, 
voorbeelden, successen en worstelingen deelt, komen we samen verder. 

En	
�    daar	
�    profiteert	
�    iedereen	
�    van.

Gedeputeerde R.W. Munniksma, provincie Drenthe
Gedeputeerde M. Besselink, provincie Groningen
Gedeputeerde H. Konst, provincie Friesland



In deze bundel zitten alle beeldverslagen van de zogenaamde Krimpcafés XL 
en het Krimpcafé Speciaal, die het Kennisnetwerk Krimp 
Noord-Nederland in 2013 georganiseerd heeft. 

Tijdens de Krimpcafés XL verzorgden diverse sprekers 
workshops/presentaties over een actueel krimponderwerp. 
In het Krimpcafé Speciaal werd één regio uitgelicht en gingen we op 
excursie naar verschillende projecten in die regio.  

De reeks startte op 21 maart in het mooi gerenoveerde provinciehuis van 
Fryslân met als onderwerp ‘Krimp & Voorzieningen’, en we eindigden op 
21 november in theater de Molenberg met het Krimpcafé Speciaal over de 
Eemsdelta-regio. Deze dag was tevens de eerste Eemsdelta-dag.

Alle presentaties die gehouden zijn tijdens de Krimpcafés XL en tijdens het 
Krimpcafé Speciaal zijn terug te vinden op de homepage van de site:

WWW.KENNISNETWERKKRIMP.NL

















































































































































































































Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) is een 
netwerk van organisaties die zich bezighouden met het onderwerp krimp 
(bevolkingsdaling) in Noord-Nederland. Het netwerk is ván en vóór de drie 
noordelijke provincies, gericht op kennisdeling, en waar nodig op het 
vergroten en verdiepen van deze kennis. Eén loket waar alle informatie over 
krimp in Noord-Nederland samenkomt.

Het KKNN is een gezamenlijk initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG) en de Hanzehogeschool Groningen (HG) op verzoek van de drie 
noordelijke provincies. Het netwerk is gehuisvest bij de Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG en bij het Kenniscentrum 
NoorderRuimte van de HG.

Bij het netwerk zijn allerlei organisaties aangesloten die zich 
bezighouden met krimp in Noord-Nederland: provincies, gemeenten, 
kennisinstellingen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, 
adviesbureaus etc.

Contact: info@kennisnetwerkkrimp.nl



Opmaak in opdracht van KKNN door


