
Webinar De-Growth, alternatieven voor  
de ontwikkeling van krimpgebieden

Beste KKNN-ers,

Op donderdag 10 september 2020 vond het derde 
KKNN webinar plaats. Deze keer Across the Border 
met Dr.Thilo Lang uit Duitsland. Hij vertelde dat 
sommige perifere regio’s zich beter kunnen richten 
op alternatieve ontwikkelingsrichtingen.

Zijn presentatie kunt u hier teruglezen.

Dit webinar is een van onze activiteiten in het kader 
van ons 10 jarig bestaan, waarin we kijken naar 
toekomstideeën en strategiën voor krimpregio’s.

Alternatieven voor de ontwikkeling van krimpgebieden

Professor Thilo Lang hoofd van de vakgroep Regionale geografie van het Leibniz Institute in 
Leipzig presenteerde op 10 september zijn ideeën over De-Growth via een webinar met zo’n 
40 belangstellenden uit binnen en een paar uit het buitenland. Professor Tialda Haartsen van 
de Rijksuniversiteit Groningen leidde daarna de discussie.

Door Nynke Doevelaar-Steenmeijer

Als inleiding liet Lang zien dat de wereldeconomie zich afspeelt in enkele grote agglomeraties en 
dat het overgrote deel van de wereld(bevolking) niet meeprofiteert van de economische groei. Hij 
betoogde dat veel gebieden in de wereld nooit zullen kunnen aanhaken bij die wereldeconomie. De 
verschillen in welvaart tussen mensen en de verschillen tussen steden en platteland in bevolkings-
dichtheid, bijdrage aan het BNP, voorzieningen enz. worden groter. 

Er zijn wel enige mogelijkheden voor gebieden aan de randen of op meer afstand van de economis-
che hotspots om een beetje mee te profiteren van de economische groei: een gunstig vestigings-
klimaat voor bedrijven, inspelen op de vraag naar goede woonruimte voor werknemers of gepen-
sioneerden, inzetten op kennisinstituten en innovatie of op toerisme en landschappelijk schoon. 
Lokaal en regionaal beleid heeft wel degelijk een beetje invloed op de economie, maar de grote 
economische stroom beïnvloed je als regio niet. Volgens Lang is het zinloos het te proberen.

https://www.kennisvoorkrimp.nl/uploads/media_item/media_item/145/30/200910-de-growth-thilo-v2-1601372804.pdf


En eigenlijk vindt hij het ook maar de vraag of je het nog moet willen. Bijna 50 jaar geleden liepen we al 
tegen de ‘grenzen aan de groei’ aan en de negatieve gevolgen ervan zijn niet meer te negeren. ‘I guess 
I don’t have to explain the effects of climate change and higher sea-levels to an audience in the Nether-
lands,’ zei hij daarover.

De-Growth
De-Growth (letterlijk ont-groei) is een beweging die pleit voor een omgekeerde ontwikkeling. We moe-
ten niet willen groeien, maar manieren vinden om duurzaam samen te leven. De-growth pleit voor meer 
nadruk op welzijn dan op welvaart, voor balans in plaats van groei en voor meer democratie en een 
eerlijkere verdeling. Naast de activistische de-growth beweging kwam er ook een meer academisch 
‘post-development-debat’ op gang met een kritische kijk op globalisering. De verwachting dat de hele 
wereld zou meeprofiteren van economische groei in de kernen is niet uitgekomen, verschillen worden 
niet kleiner, maar groter en natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. Het kan niet doorgaan op deze 
manier.

De-growth of post-development is niet alleen voor krimpgebieden interessant, maar kleinere, meer 
traditionele gemeenschappen hebben wel een goede uitgangspositie om het anders te doen. De econo-
mische druk is er minder groot en mensen kennen elkaar nog. Want, waarschuwt Lang: ‘Je kan het 
niet alleen, er is een community nodig, anderen haken aan nadat de eerste successen zijn behaald.’ Hij 
noemt het Nederlandse Olst als voorbeeld van een plaats waar interessante de-growth-projecten lopen. 

'Tialda Haartsen : ‘Circulaire landbouw is een goed voorbeeld van 
verandering waarbij het platteland een voortrekkersrol speelt.’



Weerstand
In de discussie die volgt op de presentatie van Lang gaat het vooral over de weerstand die ‘het anders 
doen’ oproept bij bijvoorbeeld gemeenten en banken. Lang herkent dit en geeft aan dat goede commu-
nicatie belangrijk is om weerstand te overwinnen. ‘Leg het uit, laat het zien, maar ga niet preken.’ Pro-
fessor Tialda Haartsen, die de discussie leidt, denkt dat het kan helpen om een alternatieve manier van 
samenleven of produceren te ‘framen’ als ‘terug naar tradities’ in plaats van ‘nieuw’. Zij benoemt circu-
laire landbouw als voorbeeld van een verandering waarbij het platteland ook een voortrekkersrol speelt.

Terugkijken webinar: https://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp-noord-
nederland/verslag-en-video-webinar-de-growth-alternatieven-voor-platteland-
sontwikkeling-10-september-2020
Meer informatie over het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland op onze website: 
https://www.kennisvoorkrimp.nl/kknn
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