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Voorwoord

In haar streven naar een participatiesamenleving doet de overheid op uiteenlopende ter-
reinen flinke stappen terug. Taken die voorheen door professionals werden uitgevoerd,
moeten nu worden opgepakt door burgers, die zich vanuit hun persoonlijke idealen of
belangen betrokken voelen. Veel van de nieuwe verantwoordelijkheden van burgers bevin-
den zich in hun buurten en dorpen, en bij het stimuleren van betrokkenheid van burgers
kiest het beleid dan ook vaak een lokale invalshoek. Een voorbeeld hiervan is de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin de veronderstelling besloten ligt dat een
sterke sociale samenhang in de buurt de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname
van mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen ten goede komt.
In de loop der jaren is de lokale omgeving echter een steeds minder grote rol gaan spelen
in de levens van burgers. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders
bij hun buurt of dorp betrokken zijn en bij de nieuwe verantwoordelijkheden die daar op
hen wachten. Ook is de vraag relevant welke ruimtelijke verschillen in de betrokkenheid
van bewoners zich voordoen. Ruimtelijke verschillen zijn gewenst als ze een weerslag vor-
men van wat bewoners in verschillende buurten en dorpen belangrijk vinden. Ze brengen
echter risico’s met zich mee als ze ruimtelijke ongelijkheden versterken.
Met deze studie, die zich op de hiervoor genoemde vragen richt, wil het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau bijdragen aan het huidige debat rond de participatiesamenleving. We
beperken ons hierbij tot het platteland. Dorpen worden nogal eens naar voren gebracht als
model voor de gewenste betrokken en initiatiefrijke samenleving, maar juist op het platte-
land nam de ruimtelijke schaal van het leven sterk toe. Bovendien staan veel dorpen voor
grote uitdagingen, omdat bevolkingskrimp en vergrijzing lokaal sterk merkbaar zijn en
bovendien veel van de laatst overgebleven dorpsvoorzieningen hun deuren sluiten. Deze
studie is onderdeel van het monitorprogramma De Sociale Staat van het Platteland, waaraan
het scp op verzoek van het ministerie van ez werkt.

Wij zijn vele mensen dank verschuldigd voor hun bijdragen. Allereerst had de studie niet
kunnen plaatsvinden zonder de deelname van ruim 7000 plattelandsbewoners. Ook zijn
we dank verschuldigd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de steekproef en i&o
Research voor het uitvoeren van de dataverzameling. Alterra stelde de Belevingsgis ter
beschikking, aan de hand waarvan we konden vaststellen of het landschap rond een dorp
mooi gevonden wordt. Het Planbureau voor de Leefomgeving leverde de kaart voor het
eerste hoofdstuk. Tot slot danken wij de begeleidingscommissie voor haar constructieve
commentaar op de opzet en rapportage van deze studie. In het bijzonder noem ik hier de
externe leden van deze commissie: dr. J.F.C.M. Thissen (UvA), prof. dr. B.G.M. Völker (uu)
en prof. dr. ir. J.S.C. van Wiskerke (wur). Wij zijn allen zeer erkentelijk voor hun inbreng.

Prof. dr. Kim Putters
Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

S.1 De veranderende betekenis van buurten en dorpen

Aanleiding en doelstelling van dit onderzoek
De overheid streeft naar een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid op
zich nemen, onder andere door gezamenlijk maatschappelijke kwesties op te pakken in
een zogenoemde ‘doe-democratie’. Veel van de nieuwe taken van burgers bevinden zich in
hun lokale omgeving. Zo wordt een beroep gedaan op burgers bij het in stand houden van
de leefbaarheid van buurten en dorpen, wanneer gemeenten bijvoorbeeld bezuinigen op
sportaccommodaties of onderhoud van de openbare ruimte. Bovendien wordt de lokale
samenleving gezien als een bron van zorgzaamheid voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking. Deze groep bewoners neemt in aantal toe door vergrijzing en woont
daarbij steeds vaker zelfstandig. Ook collectieve zaken zoals natuur en historisch erfgoed
worden steeds meer afhankelijk van het zelforganiserende vermogen van burgers.
Een veronderstelling achter de hoge verwachtingen aan burgers is dat zij zich betrokken
voelen bij de zaken die zich in hun geografische nabijheid bevinden. Door mobiliteit en een
toenemend gebruik van ict vond in de twintigste eeuw echter een ingrijpende schaalver-
groting van het leven plaats. De levens van mensen gingen zich steeds meer buiten de
directe omgeving van hun woning afspelen en lokale sociale verbanden werden daarmee
losser en vrijblijvender. Maar de woonomgeving boette niet alleen aan belang in: mensen
gingen juist meer waarde hechten aan de kwaliteiten van de lokale omgeving die het
wonen veraangenamen. Bovendien zouden bewoners, nu de lokale plek geen noodzake-
lijke functies meer vervult, hun behoefte aan binding invullen door aan deze plek betekenis
te geven met ‘mentale’ vormen van binding.
Met deze studie onderzoeken we de manieren waarop hedendaagse dorpsbewoners met
hun dorpen verbonden zijn en het belang van deze lokale binding voor hun inzet voor
lokale doelen. Ook gaan we op zoek naar verschillen tussen dorpen in de mate waarin
bewoners zich voor verschillende lokale doelen inzetten. Nu de overheid meer taken in de
lokale omgeving aan bewoners overlaat, wordt de kwaliteit van deze omgeving ook meer
van hun inzet afhankelijk. Sociaal vitale dorpen – dorpen waar veel bewoners zich inzet-
ten – zullen zich gunstiger ontwikkelen dan dorpen waar bewoners weinig voor hun leef-
omgeving overhebben. Het risico bestaat daardoor dat ruimtelijke verschillen in sociale
vitaliteit bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken.

Het databestand
De studie is gebaseerd op het databestand Sociaal Vitaal Platteland (svp’11), dat in het
najaar van 2011 werd verzameld. Het is een ‘geclusterd’ bestand, waaruit de gegevens zijn
benut van 6888 respondenten van 15 jaar en ouder, wonend in 222 buitengebieden en
516 dorpen met minder dan 3000 inwoners. Het databestand geeft een representatief
beeld van de ruim 2 miljoen Nederlanders die in deze kleine dorpen en buitengebieden
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wonen. Het bestand onderscheidt zich van andere grootschalige databestanden in de
ruime aandacht voor verschillende vormen van bewonersinzet en lokale binding.

S.2 Binding met dorpen

Lokale binding door landschap, cultuur en bekenden
De eerste vraag die in dit onderzoek aan bod komt, is: hoe zijn dorpsbewoners verbonden met
hun lokale omgeving? Bij het beantwoorden van deze vraag worden vier vormen van binding
onderscheiden. In de eerste vorm van binding, de functionele binding, is de schaalvergroting
van het leven duidelijk terug te zien. Werken, winkelen en uitgaan doen de meeste bewo-
ners vooral buiten het dorp. Bijna alle bewoners komen minimaal wekelijks buiten het
dorp en een grote minderheid (42%) van de bewoners komt vrijwel dagelijks buiten het
dorp.
Ook in de tweede vorm van binding, de sociale binding, is het grote belang van de wereld
buiten het dorp te zien. Van de meeste dorpsbewoners wonen meer vrienden en kennissen
buiten dan in het dorp; een derde van de dorsbewoners heeft zelfs helemaal geen vrienden
in het dorp. Slechts voor een kwart van de dorpsbewoners is het sociale leven in het dorp
heel belangrijk. Toch hebben de meeste dorpsbewoners wel degelijk veel contacten in het
dorp: ze kennen tientallen dorpsgenoten van voornaam en kunnen verschillende dorpsge-
noten om hulp vragen.
Lokale binding hoeft niet altijd betrekking op mensen te hebben: bewoners kunnen zich
ook ‘mentaal’ verbonden voelen met de plek waar zij wonen als deze voor hen een beteke-
nis van waarde heeft. Als derde vorm van binding onderscheiden we in dit kader hier cultu-
rele binding. Meer dan voor stedelingen zijn lokale tradities voor dorpsbewoners een manier
waarop zij met hun dorp of streek verbonden zijn. Hoewel veel historische tradities minder
belangrijk werden in het dorpsleven, spreekt het merendeel van de bewoners wel eens een
dialect of streektaal en stemt twee derde wel eens af op lokale en regionale media. Als
vierde vorm van binding onderscheiden we tenslotte de landschappelijke binding.
Nu het dorp een minder grote rol speelt in de levens van dorpsbewoners, is het prettige
wonen en het fraaie landschap een belangrijker onderdeel gaan vormen van hun lokale
binding. De helft van de dorpsbewoners geeft aan het landschap heel belangrijk te vinden
voor hun woonplezier en evenzoveel vinden dat van de rust en de ruimte.

Het verschil tussen verbonden en gebonden zijn
Tussen bewonersgroepen zijn aanzienlijke verschillen in de manier waarop ze met hun
dorp verbonden zijn. Zo zijn nieuwe bewoners in verschillende opzichten minder sterk met
het dorp verbonden dan bewoners die al lang in het dorp wonen. Dat geldt ook voor jon-
geren. Opvallend is ook het onderscheid tussen bewoners die vrijwillig met het dorp ver-
bonden zijn en de bewoners die door omstandigheden aan het dorp gebonden zijn. Naast de
grote groep bewoners die een regionaal georiënteerd (of misschien zelfs kosmopolitisch)
leven leidt en daarbij van het dorpsleven vooral de lusten (en niet de lasten) ervaart, is er
ook een groep minder mobiele bewoners – zoals bewoners van 75 jaar of ouder en bewo-
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ners met beperkte financiële middelen – die in functioneel opzicht relatief sterk aan het
dorp gebonden is. Toch levert het dorp hun minder op dan andere bewoners: zij hebben
minder sociale contacten in het dorp bij wie ze terechtkunnen voor gezelligheid of hulp en
voelen zich ook minder gewaardeerd door hun dorpsgenoten.

Sociale en culturele binding dragen bij aan lokale inzet
De tweede onderzoeksvraag is: Welke relaties bestaan tussen de lokale binding van dorpsbewoners
en hun inzet voor lokale doelen? Verwacht werd dat lokale binding een belangrijke bijdrage
levert aan lokale inzet. Wie zich sterk met het dorp verbonden voelt, zal immers veel
belang hechten aan wat er in het dorp gebeurt, waardoor een tijdsinvestering voor een
lokaal doel meer oplevert dan voor iemand die zich minder verbonden voelt.
Vooral de sociale binding blijkt een rol te spelen bij de inzet van bewoners. Bewoners die in
sociaal opzicht meer met het dorp verbonden zijn, zetten zich vaker in voor de verschil-
lende onderzochte lokale doelen: ze zijn vaker actief voor de leefbaarheid van het dorp, zijn
vaker bereid hun buren te helpen en zetten zich bovendien vaker in voor omgevingskwali-
teiten zoals natuur en cultureel erfgoed. In iets mindere mate draagt ook culturele binding bij
aan de inzet van bewoners voor elk van deze lokale doelen. Het hoeft overigens niet zo te
zijn dat sociale en culturele binding alleen leiden tot inzet voor lokale doelen: inzet kan
omgekeerd ook de lokale binding versterken.
De functionele binding van dorpsbewoners bleek geen bijdrage te leveren aan de inzet van
bewoners. Integendeel: wie zich weinig buiten het dorp begeeft voor bijvoorbeeld winkel-
bezoek, zet zich juist iets minder in voor lokale doelen. Ook van landschappelijke binding zijn
de opbrengsten voor het dorp beperkt. Wie veel belang aan het landschappelijke schoon
en aan rust en ruimte hecht, zet zich wel vaker in voor omgevingskwaliteiten zoals natuur
en erfgoed, maar niet voor andere lokale doelen.

S.3 Verschillen tussen dorpen wat betreft sociale vitaliteit

Meer inzet in dorpen met een mooie ligging dankzij sterke binding
De derde onderzoeksvraag is tweeledig: Welke relaties bestaan er tussen de ligging en omvang
van een dorp en de inzet van bewoners voor lokale doelen? En in hoeverre worden deze relaties verklaard
uit verschillen in lokale binding? Aan de ligging van dorpen werden twee aspecten onderschei-
den die bepalend zijn voor de ontwikkeling van dorpen. Het eerste aspect is de ligging van
dorpen ten opzichte van steden: dorpen bij de stad zijn gewild, omdat ze het mogelijk
maken de voordelen van het landelijke leven te combineren met stedelijke voordelen zoals
werkgelegenheid en een goede bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen. Eerder onder-
zoek wees uit dat zulke dorpen bevolkt worden door bewoners die gemiddeld welvaren-
der, hoger opgeleid en minder traditioneel zijn dan de bewoners van afgelegen dorpen.
Omdat dorpsbewoners rond de stad meer op steden georiënteerd zijn, werd verwacht dat
ze minder lokale binding zouden ervaren en zich daarom minder zouden inzetten voor
lokale doelen.
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Het tweede aspect dat bepalend is voor de ontwikkeling van dorpen, is de landschappelijke
fraaiheid van de ligging van het dorp. Nu het platteland steeds meer een ‘consumptie-
ruimte’ is geworden, waar mensen vanwege de prettige omgeving graag verblijven, is een
fraaie landschappelijke ligging een bruikbare hulpbron in het aantrekken van nieuwe
bewoners. Daarom zijn ook dorpen met een mooie ligging gewild. Bewoners zijn gezonder
en tevredener over de plek waar ze wonen dan bewoners van minder mooie dorpen.
Verwacht werd dat bewoners van de mooiere dorpen meer binding zouden ervaren en zich
daarom meer zouden inzetten voor lokale doelen.
De nabijheid van een stad blijkt nauwelijks verband te houden met de inzet van dorps-
bewoners voor lokale doelen. Een mooie landschappelijke ligging doet dat wel. In het alge-
meen zijn bewoners van de mooier gelegen dorpen iets vaker actief voor lokale doelen dan
die van minder mooi gelegen dorpen, maar de precieze verschillen blijken afhankelijk van
de nabijheid van de stad. Op het platteland rond steden zijn bewoners van dorpen met een
mooie ligging wat vaker actief voor de leefbaarheid en voor omgevingskwaliteiten zoals
natuur en cultureel erfgoed, maar bieden ze niet meer burenhulp dan bewoners van de
minder mooie dorpen.
Op het afgelegen platteland heeft het onderscheid tussen de mooie en de minder mooie
dorpen vooral een sociale invulling. Bewoners van de afgelegen dorpen met een mooie
ligging zijn wat vaker bereid om buren en buurtgenoten te helpen dan bewoners van afge-
legen dorpen met een minder mooie ligging, en ze zetten zich bovendien iets vaker in voor
de leefbaarheid van het dorp. Voor de omgevingskwaliteit zijn ze niet bijzonder actief.
Waarom zetten de bewoners van dorpen met een mooiere ligging zich meer in voor lokale
doelen dan de bewoners van dorpen met een minder mooie ligging? Verschillende bevol-
kingsgroepen (bv. kerkelijken, senioren en hogeropgeleiden) zetten zich meer in voor
lokale doelen dan andere. Verschillen tussen dorpen kunnen dus het resultaat zijn van ver-
schillen in bevolkingssamenstelling. Dit bleek echter niet het geval: de verschillen in bevol-
kingssamenstelling tussen de typen dorpen zijn klein en brengen nauwelijks verschillen in
inzet met zich mee. Belangrijker is de lokale binding van de bewoners. Bewoners van de
mooiere dorpen ontplooien dus iets meer activiteiten voor lokale doelen doordat ze meer
met hun lokale omgeving verbonden zijn. Lokale binding kan echter niet alle verschillen
tussen dorpen verklaren: ook als bewoners gelijk zouden zijn in individuele kenmerken en
in binding, zouden de bewoners van de mooie dorpen bij de stad zich nog steeds vaker
inzetten voor de omgevingskwaliteit. Mogelijk spelen hier factoren mee die niets met de
dorpsbewoners te maken hebben, bijvoorbeeld dat de omgevingskwaliteit rond de stad
sterker onder druk staat dan op het afgelegen platteland.

In de kleinste dorpen meer initiatief ondanks beperkte binding
Wat betreft de omvang van kleine dorpen werd aan de ene kant verwacht dat dezelfde
factoren die ertoe toe bijdragen dat de bewoners van kleine dorpen zich iets actiever inzet-
ten dan stedelingen er ook voor zorgen dat de bewoners van de allerkleinste dorpen zich
meer inzetten voor hun dorp dan de bewoners van de iets grotere kleine dorpen. Hier-
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tegenover staat het beeld dat de kleinste dorpen nog maar weinig hebben wat bewoners
bindt, waardoor ze minder voor doelen in het dorp zullen overhebben.
Uit deze studie kwam naar voren dat bewoners van de kleinste dorpen zowel cultureel als
landschappelijk iets sterker lokaal verbonden zijn dan bewoners van iets grotere dorpen. In
functionele zin zijn ze echter duidelijk meer naar buiten gericht en ook hun sociale binding
is relatief zwak. Hoewel de culturele binding dus in het voordeel van de kleinste dorpen
kan werken, kan hun beperkte sociale binding ten koste gaan van de inzet van bewoners.
Toch zetten de bewoners van de kleinste dorpen zich iets vaker in voor lokale doelen dan
bewoners van grotere dorpen. Ze zijn niet zozeer meer bereid om hun buren te helpen,
maar zetten zich wel vaker in voor de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit.
De grote inzetbereidheid van de bewoners van de kleinste dorpen wordt niet veroorzaakt
door hun lokale binding en ook niet door de samenstelling van de dorpsbevolking. Moge-
lijke verklaringen zijn dat voorzieningen en verenigingen in de kleinste dorpen relatief sterk
op de inzet van bewoners leunen, waarbij de bewoners van de kleinste dorpen hun taken
over minder mensen kunnen verdelen. Ook kan meespelen dat bewoners van de kleinste
dorpen activiteiten ondernemen om elkaar te ontmoeten, terwijl bewoners van de iets
grotere dorpen hiervoor gebruikmaken van bestaande ontmoetingsgelegenheden.

Meer inzet bij een positieve ervaring van de leefbaarheid
Van bewoners wordt vaak de meeste inzet verwacht waar de leefbaarheid het meest onder
druk staat, maar leefbaarheid kan ook ten koste gaan van lokale binding en daarmee van
de inzet voor lokale doelen. De vierde en laatste onderzoeksvraag die hier wordt gesteld,
is: Welke relaties bestaan er tussen de leefbaarheid van een dorp en de inzet van bewoners? En in hoe-
verre worden deze verklaard uit verschillen in lokale binding? Omdat leefbaarheid geen eenduidig
begrip is, richten we ons op de leefbaarheid zoals bewoners die ervaren, en op twee objec-
tieve aspecten van de leefomgeving die vaak met leefbaarheid in verband gebracht wor-
den: de aanwezigheid van dorpsvoorzieningen en bevolkingskrimp.
Als we op het oordeel van bewoners over de leefbaarheid van hun dorp afgaan, gaat een
gunstige leefbaarheid gepaard met meer inzet dan een minder gunstige leefbaarheid.
Bewoners die hun dorp als leefbaar ervaren, zetten zich vaker in voor de leefbaarheid, zijn
vaker bereid hun buren te helpen en zetten zich vaker in voor de omgevingskwaliteit. De
inzet voor deze doelen lijkt dus vaak voort te komen uit tevredenheid over het dorp en de
sterke binding die hiermee samengaat.

Voorzieningenschaarste en krimp gaan niet ten koste van sociale vitaliteit
Over de relatie tussen dorpsvoorzieningen en lokale inzet staan twee gedachten tegenover
elkaar. Enerzijds zouden dorpen met weinig voorzieningen bewoners weinig gelegenheid
bieden elkaar te ontmoeten, waardoor de sociale binding beperkt blijft en het animo voor
gezamenlijke inzet eveneens achterblijft. Anderzijds zou schaarste bewoners juist tot meer
zelforganisatie kunnen aanzetten. De resultaten laten geen verband tussen de aanwezig-
heid van dorpsvoorzieningen en inzet zien: bij een gelijke omvang van het dorp zetten
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bewoners zich dus niet vaker in als er meer voorzieningen in het dorp zijn, maar ook niet
minder.
Ook bevolkingskrimp gaat niet ten koste van de inzet van bewoners. Op elk van de drie
onderzochte lokale doelen zijn dorpsbewoners in krimpgemeenten even vaak actief als
dorpsbewoners in groeiende gemeenten. Als we kijken naar de manier waarop bewoners
zich inzetten, bleek zelfs dat dorpsbewoners in krimpgemeenten relatief vaak een organi-
serende rol spelen bij bewonersinitiatieven. Hoewel dorpsbewoners in krimpgemeenten in
cultureel opzicht sterker aan hun dorp verbonden zijn, is dit niet de verklaring voor deze
inzet. Mogelijk vormen de veranderingen waarmee bewoners geconfronteerd worden en
de grote uitdagingen waarvoor ze zich hierdoor gesteld voelen hiervan de oorzaak. Ook
kan de grote aandacht van overheden voor krimpgebieden een impuls aan bewonersinitia-
tieven geven.

Kleine verschillen tussen dorpen, maar die kunnen toenemen
De verschillen die zich voordoen tussen dorpen in de mate waarin bewoners zich voor
lokale doelen inzetten, blijken maar klein te zijn. Dit is mede te begrijpen in het licht van de
kleine sociaal-economische en demografische verschillen binnen het platteland. Kenmer-
ken zoals opleidingsniveau, kerkelijkheid en leeftijd hebben grote invloed op de mate
waarin bewoners zich voor verschillende doelen inzetten, maar de verschillen in bevol-
kingssamenstelling tussen dorpen zijn dusdanig klein dat zij geen verschillen tussen dorpen
in de inzet van bewoners tot gevolg hebben.
Door selectieve migratieprocessen nemen de ruimtelijke verschillen in bevolkingssamen-
stelling binnen het platteland wel toe. Zo zijn het vaak de kansrijke mensen die de perifere
regio’s verlaten, waardoor een minder kansrijke bewonerspopulatie achterblijft. Ook zijn
nieuwe bewoners van dorpen rondom de stad beduidend hoger opgeleid en welvarender
dan de nieuwe bewoners van afgelegen dorpen. Aangezien hoogopgeleiden zich bedui-
dend vaker voor de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit inzetten, kan verwacht worden
dat er in de dorpen bij de stad (in vergelijking met de afgelegen dorpen) meer vrijwillige
activiteiten zullen gaan plaatsvinden voor de leefbaarheid en voor de omgevingskwaliteit.
Omdat hoogopgeleiden juist iets minder bereid zijn tot burenhulp, zouden veranderingen
in de bevolkingssamenstelling in dit opzicht eerder in het voordeel van de afgelegen dor-
pen uitpakken.

S.4 Bevorderen van sociaal vitale dorpen

Wat kunnen gemeenten, maatschappelijke organisaties, dorpsraden en verenigingen doen
om ervoor te zorgen dat bewoners meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving op
zich nemen? Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kunnen enkele inzichten
en aandachtspunten worden geformuleerd.
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Niet sociale cohesie, maar nieuwe sociale verbindingen
De resultaten van dit onderzoek bevestigen het gegeven dat sociale binding een belang-
rijke bijdrage aan de inzet van bewoners kan leveren, maar de uitkomsten plaatsen ook
vraagtekens bij de bruikbaarheid van het begrip ‘sociale cohesie’. Dit begrip impliceert
immers dat sociale binding een fenomeen is dat zich op het niveau van dorpen (of buurten)
voordoet, wat zou betekenen dat het ene dorp een sterkere sociale cohesie heeft dan het
andere dorp. De onderhavige studie liet zien dat verschillen tussen dorpen in sociale bin-
ding nauwelijks van betekenis zijn, in verhouding tot de grote verschillen in sociale binding
tussen individuele bewoners. Sociale netwerken zijn dus zeer ongelijk verdeeld tussen
dorpsgenoten.
Dit plaatst ook vraagtekens bij maatregelen die sociale cohesie op het niveau van dorpen
proberen te bevorderen. Veel van deze maatregelen versterken vooral de bestaande net-
werken en dragen daarmee waarschijnlijk weinig bij aan de sociale vitaliteit van een dorp.
De personen die deel van deze netwerken uitmaken, zijn immers al sociaal verbonden en
zetten zich ook vaak al ergens voor in. Wie het sluimerende potentieel in een dorp wil aan-
spreken, kan zich daarom beter richten op het uitbreiden van sociale netwerken, waardoor
bewoners bij het dorpsleven betrokken raken die dat voorheen nog niet waren. Deze
nieuwe contacten brengen ook vaak nieuwe vaardigheden, kennis en inzichten met zich
mee en dragen eraan bij dat de civil society een betere afspiegeling van de dorpsbevolking
gaat vormen.

Inclusieve dorpen
Van belang is niet alleen het versterken van daadkracht in het dorp. Voor bewoners die
door beperkende omstandigheden sterk op het dorp zijn aangewezen, kan deelname aan
het dorpsleven ook een belangrijke bijdrage aan het eigen welzijn leveren, omdat het bij-
voorbeeld eenzaamheid tegengaat en kennissen oplevert die ze om hulp kunnen vragen.
Zowel vergrijzing als bezuinigingen zorgen ervoor dat het aantal bewoners dat voor het
welzijn afhankelijk is van de lokale omgeving, vooral in de perifere dorpen, sterk zal toene-
men.
Ook voor het welzijn van deze kwetsbare bewoners is het in algemene zin bevorderen van
sociale cohesie niet het aangewezen middel. Vruchtbaarder is een gerichte aanpak waar-
mee individuele bewoners aansluiting bij lokale netwerken vinden. Dit kan bijvoorbeeld
door hen te betrekken bij het vrijwilligerswerk, of te voorkomen dat zij zich hieruit terug-
trekken, of door het faciliteren van wederkerige hulpnetwerken.

Nieuwe tradities
Naast sociale binding kwam ook culturele binding als bron van inzet voor lokale doelen uit
dit onderzoek naar voren. Deze culturele binding is sterker in kleine dorpen dan in steden
en hoe kleiner het dorp, hoe belangrijker lokale cultuur voor de binding van bewoners is.
Hoewel veel lokale culturele gebruiken in de loop der jaren door mainstream cultuur worden
verdrongen, hoeft het niet zo te zijn dat de culturele binding van dorpsbewoners – en daar-
mee hun inzetbereidheid – hierdoor afneemt. Allereerst vinden veel tradities van vroeger
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nieuwe podia buiten de volkscultuur. Hoewel deze podia misschien een andere betekenis
hebben voor bewoners, lijken ze de binding van bewoners wel ten goede te komen. Daarbij
zijn er ‘nieuwe’ tradities, bijvoorbeeld rond culturele festivals en groene initiatieven.
Deze hernieuwde en nieuwe tradities binden niet dezelfde groepen bewoners als dialecten
en streekmuziek, maar zij zijn wel voorbeelden van hoe groepen bewoners gezamenlijk in
hun lokale omgeving uitdrukking geven aan wat zij belangrijk vinden. De nieuwe tradities
zijn daarmee verschijningsvormen van een veranderende cultuur, waarin enerzijds de dor-
pen geassocieerd blijven worden met nostalgie, maar ook ruimte is voor tradities die het
lokale dorpsleven in een ruimer, mondiaal perspectief plaatsen.

De schaal van lokaal
Hoewel dorpsbewoners gewend zijn aan een regionaal leven, lijkt het dorp voor veel
dorpsbewoners nog altijd het meest natuurlijke schaalniveau voor lokale inzet. Momenteel
worden dorpsbewoners steeds vaker aangespoord om ook in hun civil society over de
grenzen van hun dorp heen te kijken, bijvoorbeeld door hun krachten te bundelen met
bewoners van andere dorpen rond een gedeeld gemeenschapshuis of een gezamenlijk
sportcomplex. Maar het feit dat dorpsbewoners in de loop van de tijd voor steeds meer
bezigheden naar plaatsen buiten het dorp zijn uitgeweken, biedt geen garantie dat ze even
vanzelfsprekend hun vrijwillige inzet naar buiten het dorp zullen verplaatsen.
De praktijk laat zien dat samenwerking tussen dorpen vaak moeizaam tot stand komt.
Hierbij speelt mee dat de sociale binding met bewoners van andere dorpen minder sterk is
en dat veel dorpsbewoners nog altijd in de eerste plaats vanuit het eigen dorp redeneren.
Een reëel risico is dat de beoogde ‘schaalvergroting’ in het dorpsleven ten koste zal gaan
van de inzet van bewoners, omdat inzet buiten het dorp niet bij de lokale binding van
bewoners aansluit. Het is daarom belangrijk te werken aan lokale bindingen die de grenzen
van dorpen overstijgen, van waaruit samenwerking tussen dorpen tot stand kan komen
zonder ten koste te gaan van het grote enthousiasme waarmee veel dorpsbewoners zich
inzetten.
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1 Dorpsbewoners en dorpen

1.1 Een vitale samenleving, een lokale samenleving

De overheid streeft naar een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid voor
zichzelf en hun omgeving nemen (Veldheer et al. 2012). Als onderdeel hiervan is het de
bedoeling dat burgers maatschappelijke kwesties gezamenlijk oppakken in een zoge-
noemde ‘doe-democratie’ (bzk 2013). Dit streven gaat verder dan eerdere pogingen om
burgers bij collectieve kwesties in hun omgeving te betrekken: in wat vaak wordt aange-
duid als de ‘eerste generatie burgerparticipatie’ kregen burgers meer inspraak; in de
‘tweede generatie burgerparticipatie’ werden ze uitgenodigd om beleid mede te ontwikke-
len; het ideaal van de huidige ‘derde generatie burgerparticipatie’ is dat burgers zélf oplos-
singen voor door hen zélf benoemde problemen zoeken, en dat ze deze oplossingen zo
veel mogelijk zélf uitvoeren (Lenos et al. 2006; Van Houwelingen et al. 2014; Van de Wijde-
ven et al. 2013).
Een maatschappij waarin burgers taken van de overheid overnemen, zou niet alleen finan-
cieel noodzakelijk zijn, maar ook een beter soort maatschappij vormen, waarin de kwalitei-
ten van burgers beter worden benut en waarin zij zich meer verbonden met elkaar en hun
omgeving voelen (bzk 2013; rmo 2013a; 2013b; Rob 2013; wrr 2012). Burgerparticipatie in
de vorm van eigen initiatieven zou ook beter dan de meer gevestigde civil society aansluiten
bij moderne burgers, die mondiger zijn, zich minder langdurig wil verbinden en steeds
vaker flexibele, informele verbanden verkiezen boven georganiseerde verbanden (Dekker
en De Hart 2009; Van der Berg et al. 2011).
Hoewel burgerparticipatie in principe in alle mogelijke sociale verbanden kan ontstaan,
hebben de verwachtingen aan burgers vaak betrekking op de lokale context. Er wordt bij-
voorbeeld een beroep op burgers gedaan bij het in stand houden van de leefbaarheid van
buurten en dorpen. Gemeentelijke bezuinigingen op publieke voorzieningen zoals sportac-
commodaties en buurthuizen hebben tot gevolg dat het voortbestaan ervan afhankelijker
wordt van de vrijwillige inzet van burgers. Een tweede terrein voor burgerparticipatie
betreft de zorg voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Met de decen-
tralisatie van het zorgbeleid streeft de overheid ernaar om de zelfredzaamheid van hulpbe-
hoevende Nederlanders te vergroten, onder andere door hen meer gebruik te laten maken
van hun omgeving (Den Draak et al. 2013). Hoewel het leeuwendeel van de informele steun
door familieleden wordt verleend, wordt ook de lokale samenleving in de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) als bron van hulp en steun aangemerkt. Een derde terrein dat
meer afhankelijk wordt van degenen die in de buurt wonen, is de omgevingskwaliteit. In
het plattelandsvernieuwingsbeleid wordt al langer een appel gedaan op bewoners om zelf
voor een ‘beleefbare’ omgeving te zorgen (lnv 2004; oecd 2006). Het ideaal van bottom-
up ontwikkelingen is daarbij de reden dat Europese gelden ten behoeve van plattelands-
ontwikkeling besteed worden middels lokale groepen, waarin naast private en publieke
organisaties ook bewoners vertegenwoordigd zijn (ec 2014, Van Woerden 2010). Ook in het
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huidige natuurbeleid wordt steeds meer geprobeerd het zelforganiserende vermogen van
burgers aan te spreken (ez 2014).
Het is zeker waar dat een groot deel van de vrijwillige inzet zich in de nabijheid van de
eigen woning afspeelt. In de directe omgeving van hun woning ervaren burgers alledaagse
leefbaarheidsvraagstukken, die belangrijk voor hen zijn en waarbij buurtgenoten vaak
gemeenschappelijke belangen hebben (Völker 2009). Of het nu gaat om een onveilige ver-
keerssituatie, de renovatie van een buurthuis of een nieuwe strook natuur: het zijn onder-
werpen die om maatwerk vragen en die de leefomgeving een arena bij uitstek maken waar
een wisselwerking tussen bewoners en beleidsmakers en ‑uitvoerders tot stand komt (wrr
2005).
Dat de buurt een vruchtbare voedingsbodem van bewonersactiviteiten is, wil echter niet
zeggen dat er een toename aan betrokkenheid te verwachten is. Door een toename van
mediagebruik en mobiliteit is de buurt in de twintigste eeuw een steeds kleiner onderdeel
van de levens van bewoners gaan vormen. Vanuit de beleidswens om lokale inzet te bevor-
deren, is het relevant om te weten welke betekenis de woonplek voor moderne Nederlan-
ders heeft en in hoeverre ze hierin motivatie tot vrijwillige inzet voor lokale doelen vinden.
Het is ook relevant om te weten welke ruimtelijke verschillen er in de lokale binding van
Nederlanders bestaan en in hoeverre deze verschillen op hun beurt verschillen in inzetbe-
reidheid tot gevolg hebben.
Terwijl veel andere studies naar lokale binding en bewonersinzet zich op een stedelijke
context toespitsen (bv. Lupi 2008; Uitermark 2012; Van der Land 2003; Tonkens en Verhoe-
ven 2011), richt de onderhavige studie zich op dorpen. Het platteland wordt nogal eens
geportretteerd als exemplarisch voor de gewenste betrokken en initiatiefrijke samenle-
ving. In vergelijking met bewoners van grotere woonplaatsen zetten dorpsbewoners zich
inderdaad iets vaker actief in voor hun omgeving (Kullberg 2009; Leidelmeijer en Schulen-
berg 2012; Steenbekkers en Vermeij 2013; Vermeij en Mollenhorst 2008). Maar ook op het
platteland is de betrokkenheid van bewoners niet vanzelfsprekend. In de uitslag van een
dorpsenquête is bijvoorbeeld te lezen dat ‘we kunnen constateren dat men weinig belang-
stelling heeft om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk binnen Tytsjerk’ (zie www.tyt-
sjerk.nl/dorpsbelangen). In een ander dorp wordt de teruglopende belangstelling voor het
Volksfeest betreurd:

Het gevaar bestaat dat de jeugd […] steeds minder binding met het dorp ontwikkelt, met als mogelijk
gevolg dat er ook minder wordt georganiseerd en dat de opkomst bij diverse activiteiten nog verder
daalt. (www.dorpsraad-ke.nl/index)

Met deze studie onderzoeken we de binding die hedendaagse plattelandsbewoners met
hun lokale omgeving hebben en het belang van deze binding voor de inzet van bewoners
voor lokale doelen. Ook gaan we op zoek naar verschillen tussen dorpen in de manieren
waarop bewoners aan het dorp gebonden zijn en zich voor het dorp inzetten. Net als de
eerder verschenen publicatie De dorpenmonitor (Steenbekkers en Vermeij 2013) maakt de
huidige studie deel uit van het onderzoeksprogramma de Sociale Staat van het Platteland
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(ssp), dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) uitvoert op verzoek van het ministerie
van Economische Zaken.

1.2 Ruimtelijke schaalvergroting en lokale binding

1.2.1 Veranderende bindingen
Door talloze onderling verweven ontwikkelingen raakten dorpsbewoners in de twintigste
eeuw losgeweekt van hun dorpen. Steeds vaker zijn dorpsbewoners buiten het dorp gaan
werken, aanvankelijk door automatisering in de landbouw en tegenwoordig vooral door de
toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Steeds vaker zijn dorpsbewoners
gebruik gaan maken van voorzieningen buiten het dorp, enerzijds omdat de auto hun die
keuzevrijheid bood, maar ook omdat veel dorpsvoorzieningen hun deuren sloten. Onder-
tussen raakten de sociale netwerken van dorpsbewoners steeds uitgestrekter, dankzij hun
regionale leefpatroon en verhuizingen. Maar ook als bewoners in het dorp aanwezig zijn,
zijn ze zich steeds meer in hun eigen woondomein gaan terugtrekken (Van Engelsdorp
Gastelaars 1996; 2003), waar de keukendeur gesloten werd en televisie en internet de aan-
dacht steeds vaker op de wereld buiten het dorp vestigden.
De afgenomen binding van bewoners met de woonplek is niet exclusief voor het platteland
(Driessen en Völker 2000; Van Kempen 1999). Integendeel: in studies naar veranderende
lokale bindingen ligt de focus vaak op de stad en wordt het platteland nogal eens opge-
voerd als referentiecategorie, waar traditionele gemeenschapsvormen behouden zouden
zijn (Fischer 1982). Het is waar dat dorpsbewoners in vergelijking met stedelingen langer op
dezelfde plek wonen, meer sociale cohesie ervaren en meer lokale tradities praktiseren
(Steenbekkers en Vermeij 2013), maar dat neemt niet weg dat zich een ingrijpende transitie
van het dorpsleven voltrok (zie ook kader 1.1).
Dorpsgenoten gingen zich losser tot elkaar verhouden, maar binnen de dorpsbevolking
bestaan in dit opzicht grote verschillen. Aan de ene kant zijn er bewoners voor wie de soci-
ale contacten in het dorp erg belangrijk zijn en die het stiller worden van de dorpen betreu-
ren. Aan de andere kant zijn veel bewoners blij dat de dwingende sociale controle van wel-
eer verdween, en storen sommigen zich aan de roddelcultuur die nog resteert (Simon et al.
2007). Toch kunnen ook voor deze bewoners dorpsgenoten belangrijk zijn. Veel mensen
spreken hun ‘goede buren’ beduidend vaker dan hun ‘verre vrienden’ en kunnen bij hen
terecht voor kleine diensten of hulp in noodgevallen (Wellman en Wortley 1990).
Tegenover afnemende functionele en sociale binding wordt een toename in het belang van
‘mentale’ binding gesignaleerd. Nu de lokale plek geen noodzakelijke functies meer vervult
en de sociale verbanden vrijblijvend zijn geworden, zouden bewoners hun behoefte aan
binding invullen door een eigen betekenis aan hun woonplek te geven. Zo zou de vanzelf-
sprekende en emotionele dorpsbinding plaatsmaken voor een meer zelfgekozen ‘lokaal
bewustzijn’ (Groot 1989). Door verhalen te construeren over de plek zouden bewoners een
proces van place making in gang zetten die de beleving van lokale eigenheid doet ontstaan
of uitvergroot (Bakens et al. 2014; Lupi 2008). Ook selectieve migratie speelt hierbij een rol,
want dezelfde keuzevrijheid die mensen in staat stelde zich uit de lokale banden los te wer-
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ken, stelt hen nu ook in staat om bewust voor een woonplaats te kiezen (De Wijs-Mulkens
1999). Dat de buurtgenoten dezelfde keuze maakten, betekent dat er overeenkomsten zijn
die een band kunnen scheppen.
Van toenemend belang in de beleving van bewoners is de kwaliteit van de directe woon-
omgeving (Van Engelsdorp Gastelaars 2003). De opkomst van lokale partijen sinds de
eeuwwisseling kan mogelijk gezien worden als een illustratie hiervan (Boogers et al. 2006).
Op het platteland blijkt dit belang bovendien uit de grote belangstelling van nieuwe bewo-
ners voor de omgevingskwaliteiten, zoals natuur en cultuurhistorie (Metaal 2011; Nijhuis et
al. 2008). Hun waardering voor en binding met deze kwaliteiten zullen hebben bijgedragen
aan hun keuze voor een dorp en vormen vervolgens een bron van place making en geza-
menlijke inzet (Overbeek et al. 2007).
Verschillende bewonersgroepen kunnen zich op uiteenlopende manieren tot het dorp ver-
houden. Groepen met een sterke lokale binding zijn bijvoorbeeld lageropgeleiden en
ouderen (Buffel et al. 2014; Driessen en Völker 2000). Hiertegenover staan steeds meer
bewoners met een kosmopolitische leefstijl, onder wie veel hogeropgeleiden en nieuw-
komers (Hannerz 1990). De grote belangstelling van nieuwe bewoners voor de omgevings-
kwaliteit geeft aan dat een weidse oriëntatie niet in de weg hoeft te staan van een lokale
oriëntatie. Met andere woorden: hedendaagse dorpsbewoners kunnen op uiteenlopende
manieren met hun omgeving verbonden zijn. De eerste vraag die in deze studie aan de
orde komt, is de volgende:

Vraag 1: Hoe zijn dorpsbewoners verbonden met hun lokale omgeving?

Kader 1.1 Van autonome dorpen naar woondorpen
In de twintigste eeuw ondergingen de dorpen een ‘stille revolutie’ (Mak 1996). In zichzelf
gekeerde agrarische gemeenschappen veranderden langzaam maar zeker in rustige plekken waar
het vooral nog goed wonen ís. Deze ontwikkeling wordt wel aangeduid als de overgang van
‘autonome dorpen’ tot ‘woondorpen’ (Thissen en Loopmans 2013). Tijdens dit proces verloren
dorpen lokale werkgelegenheid, voorzieningen en sociale controle, wat tot grote zorgen leidde
(Bouman 1959; Van Doorn 1961). Maar ze wonnen aan welvaart, mobiliteit en individuele vrijheid.
Terwijl de ‘centra van opgewekt plaatselijk leven’ (Van Doorn 1961: 19) veranderden in plekken
met rust en ruimte als belangrijkste attracties (Simon et al. 2007), werden de aanvankelijke zor-
gen over deze ontwikkelingen in de praktijk niet bevestigd. De dorpen liepen niet leeg en de leef-
baarheid op het platteland wordt over het algemeen juist positief gewaardeerd (Lammerts en
Doğan 2004; Leidelmeijer en Schulenberg 2012; Steenbekkers en Vermeij 2013).
Deze transitie van autonoom dorp tot woondorp kent vele vormen. Terwijl de kippenfokkerijen in
Den Ilp plaatsmaakten voor luxevilla’s van rijke Amsterdammers (Vlek 2006), raakten de arbei-
derswoningen van Ganzedijk bevolkt door een vrijgevochten groep bewoners voor wie de rust en
ruimte onmisbaar zijn (kaw architecten en adviseurs 2008; Zembla 2009). Terwijl het charmante
Zeeuwse Nisse zich tot een modelwoondorp ontwikkelde (Thissen et al. 2012), kampte het enkele
kilometers verderop gelegen ontginnersdorpje Nieuwdorp met overlast van het aanpalende
industrieterrein. Vanwege het verlies van werkgelegenheid was de sluiting van de nabijgelegen
fosforfabriek toch een teleurstelling (Omroep Zeeland 2013).
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1.2.2 Binding en inzet voor lokale doelen
Verwacht kan worden dat lokale binding een belangrijke bijdrage levert aan – of voor-
waarde is voor – de motivatie voor lokale inzet. Wie sterk verbonden is met het dorp zal
immers veel belang hechten aan wat er in dat dorp gebeurt, waardoor een tijdsinvestering
voor een lokaal doel meer oplevert dan voor iemand die minder verbonden is. Sociale bin-
ding zal bovendien vaak met zich meebrengen dat het gezellig is om iets te doen voor het
dorp en het vergemakkelijkt daarbij de samenwerking. Onderzoek laat zien dat lokale soci-
ale netwerken een belangrijke bijdrage aan de inzetbereidheid van dorpsbewoners leveren
(Agnitsch et al. 2006; Besser 2009; Ryan et al. 2005).
Een vraag is wel voor welke doelen de inmiddels lossere sociale verbanden bewoners kun-
nen bewegen zich in te zetten. Voor zover de op individuele keuzevrijheid gestoelde bin-
ding tot lokale inzet leidt, kan deze inzet het karakter hebben van een community of limited
liability (Suttles 1973), ‘waarin mensen vrijblijvend en op basis van eigenbelang participeren’
(Lupi 2008: 245). Dit kan betekenen dat actieve burgers problemen aanpakken die hen per-
soonlijk raken en oplossingen zoeken waar zijzelf (met gelijkgestemden) de vruchten van
plukken. Dit welbegrepen eigenbelang is een positieve motivatie voor gemeenschapsvor-
ming en gezamenlijke inspanning, maar omdat bepaalde groepen burgers de nieuwe situ-
atie beter naar hun hand kunnen zetten dan andere, bestaat het risico dat kwetsbare groe-
pen burgers uitgesloten worden (Baart 2013; Uitermark 2014; Harbers en Hoeymans 2013).
Een andere vraag betreft de waarde van andere dan sociale vormen van lokale binding
voor de inzet van bewoners. In hoeverre draagt functionele binding nog bij tot de inzetbe-
reidheid van bewoners, en voor welke doelen zetten bewoners met een sterke functionele
binding zich dan in? In hoeverre kan mentale binding bewoners tot inzet bewegen? Land-
schappelijke binding bijvoorbeeld kan dorpsbewoners aanzetten tot inzet voor de natuur
(Brehm et al. 2006; Brehm en Eisenhauer 2008), maar kan het ook bijdragen aan inzet voor
de leefbaarheid van het dorp? De tweede onderzoeksvraag die daarom in dit rapport aan
de orde komt is:

Vraag 2: Welke relaties bestaan er tussen de verschillende vormen van lokale binding van dorpsbewo-
ners en hun inzet voor lokale doelen?

1.3 Verschillen tussen dorpen

Internationaal onderzoek laat zien dat regio’s, buurten en dorpen verschillen in de mate
waarin bewoners zich voor lokale doelen inzetten (Dillon en Young 2011; Ferragina 2013;
Florida et al. 2008; Putnam 1993; Sampson et al. 2005). Ook tussen de dorpen van Neder-
land worden verschillen in de mate van inzet van bewoners geconstateerd. In het ene dorp
bestaat een mentaliteit van ‘handen uit de mouwen’ (Moerkamp et al. 2013: 7), terwijl
bewoners van een ander dorp lokale ontwikkelingen vooral als een bedreiging zien in
plaats van als een kans om de leefbaarheid te verbeteren. Enquêtegegevens laten daarbij
zien dat inwoners van de krimpregio Noordoost-Groningen minder vaak vrijwilligerswerk
doen dan inwoners van andere regio’s (De Voogd 2013) en dat de bewoners van dorpen op
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veengrond in Borger-Odoorn over minder ‘dorpskracht’ beschikken dan die van de dorpen
‘op het zand’ (Stamm cmo 2012).
Ruimtelijke verschillen in bewonersinzet zijn niet onbelangrijk, want actieve betrokkenheid
van bewoners bij hun omgeving levert dorpen en buurten veel op. Zo ontwikkelt de lokale
economie zich gunstiger wanneer bewoners actief zijn (Isserman et al. 2009; Sharp et al.
2002; Svendsen en Sørensen 2007; Woodhouse 2006), evenals de leefbaarheid (Leidel-
meijer en Schulenberg 2012), waarbij meespeelt dat lokale overheden er betere prestaties
leveren (Coffé en Geys 2005; Rice 2001). Behaalde successen van bewonersinzet resulteren
bovendien in voldoening en saamhorigheid, die weer voeding zijn voor verdere daadkracht
(Denters et al. 2013; Stedman et al. 2009; Van Xanten et al. 2011). Dit betekent dus dat ver-
schillen tussen dorpen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor lokale doelen –
 ofwel de ‘sociale vitaliteit’ van een dorp (Vermeij en Mollenhorst 2008) – consequenties
voor de leefsituatie van bewoners hebben. Deze consequenties zijn groter naarmate er
meer aan bewoners zelf overgelaten wordt.
De verschillen tussen dorpen in de inzet van bewoners kunnen een historische herkomst
hebben, maar naarmate bewoners meer bindingen buiten het dorp hebben en vaker
ergens anders vandaan komen, zullen andere kenmerken bepalender worden. Verschillen
tussen dorpen kunnen worden versterkt doordat de woonplek voor veel bewoners het
gevolg is van bewuste keuzes – zowel de keuze om naar het dorp te verhuizen als de keuze
om er te blijven – waardoor de bevolkingssamenstelling van een dorp steeds meer aansluit
bij de kenmerken van het dorp en de ligging (Steenbekkers en Vermeij 2013). Twee ken-
merken van dorpen waarvan verondersteld kan worden dat ze bepalend zijn voor de
manier waarop bewoners zich tot hun dorp verhouden, zijn de grootte (§ 1.3.1) en de lig-
ging van het dorp (§ 1.3.2).

1.3.1 Kleine en kleinere dorpen
Het is bekend dat bewoners van kleine dorpen zich actiever voor lokale doelen inzetten
dan bewoners van grotere dorpen en steden (Steenbekkers en Vermeij 2013), maar of dit
ook voor de allerkleinste dorpen geldt, is maar de vraag. Aan de ene kant kunnen factoren
die ertoe bijdragen dat kleine dorpen sociaal vitaler zijn dan grotere dorpen er ook voor
zorgen dat de bewoners van de kleinste dorpen zich meer voor hun dorp zullen inzetten
dan de bewoners van de iets grotere kleine dorpen. De kleine schaal kan er bijvoorbeeld
aan bijdragen dat bewoners elkaar goed kennen en daardoor gemakkelijker samen tot
plannen en actie komen. Daarbij is in de kleinste dorpen het draagvlak voor commerciële
en gemeentelijke voorzieningen zeer beperkt (Gardenier et al. 2011; Smit 2010; pozw 2000;
Van Leeuwen en Baydar 2011), waardoor de (gevoelde) noodzaak zelf iets te ondernemen
groter zou kunnen zijn, terwijl het werk juist onder een kleiner aantal mensen verdeeld
moet worden.
Hiertegenover staat het beeld dat de kleinste dorpen hun middelpuntzoekende kracht ver-
liezen. Het beperkte voorzieningenaanbod in de kleinste dorpen betekent dat zulke dorpen
nauwelijks nog ontmoetingsplekken hebben. Zonder winkels, scholen en verenigingen ver-
leggen bewoners van de kleinste dorpen veel van hun activiteiten naar elders. Dit roept bij
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een deel van de bewoners het schrikbeeld op dat bewoners steeds minder gebonden zijn
aan hun dorp en daardoor ook steeds minder gemotiveerd zijn om iets voor het dorp te
betekenen. ‘Hoelang houden we de moed er nog in?’ verwoordt een bewoner van Harpel
(700 inwoners) dit gevoel nadat de basisschool haar deuren sloot (Ter Heijden 2013).

1.3.2 De ligging van het dorp
Terwijl bewoners van autonome dorpen nog voor praktisch alles in het dorp terechtkon-
den, combineren de bewoners van woondorpen het vaak prettige landelijke wonen met
een regionaal leven buiten het dorp (zie kader 1.1). De veranderende functie van dorpen
heeft tot gevolg dat ontwikkelingen in de dorpen mede afhankelijk zijn van de kenmerken
van dorpen die bepalend zijn voor de kwaliteiten van het dorp als woondorp. Afhankelijk
van deze kwaliteiten ontstond volgens Thissen een nieuwe verscheidenheid tussen dorpen,
die zich op de grondvesten van oude regionale en lokale verscheidenheid zou ontwikkelen
(Thissen 1995).
Een eerste kenmerk van de ligging die bepalend is voor hoe dorpen zich ontwikkelen, is de
ligging ten opzichte van steden. Deze factor bepaalt in grote mate de mogelijkheden die bewo-
ners buiten het dorp hebben, vooral de keuze uit werk en stedelijke voorzieningen. Om
deze reden zijn dorpen bij de stad al lange tijd meer gewild als woonplek dan afgelegen
dorpen (Van Engelsdorp Gastelaars et al. 1980). Dit blijkt onder meer uit de hoge woning-
prijzen en een bewonerspopulatie die relatief hoogopgeleid en welvarend is (Steenbekkers
en Vermeij 2013; De Voogd 2013). Het idee bestond enige tijd dat de afstand – met het
toenemen van de mobiliteit en het ict-gebruik – een kleinere rol in de locatiekeuze van
mensen en bedrijven zou gaan spelen, maar in plaats daarvan lijkt de tegenstelling tussen
de stedelijke regio’s en meer perifeer gelegen gebieden zich in demografisch en econo-
misch opzicht juist te verscherpen (Hilbers et al. 2011). In cultureel opzicht zijn de dorpen
rond de stad meer ‘verstedelijkt’ dan afgelegen dorpen. Dat bewoners er minder traditio-
neel zijn, blijkt onder meer uit het gegeven dat lokale tradities er minder belangrijk zijn
(Steenbekkers en Vermeij 2013).
Een tweede kenmerk van de ligging die van belang is voor de ontwikkeling van dorpen is
de fysieke aantrekkelijkheid die een dorp en zijn omgeving een fijne plek maken om te wonen
en te recreëren. Deze aantrekkelijkheid bestaat onder meer uit een gewilde woningvoor-
raad en uit de afwezigheid van overheersende stank- of geluidsoverlast. Belangrijk zijn ook
de zogenoemde amenities (Courtney et al. 2006; Gosnell en Abrams 2009), die bijdragen
aan de schoonheid van een dorp en het omringende landschap. Deze kunnen bijvoorbeeld
bestaan uit karakteristieke, historische bebouwing, een natuurgebied of een strand. Dat
dorpen met een mooie omgeving gewild zijn, blijkt – zij het in mindere mate dan bij dorpen
bij een stad – uit de hoge woningwaarde (De Groot et al. 2010; Steenbekkers en Vermeij
2013; Visser en Van Dam 2006; Verwest en Van Dam 2010). Daarnaast genereert een fraaie
omgeving economische activiteiten (Courtney et al. 2006; Deller et al. 2001; Drijgers en
Leeuwen 2013). Bewoners van dorpen met een mooie ligging zijn gezonder en tevredener
met hun woonomgeving dan bewoners van minder mooi gelegen dorpen, en de sociale
cohesie is er relatief sterk (Steenbekkers en Vermeij 2013).
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Vanuit het perspectief van het woondorp combineren de mooie dorpen rond de stad het
beste van twee werelden: de voordelen van een mooie, groene woonomgeving én de voor-
delen van de vele stedelijke mogelijkheden. Door hun aantrekkingskracht op kapitaalrijke
bewonersgroepen kunnen deze dorpen een elitair karakter hebben (Vermeij en Mollen-
horst 2008). Hiertegenover staan de minder fraai gelegen dorpen met een afgelegen lig-
ging. Naar algemene maatstaven hebben deze dorpen relatief weinig te bieden, waardoor
hun ontwikkeling kwetsbaar is (Thissen en Loopmans 2013). Dat laat zich bijvoorbeeld zien
in een relatief hoog percentage sociale achterstand (Steenbekkers en Vermeij 2013).
Maar wat kunnen we verwachten met betrekking tot de sociale vitaliteit van de verschil-
lende soorten dorpen? In algemene termen zouden dorpsbewoners rond de stad zich min-
der kunnen inzetten dan de bewoners van afgelegen dorpen. Dit is plausibel, omdat dorps-
bewoners rond de stad minder aan hun dorp gebonden lijken te zijn (Steenbekkers en
Vermeij 2013; Vermeij en Mollenhorst 2008). Ten tweede kunnen we verwachten dat de
bewoners van de mooie dorpen zich meer voor hun dorp inzetten dan de bewoners van
minder mooie dorpen. Ook hier kan een rol spelen dat de mooie omgeving bijdraagt aan
de lokale binding (Maas et al. 2009). Ook hier wijst eerder onderzoek in deze richting
(Steenbekkers en Vermeij 2013).
Behalve algemene verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten, zijn verschillen te
verwachten in de doelen waarvoor bewoners zich inzetten en de manieren waarop ze zich
inzetten. Zo is het denkbaar dat bewoners rond de stad zich in sociaal opzicht weliswaar
minder op het dorp richten, maar zich juist actief voor de omgevingskwaliteit inspannen.
Ook kan het zijn dat bewoners rond de stad zich minder inzetten voor het ‘traditionele’
verenigingsleven, maar wel meer animo tonen voor inzet in de vorm van incidentele, doel-
gerichte bewonersinitiatieven. In dorpen met een mooie ligging zouden bewoners
misschien veel inzet tonen voor de omgevingskwaliteit, maar of dit ook betekent dat
bewoners van mooie dorpen veel tijd en energie aan bijvoorbeeld de oprichting van een
zorgcoöperatie of aan burenhulp besteden, is hiermee niet gezegd. Tot slot zetten bewo-
ners van de minder mooi gelegen afgelegen dorpen zich mogelijk relatief vaak in voor de
hulp aan kwetsbare medebewoners, omdat bewoners van deze dorpen nog meer dan
anderen vanuit het referentiekader van het autonome dorp redeneren, met de bijbeho-
rende waardering voor onderlinge zorgzaamheid (Thissen en Loopmans 2013).
De derde onderzoeksvraag die in dit rapport aan bod komt, is tweeledig:

Vraag 3a: Welke relaties bestaan er tussen de omvang en ligging van een dorp en de inzet van bewoners
voor lokale doelen?
Vraag 3b: En in hoeverre worden deze relaties verklaard vanuit verschillen in lokale binding?

1.3.3 Leefbaarheid
Terwijl de tot nu toe besproken kenmerken primair ruimtelijk zijn, kan de inzet van bewo-
ners ook bepaald worden door de leefbaarheid van een dorp. Als bewoners van dorpen
met een goede leefbaarheid meer in hun dorpen investeren dan bewoners van dorpen die
zich in een ongunstige situatie bevinden, kunnen ongelijkheden tussen dorpen toenemen.
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Onderzoek laat zien dat een ongunstige leefbaarheid weliswaar samengaat met een grote
actiebereidheid en het bezoeken van inspraakavonden, maar dat een gunstige leefbaar-
heid juist veel inzet als vrijwilliger en een grote bereidheid om activiteiten met medebewo-
ners te organiseren met zich meebrengt (Leidelmeijer en Schulenberg 2012). Dit wijst erop
dat de leefbaarheidsproblemen op zichzelf aanleiding zijn voor bewoners om zich op
bepaalde manieren in te zetten, maar dat meer ‘opbouwende’ of ‘zelfredzame’ vormen
van burgerparticipatie gedijen in leefbare buurten (Van Houwelingen et al. 2014). Het is
goed denkbaar dat een sterke lokale binding onder bewoners hierbij een rol speelt.
Bij het in kaart brengen van leefbaarheid wordt doorgaans van een algemene invulling van
dat concept gekozen, waarin grootstedelijke problemen zoals onveiligheid en sociale over-
last sterk doorwerken (Leidelmeijer en Schulenberg 2012). Dergelijke problemen zijn op het
platteland niet veel aanwezig en spelen in het discours rond leefbaarheid op het platteland
een ondergeschikte rol. Een thema dat daarin van oudsher wel centraal staat, is de aanwe-
zigheid van voorzieningen. De relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid staat echter
sterk ter discussie. Experts brengen naar voren dat dorpsbewoners steeds mobieler zijn en
daarmee ook zelf verantwoordelijk voor het verdwijnen van dorpsvoorzieningen (Verwest
en Van Dam 2010). Dat bewoners dorpsvoorzieningen naar voren brengen als ‘kloppend
hart’ van het dorp en als zijnde noodzakelijk voor de onderlinge binding, zou duiden op
‘dorpisme’ (Hospers en Reverda 2012) en het denken vanuit het achterhaalde referentieka-
der van het autonome dorp (Thissen en Loopmans 2013). In overeenstemming hiermee zijn
bewoners in dorpen met meer voorzieningen niet of nauwelijks tevredener dan bewoners
van dorpen met minder voorzieningen (Stamm cmo 2012; Gardenier et al. 2011; Van der
Wouw 2011; Steenbekkers en Vermeij 2013). Hier kan tegenin worden gebracht dat 7% van
de dorpsbewoners het zonder auto moeten stellen (Steenbekkers en Vermeij 2013). Dit
betreft vaak oudere vrouwen en dat maakt hen kwetsbaar voor eenzaamheid en bereik-
baarheidsproblemen (Stamm cmo 2012; Vermeij en Mollenhorst 2008).
Een ander thema dat vaak in verband gebracht wordt met leefbaarheid op het platteland is
bevolkingskrimp. Krimp, en de daaraan gerelateerde fenomenen vergrijzing en ontgroe-
ning, doen zich ook in stedelijke gebieden voor, maar komen vaker voor op het platteland
(Steenbekkers en Vermeij 2013). Deze fenomenen hebben op lokaal niveau grote conse-
quenties voor woningmarkt, economie en het voorzieningenaanbod (Van Dam et al. 2013;
Van Nimwegen en Heering 2009; Hospers en Reverda 2012). Ze stellen bewoners voor
grote uitdagingen: de overheid verwacht van hen niet alleen dat ze onrendabele voorzie-
ningen in stand houden, maar ook dat hun gezamenlijke inspanningen ‘tot sociale cohesie
en daarmee tot een hoge waardering van de eigen leefomgeving’ zullen leiden
(Rijk/vng/ipo 2012: 16).
De vierde vraag die in dit rapport aan bod komt, is eveneens tweeledig:

Vraag 4a: Welke relaties bestaan er tussen de leefbaarheid van een dorp – de ervaren leefbaarheid, de
aanwezigheid van dorpsvoorzieningen en bevolkingskrimp – en de inzet van bewoners?
Vraag 4b: En in hoeverre worden deze relaties verklaard uit verschillen in lokale binding?
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1.4 Deze studie

1.4.1 Het databestand Sociaal Vitaal Platteland
De huidige studie maakt gebruik van de data van Sociaal Vitaal Platteland (svp’11), die op
basis van een mixed mode survey (schriftelijk en online) in het najaar van 2011 werden verza-
meld. Het bestand onderscheidt zich van andere grootschalige databestanden in de the-
matiek. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van bewonersinzet
en de verschillende manieren waarop bewoners met hun dorp verbonden zijn. Van andere
onderzoeken waarin deze thematiek gedeeltelijk ook aan bod komt, onderscheidt het
databestand zich door het feit dat het een representatieve afspiegeling van het platteland
van Nederland vormt en niet slechts van een bepaalde gemeente, provincie of regio (bv.
Stamm cmo 2012; Smit 2010; Thissen en Van der Meer 2013; Van der Meer et al. 2008).
Het onderhavige onderzoek richt zich op kleine dorpen waarbij het geringe inwonertal
onvoldoende draagvlak voor een uitgebreid voorzieningenaanbod biedt. Een beperkt
voorzieningenaanbod betekent immers dat er meer ruimte en meer noodzaak voor de
inzet van bewoners is. Verschillende studies laten zien dat de aanwezigheid van voorzie-
ningen toeneemt met het aantal inwoners en dat er vanaf ongeveer 3000 inwoners draag-
vlak is voor een ‘compleet’ pakket aan basisvoorzieningen in een dorp (pozw 2000; Provin-
cie Friesland 2010; Smit 2010; Van Leeuwen en Baydar 2011). Daarom is het databestand
beperkt tot de bewoners van dorpen met minder dan 3000 inwoners en bewoners van bui-
tengebieden.

Kader 1.2 De totstandkoming van het geclusterde databestand
Als operationeel kader voor de steekproef construeerden we een dorpenbestand op basis van de
buurten uit de wijken- en buurtenindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (uit 2009;
cbs 2010). Van alle buurten die (overwegend) binnen de postcodegebieden liggen die tot het plat-
teland behoren (zie Steenbekkers en Vermeij 2013), werd door twee beoordelaars bepaald welke
buurten buitengebied zijn en welke buurten samen een dorp vormen (zie bijlage A te vinden via
www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Op basis van deze indeling kon de bevolkingsom-
vang van dorpen bepaald worden. Vervolgens beperkten we ons tot de 1818 ‘buitengebieden’ en
de 1921 dorpen met minder dan 3000 inwoners, waar in totaal 2,3 miljoen Nederlanders wonen
(cijfers van 2009).
De steekproef werd in twee stappen getrokken. In een eerste stap werd een steekproef getrokken
van 516 dorpen en 222 buitengebieden. Binnen deze ruimtelijke eenheden werden op basis van
de Gemeentelijke Basisadministratie (gba) 16.000 personen van 15 jaar of ouder getrokken en
benaderd. Omdat we bijzondere interesse in de afgelegen dorpen hebben, werden in de steek-
proef bewoners van afgelegen dorpen (zie § 1.3.3) oververtegenwoordigd (factor 1,5). Vanwege de
grote aantallen bewoners van buitengebieden en de veronderstelling dat deze personen minder
belangrijk zouden zijn voor de sociale vitaliteit van dorpen, werd deze groep ondervertegenwoor-
digd (factor 0,75).
Van de aangeschreven personen nam uiteindelijk 45% deel. Op basis van deze respons werd een
weegfactor samengesteld die corrigeert voor vertekening die ontstaat door selectieve vertegen-
woordiging op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit, type huishouden, inkomen, inkomensbron,
dorpsomvang, ligging ten opzichte van de stad en landsdeel.
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Een vraag was nog in hoeverre de dorpenindeling, die geconstrueerd was op basis van de buurten
van het cbs, bij de beleving van respondenten aansloot. Om dit na te gaan, werd hun in de vra-
genlijst gevraagd in welke dorp ze wonen (dan wel bij welk dorp ze het dichtstbij wonen). Een
klein deel van de respondenten noemde een ander dorp dan waar ze volgens het geconstrueerde
dorpenbestand zouden wonen. In die gevallen is de respondent in de analyses tot het dorp gere-
kend waar deze zelf zei te wonen en welke hij of zij dus in gedachte had bij het invullen van de
vragenlijst.
Om de woonlocatie van respondenten verder in beeld te krijgen, werd hun gevraagd of ze binnen
het door henzelf genoemde dorp wonen of erbuiten. Ook hier werd weer uitgegaan van de
woonplek zoals aangegeven door bewoners en worden respondenten dus beschouwd als bewo-
ner van het buitengebied wanneer ze zelf aangeven buiten het dorp te wonen.
In een aantal gevallen gaven bewoners aan in een dorp met meer dan 3000 inwoners te wonen,
bijvoorbeeld wanneer respondenten aan de rand van een buitengebied wonen, tegen een grote
woonplaats aan. Omdat deze respondenten naar eigen zeggen dus niet tot de beoogde onder-
zoekspopulatie behoren, worden ze buiten de analyse gelaten, waarmee het totale aantal res-
pondenten waarvan de beantwoording gebruikt wordt, uitkomt op 6888.

1.4.2 De dorpsomvang, nabijheid van de stad en landschappelijke aantrekkelijkheid
Als rode draad door dit rapport onderscheiden we drie kenmerken van de dorpen waar
plattelandsbewoners wonen. Ten eerste is dat de omvang van het dorp. Hierbij worden vier
categorieën gehanteerd (zie tabel 1.1). Bewoners die aangeven in een buitengebied of in
een gehucht met minder dan 100 inwoners te wonen, worden hierbij als aparte categorie
onderscheiden, namelijk ‘buitengebied’. De vragen over dorpen beantwoordden deze plat-
telandsbewoners over het eerste dorp dat ze via de verharde weg kunnen bereiken.
Ten tweede onderscheiden we ‘dorpen bij de stad’ van ‘afgelegen dorpen’. Onder dorpen
bij de stad rekenen we dorpen van waaruit bewoners binnen vijftien minuten over de weg
(buiten de spits) minimaal 150.000 personen kunnen bereiken.1 Het kan zijn dat een dorp
bij één stad van die omvang ligt, maar het dorp kan ook tussen twee of meer woonplaat-
sen in liggen, die er samen voor zorgen dat bewoners zo veel mensen kunnen bereiken.
Ten derde onderscheiden we dorpen met ‘een mooie ligging’ van dorpen met een ‘minder
mooie ligging’. Als operationalisatie van een mooie landschappelijke ligging maken we
gebruik van de Belevingsgis versie 2 van Alterra (RoosKlein Lankhorst et al. 2005). De Bele-
vingsgis kent aantrekkelijkheidscores toe aan ruimtelijke eenheden op basis van een empi-
risch tot stand gekomen model. In dit model is een leefomgeving mooier als er meer
natuur is, meer reliëf, meer historisch kenmerkende bebouwing en minder horizonvervui-
ling en stedelijkheid. We gebruiken hier het gemiddelde van de aantrekkelijkheidsscore
voor het landschap binnen een straal van twee kilometer en die binnen een straal van vijf
kilometer. Hierdoor weegt de nabije omgeving zwaarder mee dan de wijdere omgeving. De
(willekeurige) grens leggen we min of meer in het midden.
Om tot een handzame vierdeling te komen die het mogelijk maakt verschillen overzichte-
lijk te presenteren, combineren we de laatste twee dimensies tot vier typen: minder mooie
afgelegen dorpen, mooie afgelegen dorpen, minder mooie dorpen bij de stad en mooie
dorpen bij de stad.
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Tabel 1.1
Respondenten naar dorpsomvang en dorpstypen (ongewogen) (in absolute aantallen; procenten tussen
haakjes)

minder mooi 
afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder mooi  
bij stad mooi bij stad totaal

buitengebied 358 (5) 666 (10) 438 (6) 379 (6) 1841 (27)
100-999 inwoners 394 (6) 745 (11) 232 (3) 326 (5) 1697 (25)
1000-1999 inwoners 354 (5) 792 (11) 457 (7) 322 (5) 1925 (28)
2000-2999 inwoners 312 (5) 467 (5) 327 (5) 319 (5) 1425 (21)
totaal 1418 (21) 2670 (39) 1454 (21) 1346 (20) 6888 (100)

Bron: svp/cbs(SVP’11

Tabel 1.2 laat de verdeling van de respondenten tussen de typen dorp en de dorpen van
verschillende omvang zien. Hieruit kunnen we opmaken dat ‘mooi’ positief samenhangt
met ‘afgelegen’. Ook zien we dat onder de bewoners van mooie afgelegen dorpen relatief
wat minder bewoners van grotere dorpen zijn en onder de bewoners van minder mooie
dorpen bij de stad juist wat minder bewoners van de kleinste dorpen.
Figuur 1.1 toont de spreiding van de vierdeling over het platteland van Nederland. De min-
der mooie afgelegen dorpen zien we bijvoorbeeld in de Noordoost-Groningen en Zeeuws-
Vlaanderen. Een voorbeeld is het dorpje Rutten, dat in de jaren vijftig werd gebouwd in de
Noordoostpolder, en het veenkoloniale Friese dorpje De Valom. De mooie afgelegen dor-
pen zien we bijvoorbeeld langs de kust, op de Veluwe en in een groot deel van Drenthe.
Typische mooie afgelegen dorpen zijn bijvoorbeeld het buurtschap Stuifakker, vlakbij de
kust van Zuid-Beijerland, Rekken in Gelderland aan de rivier de Berkel en Den Hoorn, het
zuidelijkste dorp van Texel. Mooie dorpen bij de stad zijn te vinden in de Utrechtse Heuvel-
rug, de Betuwe en rond de Twentse stedenrij. Met uitzondering van Den Haag hebben alle
steden wel mooi gelegen dorpen in hun directe omgeving. Voorbeelden zijn het kleine
Thesinge boven Groningen en het bosrijke Kievitsdel, tussen Renkum en Oosterbeek. De
minder mooie dorpen bij de stad zijn veel te vinden in het Groene Hart, Noord-Holland en
Noord-Brabant. Voorbeelden zijn Zwartewaal, ten zuiden van de Rotterdamse haven,
Boksum bij Leeuwarden en het ingebouwde Meers bij Geleen.
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Figuur 1.1
Verspreiding van de vier typen dorpen over Nederland

minder mooi afgelegen
mooi afgelegen
minder mooi bij stad
mooi bij stad

Bron: cbs, scp

1.4.3 Opbouw van dit rapport
Hoofdstuk 2 van dit rapport begint met het schetsen van de inzet van dorpsbewoners voor
lokale doelen. Het geeft een beeld van de verschillende doelen waarvoor dorpsbewoners
zich in hun lokale omgeving inzetten en de verschillende manieren waarop ze dat doen.
Ook komen de verschillen tussen de zojuist onderscheiden vier typen dorpen aan bod,
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waarmee hoofdstuk 2 vast vooruitloopt op hoofdstuk 4 (waarin onderzoeksvraag 3a aan
bod komt).
In hoofdstuk 3 worden onderzoeksvraag 1 en 2 beantwoord. Dat hoofdstuk gaat dus in op
de verschillende manieren waarop bewoners met hun dorp verbonden zijn en op de relatie
tussen deze lokale binding en de inzet voor lokale doelen. Ook in dit hoofdstuk komen
verschillen tussen de vier typen dorpen aan bod.
Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens onderzoeksvraag 3a en 3b. Voortbouwend op hoofd-
stuk 2 wordt nagegaan in hoeverre de inzet van dorpsbewoners voor lokale doelen ver-
band houdt met de nabijheid van steden, de landschappelijke schoonheid en de omvang
van het dorp. Vervolgens gaan we na in hoeverre gevonden verschillen tussen dorpen
begrepen moeten worden in het licht van verschillen in lokale binding, zoals behandeld in
hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 5 gaat in op de relatie tussen leefbaarheid en bewonersinzet voor lokale doelen
en beantwoordt daarmee onderzoeksvraag 4a en 4b. Omdat onder leefbaarheid verschil-
lende zaken gerekend kunnen worden, begint het hoofdstuk met een analyse van de rela-
tie tussen de leefbaarheid zoals ervaren door bewoners, bevolkingskrimp en de aanwezig-
heid van dorpsvoorzieningen. Vervolgens gaat het hoofdstuk in op de relatie tussen de
ervaren leefbaarheid, krimp en de aanwezigheid van dorpsvoorzieningen enerzijds en de
inzet van bewoners voor lokale doelen anderzijds, en ten slotte op de vraag in hoeverre dit
verklaard kan worden door de binding van bewoners.
In hoofdstuk 6 sluiten we af met de belangrijkste conclusies en enkele overwegingen naar
aanleiding daarvan.

Noot

1 Reistijdisochronen zijn afgelezen via www.bereikbaarheidskaart.nl, geraadpleegd in maart 2010.
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2 Verschillende vormen van lokale inzet

Twintig jaar geleden werd de tuin van een inwoner van het Zeeuwse Nisse te klein voor het
jaarlijkse tuinfeest. Besloten werd om het feest te verplaatsen naar het dorpsplein, waarbij
alle bewoners waren uitgenodigd, mits ze hun eigen stoelen zouden meenemen. Inmiddels
is het dorpsfeest uitgegroeid tot de Pastorale, een muziekfestival met tientallen artiesten.
Hoewel het feest tegenwoordig ook vele bezoekers van buiten het dorp trekt, wordt het
werk nog altijd gedaan door Nissenaren. Als beloning voor hun vrijwillige inzet gaan ze
gezamenlijk een dag naar Antwerpen (Thissen et al. 2012).
De Bijenkorf is al sinds de jaren zestig een belangrijke ontmoetingsplek in Oosterend op
Texel (Van Xanten et al. 2011). In 2009 werd het centrum dankzij de inzet van veel vrijwilli-
gers – en de financiële steun van overheden, fondsen en de Texelse veerdienst – uitgebreid
met een nieuwe hal, een vergaderzaal en een medische ruimte, waar een huisarts wekelijks
spreekuur houdt. Ook is er op donderdagochtend gelegenheid om binnen te lopen met
vragen. Of het nu om een loszittende stoeptegel gaat of om een zorgvraag: professionele
krachten en vrijwilligers werken samen om de problemen op te lossen.
In het Noord-Brabantse Oploo bundelden lokale ondernemers, verenigingen en bewoners
in 2008 hun krachten in het initiatief de Graancirkel (zie www.graancirkeloploo.nl), waarin
zij producten en diensten gezamenlijk aanbieden. Daardoor kunnen bezoekers onder meer
speltbrood kopen, oude ambachten zien en door de korenvelden wandelen, waarbij ze de
heemschuur en korenmijten kunnen bekijken die vrijwilligers van de heemkundevereniging
hebben gebouwd. In de zomer van 2013 opende daarbij een avonturenpark, waar kinderen
de natuur en historie van het gebied kunnen beleven. Het park werd onder aanvoering van
een projectbureau ontworpen door kinderen en kwam tot stand dankzij vele vrijwilligers.
Dit zijn sterke staaltjes van sociale vitaliteit, die illustreren hoeveel bewoners voor hun
dorp kunnen betekenen. De voorbeelden illustreren ook de diversiteit aan doelen waar-
voor bewoners zich kunnen inzetten en de manieren waarop ze hieraan vorm kunnen
geven. Dit hoofdstuk heeft tot doel dit meerdimensionale karakter van lokale inzet in
beeld te brengen.
Hierbij gaan we in op verschillen tussen groepen bewoners en tussen bewoners van ver-
schillende dorpstypen. Bij dit laatste hanteren we de in hoofdstuk 1 geïntroduceerde vier-
deling als rode draad en onderscheiden we dus ‘minder mooie afgelegen dorpen’, ‘mooie
afgelegen dorpen’, ‘minder mooie dorpen bij de stad’ en ‘mooie dorpen bij de stad’.
Dit hoofdstuk bespreekt achtereenvolgens drie clusters van doelen waar bewoners zich
voor kunnen inzetten: de algemene leefbaarheid (§ 2.1), hulp aan kwetsbare bewoners
(§ 2.2) en de omgevingskwaliteit (§ 2.3). In elk van deze paragrafen komt ook het onder-
scheid tussen manieren van inzet aan bod, namelijk enerzijds vrijwilligerswerk voor het tra-
ditionele middenveld en verenigingsleven, anderzijds de vaak meer spontane bewonersini-
tiatieven. Als aanvulling hierop gaan we tot slot in op de verschillende rollen die bewoners
bij bewonersinitiatieven kunnen spelen (§ 2.4). Vervolgens vragen we ons af in hoeverre de
inzet van dorpsbewoners zich in dimensies laat samenvatten (§ 2.5).
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Kader 2.1 De analyses
De cijfers die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, komen tot stand volgens een vast patroon.
Ten eerste worden de verschillen tussen de vier typen dorpen in beeld gebracht aan de hand van
de afzonderlijke items en waar mogelijk een samenvattende variabele. Om de representativiteit
te verbeteren, zijn de percentages gewogen voor verschillende kenmerken: sekse, leeftijd, huis-
houdenssamenstelling, etniciteit, inkomen, inkomensbron, landsdeel, de omvang van het dorp
en de nabijheid van de stad. Om de typen dorpen zo zuiver mogelijk met elkaar te vergelijken,
wordt hierbij gecontroleerd voor de omvang van de dorpen; de percentages geven dus de inzet
weer alsof de vier typen dorpen gemiddeld even groot zijn.
Ten tweede worden verschillen getoetst met multivariate regressieanalyses waar de dorpstypen
en de dorpsomvang in opgenomen zijn en waarin wordt gecorrigeerd voor de clustering in het
databestand (zie kader 1.2). De referentiecategorie is hierbij telkens de categorie ‘minder mooie
afgelegen dorpen’. Waar zich bij de samenvattende variabelen verschillen voordoen tussen de
andere typen dorpen wordt dit in de tekst vermeld.
Ten derde vullen we de analyse voor elk van de samenvattende variabelen aan met een reeks van
individuele kenmerken waaronder sekse, leeftijd, huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau,
kerkelijkheid, lichamelijke beperking, automobiliteit en de woongeschiedenis. Verschillen die bij
deze analyses tussen de dorpstypen bestaan, geven verschillen weer die zouden bestaan als de
bewoners van de verschillende dorpstypen op de genoemde kenmerken overeen zouden komen.
We gebruiken de resultaten van deze derde stap ook om een beeld te krijgen van de groepen
bewoners die in de verschillende vormen van lokale inzet deelnemen. De resultaten van zowel de
analyses zonder als met de individuele kenmerken zijn weergegeven in tabel B2.1 in internetbij-
lage B (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

2.1 Inzet voor algemene leefbaarheid

In de publieke ruimte in en om het dorp spelen zich zaken af waar dorpsbewoners in prin-
cipe gezamenlijk van profiteren. Dit kunnen zaken zijn die vooral een praktisch nut hebben,
zoals bij een pinautomaat of een verkeersheuvel, maar vaak staat het sociale nut voorop,
zoals bij het verenigingsleven of een dorpsfeest. Niet zelden zijn het praktische en sociale
nut moeilijk te scheiden, zoals in het geval van een dorpsschool of een gemeenschapshuis.
Een deel van de doelen die door dorpsbewoners en lokale bestuurders onder de ‘algemene
leefbaarheid’ worden gerekend, worden onder beleidsmakers bij hogere overheden en
experts met scepsis bekeken. Zo kan in het behoud van een krimpende dorpsschool of
sportvereniging veel energie gaan zitten, die niet altijd datgene oplevert wat bewoners
hopen te bereiken. Volgens sommige experts kan ‘dorpisme’ – een mentaliteit van waaruit
de bewoners van verschillende dorpen elkaar beconcurreren om leden, leerlingen en subsi-
dies – regionale oplossingen ook bemoeilijken (Hospers en Reverda 2013). Gedacht vanuit
de dwingende kaders van de krimpende overheidsfinanciën en de voortschrijdende schaal-
vergroting in de leefpatronen van dorpsbewoners is er veel te zeggen voor bovenlokale
samenwerking en fusies, maar vanuit het perspectief van dorpsbewoners vormt het eigen
dorp juist een belangrijke motivatie voor inzet (Van Houwelingen et al. 2014).
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2.1.1 Vrijwilligerswerk voor de leefbaarheid
Een manier waarop bewoners actief voor hun leefomgeving zijn, is via vrijwilligerswerk.
Hierbij nemen ze (vaak op regelmatige basis) een taak op zich binnen georganiseerd ver-
band, bijvoorbeeld in een vereniging of een school. Dorpsbewoners doen vaker vrijwilli-
gerswerk dan stedelingen (Steenbekkers en Vermeij 2013) en zijn bovendien langduriger
aan organisaties verbonden (Devilee en de Hart 2006). Dat is geen overbodige luxe, want
dorpsorganisaties en ‑voorzieningen leunen sterker op vrijwilligers dan hun equivalenten
in de stad. Zo worden er op het platteland veel buurtbussen door vrijwilligers gerund,
waarmee ze het schaarse aanbod van openbaar vervoer enigszins compenseren. Ook
sportverenigingen zijn meer afhankelijk van vrijwilligers (Steenbekkers en Vermeij 2013).
Hoewel een vermeende teruglopende bereidheid van bewoners om vrijwilligerswerk te
doen een veelgehoorde zorg op het platteland is (Kamoschinski et al. 2011), is er geen
wetenschappelijke ondersteuning voor een algemene neerwaartse trend (Posthumus et al.
2013; Steenbekkers en Vermeij 2013).
Het meeste vrijwilligerswerk doen dorpsbewoners voor sportverenigingen (zie figuur 2.1).
Tussen vrijwilligers bestaan grote verschillen in de mate waarin ze zich inzetten: 10% van
de sportvrijwilligers is meer dan vier uur per week voor de vereniging in touw, meer dan de
helft doet minder dan een uur per week, waarmee hun inzet zich lijkt te beperken tot een
enkele bardienst of een jaarlijkse schoonmaakdag. Het aandeel van deze vrijwilligers ‘light’
ligt vooral hoog bij de inzet voor scholen, waarschijnlijk omdat de tijdrovende organisatie
op scholen in professionele handen is en niet op de schouders van vrijwilligers rust.
Interessant is ook welke bewoners zich voor de verschillende organisaties inzetten. Dit is
vooral relevant bij de dorpsraad, omdat dit een orgaan is dat alle dorpsbewoners moet
vertegenwoordigen (zie kader 2.2). Hogeropgeleiden zijn voor elk van de vijf soorten orga-
nisaties relatief actief (zie tabel B2.2 in internetbijlage B). Dit geldt, met uitzondering van
de sportverenigingen, ook voor kerkelijke bewoners. Afgezien hiervan zijn er uitgesproken
verschillen in welke groepen welk soort vrijwilligerswerk doen. Zo leunen de scholen vooral
op vrouwelijke vrijwilligers, terwijl sportverenigingen en dorpsraden juist op inzet van
mannelijke vrijwilligers kunnen rekenen. Het vrijwilligerswerk voor scholen gebeurt over-
wegend door ouders van 30 tot 44 jaar oud, terwijl vrijwilligers voor de kerk beduidend
ouder zijn. Vrijwilligers voor sportverenigingen en creatieve verenigingen zijn juist relatief
jong (zie ook Dekker en De Hart 2010).
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Figuur 2.1
Inzet als vrijwilliger voor de leefbaarheid, naar soort organisatie, personen van 15 jaar en ouder (in procen-
ten)a
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a De vraag luidde: ‘Heeft u het afgelopen jaar voor onderstaande organisaties vrijwilligerswerk gedaan?’,
gevolgd door een aantal organisaties en doelen, waarvan hier achtereenvolgens gebruikt: ‘sportvereni-
ging’, ‘kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie’, ‘muziek-, toneel- of hobbyvereniging’, ‘school,
crèche of peuterspeelzaal’ en ‘de dorpsraad of dorpsvereniging’. Indien bevestigend beantwoord, was de
vervolgvraag: ‘Hoeveel uur?’, met de in de legenda genoemde antwoordmogelijkheden.

Bron: scp/cbs (svp’11)

Opvallend is ook het verschil tussen nieuwkomers en bewoners die al langer in het dorp
wonen. In het algemeen doen nieuwkomers minder vaak vrijwilligerswerk voor de leef-
baarheid (zie tabel B2.1 in internetbijlage B), maar dit geldt niet voor alle soorten organisa-
ties (zie tabel B2.2 in internetbijlage B). Voor sport- en creatieve verenigingen zetten
nieuwkomers zich veel minder vaak in dan bewoners die al lang in het dorp wonen, maar
voor de kerk en voor scholen zetten zij zich even vaak in. Voor de dorpsraad lijken nieuw-
komers zich iets minder vaak in te zetten, maar dit verschil is niet significant. De verenigin-
gen die op gezellige vrijetijdsactiviteiten gericht zijn, lijken hiermee een sociale functie voor
de oorspronkelijke kern van de dorpsgemeenschap te vervullen, terwijl de meer functio-
nele organisaties juist een brugfunctie tussen nieuwe en oude bewoners vervullen.
Nu steeds meer dorpsbewoners een regionaal leven leiden, is het niet meer vanzelfspre-
kend dat vrijwilligerswerk in het eigen dorp plaatsvindt. Toch is dit in de praktijk meestal
wel zo. Vrijwilligers voor scholen zijn het meest op het dorp gericht: 76% van hen is alleen
in of om het dorp actief. Vrijwilligers voor creatieve verenigingen zijn het minst op het dorp
gericht (63%). Dat bewoners meestal vrijwilligerswerk in het eigen dorp doen, heeft te
maken met het feit dat vrijetijdsactiviteiten vrij vaak in het eigen dorp plaatsvinden (zie
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hoofdstuk 3). Daarbij gaan activiteiten in het dorp vaker gepaard met vrijwilligerswerk dan
activiteiten buiten het dorp (Vermeij et al. 2014).
Het is niet zo dat de bewoners van afgelegen dorpen meer vrijwilligerswerk doen voor de
leefbaarheid dan dorpsbewoners bij de stad (zie tabel 2.1). Wel doen bewoners van de min-
der mooie dorpen bij de stad relatief weinig vrijwilligerswerk voor kerken en scholen,
waardoor het aandeel bewoners dat er vrijwilligerswerk doet voor de leefbaarheid signifi-
cant lager ligt dan tussen de afgelegen mooie dorpen en de mooie dorpen bij de stad.

Tabel 2.1
Inzet als vrijwilliger (minimaal een uur per week ) voor de leefbaarheid, naar type dorp, personen van 15 jaar
en ouder (in procenten)a

minder mooi 
afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder mooi 
bij stad mooi bij stad totaal

sportvereniging 9 9 9 10 9
kerk 6 7 4* 7 6
creatieve vereniging 4 5 5 7* 5
school 4 4 2* 3 3
dorpsraad 2 3 2 3 2

vrijwilligerswerk voor 
leefbaarheid 22 23 19 24 22

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De vraag luidde: ‘Heeft u het afgelopen jaar voor onderstaande organisaties vrijwilligerswerk gedaan?’,
gevolgd door een aantal organisaties en doelen, waarvan hier achtereenvolgens gebruikt: ‘sportvereni-
ging’, ‘kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie’, ‘muziek-, toneel- of hobbyvereniging’, ‘school,
crèche of peuterspeelzaal’ en ‘de dorpsraad of dorpsvereniging’. Indien bevestigend beantwoord, was de
vervolgvraag ‘Hoeveel uur?’, met vijf antwoordmogelijkheden.

Bron: scp/cbs (svp’11)

Kader 2.2 Wie vertegenwoordigen de dorpen?
Terwijl de gemeenten door fusies op steeds grotere afstand van de bewoners komen te staan,
moeten ze door decentralisatie en bezuinigingen tegelijkertijd steeds meer op zoek naar samen-
werking met burgers. In deze veranderende verhouding tussen gemeenten en bewoners kunnen
dorpsraden een belangrijke rol vervullen (Loots et al. 2013). Van oudsher hebben dorpsraden
vooral de functie om de belangen van bewoners bij de gemeente te vertegenwoordigen (Blijdorp
2008). Steeds meer worden dorpsraden ook platforms waar bewoners, al dan niet gesteund door
gemeenten, proberen onderling een visie te formuleren op het dorp en tot plannen en acties te
komen (Kamoschinski et al. 2011, Vermeij en Steenbekkers 2011).
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Omdat dorpen vaak als een natuurlijke entiteit ervaren worden, slagen dorpsraden er beter dan
wijkraden in om hun achterban te vertegenwoordigen (Loots et al. 2013). Zoals bij elk vertegen-
woordigend orgaan is de representativiteit van dorpsraden een heikel punt. In afzonderlijke dor-
pen komt het voor dat bepaalde groepen bewoners domineren, waardoor andere afhaken (Loots
et al. 2013). Dit heeft als gevolg dat de dorpsraad de meningen en belangen van deze bewoners
niet vertegenwoordigt en het draagvlak voor besluiten van de dorpsraad wankel is (Moerkamp et
al. 2013).
Als we kijken naar welke bewonersgroepen zich in het algemeen inzetten als vrijwilliger voor de
dorpsraad, zien we dat ze geen representatieve afspiegeling van de dorpsbevolking vormen (zie
tabel B2.2 in internetbijlage B). In vergelijking met degenen die ze vertegenwoordigen, zijn dorps-
raadvrijwilligers vaker man, hoogopgeleid en kerkelijk. Bovendien zijn jongeren ondervertegen-
woordigd: terwijl maar 1% van de bewoners van 15-29 jaar vrijwilliger is voor de dorpsraad, ligt
dit percentage onder oudere groepen duidelijk hoger. Van de bewoners van 75 jaar en ouder is
zelfs nog 3% vrijwilliger voor een dorpsraad. Dorpsraadvrijwilligers zijn bovendien diepgeworteld
in het dorpsleven: degenen die zich inzetten voor de dorpsraad doen veel vaker ook nog vrijwilli-
gerswerk voor een sportvereniging, creatieve vereniging, school of kerk (45%) dan degenen die
geen vrijwilligerswerk doen voor de dorpsraad (19%). De grote betrokkenheid blijft overigens niet
beperkt tot het dorp. Van de dorpsraadvrijwilligers is een groter deel van plan bij de volgende
landelijke verkiezing te gaan stemmen (96%) dan van degenen die geen vrijwilligerswerk voor de
dorpsraad doen (87%).
Belangrijker dan de kenmerken van de dorpsraadvrijwilligers zijn hun meningen over wat er met
het dorp moet gebeuren. Om na te gaan in hoeverre de mening van dorpsraadvrijwilligers in het
algemeen afwijkt van de mening van degenen die ze vertegenwoordigen, werd respondenten
gevraagd in hoeverre ze een aantal onderwerpen belangrijk voor hun dorp vinden. Het gaat om
de doelen die in dit hoofdstuk ook besproken worden in verband met bewonersinitiatieven (zie
§ 2.1.2 en § 2.3.2). In dit kader gebruiken we niet de informatie over wat bewoners voor deze
doelen doen, maar de informatie over het belang voor hun dorp dat ze aan deze doelen hechten.
Dorpsraadvrijwilligers blijken de meeste zaken belangrijker te vinden dan bewoners die zich niet
inzetten voor de dorpsraad (zie tabel B2.3 in internetbijlage B). Dit is niet verwonderlijk, want het
belang dat ze aan hun woonomgeving hechten, zal een motivatie voor hun inzet vormen. Opmer-
kelijker is dat de dorpsraadvrijwilligers een iets andere prioritering hebben dan anderen. Over de
belangrijkste zaken zijn ze het echter eens: voor beide groepen zijn ‘een veilige verkeerssituatie’,
‘een net en schoon dorp’ en ‘een school in het dorp’ de belangrijkste doelen. Bij dorpsraadvrijwil-
ligers staan ‘ontmoetingsgelegenheden voor ouderen’ en ‘het organiseren van activiteiten in het
dorp’ duidelijk hoger op de wensenlijst dan bij andere bewoners. Voor degenen die geen vrijwilli-
gerswerk doen voor de dorpsraad zijn ‘natuur en landschap rond het dorp’, ‘een buslijn of ver-
voersdienst’ en ‘een wandel- of fietspad rond het dorp’ juist relatief belangrijker. Het beeld dat
hiermee naar voren komt, is dat de dorpsbewoners die hun dorp vertegenwoordigen in de dorps-
raad iets sterker aan de sociale aspecten van het dorpsleven hechten, terwijl de bewoners die ze
vertegenwoordigen naar verhouding iets meer waarde aan omgevingskwaliteiten hechten.

2.1.2 Bewonersinitiatieven voor de leefbaarheid
Om deelname aan bewonersinitiatieven te meten, kregen respondenten achttien doelen
voorgelegd, met als vraag of ze zich hiervoor in het afgelopen jaar hadden ingezet, ‘al is het
alleen maar door middel van het zetten van een handtekening’. De aanvankelijke opzet
was hierbij initiatieven te kunnen onderscheiden op de drie terreinen die hier afzonderlijke
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bekeken worden (algemene leefbaarheid, hulp aan kwetsbare medebewoners en de
omgevingskwaliteit). De initiatieven ten bate van kwetsbare medebewoners bleken echter
dusdanig sterk samen te hangen met de algemenere leefbaarheidsdoelen dat ze niet zinvol
onderscheiden kunnen worden. De bewonersinitiatieven die betrekking op de omgevings-
kwaliteit van het dorp en omgeving hebben, komen wel afzonderlijk aan de orde (§ 2.3.2).

Tabel 2.2
Deelname aan leefbaarheidsinitiatieven, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

een net en schoon dorp 20 22 17 21 20
een veilige verkeerssituatie 20 20 19 20 20
het organiseren van activiteiten in het dorp 
(bv. een dorpsfeest of een evenement) 17 21* 17 18 19
een plek of activiteiten waarbij jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten 11 12 9 9 10
een plek of activiteiten waarbij ouderen 
elkaar kunnen ontmoeten 8 10 7 9 9
behoud of oprichten winkel in het dorp 7 8 7 8 8
behoud of oprichten school in het dorp 8 9 6 8 8
een nieuw of beter gemeenschapshuis 5 8* 4 6 6
bouw van nieuwe woningen 5 6 6 5 6
opzetten of behoud buslijn of vervoers-
dienst 6 6 5 6 6
vergroten van mogelijkheden voor lokale 
ondernemers 5 5 4 5 4
het voorkomen dat woningen worden 
gesloopt (zonder dat er nieuwe voor in de 
plaats komen) 3 3 3 3 3

deelname aan een leefbaarheidsinitiatiefb 39 43* 39 41 41

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De vraag luidde: ‘Hieronder staan een aantal dingen waarvoor dorpsbewoners zich wel eens inzetten om
hun dorp te verbeteren. Wilt u aangeven voor welke doelen u zich de afgelopen twaalf maanden zelf
inzette, al is met maar door het zetten van een handtekening?’, gevolgd door een aantal doelen.

b Deelname aan minimaal een van de hiervoor genoemde initiatieven (Kuder-Richardson = 0,84).

Bron: scp/cbs (svp’11)

Als bewoners deelnemen aan een initiatief om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren,
gaat het hun het vaakst om een net en schoon dorp, verkeersveiligheid of om het organise-
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ren van sociale activiteiten (zie tabel 2.2). De groep die aan bewonersinitiatieven gericht op
de leefbaarheid deelneemt, vertoont gelijkenis met de groep die hiervoor vrijwilligerswerk
doet: mannen, hogeropgeleiden, bewoners die regelmatig een kerk bezoeken en bewoners
met kinderen nemen vaker deel dan anderen en nieuwe bewoners juist minder (zie tabel
B2.1 in internetbijlage B). Een verschil is dat jongeren niet voor andere leeftijdsgroepen
onderdoen in het vrijwilligerswerk, maar duidelijk wel in hun deelname aan bewonersini-
tiatieven.
Ook anders dan bij vrijwilligerswerk is dat bewoners van mooie afgelegen dorpen meer aan
initiatieven deelnemen dan bewoners van de minder mooie dorpen. Het verschil is echter
niet zo groot en komt alleen naar voren in twee afzonderlijke doelen: ‘activiteiten in het
dorp’ en ‘een nieuw of beter gemeenschapshuis’.

2.2 Hulp aan kwetsbare dorpsgenoten

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) proberen veel gemeenten
en welzijnsinstellingen ook buren en buurtgenoten bij het welzijn van kwetsbare bewo-
nersgroepen te betrekken. Nu bezuinigingen in de zorg merkbaar worden, wordt het wel-
zijn van hulpbehoevende Nederlanders afhankelijker van degenen om hen heen.
Menig dorpsbewoner ervaart het eigen dorp als bijzonder hulpvaardig en de bereidheid
van buren om elkaar te helpen, is voor velen een belangrijk pluspunt van het dorpsleven
(Simon et al. 2007). Ondersteuning voor het beeld dat dorpsbewoners bijzonder veel voor
elkaar over hebben, is echter mager (Mollenhorst et al. 2005; Steenbekkers en Vermeij
2013; Thomése 1998). Hoewel jong en oud op het platteland onderling meer contacten
hebben dan in de stad (Vermeij 2010), laat onderzoek in Gelderland zien dat de lokale
steunnetwerken van ouderen in dorpen verslechteren (Thissen 2011).
Hulp aan kwetsbare medebewoners kan via vrijwilligersorganisaties geleverd worden,
maar kan ook vorm krijgen in informele initiatieven door dorpsbewoners. Hoewel het aan-
tal bewonersinitiatieven waarmee Nederlanders hulpbehoevende bewoners meer dan
alleen maar gezelligheid bieden nog beperkt is (Mensink et al. 2013), zijn er indrukwek-
kende voorbeelden van dorpen waar bewoners zelf gezamenlijk een zorgcoöperatie opzet-
ten. Hoewel dit een nieuwe ontwikkeling is, grijpt deze zorgzame vorm van sociale vitaliteit
ook terug op beelden van een traditionele dorpssamenleving. Een bewoonster van het
Brabantse Esbeek licht het ontstaan van de zorgcoöperatie in het dorp als volgt toe: ‘Wij
hebben hier nog het nabuurschap’ (Van Xanten et al. 2011: 18). Het ligt dan ook in de lijn
van de verwachtingen dat juist deze vorm van sociale vitaliteit in het afgelegen dorpen
vaker zal voorkomen.

2.2.1 Hulpverlenend vrijwilligerswerk
Volgens schattingen zetten in totaal ongeveer 450.000 Nederlanders zich vrijwillig in via
zorginstellingen of organisaties zoals de Zonnebloem en Humanitas (Scholten et al. 2011),
wat neerkomt op minder dan 4% van de volwassen Nederlanders. Het aandeel dat in vra-
genlijsten aangeeft vrijwilligerswerk in de zorg te doen, ligt echter hoger, mogelijk omdat

3 5 v e r s c h i l l e n d e  v o r m e n  v a n  l o k a l e  i n z e t



dat deze mensen ook vrijwilligerswerk in informele verbanden meerekenen (De Boer en De
Klerk 2013). Volgens het huidige onderzoek doet ruim 10% van de plattelandsbewoners
vrijwilligerswerk bij ‘een organisatie die hulp biedt aan mensen die kampen met ouder-
dom, ziekte of een beperking’ (zie figuur 2.2). Ook hier zijn er grote verschillen in de tijd die
vrijwilligers besteden: maar de helft van het totale aantal vrijwilligers zet zich een uur per
week of meer in voor dit doel.

Figuur 2.2
Inzet als vrijwilliger voor een organisatie die hulp biedt aan mensen die kampen met ouderdom, ziekte of
een beperking, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a
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a De vraag luidde: ‘Heeft u het afgelopen jaar voor onderstaande organisaties vrijwilligerswerk gedaan?’,
gevolgd door een aantal organisaties en doelen, waarvan hier gebruikt: ‘organisatie voor hulp aan men-
sen die kampen met ouderdom, ziekte of een beperking’. Indien bevestigend beantwoord, was de ver-
volgvraag: ‘Hoeveel uur?’, met de in de legenda genoemde antwoordmogelijkheden.

Bron: scp/cbs (svp’11)

Net als bij de inzet voor de algemene leefbaarheid van het dorp zijn de bewoners die regel-
matig een kerk bezoeken het meest geneigd vrijwillige hulp aan kwetsbare groepen te ver-
lenen en nieuwe bewoners iets minder (zie tabel B2.1 in internetbijlage B). Afgezien daar-
van is het een heel andere groep. Het zijn niet de mannen, maar de vrouwen die zich op
deze manier inzetten en niet de gezinnen met kinderen, maar de bewoners die wat ouder
zijn. Anders is ook dat het niet hogeropgeleiden zijn die zich het vaakst op deze manier
inzetten, maar bewoners met een middelbare opleiding. Ook doen bewoners met weinig
financiële middelen vaker hulpverlenend vrijwilligerswerk. Het gegeven dat het relatief
kwetsbare bewoners zijn die deze vorm van hulp verlenen, komt overeen met eerder
onderzoek en heeft veel te maken met het feit dat wederkerigheid belangrijk is bij het ont-
staan van hulprelaties (Linders 2010; Kanne et al. 2013). Dorpsbewoners rond de stad doen
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iets vaker vrijwilligerswerk voor hulpverlenende organisaties dan bewoners van afgelegen
dorpen (alleen significant onder de mooie dorpen).

Tabel 2.3
Inzet als vrijwilliger (minimaal een uur per week) voor hulp aan kwetsbare bewoners, naar type dorp, perso-
nen van 15 jaar en ouder (in procenten)a, b

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

hulp aan mensen die kampen met 
 ouderdom, ziekte of een beperking 4 4 6 6 5

a De vraag luidde: ‘Heeft u het afgelopen jaar voor onderstaande organisaties vrijwilligerswerk gedaan?’,
gevolgd door een aantal organisaties en doelen, waarvan hier gebruikt: ‘organisatie voor hulp aan men-
sen die kampen met ouderdom, ziekte of een beperking’. Indien bevestigend beantwoord, was de ver-
volgvraag ‘Hoeveel uur?’

b Verschillen werden getoetst gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclusterde datastructuur (p < 0,05).

Bron: scp/cbs (svp’11)

2.2.2 Burenhulp
Een informele manier waarop dorpsbewoners aan het welzijn van hulpbehoevende mede-
bewoners kunnen bijdragen, is door middel van burenhulp. Hoewel de onderlinge nabij-
heid het buren gemakkelijk maakt elkaar in de gaten te houden en waar nodig te helpen,
blijft hulp tussen buren meestal beperkt tot de kleinere en wederkerige diensten (Wellman
en Wortley 1990). Hierbij speelt mee dat buren elkaars privacy willen respecteren en hulp-
behoevende bewoners hun relatie met de buren niet willen belasten (Blokland-Potters
1998; Linders 2010). Om barrières als deze weg te nemen, wordt gezocht naar manieren om
burenhulp te organiseren, bijvoorbeeld door vraag en aanbod met behulp van digitale sys-
temen samen te brengen (De Bruin en Blauw 2008; De Haan 2012).
De bereidheid van bewoners om burenhulp te verlenen, meten we aan de hand van
vier stellingen die variëren van een kleine gunst tot redelijk intensieve hulp (zie tabel 2.4).
Omdat kwetsbare bewonersgroepen weinig hebben aan buren die alleen maar de planten
willen verzorgen tijdens vakanties, vatten we de vier items samen met het onderscheid
tussen bewoners die elk van de vier diensten beslist aan een bekende in de buurt zouden
willen verlenen (of dat al doen) en de overige bewoners die minder ver willen gaan.
De groep bewoners die tot verregaande burenhulp bereid is, lijkt sterk op de groep die
hulpverlenend vrijwilligerswerk via een organisatie doet. Vrouwen, bewoners die regelma-
tig naar de kerk gaan en bewoners die financiële beperkingen ondervinden, zijn vaker
bereid buren te helpen dan anderen. Jongeren zijn minder bereid tot burenhulp, maar
degenen die burenhulp willen verlenen, zijn over het algemeen wel iets jonger dan de vrij-
willigers. En het opleidingsniveau is lager: terwijl vooral middelbaar opgeleide dorpsbewo-
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ners hulp via een organisatie verlenen, doen lageropgeleiden niet voor hen onder in buren-
hulp. Hogeropgeleiden verlenen duidelijk minder burenhulp.
Anders dan bij het hulpverlenende vrijwilligerswerk zijn bewoners van de mooie afgelegen
dorpen het vaakst bereid tot het verlenen van verregaande burenhulp (zie tabel 2.4). Ook
nu zijn de verschillen klein.

Tabel 2.4
Bereidheid tot burenhulp, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten ‘zou ik beslist doen’
of ‘dat doe ik al’)a

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

voor de post of de planten zorgen 67 72* 69 71 70
af en toe de boodschappen doen 52 59* 54 57 56
helpen met huishoudelijk werk of kleine 
Klusjes in en om het huis 33 35 31 32 33
vaak de boodschappen doen 22 25* 21 21 22

bereid tot verregaande burenhulpb 16 19* 15 15 16

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De vraag luidde: ‘Zou u een bekende uit uw buurt op de volgende manieren helpen als dat nodig was?’
met als antwoordopties: ‘zou ik beslist niet doen’, ‘zou ik waarschijnlijk niet doen’, ‘zou ik waarschijnlijk
doen’, ‘zou ik beslist doen’, ‘dat doe ik al’ en ‘dat kan ik niet’.

b Van bereidheid tot verregaande burenhulp wordt gesproken als iemand elk van de vier genoemde dien-
sten ‘beslist zou doen’ of ‘al doet’ (Kuder-Richardson = 0,76).

Bron: scp/cbs (svp’11)

2.3 Inzet voor omgevingskwaliteit van de woonomgeving

Hoewel initiatieven op het gebied van de omgevingskwaliteit het schaalniveau van de
buurt meestal overstijgen, spelen omwonenden vaak een belangrijke rol bij veranderingen
in het landschap, de natuur en het cultureel erfgoed. Zij kunnen bijvoorbeeld het initiatief
nemen om een wandelpad aan te leggen of protesteren tegen voorgenomen veranderin-
gen (Buijs et al. 2012).
Het is plausibel te verwachten dat bij de inzet voor de omgevingskwaliteit vooral de fraai-
heid van de omgeving een belangrijke rol zal spelen (De Bakker en Van Koppen 2009). Ten
eerste omdat een mooie omgeving bewoners zal aantrekken die binding met de natuur,
het landschap en cultureel erfgoed in hun omgeving hebben, wat hen kan motiveren tot
inzet. Ten tweede biedt een mooie ligging meer gelegenheid tot inzet. In een dorp nabij
een natuurgebied en met een historische dorpskern is meer te doen voor bescherming en
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behoud van de omgevingskwaliteit en rond deze amenities zullen medebewoners zich vaak
al hebben georganiseerd.

2.3.1 Vrijwilligerswerk voor de omgevingskwaliteit
Hoewel het aantal leden van natuur- en milieuorganisaties daalt, is het aantal Nederlan-
ders dat via een organisatie vrijwilligerswerk voor natuur doet groeiend (Buijs et al. 2012).
Toch is, in vergelijking met vrijwilligerswerk voor andere doelen, maar een klein deel van
de bewoners actief voor de omgevingskwaliteit van de omgeving (zie figuur 2.3). Terwijl
ruim 20% van de dorpsbewoners vrijwilligerswerk voor een sportvereniging doet, verricht
maar 7% van de plattelandsbewoners vrijwilligerswerk voor de natuur in de eigen omge-
ving. Een aanzienlijk deel van deze vrijwilligers besteedt dusdanig weinig tijd aan het
vrijwilligerswerk dat het zou kunnen gaan om een incidentele deelname aan door natuur-
organisaties georganiseerde evenementen zoals de Internationale Vogelteldag of de
Nationale Boomfeestdag. Voor de geschiedenis van het dorp of de regio zet maar 4% zich
vrijwillig in. Gezien het kleine aandeel vrijwilligers leggen we de lat in dit geval lager dan bij
de eerder beschreven vormen van vrijwilligerswerk en rapporteren we in het vervolg niet
het aandeel bewoners dat minimaal een uur per week vrijwilligerswerk doet, maar het deel
dat minimaal een uur per maand vrijwilligerswerk doet.
Meer nog dan bij de vrijwilligers die zich voor de algemene leefbaarheid inzetten, zijn het
overwegend mannen en hogeropgeleiden die zich voor de omgevingskwaliteit van hun
omgeving inzetten. Ook kerkelijkheid draagt weer bij, al is het iets minder sterk dan bij de
andere vormen van inzet. Net als hulpverlenende vrijwilligers zijn deze vrijwilligers relatief
oud (gemiddeld 56 jaar).
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Figuur 2.3
Inzet als vrijwilliger voor de omgevingskwaliteit van de omgeving, personen van 15 jaar en ouder (in pro-
centen)
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a De vraag luidde: ‘Heeft u het afgelopen jaar voor onderstaande organisaties vrijwilligerswerk gedaan?’,
gevolgd door een aantal organisaties en doelen, waarvan hier achtereenvolgens gebruikt: ‘landschap,
natuur of milieu in uw omgeving’ en ‘geschiedenis van uw dorp of regio’. Indien bevestigend beant-
woord, was de vervolgvraag ‘Hoeveel uur?’, met de in de legenda genoemde antwoordmogelijkheden.

Bron: scp/cbs (svp’11)

Tegen de verwachting in doen bewoners van de afgelegen dorpen met een mooie ligging
niet vaker vrijwilligerswerk voor de omgevingskwaliteit dan de bewoners van de afgelegen
dorpen met een minder mooie ligging (zie tabel 2.5). Bij de dorpen rond de stad is er wel
verschil in de verwachte richting: bewoners van de mooie dorpen zetten zich meer in voor
de omgevingskwaliteit dan de bewoners van de minder mooie dorpen.
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Tabel 2.5
Inzet als vrijwilliger (minimaal een uur per maand) voor de omgevingskwaliteit, naar type dorp, personen
van 15 jaar en ouder (in procenten)a, b

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

landschap, natuur of milieu in uw 
 omgeving 3 4 3 4 4
geschiedenis van dorp of regio 2 2 1 2 2

vrijwilligerswerk voor omgevingskwaliteit 5 5 4 6 5

a De vraag luidde: ‘Heeft u het afgelopen jaar voor onderstaande organisaties vrijwilligerswerk gedaan?’,
gevolgd door een aantal organisaties en doelen, waarvan hier gebruikt: ‘landschap, natuur of milieu in
uw omgeving’ en ‘geschiedenis van uw dorp of regio’. Indien bevestigend beantwoord, was de vervolg-
vraag: ‘Hoeveel uur?’

b De verschillen werden getoetst gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclusterde datastructuur (p < 0,05).

Bron: scp/cbs (svp’11)

2.3.2 Initiatief voor omgevingskwaliteit
Ook initiatieven waarmee bewoners – al dan niet samen met andere partijen – aan de
omgevingskwaliteit bijdragen, lijken in opkomst. Het gaat daarbij vaak niet alleen om het
aangenamer maken van de omgeving met het oog op recreatie, maar ook om het verduur-
zamen van de omgeving. Zo signaleert het Planbureau voor de Leefomgeving ‘een ener-
giek platteland waarin burgers, bedrijven en het maatschappelijke middenveld samen aan
de slag gaan om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen terug te dringen en efficiënter te
maken; om wonen, werken en recreëren op het platteland prettiger te maken en de regio-
nale economie te versterken’ (Farjon en Arnouts 2013: 10).
Ook in dit geval zijn kerkelijke bewoners en bewoners met een hoog opleidingsniveau
vaker betrokken bij bewonersinitiatieven. Net als bij het vrijwilligerswerk op dit gebied zien
we ook bij de bewonersinitiatieven dat deelnemers tot op relatief hoge leeftijd betrokken
blijven. In tegenstelling tot andere vormen van inzet doen nieuwkomers hier niet onder
voor oorspronkelijke bewoners. Dit komt overeen met het beeld dat nieuwe bewoners
sterk bij de omgevingskwaliteiten van het platteland betrokken zijn (Overbeek et al. 2007;
Metaal 2011; Nijhuis et al. 2008).
Opmerkelijk is verder dat betaald werk eerder een positieve bijdrage levert aan deelname
in initiatieven (zowel voor de algemene leefbaarheid als voor de omgevingskwaliteit) dan
een negatieve, zoals het geval is bij vrijwilligerswerk. Mogelijk is de verklaring hiervoor dat
structureel vrijwilligerswerk tijdrovender is dan een marginale betrokkenheid bij een initia-
tief. In dat geval kunnen we verwachten dat de betrokkenheid van werkenden relatief
vluchtig zal zijn. Een andere mogelijkheid is dat het ondernemen van initiatieven beter
aansluit bij wat werkenden belangrijk vinden of bij hun competenties. De gezelligheid die
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vrijwilligerswerk voor een vereniging of andere organisatie biedt, is hun (tegen het licht van
een druk leven) mogelijk minder waard dan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van hun
woonomgeving.

Tabel 2.6
Bewonersinitiatief op gebied van natuur en cultuur, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in pro-
centen)a

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

natuur of landschap rond het dorp 10 13* 10 12 12
het behoud van historische gebouwen 6 9* 6 9* 8
een wandel- of fietspad rond het dorp 7 7 6 8 7
activiteiten in het buitengebied 5 5 3* 6 5
tegen overlast van bedrijven in het 
 buitengebied 5 4 6 5 5
kunst in het dorp 4 5 3* 4 4

deelname aan initiatief voor 
 omgevingskwaliteitb 20 23* 18 24* 22

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De vraag luidde: ‘Hieronder staan een aantal dingen waarvoor dorpsbewoners zich wel eens inzetten om
hun dorp te verbeteren. Wilt u aangeven voor welke doelen u zich de afgelopen twaalf maanden zelf
inzette, al is met maar door het zetten van een handtekening?’, gevolgd door een aantal doelen.

b Deelname aan minimaal een van hiervoor genoemde initiatieven (Kuder-Richardson = 0,71).

Bron: scp/cbs (svp’11)

De verwachting dat bewoners van een mooie omgeving meer voor de omgevingskwaliteit
overhebben, zien we bevestigd in hun bereidheid tot het nemen van initiatieven voor de
omgevingskwaliteit: in de mooie dorpen – zowel afgelegen als bij de stad – vinden meer
initiatieven plaats die gericht zijn op de omgevingskwaliteit dan tussen de minder mooi
gelegen dorpen (zie tabel 2.6). In de bereidheid om vrijwilligerswerk voor deze doelen te
doen, zagen we dit verschil alleen onder de dorpen bij de stad. Ook nu is het verschil tussen
de minder mooie en mooie dorpen rond de stad iets groter dan in de afgelegen dorpen.
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Kader 2.3 Veranderende rurale idylles: initiatieven van nieuwkomers, oudkomers en
oorspronkelijke bewoners

Hoewel het platteland in vele opzichten moderniseerde, hebben veel mensen een romantisch
beeld van het leven op het platteland, dat authentiek, heilzaam en saamhorig zou zijn in contrast
met het onechte, stressvolle, oppervlakkige stadsleven (Short 1991). Dit beeld – ook wel aange-
duid als de ‘rurale idylle’ – vormt een motivatie voor mensen om naar het platteland te verhuizen
en op het platteland te gaan recreëren, en zal daarbij inspireren tot bewonersinzet. Maar niet
iedereen hanteert dezelfde beelden van een rurale idylle. Terwijl veel oudere plattelandsbewo-
ners hun ideaalbeeld vooral in sociale termen zien, hanteren jongere dorpsbewoners en stedelin-
gen een rurale idylle waarin het landschap belangrijker is (Steenbekkers et al. 2008).
Ook nieuwe bewoners zouden andere beelden bij het platteland hebben dan bewoners die er al
langer wonen. Deze beelden zijn bepalend voor hoe zij tegen lokale kwesties aankijken (Smith en
Krannich 2000). Het beeld bestaat dat nieuwe bewoners meer waarde aan omgevingskwaliteiten
zoals rust, ruimte en natuur hechten (Metaal 2011; Nijhuis et al.2008), terwijl oorspronkelijke
bewoners meer waarde hechten aan het sociale leven in het dorp en aan de voorzieningen die ze
hiervoor nodig achten.
Om na te gaan in hoeverre dit klopt, vergelijken we nieuwkomers (tot vijf jaar in het dorp), oud-
komers (zes tot vijftien jaar in het dorp) en oorspronkelijke bewoners (langer dan vijftien jaar in
het dorp) in wat ze belangrijk vinden in hun omgeving en aan welk soort initiatieven ze zelf een
bijdrage leveren. Omdat deze groepen van elkaar verschillen in leeftijd en levensfase, en deze
verschillen niet relevant zijn voor deze vraag, nemen we de leeftijd en de huishoudenssamenstel-
ling in de analyse op. Daardoor krijgen we de verschillen in beeld alsof de drie groepen bewoners
in deze opzichten gelijk zijn (zie tabel B2.4 in internetbijlage B).
De gevonden verschillen bevestigen de verwachting: voorzieningen, woningen en sociale activi-
teiten in het dorp zijn voor oorspronkelijke bewoners duidelijk belangrijker dan voor nieuwko-
mers. Het duidelijkst is het verschil als het om woningen gaat: de helft van de oorspronkelijke
bewoners vindt het belangrijk dat er nieuwe woningen gebouwd worden, tegenover een derde
van de nieuwkomers. Bij de voorzieningen zijn de verschillen kleiner: een basisschool in het dorp
vindt bijvoorbeeld 82% van de oorspronkelijke bewoners belangrijk. Onder nieuwe bewoners is
dit nog altijd 73%. Het is niet zo dat nieuwkomers de leefbaarheid in het algemeen minder
belangrijk vinden: aan een net en schoon dorp en een veilige verkeerssituatie hechten ze evenveel
belang als oorspronkelijke bewoners.
Aan de omgevingskwaliteit van de woonomgeving hechten nieuwkomers juist meer belang dan
oorspronkelijke bewoners. Zo vindt 57% van de oorspronkelijke bewoners het behoud van histo-
rische gebouwen belangrijk; onder nieuwe bewoners is dit 67%. Ook aan natuur en landschap,
wandel- en fietspaden, overlast van bedrijven in het buitgebied en kunst in het dorp hechten
nieuwkomers meer belang.
Rekening houdend met het gegeven dat nieuwe bewoners zich (nog) minder inzetten dan andere
bewoners, zien we de genoemde verschillen terug in wat bewoners doen. Voor voorzieningen,
woningen en sociale activiteiten zetten nieuwe bewoners zich duidelijk minder vaak in dan oor-
spronkelijke bewoners. Voor de omgevingskwaliteit zetten ze zich niet minder in, maar ook niet
meer. Daarop is één uitzondering: nieuw- en oudkomers zetten zich vaker dan oorspronkelijke
dorpsbewoners in voor kunst in het dorp.
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2.4 Rollen bij initiatieven

Wanneer we het tot nu toe over deelname aan initiatieven hadden, keken we naar het
onderscheid tussen bewoners die niet en bewoners die wel aan initiatieven deelnamen, ‘al
was het maar door het zetten van een handtekening’. In de manier waarop mensen bij
initiatieven betrokken zijn, bestaan echter grote verschillen (Hurenkamp en Tonkens 2011;
wrr 2012; Wijdeven et al. 2013).
Naarmate meer zelforganisatie van bewoners verwacht wordt, worden de bezigheden van
actieve bewoners complexer en is het belang van lokale leiders groter. Initiatieven komen
vaak pas tot stand als er draagvlak onder bewoners is, maar ook onder overheden en
instanties, die nodig zijn voor financiering, informatie en vergunningen. Succesvolle lokale
leiders fungeren dus als intermediair tussen de bestuurlijke werkelijkheid van overheden
en instanties en de informele werkelijkheid van dorpsbewoners (Brink et al. 2012; Vermeij
en Steenbekkers 2011), wat hoge eisen aan hun sociale inbedding en hun kwaliteiten stelt
(Beer 2014; O’Brien et al. 1998; Kroehn et al. 2010; Sorensen en Epps 1996).
Wat betreft rollen die bewoners bij initiatieven spelen, onderscheiden we de ‘organisatie’
van bewonersinitiatieven (ofwel het ‘trekken van de kar’), de ‘praktische uitvoering’ en de
‘ondersteuning’. Hoewel bijna de helft van de dorpsbewoners in een bewonersinitiatief
deelnam, gaf maar 10% van de bewoners aan de kar getrokken te hebben. Dat deze ‘initia-
tiefnemers’ of ‘lokale leiders’ in meerdere opzichten als pijlers te beschouwen zijn, blijkt
onder ander uit het gegeven dat ze bij meer verschillende initiatieven betrokken zijn
(gemiddeld 4,4 initiatieven) dan praktische uitvoerders (3,6) en ondersteuners (2,9). Ook
doet 13% van de ‘kartrekkers’ (minimaal een uur per week) vrijwilligerswerk voor de dorps-
raad; een duidelijk groter deel dan van de praktische uitvoerders (3%) en de ondersteuners
(1%).
De profielen van bewoners die de kar trekken, praktisch uitvoeren respectievelijk onder-
steunen, verschillen op een aantal punten (zie tabel B2.5 in internetbijlage B). Jongeren zijn
bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd onder degenen die aan initiatieven deelnemen, maar
dit is vooral het geval bij het organiserende werk van de ‘kartrekkers’. Ouderen blijven
vooral achter als het gaat om de praktische uitvoering, terwijl gezinnen met kinderen zich
juist wél vaak met de praktische uitvoering van initiatieven bezighouden. Een hoog oplei-
dingsniveau draagt bij aan de inzet voor initiatieven in alle rollen, maar het verband met
opleiding is vooral sterk als het om de organiserende rol gaat: hoewel 27% van de dorps-
bewoners hogeropgeleid is, geldt dat voor 41% van de organiserende bewoners.
De woongeschiedenis hangt ook verschillend samen met de drie rollen. Voor de onder-
steunende betrokkenheid bij initiatieven speelt de woongeschiedenis geen duidelijke rol.
Voor de praktische hulp volgt het verband het inmiddels vertrouwde patroon: hoe langer
bewoners in het dorp wonen, hoe meer ze praktisch bijdragen. Voor de organiserende rol
geldt dat bewoners die zes tot vijftien jaar in het dorp wonen zich iets vaker inzetten dan
bewoners die al hun hele leven in het dorp wonen. Hun sterke betrokkenheid bij de organi-
satie van initiatieven heeft te maken met hun gunstige leeftijd en hoge opleidingsniveau.
Dit komt overeen met eerdere observaties dat nieuwkomers een verrassende leiderschaps-
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rol kunnen aannemen in de dorpen, waarbij ze zaken van de grond weten te krijgen die
zonder hun vaardigheden en netwerken moeilijk waren geweest (Kalantaridis 2010; Van
der Ziel 2003).
Zowel bij de initiatieven gericht op leefbaarheid (zie tabel 2.2) als die gericht op de om-
gevingskwaliteit (zie tabel 2.6) zagen we dat bewoners van de mooie afgelegen dorpen zich
vaker door middel van bewonersinitiatieven inzetten. Hier zien we dat dit verschil vooral
bestaat in het ondersteunen van bewonersinitiatieven. In de praktische uitvoering onder-
scheiden de bewoners van de mooie afgelegen dorpen zich wel van de mooie en minder
mooie dorpen bij de stad. In het organiseren van bewonersinitiatief bestaan geen verschil-
len tussen de vier typen dorpen.

Tabel 2.7
Verschillende rollen bij bewonersinitiatieven, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)

minder mooi 
afgelegen mooi afgelegen 

minder mooi 
bij stad mooi bij stad totaal

organisatiea 9 10 10 10 10
praktische uitvoeringb 17 18 14 16 17
ondersteuningc 20 23* 22 23 22

totaal 46 52* 46 49 49

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a Iemand nam deel als ‘organisatie’ als hij of zij deelnam aan een bewonersinitiatief voor minimaal een
van de eerdergenoemde doelen (zie tabel 2.3 en 2.7) of aan een initiatief voor een niet genoemd ‘ander
doel’ én instemde met de stelling ‘u trok de kar (alleen of met anderen) (bijvoorbeeld het maken van
plannen, overleggen met instanties, praten met dorpsbewoners, organiseren van bijeenkomsten)’.

b Iemand had een rol in de ‘praktische uitvoering’ als hij of zij deelnam aan een bewonersinitiatief voor
minimaal een van de genoemde doelen, hierbij niet organiseerde, maar wel instemde met de stelling ‘u
verleende hand- en spandiensten (bijvoorbeeld praktische klussen, onderhoudswerk, verzorgen van eten
en koffie, verspreiden van pamfletten, verzamelen van handtekeningen).

c Iemand verleende ‘ondersteuning’ als hij of zij wel deelnam aan een bewonersinitiatief voor minimaal
een van de genoemde doelen, maar hierbij geen organisatie en ook geen praktische uitvoering voor zijn
of haar rekening nam.

Bron: scp/cbs (svp’11)

2.5 Verschillende vormen van inzet voor lokale doelen?

In dit hoofdstuk passeerden uiteenlopende vormen van lokale inzet de revue. In de groe-
pen die zich voor de drie clusters van lokale doelen op diverse manieren inzetten, waren
duidelijke overeenkomsten te zien, maar ook grote verschillen. Dat de correlaties tussen de
hiervoor onderscheiden vormen van inzet over het algemeen vrij laag zijn (zie tabel 2.8),
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bevestigt dat de ene vorm van inzet de andere niet is en dat de inzet van bewoners dus
over meerdere dimensies varieert.
Het is niet zo dat elk van de op voorhand onderscheiden clusters van indicatoren zinvol
onderscheiden kan worden van elk ander cluster van indicatoren: in drie gevallen bleek de
samenhang dusdanig hoog dat duidelijk werd dat de vormen van inzet sterk verwant zijn.
Ten eerste bestaat er een sterke samenhang tussen de bewonersinitiatieven voor de alge-
mene leefbaarheid en die voor de omgevingskwaliteit: wie aan initiatieven op het ene ter-
rein deelneemt, doet dit ook vaak op het andere terrein. Ten tweede bestaat er een hoge
correlatie tussen de vormen van deelname binnen het terrein van de omgevingskwaliteit:
wie vrijwilligerswerk doet voor natuur, landschap of historie zet zich ook vaak in voor ini-
tiatieven op dit gebied. Ten derde is (in mindere mate) hetzelfde aan de hand binnen het
terrein van de algemene leefbaarheid. Deze verbanden zijn ook terug te vinden in de fac-
toranalyse op individuele items (zie tabel B2.6 in internetbijlage B).

Tabel 2.8
Samenhang tussen vormen van bewonersinzet, personen van 15 jaar en ouder (in tetrachorische correlaties)

algemene leefbaarheid hulp aan medebewoners omgevingskwaliteit
als 
 vrijwilliger initiatief 

als 
 vrijwilliger burenhulp

als 
 vrijwilliger initiatief 

algemene leefbaarheid
 als vrijwilliger
 initiatief 0,38

hulp aan medebewoners
 als vrijwilliger 0,16 0,19
 burenhulp 0,18 0,16 0,22

omgevingskwaliteit
 als vrijwilliger 0,20 0,28 0,14 0,07
 initiatief 0,21 0,71 0,14 0,12 0,62

Bron: scp/cbs (svp’11)

Met het oog op een bondige weergave van onderzoeksresultaten onderscheiden we in het
vervolg van het rapport vier aspecten van lokale inzet (zie kader 2.4 voor operationalisatie).
Om inhoudelijke redenen werd hierbij enigszins van de resultaten van de factoranalyse
afgeweken (zie tabel B2.6 in internetbijlage B). Ten eerste onderscheiden we de drie clus-
ters van doelen waarvoor bewoners zich kunnen inzetten: de algemene leefbaarheid,
burenhulp (hulp via organisaties werd buiten beschouwing gelaten wegens de lage samen-
hang met burenhulp) en de omgevingskwaliteit. Ten tweede onderscheiden we een manier
van inzet, namelijk de rol van initiatiefnemer. Doordat de overheid steeds meer verant-
woordelijkheden aan burgers overdraagt, wordt de leefbaarheid van dorpen steeds meer
afhankelijk van het vermogen van burgers tot zelforganisatie, wat het belang van initiatief-
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nemers en ‘kartrekkers’ doet toenemen (Tonkens en Verhoeven 2011; Van Xanten et al.
2011; wrr 2012).

Kader 2.4 Operationalisatie van vier indicatoren van bewonersinzet
In het vervolg van het rapport beperken we ons tot vier indicatoren van bewonersinzet. Van ‘inzet
voor de algemene leefbaarheid’ is sprake wanneer iemand zich het jaar voorafgaand aan de data-
verzameling minimaal een uur per week inzette als vrijwilliger voor een organisatie met betrek-
king tot de leefbaarheid (kerk, dorpsraad, school, sportvereniging of creatieve vereniging) en/of
praktisch hielp of organiserend werk bij een initiatief gericht op de algemene leefbaarheid ver-
richtte. Op deze manier afgebakend zette 35% van de dorpsbewoners zich in voor de algemene
leefbaarheid.
Als indicator voor ‘hulp aan kwetsbare medebewoners’ beperken we ons tot de bereidheid tot
verregaande burenhulp. De samenhang tussen burenhulp en het hulpverlenende vrijwilligerswerk
via een organisatie (die andere indicator die in hoofdstuk 2 aan bod kwam) is dusdanig zwak dat
het geen zin heeft om ze samen te nemen. Zoals al bleek in tabel 2.6 is 16% van de dorpsbewo-
ners bereid buren en buurtgenoten te helpen met kleine diensten, huishoudelijke hulp en door
regelmatig boodschappen te doen.
Van ‘inzet voor de omgevingskwaliteit’ is sprake wanneer iemand in het jaar voorafgaand aan de
dataverzameling minimaal een uur per maand vrijwilligerswerk deed voor ‘landschap, natuur of
milieu in uw omgeving’ en/of ‘de geschiedenis van uw dorp of regio’ en/of praktisch hielp of
organiserend werk verrichtte voor een bewonersinitiatief gericht op de omgevingskwaliteit van
de omgeving. Dit is in totaal 15% van de dorpsbewoners.
Tot slot wordt iemand beschouwd als ‘initiatiefnemer’ als hij of zij aangaf organiserend werk te
hebben verricht bij een bewonersinitiatief, ongeacht het doel dat hiermee gediend werd. Dit is
10% van de dorpsbewoners. In totaal is 47% van de dorpsbewoners op minimaal een van de vier
hiervoor beschreven manieren actief (of bereid tot burenhulp).

2.6 Tot slot

Dit hoofdstuk liet zien dat bijna de helft van de dorpsbewoners zich voor een lokaal doel
inzet en dat verschillende bewonersgroepen hierbij heel verschillende taken op zich
nemen. Zo was te zien dat sportverenigingen vooral op jonge mannen leunen en dat ook
hogeropgeleide bewoners relatief vaak voor deze verenigingen actief zijn. De hulp aan
kwetsbare bewoners komt uit een heel andere hoek. Zowel burenhulp als hulp via een
organisatie wordt vooral door wat oudere vrouwen geleverd, die het relatief vaak ook zelf
(financieel) moeilijk hebben. Onder de vrijwilligers voor natuur en erfgoed bevinden zich
vrij veel oudere mannen met vaak een hoger opleidingsniveau. Deze verschillen reflecteren
verschillen in wat mensen belangrijk vinden, kunnen en leuk of interessant vinden om te
doen.
Als verschillende groepen bewoners verschillende taken op zich nemen, kan het zijn dat de
bevolkingssamenstelling van een dorp bepalend is voor het soort activiteiten dat in dat
dorp tot stand komt. Zo lijkt het niet waarschijnlijk dat vergrijzing en ontgroening het
voortbestaan van dorpsraden zullen bedreigen, want hiervoor blijven dorpsbewoners tot
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op hoge leeftijd actief, maar is er wel kans dat sportverenigingen en scholen hiervan de
gevolgen ondervinden, niet alleen wat betreft het slinkende aantal leden respectievelijk
leerlingen, maar ook wat betreft inzet van vrijwilligers. Ook is het mogelijk dat een toe-
name van het opleidingsniveau in een dorp ten koste gaat van de inzet voor kwetsbare
bewoners, maar de inzet voor omgevingskwaliteit juist ten goede komt.
Tussen de bewoners van de vier typen dorpen die de rode draad in dit hoofdstuk vormden,
werd slechts een beperkt aantal kleine verschillen gevonden. Een terugkerend patroon is
wel dat de bewoners van mooie afgelegen dorpen in meerdere opzichten meer inzet tonen
dan andere dorpsbewoners. Dit patroon beperkt zich tot de informelere vormen van inzet:
bewoners van de mooie afgelegen dorpen verlenen meer ondersteuning aan bewonersini-
tiatieven, zowel op het gebied van de algemene leefbaarheid als de omgevingskwaliteit.
Daarbij zijn ze vaker bereid hulp aan buren te verlenen.
Ook rond de stad tekent zich verschil af tussen de minder mooie en mooie dorpen, en ook
hier zetten bewoners van de mooie dorpen zich vaker in. Het patroon van die verschillen is
van een iets andere aard: voor de leefbaarheid zijn bewoners van de mooie dorpen rond de
stad vaker actief, maar alleen in het georganiseerde vrijwilligerswerk. Op het terrein van de
omgevingskwaliteit blijkt het verschil het duidelijkst, zowel in het vrijwilligerswerk als in de
initiatieven. Bewoners van de mooie dorpen rond de stad bieden niet meer hulp aan
kwetsbare medebewoners.
Een vraag is nu waarom de gevonden verschillen bestaan. Vormen ze een logisch gevolg
van verschillen in de bevolkingssamenstelling? Of spelen er verschillen mee in de manier
waarop bewoners met hun dorp verbonden zijn? Hoofdstuk 3 gaat in op de lokale binding
van dorpsbewoners, waarna hoofdstuk 4 op zoek zal gaan naar de herkomst van verschil-
len tussen dorpen.
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3 Binding met het dorp

Begin jaren vijftig was de wereld buiten het Drentse Anderen voor bewoners nog ver en
vreemd. Toen een 22-jarige bewoonster een busexcursie met haar toneelvereniging zou
gaan maken, was ze zo zenuwachtig dat ze twee dagen van tevoren begon met aspirine
slikken. Op de dag zelf werd ze ziek en moest ze voortijdig naar huis gebracht worden.
Slechts één dorpsbewoner had een auto, waarmee hij naar zijn werk in Assen reed, en vrij-
wel niemand ging met vakantie. ‘We zeggen altijd dat dit is omdat het moeilijk is met de
boerderij,’ lichtte een bewoner toe, ‘maar als we echt zouden willen, zouden we kunnen.
We zijn tevreden hier en we willen niet weg’ (Keur en Keur 1952: 152).
Niet overal was het dorp een dusdanig afgesloten wereld (zie bv. Brokken 2013), en overal
kwam de buitenwereld sindsdien een stuk dichterbij. Dankzij de auto, krant, radio en tele-
visie (en later internet) verruimde de schaal waarop dorpsbewoners leven en veranderde
het dorp van een wereld op zichzelf in een van de diverse contexten waarin dorpsbewoners
hun leven leiden. Terwijl de binding ooit vanzelfsprekend en veelomvattend was, werd
binding nu een vrije keuze. De samenlevingsvorm van dorpsbewoners veranderde hiermee
van gemeinschaft in gesellschaft (Tönnies 1887) en van een hechte gemeenschap in een com-
munity light (Duyvendak en Hurenkamp 2004). De emotionele intensiteit van de binding van
bewoners aan hun dorp zou hierdoor afnemen (Groot 1989).
Maar er zijn ook tegengestelde bewegingen. Zo gingen mensen meer waarde aan de eigen
woning, tuin en het uitzicht hechten (Van Engelsdorp Gastelaar 2003). Ook de ‘woon-
kwaliteiten’ van de omgeving van de woning – zoals het landschap, veiligheid en de afwe-
zigheid van overlast – werden voor mensen belangrijker (Steenbekkers en Vermeij 2013;
Thissen en Loopmans 2013). Wat betreft de betekenis van de woonomgeving ziet Groot
(1989) tegenover het afnemen van de emotionele intensiteit van dorpsbinding het opko-
mende verschijnsel van het ‘lokale bewustzijn’. Als reactie op toenemende eenvormigheid
zouden bewoners op de ‘opgeheven structurele dorpsgrenzen symbolische grenzen creë-
ren waarbinnen zij (weer) het gevoel krijgen erbij te horen’ (Groot 1989: 114). In het ene
dorp zou dit ‘lokale bewustzijn’ de vorm kunnen krijgen van een carnavalsfeest, in het
andere van een literair festival of een actie tegen ontpoldering. Ook deze symbolische
grenzen kunnen een band tussen dorpsbewoners scheppen. Dat ze – in tegenstelling tot
dorpsbewoners voorheen – vaak zeer bewust kozen voor de plek waar ze wonen, kan hier-
aan bijdragen. Dit lokale bewustzijn is een ‘mentale’ vorm van binding, die onderdeel
vormt van een proces waarmee bewoners betekenis aan hun woonplek geven, en dat
wordt aangeduid als place making (Lupi 2008).
Eerdere studies naar lokale binding vonden plaats in een stedelijke context (Lupi 2008; Van
der Land 2003). In dit hoofdstuk onderzoeken we de eerste onderzoeksvraag: Hoe zijn dorps-
bewoners verbonden met hun lokale omgeving? In navolging van Lupi (2008) en Van der Land
(2003) onderscheiden we hierbij verschillende aspecten van lokale binding. Aan de orde
komen achtereenvolgens de emotionele binding (§ 3.1), functionele binding (§ 3.2), sociale
binding (§ 3.3) en mentale binding (§ 3.4), waarna we nagaan in hoeverre deze aspecten

4 9 b i n d i n g  m e t  h e t  d o r p



van lokale binding daadwerkelijk de dimensies weergeven langs welke lokale binding vari-
eert (§ 3.5).
Net als in hoofdstuk 2 bespreken we de verschillende aspecten van binding aan de hand
van de vier dorpstypen. Omdat bewoners van dorpen nabij een stad voor veel zaken op die
stad gericht zullen zijn, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de lokale binding in dorpen
rond de steden zwakker zal zijn dan in de afgelegen dorpen (Metaal 2011; Nijhuis et al.
2008). Onderzoek laat zien dat een groene omgeving binding tussen bewoners kan verster-
ken (Maas et al. 2009). Daarom verwachten we dat bewoners van dorpen met een mooie
ligging een sterkere lokale binding zullen ervaren dan bewoners van minder mooi gelegen
dorpen.
Vervolgens gaan we in op de tweede onderzoeksvraag: Welke relaties bestaan er tussen de ver-
schillende vormen van lokale binding van dorpsbewoners en hun inzet voor lokale doelen? Vanuit de
beleidswens om lokale inzet te bevorderen, is het relevant om te weten in hoeverre lokale
binding een voorwaarde voor lokale inzet is. Ook is het relevant te weten welke vormen
van lokale binding aan de inzet van bewoners bijdragen.

3.1 Emotionele binding

In de jaren tachtig benoemde Groot (1989: 112) emotionele dorpsbinding al als ‘in wezen
een traditioneel verschijnsel, zij het een verschijnsel dat een zeer hardnekkig bestaan leidt’.
Inderdaad voelen de meeste bewoners zich vandaag de dag nog wel degelijk emotioneel
verbonden met het dorp (zie tabel 3.1). Tegenover de ruime meerderheid die aangeeft zich
wel verbonden te voelen, voelt maar 15% van de dorpsbewoners zich niet verbonden met
het dorp. Ook is maar 17% het niet eens met de stelling ‘het is een dorp naar mijn hart’.
Dat de emoties die bewoners voelen bij hun dorp uiteenlopen, komt naar voren in hun
antwoorden op de open vraag: ‘Wat betekent dit dorp voor u?’ Eén bewoner antwoordt:
‘Alles!’ en een ander zegt: ‘Ik ben er geboren en zou er ook altijd willen blijven wonen.’ Aan
de andere kant van het spectrum antwoordt een bewoner: ‘Je moet toch ergens wonen.’
De emotionele intensiteit is het sterkst in de mooie afgelegen dorpen. In de minder mooie
afgelegen dorpen zijn bewoners juist minder emotioneel gebonden aan hun dorp dan
dorpsbewoners bij de stad.
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Tabel 3.1
Emotionele binding met het dorp, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten ‘(helemaal)
mee eens’)a

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

‘Ik voel me verbonden met het dorp.’ 65 72* 69 68 69
‘Het is een dorp naar mijn hart.’ 50 60* 54 58* 56
‘Ik heb weinig met het dorp.’ 21 1* 19 17* 18

emotionele bindingb 3,6 3,8* 3,7* 3,7* 3,7

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a Antwoordcategorieën waren: ‘helemaal oneens’ (met een waarde van 1), ‘oneens’ (2), ‘niet eens/niet
oneens’ (3), ‘eens’ (4) en ‘helemaal eens’ (5).

b Gemiddelde van de hiervoor genoemde stellingen, waarbij de derde stelling werd omgekeerd.

Bron: scp/cbs (svp’11)

3.2 Functionele binding

Van de manieren waarop bewoners aan het dorp gebonden kunnen zijn, is de functionele
binding het duidelijkst afgenomen in de twintigste eeuw. Door ruimtelijke schaalvergroting
kwamen werk, winkels en andere plekken waar de dagelijkse activiteiten van bewoners
zich afspeelden steeds vaker en verder buiten het dorp te liggen. Door de toegenomen
mobiliteit werd het voor bewoners steeds gewoner om hun keuzes op een regionale schaal
te maken. Als gevolg hiervan heeft het dorp voor sommige dorpsbewoners nauwelijks nog
een functionele betekenis. Een voorbeeld hiervan schetst een vijftiger in de Betuwe. In ant-
woord op de open vraag wat zijn dorp voor hem betekent, schrijft hij: ‘[Het dorp] is voor
mijn werk centraal gelegen in Nederland met goede en snelle aansluiting op belangrijke
autosnelwegen en biedt tegelijkertijd rust, ruimte en veel leefcomfort.’
Voor veel bewoners speelt wel degelijk een deel van de dagelijkse bezigheden zich af in het
dorp. Een Noord-Hollandse dorpsbewoner van in de dertig beschrijft dat zijn dorp diverse
verenigingen, een dorpswinkel en een basisschool heeft: ‘Van dat alles maken wij gebruik
en we voelen ons thuis.’ Het citaat illustreert dat een functionele binding met andere vor-
men van binding samengaat en dat dorpsvoorzieningen dus ook ontmoetingsplekken zijn
die bijdragen aan de sociale netwerken tussen dorpsgenoten en gemeenschapsgevoel
(Völker et al. 2006).

3.2.1 Lange afstanden naar werk en studie
Werk is een belangrijke reden om buiten het dorp te zijn. Hoewel vrouwen op het platte-
land nog altijd minder vaak een betaalde baan hebben dan vrouwen in de stad, maakten ze
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in de afgelopen decennia een sterke inhaalslag (Steenbekkers en Vermeij 2013). Dat bewo-
ners minder dan voorheen aan het dorp gebonden zijn, wordt echter vooral bepaald door-
dat werkgelegenheid zich steeds meer in de grote dorpen en steden concentreerde en
dorpsbewoners steeds verder moesten reizen voor werk. Deze ontwikkeling begon al in de
jaren vijftig, maar ook tussen 1985 en 2011 nam in Nederland de gemiddelde afstand tussen
de woon- en de werkplek nog eens toe van twaalf tot achttien kilometer (KiM 2012). In de
kleine dorpen is dit gemiddeld zelfs meer dan twintig kilometer (Steenbekkers en Vermeij
2013).
Dorpsbewoners werken nauwelijks nog in de directe omgeving van hun woning en het
merendeel van de werkenden werkt meer dan tien kilometer van huis (zie figuur 3.1).
Thuiswerken neemt met 19% alleen in het buitengebied substantiële vormen aan, waarbij
het vaak zal gaan om agrariërs. Studeren doen bewoners op nog grotere afstand van huis.

Figuur 3.1
Afstand tot werk en studie, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a

studie

werk

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

thuis < 1 km 1−5 km 6−10 km 11−29 km > 29 km

a De cijfers hebben betrekking op bewoners met betaald werk (meer dan twaalf uur) respectievelijk bewo-
ners die een opleiding volgen (meer dan twaalf uur).

Bron: scp/cbs (svp’11)

Bewoners van de mooie afgelegen dorpen reizen iets verder naar hun werk (alleen signifi-
cant in vergelijking met mooie dorpen bij de stad) en naar hun studie (alleen in vergelijking
met de minder mooie afgelegen dorpen). Mogelijk is dit het gevolg van een afweging bij de
keuze voor de woonplek, waarbij de bewoners van deze dorpen bereid zijn verder te reizen
omdat ze daar een mooiere omgeving voor terugkrijgen.
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3.2.2 Beperkt gebruik van dorpsvoorzieningen
Dat er in kleine dorpen weinig winkels zijn, komt deels doordat dorpsbewoners er zelf voor
kiezen hun boodschappen in grotere supermarkten buiten het dorp te doen. Toch zijn win-
kels ook in de kleine afgelegen dorpen nog steeds voor bijna de helft (47%) van de dorps-
bewoners een belangrijke plek om buren en buurtgenoten te ontmoeten, gevolgd door
sportverenigingen (40%), basisscholen (30%), dorpshuizen (28%) en cafés (24%) (Steen-
bekkers en Vermeij 2013). Dit betekent niet dat deze voorzieningen ook altijd in het dorp
hoeven te zijn.
Hoewel het merendeel van de dorpsbewoners een of meerdere levensmiddelenwinkels in
het dorp heeft, zijn dorpswinkels voor minder dan de helft van de bewoners de belangrijk-
ste plek voor het doen van boodschappen. Dit geldt ook voor horeca: negen van de tien
dorpsbewoners weet wel een horecagelegenheid in het eigen dorp, maar twee van de drie
bewoners maken vaker gebruik van horeca buiten het eigen dorp.
Omdat de alternatieven in kleine dorpen zo beperkt zijn, worden dorpshuizen – of
gemeenschapsvoorzieningen met andere benamingen – in kleine dorpen door een groter
deel van de bewoners bezocht dan in grote dorpen (Steenbekkers en Vermeij 2013). Toch
maakt maar een klein deel van de dorpsbewoners met enige regelmaat gebruik van zo’n
voorziening (zie tabel 3.2). Dit zijn in toenemende mate ouderen (Steenbekkers en Vermeij
2013). Ook maken oorspronkelijke bewoners vaker gebruik van het dorpshuis dan nieuwe
bewoners (Thissen 2012).
In de mooie afgelegen dorpen maken meer bewoners gebruik van winkels en horecagele-
genheden in het eigen dorp dan in de minder mooie dorpen (zie tabel 3.2). Deze voorzie-
ningen zijn er ook vaker aanwezig (zie ook § 5.3), maar dit is niet de hele verklaring. Ook
wanneer respondenten aangeven dat de betreffende voorziening in het dorp aanwezig is,
maken bewoners in de mooie afgelegen dorpen er vaker gebruik van dan bewoners in de
minder mooie dorpen. Mogelijk is het aanbod niet alleen in aantal maar ook in kwaliteit
van een hoger niveau, bijvoorbeeld doordat recreanten en toeristen voor extra klandizie
zorgen.
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Tabel 3.2
Aanwezigheid en gebruik van dorpsvoorzieningen, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in pro-
centen)

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi bij 
stad

mooi  
bij stad totaal

winkel voor levensmiddelena

aanwezig in het dorp 78 84 77 79 75
gebruik altijd/meestal in eigen dorp 36 45* 34 41 42
idem indien aanwezig 52 60* 50 58 55

café of restauranta

aanwezig in het dorp 87 93* 90 94* 90
gebruik altijd/meestal in eigen dorp 29 39* 29 33 33
idem indien aanwezig 35 42* 32 36 36

dorpshuisb

aanwezig in het dorp 76 78 79 73 76
gebruik maandelijks of vaker 18 19 17 18 18
idem indien aanwezig 24 25 22 26 24

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De vraagstelling luidde: ‘Als u de volgende soort voorzieningen bezoekt, hoe vaak is dat dan in het dorp
waar u woont (of het dichtstbij woont)?’, met als antwoordopties: ‘altijd in het eigen dorp’, ‘meestal in
eigen dorp’, ‘meestal elders’, ‘altijd elders’, ‘die is niet in het dorp’ en ‘deze voorziening bezoek ik nooit’.
Degenen die nooit een winkel voor levensmiddelen (1%), respectievelijk nooit een café of restaurant
(11%) bezoeken, zijn hier buiten beschouwing gelaten.

b Een dorpshuis werd in de vraag omschreven als ‘een gemeenschapshuis (of: dorpshuis, Kulturhus, multi-
functioneel centrum), een gebouw bedoeld voor de dorpsgemeenschap. Bewoners kunnen hier samen-
komen en vaak organiseren verenigingen hier activiteiten. Ook worden er soms voorzieningen aangebo-
den, zoals een kleine bibliotheek, een winkeltje of een medisch spreekuur’. Als bewoners niet weten of er
in hun dorp een gemeenschapshuis is (7%, vooral bewoners buitengebied), is aangenomen dat een der-
gelijke voorziening niet aanwezig is.

Bron: scp/cbs (svp’11)

3.2.3 Vrijetijdsbesteding vaak in het dorp
Voor de activiteiten die dorpsbewoners in hun vrije tijd ontplooien, blijven ze vaker binnen
het dorp. Van bijvoorbeeld degenen die (minimaal twee uur per maand buitenshuis) spor-
ten, doet een derde deel (34%) dit altijd buiten het eigen dorp, sport 28% zowel in en om
als buiten het eigen dorp en sport 38% juist altijd in of om het eigen dorp. Creatieve
hobby’s (zoals muziek maken, toneelspelen of schilderen) vinden nog iets vaker binnen het
dorp plaats en bewoners die regelmatig een kerk bezoeken, zijn hierbij nog sterker op het
dorp gericht: 61% van hen bezoekt uitsluitend een kerk in het eigen dorp.
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Het type dorp maakt hierin weinig verschil (zie tabel 3.3). Vergelijkbaar met de bevindingen
bij het gebruik van voorzieningen zijn de bewoners van de mooie afgelegen dorpen iets
meer op het dorp gericht dan de bewoners van de minder mooie dorpen bij de stad (signi-
ficant bij het sporten en de creatieve hobby’s). De andere twee dorpstypen nemen een
middenpositie in.

Tabel 3.3
Vrijetijdsbesteding in het dorp, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten ‘altijd’ of
‘soms’)

minder mooi 
afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder mooi 
bij stad mooi bij stad totaal

sporten in het dorpa 65 69 64 67 66
creatieve hobby in het dorpb 74 78 68 75 74
kerkgang in het dorpc 79 82 77 83 80

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a Percentage heeft betrekking op de 62% van de bewoners die bij een eerdere vraag aangaf minimaal twee
uur per maand te sporten en vervolgens bij de hier gebruikte vraag antwoordde niet ‘altijd thuis’ te spor-
ten. De hier gebruikte vraag luidde: ‘Als u buitenshuis sport, waar doet u dit normaal gesproken? Rekent
u hierbij uitwedstrijden en dergelijke niet mee’, met als antwoordmogelijkheden: ‘altijd in of om het
dorp’, ‘soms in het dorp, soms elders’, ‘altijd elders’ en ‘ik sport altijd thuis’.

b Percentage heeft betrekking op de 34% van de bewoners die bij een eerdere vraag aangaf minimaal twee
uur per maand te besteden aan ‘creatieve bezigheden (bv. muziek maken, toneelspelen of schilderen)’ en
bij de hier gebruikte vraag dat deze bezigheden niet uitsluitend thuis plaatsvinden. De hier gebruikte
vraag luidde: ‘Als u dit buitenshuis doet, waar doet u dit normaal gesproken? Rekent u hierbij eventuele
optredens en dergelijke niet mee’, met als antwoordmogelijkheden: ‘altijd in of om het dorp’, ‘soms in
het dorp, soms elders’, ‘altijd elders’ en ‘mijn creatieve bezigheden spelen zich altijd thuis af’.

c Percentage heeft betrekking op de 23% van de dorpsbewoners die minimaal maandelijks ‘de kerk (of bv.
de moskee, synagoge of tempel)’ bezoekt. De vraag luidde: ‘Waar was dat hoofdzakelijk?’ met als ant-
woordmogelijkheden: ‘altijd in of om het dorp’, ‘soms in het dorp, soms elders’ en ‘altijd elders’.

Bron: scp/cbs (svp’11)

3.2.4 Vaak buiten het dorp
Vrijwel alle dorpsbewoners komen minimaal wekelijks buiten het dorp of de directe omge-
ving daarvan (96%), een groot deel (42%) zelfs zes of zeven dagen per week. Dit betekent
lang niet altijd dat ze in een stad komen; slechts ongeveer een kwart van de dorps-
bewoners komt drie dagen per week of vaker in een stad, ongeveer evenveel dorpsbewo-
ners komen nog niet maandelijks in een stad.
In de minder mooie dorpen rond de stad komen bewoners iets vaker buiten het dorp dan
in de overige dorpen, wat het beeld van ‘forensendorpen’ bevestigt (zie figuur 3.2). Om
begrijpelijke redenen komen bewoners van dorpen bij de stad ook vaker in een stad
(53% minimaal wekelijks) dan de bewoners van afgelegen dorpen (42%).
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Figuur 3.2
Aantal dagen dat bewoners buiten het dorp respectievelijk in een stad komen, personen van 15 jaar en
ouder (in procenten)a
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a De vraagstellingen luidden: ‘Hoeveel dagen komt u in een normale week ongeveer buiten het dorp (of de
directe omgeving daarvan)?’ en: ‘Hoeveel dagen komt u in een normale week ongeveer in een stad
(denkt u aan een woonplaats met meer dan 50.000 inwoners)?’

Bron: scp/cbs (svp’11)

3.2.5 Gebruik van telefoon en internet
Naast fysieke verplaatsingen bieden ook virtuele verplaatsingen steeds meer mogelijkhe-
den voor een oriëntatie buiten het dorp. Wie verre vriendschappen met de telefoon of
Facebook onderhoudt, zal mogelijk niet zo snel met een nieuwtje of een vraag naar de
buurvrouw lopen. Tussen de dorpen bestaan in dit opzicht slechts kleine verschillen:
dorpsbewoners bij de stad bellen iets vaker dan die van de minder mooie afgelegen dor-
pen. Ook maken de bewoners van de mooie afgelegen dorpen relatief weinig gebruik van
internet om informatie op te zoeken (ten opzichte van de mooie dorpen bij de stad).
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Tabel 3.4
Dagelijks gebruik van ict, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

telefoneren 30 32 34* 34 33
e-mailen, sms’en of chatten 43 42 46 45 44
het volgen van mensen op internet en het 
verspreiden van informatie over uzelf 19 17 20 17 18
het zoeken van informatie op internet 41 38 41 43 40

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De vraag luidde: ‘Hoe vaak doet u in uw vrije tijd de volgende dingen?’, gevolgd door de in de tabel
genoemde items. Antwoordcategorieën waren: ‘nooit’, ‘een keer per week of minder’, ‘enkele keren per
week’, ‘dagelijks, minder dan twee uur’, ‘dagelijks, meer dan twee uur’.

Bron: scp/cbs (svp’11)

3.3 Sociale binding

Bewoners van kleine dorpen hebben meer en hechter contact met buren en buurtgenoten
dan bewoners van grote dorpen of steden (Steenbekkers en Vermeij 2013). Voor een deel
van de bewoners is dit een belangrijk aspect van hun woonomgeving. ‘Het één zijn met
elkaar,’ geeft een Gelderse man van in de zeventig als antwoord op de vraag wat zijn dorp
voor hem betekent. Ook een Friese zestiger waardeert vooral saamhorigheid: zijn dorp
betekent voor hem ‘een fijne plek om te wonen waar mensen nog oprecht in elkaar geïnte-
resseerd zijn en voor elkaar klaar staan’. Een Drentse tiener verwoordt het nog kernachti-
ger: ‘In dit dorp heb ik alles wat belangrijk is: vrienden en voetbal.’
Toch zijn veel plattelandsbewoners blij dat de sociale controle van weleer is afgenomen en
dat ze weinig sociale verplichtingen ervaren (Simon et al. 2007). Net als stedelingen vinden
ze de woning, afwezigheid van verloedering, groen in de buurt en de aanwezigheid van
basisvoorzieningen veel belangrijker dan veel contact hebben met buren en saamhorigheid
(Steenbekkers en Vermeij 2013). In antwoord op de vraag wat hun dorp voor hen betekent,
laten veel respondenten de sociale contacten dan ook buiten beschouwing of ze uiten zich
minder lyrisch. Een veertiger in Zuid-Holland vindt zijn dorp gezellig vanwege de ‘bekende
gezichten’. Een vrouw van in de veertig vindt haar Brabantse dorp een veilige plek om haar
kinderen te laten opgroeien en bovendien heeft ze ‘goed contact met de directe buren’.
Een jonge inwoonster van een Achterhoeks dorpje heeft veel familie in het dorp wonen,
maar toch is het dorp voor haar ‘vooral de plek om bij mijn ouders in te wonen om geld te
sparen voor een eigen huis’.
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3.3.1 De meeste relaties buiten het dorp
Dat lokale contacten voor bewoners in de loop van de tijd minder belangrijk zijn geworden,
zien we terug in de sociale netwerken van bewoners; deze bevinden zich overwegend bui-
ten het dorp (zie tabel 3.5). Van alle bewoners heeft 33% alleen maar goede vrienden bui-
ten het dorp, en van nog eens 32% van de bewoners woont het merendeel van de goede
vrienden buiten het dorp. Bewoners die alleen goede vrienden hebben in het dorp zijn een
zeldzaamheid (5%). Voor kennissen geldt hetzelfde patroon.
De verschillen tussen de typen dorpen zijn klein en nauwelijks significant. Als we de twee
items samen nemen, zien we dat bewoners van de mooie afgelegen dorpen in sociaal
opzicht iets meer op het dorp gericht zijn dan bewoners van de minder mooie dorpen.

Tabel 3.5
Sociale oriëntatie op het dorp, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a

minder mooi 
afgelegen mooi afgelegen 

minder mooi 
bij stad mooi bij stad totaal

goede vrienden 17 19 17 17 18
kennissen 17 19 18 18 19

oriëntatie op het dorpb 2,3 2,4* 2,3 2,3 2,3

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De vragen luidden: ‘Ongeveer hoeveel van uw goede vrienden wonen in of bij het dorp waar u woont (of
het dichtste bij woont)?’ en: ‘Ongeveer hoeveel van uw kennissen wonen in of bij het dorp waar u woont
(of het dichtste bij woont)?’ Antwoordcategorieën waren: ‘die wonen allemaal elders’ (met een waarde
van 1), ‘minder dan de helft woont in het dorp’ (2), ‘de helft woont in het dorp’ (3), ‘meer dan de helft
woont in het dorp’ (4), ‘die wonen allemaal in het dorp’ (5) en ‘ik heb geen goede vrienden’ respectieve-
lijk ‘ik heb geen kennissen’ (3). De percentages geven het aandeel weer dat aangaf dat de goede vrienden
respectievelijk kennissen voor ‘meer dan de helft’ of ‘allemaal’ in het dorp wonen.

b Het gemiddelde van de twee items (Cronbach’s alpha = 0,82).

Bron: scp/cbs (svp’11)

3.3.2 Veel contacten in het dorp
Het feit dat hun belangrijkste vrienden en kennissen buiten het dorp wonen, neemt niet
weg dat de bewoners van kleine dorpen veel waardering voor de omgang tussen dorps-
genoten hebben. Desgevraagd geeft de overgrote meerderheid van de bewoners aan dat
dorpsbewoners elkaar groeten (90%) en dat de meeste dorpsbewoners goed met elkaar
overweg kunnen (79%). Ook lijkt het mee te vallen met de geslotenheid van dorpsgemeen-
schappen: 57% van de bewoners beaamt dat dorpsbewoners nieuwe bewoners snel accep-
teren.
De meeste dorpsbewoners hebben ook heel wat contacten in het dorp (zie tabel 3.6). Dit
bevestigt het beeld dat lokale contacten vaak bestaan uit ‘zwakke’ relaties, met wie men-
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sen relatief oppervlakkig contact hebben (Völker 2009). De bewoners van de mooiere dor-
pen, vooral die welke ook nog afgelegen liggen, hebben meer sociale contacten in het dorp
dan de bewoners van de minder mooie dorpen.

Tabel 3.6
Contacten binnen het dorp, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a

minder mooi 
afgelegen mooi afgelegen 

minder mooi 
bij stad mooi bij stad totaal

goede vrienden 17 19 17 17 18
kennissen 17 19 18 18 19

oriëntatie op het dorpb 2,3 2,4* 2,3 2,3 2,3

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

kent van voornaam (> 20) 74 80* 74 77 77
komt over de vloer (> 5) 68 74* 70 73* 72
kan om hulp vragen (> 5) 43 49* 45 48* 47
bespreekt persoonlijke zaken (> 5) 33 38* 36 37* 36
familieband (> 5) 28 35* 31 33* 32

contactenb 2,7 2,9* 2,8 2,8* 2,8

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De introductie luidde: ‘De volgende vragen gaan over sociale contacten in en rond het dorp waar u woont
(of het dichtstbij woont). (Deze vragen gaan niet over uw eventuele huisgenoten).’ Daarop volgden de
vragen: ‘Ongeveer hoeveel bewoners van het dorp kent u van voornaam?’, ‘Ongeveer hoeveel bewoners
van het dorp komen wel eens bij u over de vloer?’, ‘Met ongeveer hoeveel bewoners van het dorp
bespreekt u wel eens iets persoonlijks?’, ‘Ongeveer hoeveel bewoners van het dorp zou u om hulp kun-
nen vragen (bv. bij een klusje in of om het huis)?’ en: ‘Met ongeveer hoeveel bewoners van het dorp heeft
u een familieband?’ Antwoordcategorieën waren ‘geen’ (1), ‘1 tot 5’ (2), ‘6 tot 20’ (3), ‘21 tot 50’ (4) en
‘meer dan 50’ (5). De percentages geven weer welk deel meer dan twintig dorpsgenoten aangaf (‘kent
van voornaam’) respectievelijk meer dan vijf (overige items).

b Het gemiddelde van de hiervoor genoemde items.

3.4 Mentale binding

Naast de functies die een dorp voor bewoners vervult en de sociale contacten die bewo-
ners er hebben, kan het dorp of de omgeving ervan ook op subjectievere manieren beteke-
nis voor bewoners hebben. Het gaat dan om het ‘lokale bewustzijn’ (Groot 1989), de ‘cultu-
rele binding’ (Lupi 2008) ofwel de ‘mentale binding’ (Van der Land 2003). Terwijl een deel
van de bewoners in hun antwoord laat blijken het dorp vooral als een sociale gemeenschap
te zien (zie § 3.2), heeft voor anderen vooral de fysieke ruimte betekenis: ‘een oase van rust
na een drukke stadse periode met stadse problematiek’, geeft een bewoner van Zuid-
Limburg aan. ‘Het mooiste plekje van Nederland’ is hoe een vijftiger op een Waddeneiland
samenvat wat zijn dorp voor hem betekent. De uiteenlopende antwoorden laten zien dat
mentale binding een breed begrip is.
We onderscheiden hier ten eerste binding met streekcultuur en ten tweede landschappe-
lijke binding. Het eerstgenoemde kan als een traditionele vorm van mentale binding wor-
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den opgevat; het tweede als een opkomende vorm van binding die past binnen het beeld
van een platteland waar de woonkwaliteit steeds belangrijker wordt (Thissen en Loopmans
2013).

3.4.1 Lokale cultuur belangrijker in afgelegen dorpen
Sinds dorpsbewoners op vele manieren in contact met de wereld buiten het dorp en de
regio staan, zijn veel lokale en regionale eigenheden verdwenen of aan het verdwijnen
(Driessen 2012). Maar traditie is dynamisch en er is ook een tegengestelde beweging. Door
modernisering en globalisering zou de behoefte aan lokale verankering en authenticiteit
worden aangewakkerd (Groot 1989; Simon 2005), wat – althans in het begin van de eenen-
twintigste eeuw – zou hebben geleid tot een ‘folklorisering’ van Nederland en een groei-
ende populariteit van regionale popmuziek (Pleij 2001). De waardering van regionale
eigenheid zou daarbij niet tot oorspronkelijke bewoners beperkt blijven, en ook niet tot
recreanten op zoek naar een belevenis, maar bijdragen aan de aantrekkingskracht van het
platteland voor nieuwe bewoners (Nijhuis et al. 2008).
In de kleine dorpen spreekt meer dan de helft van de dorpsbewoners naar eigen zeggen
nog (wel eens) een dialect of streektaal (zie tabel 3.7). Ook het eten van streekgerechten en
het kijken en luisteren naar regionale omroepen zijn vrij populair. Ondanks de populariteit
van regionale popmuziek enkele jaren geleden, luisteren niet zo veel dorpsbewoners naar
muziek die typisch is voor de streek. Voor culturele binding is vooral de afstand tot de stad
bepalend. In afgelegen dorpen nemen bewoners vaker deel aan lokale culturele tradities
en zijn bewoners ook meer gericht op lokale en regionale media. Daarbij zijn de bewoners
van de mooiste dorpen wat meer op de lokale media gericht.

Tabel 3.7
Lokale cultuur en mediagebruik, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

lokale cultuur (‘af en toe’ of ‘vaak’)a

dialect 64 65 52* 54* 59
eten uit de streek 57 58 47* 52* 54
muziek uit de streek 31 33 25* 26* 29

mediagebruik (‘wel eens’)b

kijkt lokale of regionale televisie 66 70* 60* 66 66
luistert lokale of regionale radio 57 59 52* 54 56

lokale tradities en mediagebruikc 2,4 2,5 2,2* 2,3* 2,3

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).
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a De vragen luidden: ‘Hoe vaak spreekt u een lokaal dialect of streektaal? (rekent u hier ook de Friese taal
mee)’, ‘Hoe vaak eet u gerechten of etenswaren die typisch zijn voor de streek?’ en: ‘Hoe vaak luistert u
thuis naar muziek die typisch is voor de streek?’ Antwoordmogelijkheden waren: ‘nooit’ (met een waarde
van 1), ‘zelden’ (2), ‘af en toe’ (3), ‘vaak’ (4), ‘die ken ik niet’ (1). De percentages geven het aandeel weer
dat het genoemde cultuurgoed ‘af en toe’ of ‘vaak’ spreekt, eet of beluistert.

b De vraag luidde: ‘Hoe vaak doet u in uw vrije tijd de volgende dingen?’ gevolgd door (onder meer) de
items ‘het kijken naar een lokale of regionale radiozender’, ‘het luisteren naar een lokale of regionale
radiozender’ en ‘het bezoeken van een plek op het internet voor dorpsbewoners (bv. een digitaal dorps-
plein, een Hyves-groep of een blog voor dorpsbewoners)’. Antwoordmogelijkheden waren ‘nooit’ (met
een waarde van 1), ‘een keer per week of minder’ (2), ‘enkele keren per week’ (3), ‘dagelijks, minder dan
twee uur’ (4), ‘dagelijks, meer dan twee uur’ (5). De percentages geven het aandeel weer dat hierbij mini-
maal ‘een keer per week of minder’ aangaf.

c Gemiddelde van de hiervoor genoemde items exclusief ‘bezoek dorpssite’ (Cronbach’s alpha = 0,75).

Bron: scp/cbs (svp’11)

3.4.2 Landschap en rust belangrijker dan het sociale leven
Terwijl het weidse landschap ooit een vanzelfsprekend decor voor dagelijkse zware arbeid
vormde, is het tegenwoordig een van de meest gewaardeerde aspecten van het landelijke
wonen (Simon et al. 2007); een aspect bovendien dat door verstedelijking steeds schaarser
werd.

Tabel 3.8
Belang aspecten voor woonplezier, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

‘Rust en ruimte.’ 48 55* 51 56* 53
‘Het landschap in mijn omgeving.’ 46 54* 47 55* 51
‘Vrienden en familie in de buurt.’ 29 30 31 31 30
‘Het sociale leven in het dorp.’ 24 27 23 28* 26
‘Hoe het dorp eruitziet.’ 16 20* 14 20* 18

landschappelijke bindingb 3,4 3,5* 3,4 3,5* 3,5

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De vraag luidde: ‘Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor uw woonplezier?’, gevolgd door de in de
tabel genoemde items. Antwoordcategorieën waren: ‘helemaal niet belangrijk’ (met een waarde van 1),
‘niet zo belangrijk’ (2), ‘best wel belangrijk’ (3) en ‘heel belangrijk’ (4). De percentages geven het aandeel
weer dat aangaf het genoemde item ‘heel belangrijk’ te vinden.

b Het gemiddelde belang van ‘het landschap in mijn omgeving’ en ‘rust en ruimte’ (Cronbach’s
alpha = 0,73).

Bron: scp/cbs (svp’11)
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Hoewel doorgaans veel meer aandacht naar het belang van de sociale samenhang uitgaat,
zijn de ‘omgevingskwaliteiten’ van de woonplek voor het woonplezier van dorpsbewoners
belangrijker dan de sociale kwaliteiten (Steenbekkers en Vermeij 2013), zo blijkt ook hier
(zie tabel 3.8). Terwijl maar een kwart van de bewoners het sociale leven in het dorp heel
belangrijk vindt voor het eigen woonplezier, vindt meer dan de helft van de dorpsbewo-
ners ‘het landschap’ respectievelijk ‘rust en ruimte’ heel belangrijk. Niet verrassend zijn de
omgevingskwaliteiten van de dorpen en hun omgeving belangrijker voor de bewoners van
de mooiste dorpen.

3.5 Dimensies van lokale binding

Tot nu toe werden de verschillende indicatoren van lokale binding aan de hand van vooraf
opgestelde categorieën besproken, maar hiermee is niet gezegd dat deze categorieën ook
de dimensies weergeven langs welke de lokale binding van dorpsbewoners varieert. Om
zicht op de werkelijk onderliggende dimensies van lokale binding te krijgen, werd een fac-
toranalyse uitgevoerd op de items die in dit hoofdstuk de revue passeerden. Behalve dat
de factoranalyse recht doet aan de antwoordpatronen van bewoners, biedt dit ook de
mogelijkheid het aantal onderscheiden dimensies terug te brengen tot een overzichtelijk
aantal.
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Tabel 3.9
Vier dimensies van lokale binding (factoren en de items die het hoogst op deze factoren laden)a

factoren items

sociale binding zich verbonden voelen met het dorp
weinig ‘hebben’ met het dorpa

aantal dorpsgenoten dat ‘over de vloer komt’
het dorp ‘een dorp naar mijn hart’ vinden
aantal dorpsgenoten dat iemand ‘kent van voornaam’
aantal dorpsgenoten met wie iemand ‘persoonlijke zaken bespreekt’
aantal dorpsgenoten dat iemand ‘om hulp kan vragen’
belang van ‘het sociale leven in het dorp’
aandeel kennissen in dorp
aandeel vrienden in dorp
aantal familieleden in dorp
belang van ‘vrienden en familie in de buurt’
bezoek café of restaurant in het dorp

culturele binding luisteren naar lokale of regionale radio
luisteren naar muziek uit de streek
kijken lokale of regionale televisie
consumeren van eten uit de streek
dialect spreken 

functionele binding aantal dagen per week buiten het dorpa

aantal dagen per week naar een stada

uren besteed aan werk of studiea

gebruik van telefoon en interneta

boodschappen doen in het dorp
landschappelijke binding belang van ‘landschap in mijn omgeving’

belang van ‘rust en ruimte’
belang van ‘hoe het dorp eruitziet’

a De volledige factoroplossing is opgenomen in tabel C3.1 in internetbijlage C (te vinden via www.scp.nl bij
het desbetreffende rapport).

De resultaten van de analyse (zie tabel 3.9) laten zien dat de vooraf onderscheiden catego-
rieën in grote lijnen terugkomen in de factoren. Op twee punten levert de factoranalyse
nieuwe inzichten op. Ten eerste blijkt dat de emotionele binding nauw verbonden is met
sociale binding en met het belang dat bewoners aan het sociale leven in het dorp hechten;
de betreffende indicatoren vormen samen de eerste factor. Ten tweede blijkt dat indicato-
ren van functionele binding geen geheel vormen. Wel komt er een duidelijke factor naar
voren die weergeeft in hoeverre bewoners zich binnen het dorp ophouden, weinig maat-
schappelijke bezigheden hebben en weinig gebruikmaken van internet en telefoon. Het
gebruik van dorpsvoorzieningen houdt hier geen sterk verband mee. Het bezoek aan lokale
horeca hoort dan ook bij de factor ‘sociale binding’.
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3.6 Verschillen tussen groepen bewoners

Verschillende bewonersgroepen verhouden zich op verschillende manieren tot het dorp.
Hierbij spelen voorkeuren mee, maar ook praktische omstandigheden, zoals de gezond-
heid, het bezit van een auto, een drukke, verre baan of kinderen. Binding aan een dorp is
dan ook maar ten dele een vrije keuze. Op basis van analyses op de vier nieuw geconstru-
eerde factoren van lokale binding beschrijven we hier de lokale binding van twee groepen:
ouderen en nieuwkomers.

3.6.1 Ouder worden en lokale binding
De verschillen tussen bewoners laten een scherp onderscheid zien tussen kansrijke, mobie-
le en gezonde bewoners die zich vaak buiten het dorp begeven, en minder kansrijke, mobi-
ele en gezonde bewoners die vaker in het dorp blijven (zie tabel C3.2 in internetbijlage C te
vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Zo verplaatsen hogeropgeleiden en
werkenden zich veel buiten het dorp, terwijl bewoners die met lichamelijke of financiële
beperkingen kampen functioneel juist sterk aan het dorp gebonden zijn. Ook zijn dorpsbe-
woners in functioneel opzicht sterker gebonden aan het dorp naarmate ze ouder zijn (zie
figuur 3.3). Terwijl twee derde van de jongeren (vrijwel) dagelijks buiten het dorp komt, is
dit onder bewoners van 75 jaar en ouder maar 9%. Toch zijn zelfs de oudste dorpsbewo-
ners niet geheel aan het dorp gekluisterd: bijna 80% van de 75-plussers komt nog mini-
maal wekelijks buiten het dorp.
De sterke functionele binding van oudere bewoners – en in mindere mate ook de sterke
culturele en landschappelijke binding – betekent niet dat ze ook veel contacten in het dorp
hebben. Integendeel: als we inzoomen op de componenten die onder de dimensie ‘sociale
binding’ worden samengevat, zien we dat het relatieve aantal contacten in het dorp welis-
waar met de leeftijd iets toeneemt, maar dat het absolute aantal contacten in het dorp juist
afneemt (zie figuur 3.4). Oudere bewoners raken dus meer op het dorp aangewezen, maar
dit dorp heeft hun minder te bieden. Een inwoonster van eind vijftig van een Gelders dor-
pje verwoordt het als volgt: ‘[Het dorp] heeft veel voor mij betekend, maar doet dat steeds
minder, omdat er nog maar weinig mensen wonen waar ik contact mee heb.’ Dat een deel
van de ouderen zich terugtrekt uit de dorpsgemeenschap waar ze zich steeds minder in
herkennen, komt ook naar voren in andere studies (Van der Meer et al. 2008; Thissen 2011;
Weenink 2009).
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Figuur 3.3
Vier dimensies van lokale binding, naar leeftijd (gestandaardiseerde scores)a

15−29 jaar 30−44 jaar 45−59 jaar 60−74 jaar ≥ 75 jaar
−1

0

1

2

sociale binding culturele binding functionele binding landschappelijke binding

a Gecontroleerd voor opleiding, kerkelijkheid en woongeschiedenis.

Bron: scp/cbs (svp’11)

Het relatieve isolement van ouderen in dorpen is niet zonder negatieve consequenties:
9% van de bewoners van 75 jaar en ouder heeft geen dorpsgenoten die hij of zij om hulp
kan vragen ‘bijvoorbeeld met een klusje in of om het huis’. Dit is meer dan onder jongere
groepen, terwijl juist veel ouderen wel enige hulp kunnen gebruiken. Een derde deel van de
oudere dorpsbewoners is het eens met de stelling ‘veel dorpsbewoners waarderen mij
niet’; duidelijk meer dan het gemiddelde van 11% (zie tabel 5.3). In contrast hiermee staan
de gezinnen. Bewoners van 30-44 jaar hebben juist veel contacten in het dorp én veel con-
tacten erbuiten (zie figuur 3.4), maar hun functionele binding is juist beperkt (zie figuur 3.3).
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Figuur 3.4
Sociale binding, naar leeftijd (in gestandaardiseerde scores)
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Bron: scp/cbs (svp’11)

3.6.2 Nieuwkomers
Toen dorpsbewoners in de jaren zestig en zeventig vrij grote groepen stedelingen naar hun
dorpen zagen komen, ging dit soms gepaard met spanningen, omdat de nieuwe bewoners
zich op een andere manier tot het dorp verhielden (Brunt 1974; Meijering et al. 2007).
Tegenwoordig is het contrast tussen nieuwkomers en de ontvangende dorpsbevolking niet
meer zo scherp (Vermeij en Mollenhorst 2008), maar er zijn nog wel verschillen. Nieuwe
bewoners hechten meer waarde aan de omgevingskwaliteiten, zoals de groene omgeving
van het dorp, terwijl oorspronkelijke bewoners sterker aan de meer praktische en sociale
aspecten hechten (Metaal 2011; Overbeek et al. 2007; Nijhuis et al. 2008).
De geobserveerde verschillen zijn terug te zien in de scores van de bewonersgroepen op de
vier dimensies van lokale binding (zie figuur 3.5). In functioneel opzicht zijn nieuwkomers
minder sterk aan het dorp gebonden dan oorspronkelijke bewoners. Het is niet zo dat ze
meer werken of vaker buiten het dorp komen, maar ze maken wel meer gebruik van ict,
komen vaker in de stad en kiezen vaker voor een supermarkt, café of restaurant buiten het
dorp (zie ook Gardenier et al. 2011; Van Leeuwen 2010). Bewoners die korter in het dorp
wonen, zijn ook in sociaal opzicht minder aan het dorp gebonden. Dit heeft zeker voor een
deel te maken met het feit dat het leggen van contacten tijd kost. Ook de culturele binding
is beperkt onder nieuwe bewoners. Maar hun landschappelijke binding is juist sterk; meer
dan andere bewoners hechten nieuwkomers aan het landschap en de rust en de ruimte.
Overigens volgt het verschil tussen lager- en hogeropgeleiden eenzelfde patroon (zie
kader 3.2).
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Figuur 3.5
Vier dimensies van lokale binding, naar woongeschiedenis (in gestandaardiseerde scores)a
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a Gecontroleerd voor opleiding, kerkelijkheid en leeftijd.

Bron: scp/cbs (svp’11)

3.7 Sociale en culturele binding belangrijk voor inzet

Het is plausibel dat lokale binding bijdraagt aan de motivatie van bewoners om zich in te
zetten. Wie zich verbonden met de woonplek voelt, zal hier immers waarde aan hechten en
wie veel contacten in het dorp heeft, zal het gemakkelijker en leuker vinden om iets met
dorpsgenoten te ondernemen. We gaan hier na in hoeverre de verschillende vormen van
binding gerelateerd zijn aan de verschillende vormen van inzet die in hoofdstuk 2 werden
onderscheiden.
Om een beeld van het belang van de vier dimensies van binding te krijgen, voeren we een
multivariate analyse uit, waarin naast de vier dimensies van binding ook individuele ken-
merken zijn opgenomen (zie tabel 3.10). Kenmerken als leeftijd en opleidingsniveau hou-
den zowel verband met inzet voor lokale doelen als met de lokale binding. Door deze ken-
merken in de analyse op te nemen ‘controleren’ we voor deze kenmerken, wat wil zeggen
dat we de relatie tussen binding en lokale inzet in beeld krijgen onafhankelijk van deze
individuele kenmerken. Als we in een analyse met controlevariabelen bijvoorbeeld een
positief verband tussen sociale binding en de bereidheid tot burenhulp vinden, betekent
dit dat bewoners met een sterke sociale binding meer bereid zijn tot burenhulp dan bewo-
ners met een minder sterke binding, als ze verder dezelfde individuele kenmerken hebben.
Omdat de afhankelijke variabele dichotoom is (wel of geen inzet), rapporteren we de sta-
tistische verbanden in odds ratio’s. Deze maat geeft de verhouding tussen twee getalsver-
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houdingen aan.1 Belangrijk bij de interpretatie van de odds ratio is dat waarden boven de 1
een positief verband aanduiden en waarden onder de 1 een negatief verband.

Tabel 3.10
Relatie tussen lokale binding en bewonersinzet, personen van 15 jaar en ouder (odds ratio)a

inzet voor 
 algemene 
 leefbaarheid burenhulp

inzet voor 
omgevings
kwaliteit initiatief nemen

sociale binding 1,95* 1,55* 1,52* 1,85*
culturele binding 1,26* 1,21* 1,43* 1,16*
functionele binding 0,88* 0,97 0,91* 0,79*
landschappelijke binding 0,90* 1,04 1,30* 0,96
pseudo R2 (%) 13 7 12 9

* Significant effect, gecorrigeerd voor individuele kenmerken en de geclusterde datastructuur (p < 0,05).
a De controlevariabelen waren: sekse, leeftijd, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, werk, kerkgang,

automobiliteit, lichamelijke beperkingen, financiële beperking, woongeschiedenis, participatie ouders.
Deze modellen zonder de dimensies van binding leverden een verklaarde variantie (pseudo R2) van 7%,
4%, 7% respectievelijk 5% op.

Bron: scp/cbs (svp’11)

De vorm van binding die het sterkst verband houdt met bewonersinzet is de sociale bin-
ding. Ter illustratie: van degenen met de minste sociale binding met het dorp (de 17% van
de respondenten met een score van minimaal een standaardafwijking onder het gemid-
delde), zette 19% zich in voor de algemene leefbaarheid, van degenen met de meeste soci-
ale binding (de 17% van de respondenten met een score voor sociale binding van minimaal
een standaardafwijking boven het gemiddelde) was dit 61%. Aanzienlijke verschillen
bestaan er ook tussen de groepen in hun hulpbereidheid jegens buren (11 versus 27%), in
hun inzet voor de omgevingskwaliteit (8 versus 23%) en in de geneigdheid tot het nemen
van initiatief (5 versus 18%). Culturele binding toont een iets minder sterk, maar wel conse-
quent positief verband met inzet voor lokale doelen. Dit geldt voor de algemene leefbaar-
heid (van de groep met de minste culturele binding zet 31% zich hiervoor in en van de
groep met de meeste culturele binding 44%), de bereidheid buren te helpen (13 versus
23%), inzet voor de omgevingskwaliteit (10 versus 23%) en voor het optreden als initiatief-
nemer (9 versus 11%).
Bij functionele binding zien we juist een negatief verband: wie in functioneel opzicht sterk
aan het dorp is gebonden, is minder geneigd zich in te zetten voor de algemene leefbaar-
heid en omgevingskwaliteit, en neemt ook minder initiatief dan bewoners die zich vaker
buiten het dorp begeven. Een sterke landschappelijke binding gaat wel gepaard met veel
inzet voor de omgevingskwaliteit - van de groep met de minste landschappelijke binding
zet 9% zich in voor de omgevingskwaliteit, van de groep met de meeste landschappelijke
binding is dit 20% - maar niet met een grote inzetbereidheid voor de andere doelen.
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Bewoners met een sterke landschappelijke binding zetten zich juist wat minder in voor de
algemene leefbaarheid dan bewoners die minder belang hechten aan rust en ruimte en het
landschap.
Statistisch zijn de relaties tussen lokale binding en lokale inzet overigens niet bijzonder
sterk. Het zou dus te ver gaan om te zeggen dat lokale binding een voorwaarde voor lokale
inzet is. Ook hoeven ze niet (alleen) te duiden op een causaal verband waarbij sociale bin-
ding tot inzet leidt. Inzet kan immers ook leiden tot lokale binding, bijvoorbeeld doordat
bewoners bij hun activiteiten voor lokale doelen contacten opdoen of meer interesse krij-
gen voor de lokale aangelegenheden. Waarschijnlijk versterken de contacten en de inzet
elkaar over en weer.

Kader 3.2 Kerkelijken actief dankzij lokale binding, hogeropgeleiden actief ondanks lokale
binding

Dorpsbewoners die regelmatig een kerk bezoeken, zetten zich beduidend vaker actief in voor hun
leefomgeving dan dorpsbewoners voor wie de kerk geen of een minder grote rol speelt. Zij zijn
vaker bereid tot burenhulp en zetten zich vaker in voor de algemene leefbaarheid en de omge-
vingskwaliteit. Ook nemen ze vaker initiatief. Een deel van hun hoge inzet kan gerelateerd wor-
den aan het feit dat kerkelijke bewoners sterker lokaal gebonden zijn: behalve dat ze functioneel
en sociaal meer op het dorp gericht zijn, zijn ook lokale culturele tradities voor hen belangrijker
(zie tabel C3.2 in internetbijlage C). Als kerkelijke bewoners even sterk lokaal gebonden zouden
zijn als anderen, zou hun inzet minder hoog zijn en zouden ze zich niet meer onderscheiden in de
mate waarin ze initiatief nemen.
Ook hogeropgeleiden zijn actiever dan anderen. In vergelijking met lageropgeleiden verlenen ze
weliswaar minder burenhulp, maar ze zetten zich vaker in voor de algemene leefbaarheid en voor
de omgevingskwaliteit, en nemen daarbij veel vaker initiatief dan lageropgeleiden. Dat hogerop-
geleiden zich over het algemeen vaker voor lokale doelen inzetten, komt juist niet voort uit hun
lokale binding. Met uitzondering van landschappelijke binding is hun lokale binding juist zwak.
Als hogeropgeleiden evenzeer lokaal gebonden zouden zijn als lageropgeleiden, zouden ze zich
dus nog meer onderscheiden in hun inzet.

3.8 Tot slot

Dit hoofdstuk illustreerde de verregaande schaalvergroting van het leven van dorpsbewo-
ners. Het merendeel van de dorpsbewoners komt vaak buiten het dorp, onder andere om
te werken of te winkelen. Daarbij speelt het sociale leven van de meeste dorpsbewoners
zich overwegend af buiten het dorp: de meeste vrienden, familie en kennissen wonen
elders en als dorpsbewoners een café of restaurant bezoeken, is dat meestal buiten het
dorp. Er is niets wat erop duidt dat de gemiddelde dorpsbewoner dit jammer vindt. Inte-
gendeel: voor het woonplezier van de meeste dorpsbewoners is de rust en de ruimte dui-
delijk belangrijker dan het sociale leven in het dorp.
Maar het dorp werd voor bewoners niet onbelangrijk. Ondanks hun wijd uitwaaierende
leefpatroon zijn bewoners gevoelsmatig sterk aan hun dorp gehecht, en ook hun belang-
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stelling voor lokale en regionale media duidt op een positieve lokale binding. Ook sociaal is
er onmiskenbaar binding. De meeste dorpsbewoners hebben veel kennissen in het dorp,
onder welke zich ook meestal wel een paar dorpsgenoten bevinden die ze om hulp kunnen
vragen.
De eerdere typering van de dorpsgemeenschap als community light (Vermeij en Mollenhorst
2008; Duyvendak en Hurenkamp 2004) is op zijn plaats in de zin dat de sociale banden
binnen het dorp voor de meeste bewoners niet op de eerste plaats staan. Ook de sterk
afgenomen sociale controle zorgt ervoor dat de gemeenschapsvorm vrijblijvend is. Maar
de sociale verbanden zijn wel betekenisvol, in ieder geval omdat ze dorpsbewoners moti-
veren zich in te zetten voor een lokale vereniging, een molen in verval, het nabijgelegen
natuurgebied of een vereenzamende buurman. Daarmee vormen deze verbanden een
belangrijke voedingsbodem van de zo gewenste ‘doe-democratie’.
Tussen groepen bewoners onderling kwamen duidelijke verschillen naar voren in wat het
dorp voor hen betekent. Bij oudere bewoners zien we daarin een bekende paradox: naar-
mate mensen ouder worden, raken ze meer aangewezen op en gehecht aan hun woonom-
geving. Maar deze woonomgeving voldoet steeds minder aan hun behoeften (Cook et al.
2007). Dit komt ten eerste doordat hun behoeften veranderen door het wegvallen van
maatschappelijke functies en toenemende lichamelijke beperkingen. Daarbij komt ten
tweede dat de omgeving veranderde, wat ten koste gaat van de vertrouwdheid en kan
aanvoelen als een verlies (Cook et al. 2007). Eenzelfde patroon tekent zich af bij andere
bewonersgroepen met een mindere zelfredzaamheid. Zo zijn ook bewoners met financiële
beperkingen in functioneel opzicht sterk aan het dorp gebonden, maar hebben ook zij wei-
nig sociale binding met dorpsgenoten.
Tegenpolen van deze kwetsbare bewonersgroepen vormen gezonde, mobiele, hoogopge-
leide bewoners. Deze kans- en kapitaalrijke bewoners zijn uitermate mobiel en regionaal
georiënteerd (Van de Klis et al. 2011; Van Leeuwen 2010), maar hebben ook binding met het
dorp. Zo nemen ze volop deel aan het dorpsleven, zeker wanneer ze kinderen hebben.
Daarbij zijn hogeropgeleiden sterk aan het landschap gehecht. Eerder onderzoek liet
bovendien zien dat hogeropgeleiden zich veel interesseren voor informatie over wat er in
en om het dorp gebeurt (zie ook Goudy 1990; Ryan et al. 2005). Kortom, terwijl de binding
van een deel van de bewoners getypeerd kan worden als ‘binding uit keuze’ zijn er ook
groepen met een ‘binding uit noodzaak’.
Wat betreft de verschillen tussen de typen dorpen begon dit hoofdstuk met twee verwach-
tingen. De verwachting dat een stad in de buurt ten koste zou gaan van de lokale binding
werd gedeeltelijk bevestigd: bewoners van dorpen rond de stad ervaren minder culturele
binding dan bewoners van afgelegen dorpen en ook de functionele binding is er iets min-
der sterk, althans afgelezen aan het aantal dagen dat bewoners zich buiten het dorp en in
de stad begeven. Op het gebied van de sociale binding nemen de dorpsbewoners rond de
stad een middenpositie in tussen de bewoners van de mooie afgelegen dorpen en die van
de minder mooie afgelegen dorpen. Wat betreft de landschappelijke binding gaan de
bewoners van de afgelegen dorpen en die van de dorpen bij de stad gelijk op.
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De verwachting dat de lokale binding in de dorpen met een mooie landschappelijke ligging
sterker is, werd ook gedeeltelijk bevestigd. De sociale binding is sterker in de mooiere dor-
pen en dit geldt ook voor de landschappelijke binding, maar dan alleen wanneer ze ook
afgelegen liggen. Voor de culturele en functionele binding heeft een mooie ligging geen
gevolgen. De verschillen tussen dorpen en de verklaringen hiervoor komen verder uitge-
breid aan bod in hoofdstuk 4.

Noot

1 Bijvoorbeeld: als 5% van de mannen burenhulp verleent en 20% van de vrouwen, kan de odds ratio
die de hulpbereidheid van vrouwen weergeeft ten opzichte van die van mannen als volgt berekend
worden. De verhouding tussen degenen die wel en degenen die geen hulp verlenen, is onder vrouwen
20/80 = 0,25 en 5/95 = 0,05). De verhouding tussen deze twee verhoudingen is ((20/80)/5/95) = 4,75
(zonder controlevariabelen). Als we de hulpbereidheid van mannen ten opzichte van die van vrouwen
zouden willen weergegeven, zou de odds ratio uitkomen op (5/95)/(20/80) = 0,21. Als het verschil klei-
ner is – bijvoorbeeld 8% van de mannen verleent burenhulp en 11% van de vrouwen – zijn de odds
ratio’s respectievelijk 1,42 en 0,70.
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4 Verschillen tussen dorpen verklaard

Hedendaagse dorpsbewoners combineren het rustige, landelijke wonen met dagelijkse
activiteiten in de regio. Dit betekent dat twee aspecten van de woonomgeving bepalend
zijn voor het dorpsleven: de kwaliteit van wonen en de mogelijkheden die de regio te bie-
den heeft. Een stad in de buurt biedt vele culturele voorzieningen en carrièremogelijkhe-
den. Een ligging nabij een natuurgebied, het strand of aan een meanderende rivier biedt
een mooie woonomgeving waarvan bewoners dagelijks kunnen genieten en die mogelijk-
heden voor gezonde recreatie biedt. Zowel een stad in de omgeving als een fraai landschap
dragen sterk bij aan de aantrekkingskracht van dorpen, zoals blijkt uit de prijzen van
woningen (Steenbekkers en Vermeij 2013). Deze kenmerken van de ligging beïnvloeden
ook welke bewoners in een dorp komen of blijven wonen. Zo oefent het stedelijke aanbod
van werkgelegenheid en voorzieningen meer aantrekkingskracht uit op hoog- dan op laag-
opgeleiden (Steenbekkers en Vermeij 2013). Bovendien drukken ze hun stempel op het
activiteitenpatroon van bewoners. Wie bij een stad woont, zal wellicht meer activiteiten
buiten het dorp ontplooien dan degene wiens dorp een afgelegen ligging heeft (Thissen
2012).
Verwacht werd dat zich in dorpen – afhankelijk van hun ligging – verschillende soorten
gemeenschappen zouden hebben ontwikkeld, en dat bewoners zich in deze gemeenschap-
pen in verschillende mate, maar ook voor verschillende doelen en op verschillende manie-
ren zouden inzetten. Een eerste specifieke verwachting was dat bewoners van afgelegen
dorpen zich meer zouden inzetten voor lokale doelen dan dorpsbewoners bij de stad.
Terwijl de levens van dorpsbewoners rondom de stad grotendeels op de nabije stad gericht
zijn, zijn bewoners in de afgelegen dorpen immers sterker aan hun dorp gebonden. Een
tweede verwachting was dat bewoners van dorpen met een mooie ligging zich vaker voor
hun dorp inzetten, ook omdat een mooie omgeving bewoners kan binden aan de plek
waar ze wonen en aan elkaar. Ten derde werd verwacht dat er verschillen zouden bestaan
in de doelen waarvoor bewoners zich inzetten en de manieren waarop ze dit doen. Zo zou-
den bewoners van afgelegen dorpen zich vooral van de peri-urbane dorpsbewoners onder-
scheiden in hun inzet voor ‘traditionele’ doelen, zoals de zorg voor kwetsbare medebewo-
ners, en in hun inzet op traditionele manieren, zoals vrijwilligerswerk doen. Bewoners van
de mooiere dorpen zouden meer interesse voor de omgevingskwaliteit hebben.
In hoofdstuk 2 kwam al naar voren dat de verschillen tussen dorpen die zich onderscheiden
naar ligging niet zo groot zijn. Dit hoofdstuk gaat nader in op de verschillen tussen dorpen
en adresseert daarmee de vraag: Welke relaties bestaan er tussen de omvang en ligging van een
dorp en de inzet van bewoners voor lokale doelen? (onderzoeksvraag 3a)
Wat betreft de verschillen tussen dorpen van verschillende omvang kan aan de ene kant
verwacht worden dat dezelfde factoren die ertoe bijdragen dat de bewoners van kleine
dorpen zich actiever inzetten dan stedelingen er ook voor zorgen dat de bewoners van de
kleinste dorpen zich meer zullen inzetten voor hun dorp dan de bewoners van de iets gro-
tere kleine dorpen (Lewicka 2005). Aan de andere kant bestaat soms het beeld dat er in de
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allerkleinste dorpen nog maar dermate weinig is dat bewoners bindt dat dit ook ten koste
gaat van de binding tussen bewoners en de motivatie voor gezamenlijke inzet.
Vervolgens gaan we in op de vraag waar de geconstateerde verschillen tussen de dorpen
uit voortkomen, waarmee de vraag aan bod komt: In hoeverre worden de bedoelde relaties ver-
klaard uit verschillen in lokale binding? (onderzoeksvraag 3b)
De inzet voor lokale doelen zal afhankelijk zijn van de hulpbronnen die in de dorpsge-
meenschap besloten liggen, oftewel in het sociaal kapitaal van het dorp. Om te beginnen
zijn dit de individuele bewoners, die verschillen in vaardigheden, mogelijkheden en moti-
vatie tot inzet. Dorpen met veel ‘menselijk kapitaal’ zullen sociaal vitaler zijn dan dorpen
die daarvan minder hebben. Maar het sociaal kapitaal van een dorp bestaat uit meer dan
een optelsom van individuele bewoners. Belangrijk is ook hoe mensen zich tot hun omge-
ving verhouden (Agnitsch et al. 2006; Ryan et al. 2005; Sampson et al. 2002; Völker 2009).
Wie zich sterk verbonden met het dorp voelt, zal veel belang hechten aan wat er in het
dorp gebeurt, waardoor een tijdsinvestering in het dorp meer oplevert dan voor iemand
die zich minder verbonden voelt. Lokale contacten maken het daarbij gezellig om iets te
doen voor het dorp en vergemakkelijken de samenwerking.
In dit hoofdstuk worden eerst de verschillen in kaart gebracht tussen de dorpen die ver-
schillen in omvang en ligging (§ 4.1). In plaats van de uitgebreide beschrijving in hoofdstuk
2 staan hier de vier indicatoren van lokale inzet centraal waarmee hoofdstuk 2 afsloot.
Vervolgens gaan we in op twee mogelijke verklaringen voor deze verschillen, namelijk de
samenstelling van de dorpsbevolking (§ 4.2) en verschillen in lokale binding (§ 4.3). Tot slot
zal de vraag beantwoord worden in hoeverre deze verklaringen ook ten grondslag liggen
aan de geconstateerde verschillen in sociale vitaliteit (zie § 4.4).

4.1 Verschillen dorpen in sociale vitaliteit?

4.1.1 Bewoners van mooie dorpen iets vaker actief
In het huidige hoofdstuk beperken we ons tot vier aspecten van lokale inzet. Allereerst
onderscheiden we inzet voor drie clusters van lokale doelen: inzet voor de leefbaarheid,
burenhulp en inzet voor de omgevingskwaliteit. Als vierde aspect onderscheiden we een
manier van inzet, waarvan verwacht kan worden dat deze belangrijker wordt naarmate er
meer op zelforganisatie van burgers gerekend wordt: inzet als initiatiefnemer (zie kader 2.4
voor de precieze invulling van deze begrippen).
Ook op deze manier in beeld gebracht zijn de verschillen tussen de typen dorpen niet groot
(zie figuur 4.1). Van het verwachte verschil tussen de dorpen bij de stad en afgelegen dor-
pen is om te beginnen geen sprake. Een terugkerend patroon is wel dat bewoners van
mooie dorpen zich meer inzetten voor lokale doelen dan bewoners van minder mooie dor-
pen. Het precieze patroon van verschillen is rond de stad echter van een andere aard dan
op het afgelegen platteland.
Rond de stad zijn bewoners van de mooie dorpen vooral actiever voor de omgevingskwali-
teit en in mindere mate ook voor de leefbaarheid; aan kwetsbare medebewoners bieden
de bewoners van de mooie dorpen rond de stad niet meer hulp. Op het afgelegen platte-
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land zijn de bewoners van mooie dorpen juist vaker bereid tot burenhulp. Het verschil tus-
sen de afgelegen dorpen in de inzet voor leefbaarheid is (net) niet significant en voor de
omgevingskwaliteit zetten de bewoners zich ongeveer even vaak in.

Figuur 4.1
Aandeel bewoners dat zich inzet voor drie doelen en dat zich wel eens inzet als initiatiefnemer, naar type
dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)
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4.1.2 Bewoners van het kleinste dorpen iets vaker actief
Bewoners van de kleinste dorpen zetten zich vaker actief in voor lokale doelen dan bewo-
ners van grotere dorpen en buitengebieden (zie figuur 4.2). Ten eerste doen ze dat voor de
leefbaarheid. Als we nader op de afzonderlijke indicatoren inzoomen, blijkt dat bewoners
van de kleinste dorpen opvallend vaak actief zijn voor de dorpsraad en ze nemen ook vaak
deel aan initiatieven. Meer dan de bewoners van grotere dorpen nemen ze bijvoorbeeld
deel in initiatieven voor dorpsvoorzieningen, die in de kleinste dorpen het minst vanzelf-
sprekend zijn, maar ook voor ‘een net en schoon dorp’ zetten zij zich vaker in. Het grootste
verschil bestaat echter bij initiatieven om sociale activiteiten in het dorp te organiseren.
Vrijwilligerswerk verrichten de bewoners van de kleinste dorpen weliswaar even vaak als
de bewoners van de iets grotere dorpen, maar ze doen dit relatief vaak buiten het eigen
dorp.
Ten tweede zijn bewoners van de kleinste dorpen vaker actief voor de omgevingskwaliteit.
Meer dan bewoners van de grotere dorpen zetten ze zich in voor de natuur en erfgoed,
zowel als vrijwilliger als door deelname aan bewonersinitiatieven. In dit opzicht zijn ook de
bewoners van buitengebieden relatief actief.
Hiermee samenhangend, ten derde, zijn de bewoners van de kleinste dorpen ook vaker
actief als initiatiefnemer. Bewoners van de kleinste dorpen zetten zich niet vaker in voor
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kwetsbare medebewoners: ze zijn niet meer bereid hun buren te helpen dan bewoners van
grotere dorpen en buitengebieden en zetten zich ook niet vaker in voor hulpverlenende
organisaties (zie tabel B2.1 in internetbijlage B te vinden via www.scp.nl bij het betreffende
rapport).

Figuur 4.2
Aandeel bewoners dat zich inzet voor drie doelen en dat zich wel eens inzet als initiatiefnemer, naar
omvang dorp, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)
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4.1.3 Ook in het algemeen weinig verschillen tussen dorpen
Hoewel het beeld bestaat dat dorpen duidelijk van elkaar verschillen in de mate van sociale
vitaliteit (zie bv. Moerkamp 2013), kwamen tussen de vier typen dorpen en de dorpen van
verschillende omvang slechts bescheiden verschillen naar voren. Een vraag is nu of de hier
gehanteerde indelingen niet de juiste zijn om bestaande verschillen tussen dorpen op te
sporen, of dat dorpen gewoonweg niet zo sterk van elkaar verschillen.
Om na te gaan in hoeverre afzonderlijke dorpen in algemene zin van elkaar verschillen (dus
los van enige indeling tussen dorpen), maken we gebruik van de intraklassecorrelatie (ikc).
Deze maat wordt binnen multiniveau-analyse gebruikt en geeft aan welk deel van de ver-
schillen tussen personen kan worden verklaard door verschillen tussen (in dit geval) dorpen
(zie Veenstra 1999). Als dorpsgenoten op een bepaalde variabele niet meer overeenkomst
vertonen met elkaar dan met de bewoners van andere dorpen, worden de verschillen tus-
sen dorpsbewoners niet verklaard door het dorp waar ze wonen en zijn er dus ook geen
verschillen tussen dorpen. De ikc is dan 0. In de (volstrekt hypothetische) situatie dat
dorpsgenoten identiek zijn, maar wel verschillen van bewoners van andere dorpen, die ook
weer onderling identiek zijn, wordt 100% van de verschillen tussen dorpsbewoners ver-
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klaard door het dorp waar ze wonen en is de ikc 1. Het is lastig te bepalen wat een hoge ikc
is. Volgens een vuistregel is het bij een ikc van 0,10 of groter af te raden de samenhang
binnen clusters statistisch te negeren (Snijders en Bosker 1999).

Tabel 4.1
Aandeel variantie op het dorpsniveau (in intraklassecorrelatie)a

vormen van bewonersinzet intraklassecorrelatie

vrijwilligerswerk kerk 0,09
vrijwilligerswerk creatieve vereniging 0,05
vrijwilligerswerk sportvereniging 0,04
vrijwilligerswerk geschiedenis 0,03
initiatief omgevingskwaliteit 0,03
vrijwilligerswerk natuur 0,02
burenhulp 0,02
vrijwilligerswerk zorg 0,00
initiatief leefbaarheid 0,00
vrijwilligerswerk dorpsraad 0,00
vrijwilligerswerk school 0,00

a Als een dorp of buitengebied maar één respondent bevat, is deze respondent buiten beschouwing gela-
ten (n = 6779).

Bron: scp/cbs (svp’11)

Als we de ikc’s voor de verschillende vormen van bewonersinzet op een rij zetten, zien we
dat ze in het algemeen erg laag zijn (zie tabel 4.1). Met andere woorden, de verschillen tus-
sen dorpen vallen in het niet bij de verschillen tussen bewoners. Het gegeven dat 9% van
de verschillen tussen respondenten in hun vrijwillige inzet voor de kerk verklaard wordt
door het type dorp, geeft aan dat zich in dit opzicht wel enige verschillen tussen dorpen
voordoen. Dit is te begrijpen vanuit het gegeven dat kerkelijken zich in bepaalde regio’s en
dorpen concentreren (Zwakhals et al. 2012). Nemen we het vrijwilligerswerk voor de ver-
schillende organisaties op het terrein van de algemene leefbaarheid samen (zoals in tabel
2.2), dan is de ikc maar 0,01. Dat duidt erop dat de keuze om al dan niet vrijwilligerswerk
voor de leefbaarheid te doen niet wordt verklaard door het dorp waar iemand woont.
Eenzelfde patroon zien we bij de bewonersinitiatieven: voor het al dan niet deelnemen in
een initiatief voor de leefbaarheid is de ikc 0 en speelt het dorp dus geen rol, maar als we
de ikc voor afzonderlijke doelen berekenen, is deze hoger (bv. 0,07 bij de inzet voor een
winkel en 0,12 bij de inzet voor een gemeenschapshuis). Dit duidt erop dat bepaalde doe-
len op een zeker moment in bepaalde dorpen actueel zijn, niet dat bewoners van het ene
dorp initiatiefrijker zijn dan die van het andere dorp.
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4.2 De bewoners

Na wat we geconstateerd hebben in paragraaf 4.1 is nu de vraag aan de orde hoe de kleine
verschillen die we eerder vonden verklaard kunnen worden. Een eerste bron van ruimte-
lijke verschillen in lokale inzet vormen de bewoners zelf (zie bv. Ferragina 2013; Florida
et al. 2007). Bewonersgroepen verschillen in de mate waarin ze zich voor lokale doelen
inzetten. Deze verschillen komen enerzijds voort uit waardepatronen, maar ook vaardighe-
den, fysieke mogelijkheden en sociale netwerken spelen mee (Forbes en Zampelli 2012;
Son en Wilson 2012). Wanneer er in een dorp meer mensen wonen die de mentaliteit,
capaciteit en gelegenheid hebben om zich voor lokale doelen in te zetten, zal er in het dorp
meer gebeuren.

4.2.1 Hogeropgeleiden, kerkelijken en andere actieve bewonersgroepen
Een groep bewoners die zich vaker inzet dan andere zijn hoogopgeleiden. Het verschil tus-
sen hoger‑ en lageropgeleiden is niet meer zo groot als het was (Van Ingen en Dekker
2011), maar het algemene beeld is duidelijk: hogeropgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk
(Bekkers 2005; Dekker et al. 2007; Forbes en Zampelli 2012; Liu en Besser 2003; Wilson
2000) en nemen ook vaker deel aan initiatieven om de woonomgeving te verbeteren
(Bakker et al. 2011; Kullberg 2009). Dit bleek ook in hoofdstuk 2, waar we zagen dat een
hoog opleidingsniveau samengaat met een relatief grote inzetbereidheid voor de leefbaar-
heid en de omgevingskwaliteit, en dat hogeropgeleiden bij bewonersinitiatieven vaker de
rol van initiatiefnemer op zich nemen. Hulp aan kwetsbare bewoners vormt een uitzonde-
ring op deze regel (zie ook Posthumus et al. 2013): hogeropgeleiden zijn zelfs minder
geneigd hun buren verregaand te helpen dan lageropgeleiden.
Ook religie vormt een bron van lokale inzet (De Hart 2014; Forbes en Zampelli 2012; Wilson
2000). Mensen die aan een kerk verbonden zijn, geven ruimhartiger dan anderen aan
goede doelen, doen meer vrijwilligerswerk en zijn vaker betrokken bij initiatieven in de
buurt (Bekkers en Schuyt 2008; Kullberg 2009; Posthumus et al. 2013). Verklaringen voor
deze betrokkenheid zijn dat kerkelijken van huis uit vaak prosociale waarden meekregen
en dat de kerk een sociale gemeenschap vormt waarin leden elkaar gemakkelijk voor vrij-
willigerswerk vragen (De Hart 2014).
Een derde kenmerk dat bepalend is voor de inzet is de leeftijd of de levensfase. Jongeren
zetten zich over het algemeen weinig in voor lokale doelen, met de sportvereniging als
grote uitzondering. Ook ouderen zien op een zekere leeftijd af van veel vormen van lokale
inzet. Daarmee is het verband tussen leeftijd en inzet curvilineair. Door verschillende maat-
schappelijke ontwikkelingen verschuift het moment waarop mensen vrijwilligerswerk doen
steeds verder naar de latere levensfasen (Broese van Groenou en Van Tilburg 2012; Van
Houwelingen en De Hart 2013; Van Ingen 2009). Hierbij spelen overigens ook verschillen
tussen generaties een rol: de waarden van de huidige ouderen maken hen tot een actievere
generatie dan eerdere en latere generaties (De Hart et al. 2010). Doordat deze generatie nu
met pensioen gaat, kan vergrijzing op de korte termijn positieve gevolgen voor de sociale
vitaliteit hebben, maar minder gunstig uitpakken op de lange termijn (Bijl 2009).
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De lijst met kenmerken die bepalend zijn voor de inzet van bewoners is veel langer (zie
tabel D4.4 in internetbijlage D). Zo zetten mannen zich beduidend vaker in dan vrouwen,
uitgezonderd de hulp aan buren. Dorpsbewoners met een lichamelijke beperking zetten
zich iets minder vaak in voor de algemene leefbaarheid dan anderen, net als bewoners
zonder auto. Ook het voorbeeld dat mensen in hun jeugd van hun ouders kregen, draagt
bij aan hun inzet (Bekkers 2005). Volwassen kinderen van mensen die vroeger veel contact
met buren hadden, zetten zich vaker in voor de algemene leefbaarheid en voor hulpbehoe-
vende buren. Als ouders zich vroeger vrijwillig inzetten voor de buurt, een kerk of een vere-
niging, zetten hun kinderen zich vaker in op alle vier de manieren die in dit onderzoek
onderscheiden werden.
Tot slot komt in verschillende onderzoeken naar voren dat de tijd dat iemand op dezelfde
plek woont, bijdraagt aan diens geneigdheid zich in te zetten (Goudy 1990, Liu en Besser
2003). Daar staat tegenover dat juist nieuwkomers opvallen door hun bijdragen aan initia-
tieven (Overbeek et al. 2007; Van der Ziel 2003). Toch komt ook hier naar voren dat bewo-
ners die nog maar enkele jaren in het dorp wonen zich in verschillende opzichten minder
inzetten dan anderen. Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde kwam, bestaan er in dit opzicht
duidelijke verschillen tussen de verschillende organisaties waarvoor bewoners zich inzet-
ten.

4.2.2 Kleine verschillen in bevolkingssamenstelling tussen de dorpen
Omdat de inzet van bewoners afhankelijk is van individuele kenmerken zoals leeftijd,
opleidingsniveau en kerkelijkheid, verwachten we dat de samenstelling van de dorpsbevol-
king medebepalend is voor de sociale vitaliteit in een dorp. Vergrijzing vindt iets sterker
plaats in de periferie van het land (De Jong en Van Duin 2012), en ook een mooie omgeving
wordt geassocieerd met oudere bewoners (Bijker 2013; Elbersen 2001). In de in dit onder-
zoek gebruikte data komt echter naar voren dat de gemiddelde leeftijd met 49 jaar het
hoogst is in de mooie dorpen bij de stad en ook in de mooie afgelegen dorpen iets hoger
ligt (48 jaar) dan in de minder mooie dorpen (47 jaar in zowel afgelegen dorpen als dorpen
bij de stad) (zie tabel D4.1 in internetbijlage D).
Wat betreft het opleidingsniveau wijst eerder onderzoek erop dat in de dorpen rond de
stad meer hogeropgeleiden wonen dan in afgelegen dorpen en dat ook dorpen in een
mooie omgeving bewoners aantrekken die relatief welvarend en hoogopgeleid zijn (Steen-
bekkers en Vermeij 2013; Bijker 2013; Elbersen 2001; Tooren 1991). In overeenstemming
hiermee ligt het opleidingsniveau in de mooie dorpen bij de stad hoger dan in de minder
mooie afgelegen dorpen en nemen de andere twee dorpstypen een middenpositie in.
In tegenstelling tot eerdere bevindingen (Steenbekkers en Vermeij 2013) bleek hier geen
verschil in kerkelijkheid tussen afgelegen dorpen en dorpen bij de stad; het aandeel bewo-
ners dat maandelijks of vaker naar de kerk gaat, is in alle dorpstypen 22% à 25%. In de
voorbeelden die dorpsbewoners van hun ouders kregen, blijkt wel dat bewoners van afge-
legen dorpen opgevoed zijn met iets meer oog voor collectieve inzet: deze zagen vroeger
wat vaker dat hun ouders zich inzetten voor de buurt, de kerk of een vereniging dan dorps-

7 8 v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d o r p e n  v e r k l a a r d



bewoners bij de stad. Al met al zijn de verschillen in bevolkingssamenstelling niet eendui-
dig in het voordeel van bepaalde dorpen en ook niet bijzonder groot.
Ook de omvang van het dorp is relevant voor de samenstelling van de bevolking. In de
kleinste dorpen wonen relatief veel nieuwkomers en ook het opleidingsniveau is er iets
hoger dan elders. Bewoners van buitengebieden zijn relatief oud en hebben nog vaker dan
dorpsbewoners de beschikking over een auto. Verder wonen er maar weinig mensen alleen
en is het aandeel gezinnen juist hoog.

Kader 4.2 Toenemende verschillen in opleidingsniveau tussen dorpen
De verschillen tussen de dorpstypen in menselijk kapitaal zijn niet zo groot, maar nemen wel toe.
Dit blijkt als we kijken naar de nieuwkomers, die beschouwd kunnen worden als een voorbode
van veranderingen (zie tabel D4.3 in internetbijlage D). Een duidelijk patroon van ruimtelijke dif-
ferentiatie zien we als het gaat om opleiding. Het aandeel hoogopgeleiden onder de bewoners
die langer dan vijftien jaar in het dorp wonen, verschilt niet tussen de dorpstypen, maar onder
nieuwkomers zijn de verschillen aanzienlijk. Van degenen die de afgelopen vijf jaar naar de min-
der mooie afgelegen dorpen verhuisden, is een derde hoogopgeleid (31%), in de mooie dorpen bij
de stad is dit meer dan de helft (52%) (zie ook Steenbekkers en Vermeij 2013).
Voor het inkomen geldt dat dit gemiddeld al hoger was in de dorpen rond de stad, maar de
‘import’ doet hier nog een schepje bovenop: van de nieuwe bewoners van de minder mooie afge-
legen dorpen heeft 18% een relatief hoog inkomen; in de mooie dorpen rond de stad is dit 37%.
Behalve dat het menselijk kapitaal in deze dorpen sterk stijgt, betekent dit ook dat er misschien
een grotere kloof zal ontstaan tussen de ‘oude garde’ en de nieuwkomers. In de minder mooie
afgelegen dorpen is dit juist niet het geval: in tegenstelling tot de andere dorpen zijn er onder de
nieuwkomers niet meer mensen met een hoger inkomen dan onder de oorspronkelijke bewo-
ners. Voor het opleidingsniveau en inkomen van de nieuwkomers is zowel de stad in de buurt als
de landschappelijke ligging relevant (zie ook Bijker 2013).
In cultureel opzicht is geen differentiatie te zien. Op het gebied van kerkelijkheid doorlopen de
dorpen een vergelijkbaar traject, waarbij de nieuwkomers minder kerkelijk zijn (14%-17%) dan de
bevolking die er langer woont (23%-28%). Bij de manier waarop bewoners zijn opgevoed, bestaat
eenzelfde patroon: onder nieuwkomers is het aandeel bewoners van wie de ouders zich vroeger
voor de buurt, een vereniging of kerk inzetten lager (40%) dan onder oorspronkelijke bewoners
(53%), maar dit verschil komt overeen tussen dorpstypen. De enige uitzondering hierop is dat er
onder de bewoners die tussen de zes en vijftien jaar in een mooi dorp bij de stad wonen opval-
lend weinig zijn die aan hun ouders een voorbeeld hadden als het gaat om bewonersinzet.

4.3 Lokale binding

4.3.1 Sterkste binding in de mooie afgelegen dorpen
Zoals al in hoofdstuk 3 naar voren kwam, bestaan er kleine maar duidelijke verschillen in
de mate waarin bewoners met hun dorp verbonden zijn. Over het algemeen bleken bewo-
ners van de mooie afgelegen dorpen het sterkst gebonden te zijn en de bewoners van de
minder mooie dorpen bij de stad het zwakst (zie figuur 4.3). Daarbij bleken er duidelijke
verschillen te zijn in de manier waarop bewoners aan hun dorp gebonden zijn. Zo is lokale
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cultuur vooral een bindende factor in de afgelegen dorpen, terwijl de landschappelijke bin-
ding vooral sterk is in de mooie dorpen. De sociale binding – de vorm van binding die het
sterkst samenhangt met inzet – bleek vooral sterk in de mooie dorpen. Op het afgelegen
platteland bestaat er in dit opzicht zelfs een vrij duidelijk contrast tussen de mooie dorpen
en de minder mooie dorpen, waar bewoners relatief weinig sociale binding met het dorp
hebben.

Figuur 4.3
Vier dimensies van lokale binding, naar type dorp (in gestandaardiseerde scores)

sociale binding culturele binding functionele binding landschappelijke binding

minder mooi afgelegen mooi afgelegen minder mooi bij stad mooi bij  stad
−0,5

0

0,5

Bron: scp/cbs (svp’11)

4.3.2 Binding in de kleinste dorpen vooral landschappelijk en cultureel
Ook bewoners van de kleinste dorpen (100-999 inwoners) zijn op andere manieren met
hun dorp verbonden dan bewoners van grotere dorpen (1000-3000 inwoners) en van bui-
tengebieden (zie figuur 4.4). Bewoners van de grootste dorpen zijn zowel in sociaal als in
functioneel opzicht sterker aan hun dorp gebonden dan bewoners van de kleinste dorpen.
Zo doet maar 14% van de bewoners van de kleinste dorpen de boodschappen altijd of
meestal in het eigen dorp, tegenover 60% van de bewoners van de grotere dorpen. Dorps-
huizen bieden geen compensatie voor de schaarste aan private voorzieningen zoals win-
kels en horeca in de kleinste dorpen. In de kleinste dorpen is niet vaker een dorpshuis aan-
wezig en bewoners maken er ook niet vaker gebruik van dan in de grotere (kleine) dorpen.
Bewoners van de kleinste dorpen ervaren ook een beperkte sociale binding. Dit kan een
gevolg zijn van de beperkte functionele binding, omdat bewoners elkaar hierdoor niet vaak
in het dorp tegenkomen. Ook het feit dat er minder mensen zijn om uit te kiezen, zal mee-
spelen. Maar er speelt meer: bewoners van de allerkleinste dorpen wonen relatief kort in
het dorp: 15% van de bewoners woont er nog geen vijf jaar (tegenover 11% gemiddeld).
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Ook wonen in de kleinste dorpen relatief veel bewoners die eerder in de stad woonden (zie
ook Gardenier et al. 2011).
Toch is het niet zo dat de lokale omgeving onbelangrijk is voor de bewoners van de klein-
ste dorpen: de landschappelijke binding is er juist sterk, net als de culturele binding. Dit
patroon bevestigt het beeld van het kleine dorp als woondorp, waarin het dorp in functio-
neel en sociaal opzicht weliswaar minder is gaan betekenen voor bewoners, maar waar het
wonen op zich de bewoners wel degelijk veel te bieden heeft.

Figuur 4.4
Vier dimensies van lokale binding, naar omvang dorp (in gestandaardiseerde scores)

sociale binding culturele binding functionele binding landschappelijke binding
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0

0,5

Bron: scp/cbs (svp’11)

De dorpsbinding van bewoners van de buitengebieden is een ander verhaal. Deze binding
is in hoge mate functioneel: bewoners van buitengebieden werken vaker dicht bij huis,
maken relatief weinig gebruik van internet en maken veel gebruik van winkels en horeca in
het dorp. Ook zal meespelen dat het dorp waar ze zichzelf toe rekenen over het algemeen
relatief groot is en dus veel voorzieningen heeft. Hoewel bewoners van het buitengebied
relatief lang in (de omgeving van) het dorp wonen is het dorp in sociaal opzicht minder
belangrijk voor hen dan voor dorpsbewoners. De bewoners van het buitengebied hebben
wel een sterke culturele binding.

4.3.3 Weinig verschillen tussen dorpen in sociale binding
Net als bij de lokale inzet kunnen we ook nu de verschillen tussen dorpen in verhouding tot
de verschillen tussen individuen aflezen aan de intraklassecorrelatie (ikc) (zie tabel 4.2). Op
het gebied van sociale binding verwachten we een sterke samenhang tussen dorpsgenoten
en dus substantiële verschillen tussen dorpen. Als gesteld wordt dat dorp X een hechte
gemeenschap is of een sterke sociale cohesie heeft, ligt daarin immers de veronderstelling
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besloten dat de bewoners van dat dorp zich min of meer gezamenlijk onderscheiden van
bewoners van andere dorpen. Toch is maar 8% van de sociale binding aan het dorp toe te
schrijven. De wetenschap dat een bepaalde dorpsbewoner bijvoorbeeld veel dorpsgenoten
over de vloer krijgt, zegt dus maar weinig over de hoeveelheid contacten van de buurman
(zie Flaherty en Brown 2012 voor een vergelijkbare conclusie).
Ook van de functionele binding van bewoners wordt maar 8% verklaard door het dorp. Als
we op de afzonderlijke items inzoomen, blijken de verschillen tussen dorpen substantieel
bij het gebruik van winkels (55%) – wat begrijpelijk is omdat dit gebruik sterk bepaald zal
worden door het lokale aanbod – maar zijn verschillen in uren werk, het gebruik van tele-
foon en internet juist nagenoeg onafhankelijk van het dorp waar iemand woont.

Tabel 4.2
Overeenkomsten tussen dorpsgenoten in lokale binding (in intraklassecorrelatie)

dimensie van lokale binding intraklassecorrelatie

culturele binding 0,19
landschappelijke binding 0,11
functionele binding 0,08
sociale binding 0,08

a Als een dorp of buitengebied maar één respondent bevat, is deze respondent buiten beschouwing gela-
ten (n = 5893).

Bron: scp/cbs (svp’11)

In hun landschappelijke binding komen bewoners iets sterker overeen: bewoners van het-
zelfde dorp vertonen enige overeenkomst in de mate waarin ze aan rust en ruimte en het
landschap hechten. De dimensie van binding waarin dorpsgenoten de duidelijkste over-
eenkomst laten zien, is de culturele binding. Bewoners van hetzelfde dorp vertonen dus
redelijk grote overeenkomsten in de mate waarin ze dialect spreken, naar streekmuziek
luisteren en regionale televisiezenders bekijken. En tussen dorpen onderling bestaan in dit
opzicht dus ook redelijk duidelijke verschillen. We kunnen dus met meer recht spreken
over een dorp met een sterke lokale cultuur dan over een hecht dorp.

4.4 Ruimtelijke verschillen in inzet verklaard

4.4.1 Mooie afgelegen dorpen sociaal vitaal door sterke binding bewoners
Om na te gaan in hoeverre de samenstelling van de bevolking en de lokale binding aan de
gevonden verschillen in sociale vitaliteit tussen de typen dorpen bijdragen, analyseren we
de verschillen in bewonersinzet in drie logistische regressiemodellen (zie tabel D4.4 in
internetbijlage D). In het eerste model worden de typen dorpen vergeleken, slechts gecon-
troleerd voor de omvang van de dorpen. Dit brengt dus het verschil in beeld zoals het in de
werkelijkheid bij dorpen van gelijke omvang wordt aangetroffen. In het tweede model
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wordt een reeks van individuele kenmerken van bewoners aan de analyse toegevoegd,
waaronder opleiding, leeftijd, kerkelijkheid en woongeschiedenis. Het verschil dat tussen
de typen dorpen blijft bestaan, geeft het verschil weer alsof ze eenzelfde bevolkings-
samenstelling hebben en dus over eenzelfde hoeveelheid menselijk kapitaal beschikken.
Voor zover bestaande verschillen tussen de typen dorpen hierdoor afnemen, kunnen we
zeggen dat deze verschillen door de samenstelling van de bevolking worden verklaard. In
het derde model voegen we de vier vormen van lokale binding toe. Resterende verschillen
tussen dorpstypen geven weer in hoeverre de typen dorpen zouden verschillen als hun
bewoners in zowel individuele kenmerken als in hun lokale binding zouden overeenkomen.
En voor zover bestaande verschillen tussen dorpstypen – waarin al was gecorrigeerd voor
verschillen in bevolkingssamenstelling – afnamen door het toevoegen van de binding aan
de analyse, worden deze bestaande verschillen kennelijk door een verschil in binding ver-
klaard.
De resultaten van de analyses zijn samengevat in figuur 4.5. Het nemen van initiatief is
hierbij achterwege gelaten, omdat zich op dit punt geen verschillen tussen de typen dorpen
voordeden (zie § 4.1.1). In de figuur geven de staven het verschil weer van de afzonderlijke
dorpstypen ten opzichte van de referentiecategorie: het dorpstype waar bewoners op de
betreffende indicator het minste inzet vertonen. Hierbij is weer gebruikgemaakt van de
odds ratio, die een waarde van 1 aanneemt als er geen verschillen zijn (zie uitleg in § 3.7).
Allereerst zien we terug dat bewoners van de mooie afgelegen dorpen zich vaker voor de
algemene leefbaarheid inzetten dan bewoners van de minder mooie dorpen bij de stad
(odds ratio 1,2). De individuele kenmerken van de bewoners verklaren vrijwel niets van dit
verschil. De lokale binding daarentegen verklaart bijna het hele verschil. De bewoners van
mooie afgelegen dorpen zetten zich dus vaker in voor de leefbaarheid van het dorp, omdat
ze meer aan het dorp gebonden zijn.
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Figuur 4.5
Verschillen in inzet tussen typen dorpen verklaard, personen van 15 jaar en ouder (odds ratio)a

burenhulp (referentiecategorie: mooi bij stad)

inzet voor lee�aarheid (referentiecategorie: minder mooi bij stad)

inzet voor omgevingskwaliteit (referentiecagetorie: minder mooi bij stad)
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model 1: gecontroleerd voor dorpsomvang
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a De resultaten zijn volledig weergegeven in tabel D4.4 in internetbijlage D.

Bron: scp/cbs (svp’11)
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Ook voor hulpbehoevende buren zijn de bewoners van de mooie afgelegen dorpen iets
meer bereid zich in te zetten (significant ten opzichte van de mooie dorpen bij de stad). En
ook hier verklaren de individuele kenmerken maar een klein deel van het verschil. Lokale
binding verklaart in dit geval niet bijzonder veel variantie, maar wanneer binding in de ana-
lyse is opgenomen, is het verschil tussen de typen dorpen niet significant meer. Dus als de
bewoners van de vier typen dorpen in individuele kenmerken en lokale binding overeen
zouden komen, zouden er geen verschillen bestaan in de mate waarin bewoners bereid zijn
tot (verregaande) burenhulp.
Bij de inzet voor de omgevingskwaliteit zijn de verschillen tussen dorpen groter, vooral
tussen de bewoners van mooie dorpen bij de stad en minder mooie dorpen bij de stad.
Verschillen in lokale binding verklaren weer meer van het verschil tussen de typen dorpen
dan de individuele kenmerken van bewoners. Maar de twee componenten van sociaal
kapitaal verklaren niet alles: als de individuele kenmerken en lokale binding in de analyse
zijn opgenomen, verschillen de bewoners van de afgelegen dorpen weliswaar niet meer
van die van de minder mooie dorpen bij de stad, maar de bewoners van de mooie dorpen
bij de stad nog wel. Met andere woorden: ook als de bewoners van de mooie dorpen bij de
stad dezelfde kenmerken zouden hebben en op eenzelfde manier aan hun dorp gebonden
zouden zijn, zouden ze zich nog steeds vaker inzetten voor de omgevingskwaliteit van hun
woonomgeving.

4.4.2 Kleinste dorpen sociaal vitaal ondanks beperkte lokale binding
We zagen al dat bewoners van de kleinste dorpen zich vaak voor lokale doelen inzetten:
van de vier in dit hoofdstuk onderscheiden vormen van lokale inzet zijn de bewoners van
de kleinste dorpen er op drie actiever dan de bewoners van grotere kleine dorpen (zie
§ 4.1.2). Alleen in de bereidheid tot verregaande burenhulp werd geen verschil tussen dor-
pen van verschillende omvang gevonden en daarom wordt deze indicator achterwege
gelaten in figuur 4.6. Net als bij de typen dorpen kan ook voor de schijnbaar gunstige uit-
werking van een kleine omvang van het dorp de vraag gesteld worden hoe deze tot stand
komt. Mogelijk is de grote sociale vitaliteit van de kleine dorpen een consequentie van de
bevolkingssamenstelling. De bewoners van de kleinste dorpen zijn immers hoger opgeleid
dan bewoners van iets grotere dorpen en bovendien minder vaak lichamelijk beperkt (zie
tabel D4.2 in internetbijlage D). De lokale binding als verklaring ligt minder voor de hand:
zowel functioneel als sociaal zijn bewoners van de kleinste dorpen juist minder sterk aan
hun dorp gebonden, en juist de sociale binding speelt een belangrijke rol bij de totstandko-
ming van inzet. De landschappelijke en de culturele binding zijn in de kleinste dorpen wel
iets sterker dan in de grotere dorpen en ook culturele binding draagt bij aan inzet.

8 5 v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d o r p e n  v e r k l a a r d



Figuur 4.6
Verschillen in inzet tussen dorpen van verschillende omvang verklaard, personen van 15 jaar en ouder (odds
ratio)a
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a De resultaten zijn volledig weergegeven in tabel D4.4 in internetbijlage D.

Bron: scp/cbs (svp’11)

Dat bewoners van de kleinste dorpen zich meer inzetten, wordt echter niet veroorzaakt
door de samenstelling van de dorpsbevolking (zie figuur 4.6); als de individuele kenmerken
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in de analyse worden opgenomen, blijven de verschillen even groot. Ook de lokale binding
vormt geen verklaring. Integendeel, als de bewoners van de kleinste dorpen even sterk aan
het dorp gebonden zouden zijn als andere dorpsbewoners, zouden ze zich in hun inzet voor
de algemene leefbaarheid en als initiatiefnemer juist nog verder onderscheiden. Ook de
hoge inzetbereidheid van bewoners van het buitengebied voor de omgevingskwaliteit
wordt niet door het aanwezige sociaal kapitaal verklaard.

4.5 Tot slot

De verschillen tussen dorpen bleken opmerkelijk klein. Bij de kleine verschillen in inzet die
in hoofdstuk 2 naar voren kwamen, bestond de mogelijkheid nog dat de gehanteerde
indelingen bestaande verschillen tussen dorpen versluierde. Naast de omvang van een
dorp en de ligging ten opzichte van steden en landschappelijk schoon zouden immers ook
andere factoren een rol kunnen spelen, zoals regionale of lokale culturen. In dit hoofdstuk
zagen we dat zich tussen dorpen in het algemeen maar weinig verschillen in inzet voordoen.
Hierbij is wel de kanttekening op zijn plaats dat de hier gebruikte indicatoren niet alles zeg-
gen over wat er in een dorp tot stand komt. De slagkracht van een dorp is bijvoorbeeld ook
afhankelijk van de manier waarop bewoners samenwerken. Bewoners die effectief samen-
werken en draagvlak in het dorp hebben, zullen meer klaarspelen dan bewoners bij wie
een samenwerking niet van de grond komt door bijvoorbeeld meningsverschillen. Ook
speelt expertise een rol. Bestuurlijke vaardigheden en juridische kennis kunnen een dorp
meer opleveren dan enkel praktische inzet. Tot slot is ook samenwerking met maatschap-
pelijke instanties en ondernemers belangrijk. Een dorp dat maandenlang actievoert tegen
de gemeentelijke plannen bereikt vaak minder dan een dorp dat in gesprek gaat. Toch zul-
len deze factoren vaak een positieve uitwerking op de inzetbereidheid van bewoners heb-
ben. Juist wanneer dorpsbewoners het eens zijn en enkele ‘kartrekkers’ voor vergunningen
en subsidies hebben gezorgd, krijgen andere dorpsbewoners de kans om de handen uit de
mouwen te steken. Dit bleek bijvoorbeeld in het Limburgse Beringe: toen het plan voor het
nieuwe gemeenschapshuis groen licht kreeg, meldden zich in één avond 150 vrijwilligers
aan om te helpen (Vermeij en Steenbekkers 2011).
De verschillen in bevolkingssamenstelling bleken nauwelijks aan verschillen tussen dorpen
in sociale vitaliteit bij te dragen. De belangrijkste reden hiervoor lijkt dat zich tussen dorpen
vooralsnog geen contrasten voordoen in bevolkingssamenstelling. In het huidige onder-
zoek kwamen slechts kleine verschillen naar voren in opleidingsniveau en kerkelijkheid;
twee kenmerken die erg bepalend zijn voor inzet. Maar door selectieve migratieprocessen
worden deze verschillen wel groter in het nadeel van de periferie (Latten en Annema 2011;
Latten en Kooiman 2011; Thissen et al. 2010). In dit hoofdstuk kwam naar voren dat de
nieuwkomers in afgelegen dorpen beduidend minder hoogopgeleid en welvarend zijn dan
die in de dorpen bij de stad.
Verschillen in lokale binding bleken wel verantwoordelijk voor verschillen in inzet. In
hoofdstuk 2 kwam al naar voren dat dorpsbewoners met een sterke lokale binding in alle
opzichten substantieel vaker actief zijn voor het dorp dan bewoners met een zwakke lokale
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binding. De sterke sociale binding van bewoners van de mooie dorpen (vooral de afgele-
gen) draagt ertoe bij dat ze zich voor verschillende lokale doelen relatief veel inzetten.
Maar de grote inzetbereidheid van de bewoners van de kleinste dorpen kan niet verklaard
worden uit binding. Integendeel: de sociale binding is juist zwak in de kleinste dorpen,
maar dit weerhoudt de bewoners er niet van zich actief in te zetten. Een verklaring hiervoor
kan zijn dat bewoners van de kleinste dorpen het werk over minder schouders kunnen ver-
delen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een dorpsraad, die in grotere dorpen niet uit veel meer
leden zal bestaan dan in de kleinere dorpen. Daarbij komt dat het draagvlak van dorps-
voorzieningen en verenigingen in de kleinste dorpen veel kleiner is, waardoor het voortbe-
staan onzekerder is en meer inzet vergt. De ‘schaalnadelen’ van de kleinste dorpen gelden
niet voor burenhulp. Dit is dan ook het enige terrein waar bewoners van de kleinste dorpen
niet actiever zijn dan bewoners van de grotere dorpen. Een andere verklaring voor de inzet
van de bewoners van de kleinste dorpen is dat hun inzet een compensatie voor de magere
infrastructuur vormt. Dit spreekt bijvoorbeeld uit de grote inzet voor dorpsactiviteiten:
mogelijk krijgen deze incidentele ontmoetingsgelegenheden een grotere betekenis door-
dat structurele ontmoetingsgelegenheden beperkt zijn (Simon et al. 2007).
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5 Leefbaarheid en inzet voor lokale doelen

De overheid heeft hooggespannen verwachtingen van de burgers waar de leefbaarheid
onder druk staat (Rijk/vng/ipo 2012). Het is ook geen gekke gedachte dat een ongunstige
leefbaarheid bewoners tot gezamenlijke inzet kan aanzetten. Mensen zijn meer gemoti-
veerd om zich in te zetten wanneer ze iets missen of achteruitgang (of de dreiging daarvan)
ervaren (Van Xanten et al. 2011). De voorzitter van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker ziet
om hem heen dat door negatieve veranderingen in zijn dorp ‘mensen er steeds meer van
overtuigd zijn dat we de problemen samen het hoofd moeten bieden, dat we samen de
schouders eronder moeten zetten’. Volgens hem is er ‘door dit besef ineens meer mogelijk’
(Laconi 2013). Ook de extra aandacht van beleidsmakers die naar ‘probleemgebieden’ uit-
gaat, kan bijdragen aan de sociale vitaliteit van buurten en dorpen (Klaveren et al. 2013).
Of bewoners daadwerkelijk meer zullen doen in dorpen waar de noodzaak het grootst is, is
echter te betwijfelen. Leefbaarheidsproblemen kunnen namelijk ook ten koste gaan van de
lokale binding (Lee et al. 1994), waardoor de motivatie van bewoners om zich in te zetten
voor het dorp juist matig kan zijn. In dit hoofdstuk gaan we na welke relatie er is tussen de
leefbaarheid van een dorp en de inzet van bewoners voor de lokale omgeving (onder-
zoeksvraag 4a). Vervolgens gaan we na in hoeverre verschillen in lokale binding een rol
spelen bij het ontstaan van deze verschillen in lokale inzet. (onderzoeksvraag 4b).
Voorafgaand aan deze vraag is een andere vraag aan de orde: waaruit bestaat ‘leefbaar-
heid’ op het platteland? Naar algemene maatstaven is de leefbaarheid van dorpen uitste-
kend (rigo/Atlas voor gemeenten 2013). In vergelijking met stedelingen zijn dorpsbewo-
ners tevreden over hun woonomgeving, omdat er in dorpen weinig criminaliteit en
overlast is en omdat de woningen en de woonomgeving ruim zijn (Steenbekkers en
Vermeij 2013). Factoren als deze worden zonder meer gewaardeerd door dorpsbewoners
(Lammerts en Doğan 2004; Simon et al. 2007), maar voor de leefbaarheid gelden op het
platteland deels andere maatstaven dan in de stad (Millward en Spinney 2013). Ook wor-
den op het platteland andere zaken en ontwikkelingen als bedreigingen van de leefbaar-
heid gezien dan in de stad.
Centraal in het discours rond leefbaarheid op het platteland staan voorzieningen. Dit is al
zo sinds de jaren vijftig, toen de dorpen in snel tempo werkgelegenheid en voorzieningen
verloren, en er grote zorgen over de ‘levensvatbaarheid’ van dorpen bestonden (Bouman
1959; Van Doorn 1961). Hoewel de levens van eigentijdse dorpsbewoners volledig aan de
schrale dorpen van nu aangepast zijn, staan voorzieningen zoals een basisschool en een
dorpswinkel nog hoog op het wensenlijstje van dorpsbewoners (De Groot en Schonewille
2012) en daarmee vinden ze gehoor bij menig lokale politieke partij (Platform 31 2014). Een
vrees is dat het verdwijnen van voorzieningen ten koste gaat van de mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten, waardoor ook zelforganisatie van bewoners moeilijker tot stand zou
komen (Oldenburg en Brisset 1982).
Ook de bevolkingsafname ofwel krimp wordt vaak met leefbaarheid van dorpen in ver-
band gebracht. Krimp – en de iets sterkere vergrijzing die hiermee vaak samengaat – heeft
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een aantal tastbare consequenties voor de dorpen op terreinen zoals wonen, welzijn en
werk (Rijk/vng/ipo 2012). Ook omdat veel voorzieningen door het afnemende aantal
(jonge) bewoners onder druk komen te staan zien veel bewoners van krimpgemeenten de
demografische ontwikkeling als een bedreiging (Stamm cmo 2012). Toch zijn er vooralsnog
niet veel aanwijzingen dat krimp daadwerkelijk ten koste gaat van de leefbaarheid (Leidel-
meijer en Marlet 2011). Hoewel juist in de krimpregio’s veel van bewoners wordt verwacht,
wordt soms betwijfeld of bewoners de transitie het hoofd kunnen bieden, omdat
‘bepaalde krimpregio’s de omslag van traditioneel naar modern hebben gemist’ (Hospers
en Reverda 2012: 78; zie ook ser Noord Nederland 2010). Ook kan de krimp ten koste gaan
van het moraal (Reverda et al. 2012; Van Galen en De Vries 2012).
Voordat we op de onderzoeksvragen ingaan, zal dit hoofdstuk beginnen met een verken-
ning van leefbaarheid op het platteland. De vraag hierbij is welke kenmerken van de dor-
pen bijdragen aan de beleving van leefbaarheid door bewoners. Achtereenvolgens komen
in dit hoofdstuk de ervaren leefbaarheid aan bod (§ 5.1), de aanwezigheid van dorpsvoor-
zieningen (§ 5.2) en krimp (§ 5.3). Vervolgens gaan we in op de relatie tussen deze drie
veronderstelde aspecten van leefbaarheid en de bewonersinzet en de vraag hoe deze rela-
tie kan worden verklaard (§ 5.4).

5.1 Beleving van leefbaarheid

5.1.1 Bewoners positief over de leefbaarheid van het dorp
In overeenstemming met eerder onderzoek (rigo/Atlas voor gemeenten 2013;
Steenbekkers en Vermeij 2013) oordelen dorpsbewoners in meerderheid positief over de
leefbaarheid van hun dorp. Zelfs als ze over de ontwikkelingen in hun dorp oordelen: ter-
wijl 45% van de dorpsbewoners vindt dat het eigen dorp vooruitgaat, vindt maar 16% dat
het juist de verkeerde kant op gaat. Niet meer dan 8% is daadwerkelijk negatief over de
leefbaarheid (zie tabel 5.1).
In een vervolgvraag vertelden de respondenten die daadwerkelijk negatief over de leef-
baarheid waren (8%) waarom ze van mening waren dat het met hun dorp de verkeerde
kant op ging. Een achteruitgang van het voorzieningenniveau bleek hierbij de meest
genoemde reden (zie tabel 5.2). In de woorden van een Friese twintiger: ‘We hebben hier
niks meer, geen winkel, geen pinautomaat, het sterft uit.’ Vooral voor ouderen en andere
weinig mobiele groepen zijn de gevolgen ingrijpend, zo wordt regelmatig opgemerkt. In de
woorden van een Limburgse vrouw van in de vijftig: ‘Ouderen vereenzamen; vooral als het
slecht weer is, komen ze het huis niet uit.’
Volgens een kleiner deel van de bewoners is de waargenomen achteruitgang toe te schrij-
ven aan een toename van overlast of onveiligheid. Boosdoeners zijn bijvoorbeeld een
nieuwe weg, het toerisme, de jeugd of nieuwe bewoners. Verloedering of zelfs ‘verpaupe-
ring’ van de fysieke omgeving wordt door eenzelfde aandeel bewoners genoemd. Met lede
ogen zien deze bewoners leegstand, of tuintjes die steeds slechter onderhouden worden,
maar ook een tekortschieten van de gemeente bij het onderhoud van de publieke ruimte.
In veel gevallen gaat de onvrede gepaard met het gevoel als dorp achtergesteld te worden
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door de gemeente. Een vrouw van in de zeventig in Gelderland staat niet alleen als ze zich
erover beklaagt dat grotere kernen voorrang boven kleine dorpen krijgen: ‘Door de herin-
deling komt ons dorp met nog een paar andere op de tweede plaats.’

Tabel 5.1
Ervaren leefbaarheid, personen van 15 jaar en ouder (in procenten ‘(helemaal) van toepassing’)

‘Het is goed wonen in het dorp.’ 82
‘Het gaat de goede kant op met het dorp.’a 45
‘Met de leefbaarheid van het dorp is het slecht gesteld.’ 8
‘Het dorp heeft weinig te bieden.’ 21

a De vraagstelling luidde: ‘Al met al, hoe vindt u dat het gaat met het dorp waar u woont (of het dichtste bij
woont). Vindt u dat het de verkeerde kant op de goede kant op gaat?’ De antwoordmogelijkheden ‘dui-
delijk de goede kant op’ en ‘iets meer de goede dan de verkeerde kant op’ zijn hier samengenomen.
Overige antwoordmogelijkheden waren: ‘duidelijk de verkeerde kant op’, ‘iets meer de verkeerde dan de
goede kant op’, ‘niet de verkeerde en niet de goede kant op’ en ‘ik weet het niet’.

Bron: scp/cbs (svp’11)

Tabel 5.2
Belangrijkste redenen voor het ervaren van achteruitgang, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a

redenen voor achteruitgang

te weinig voorzieningen 46
overlast en veiligheid 16
verloedering en slecht onderhoud 16
te weinig geschikte woningen 12
wegtrekken jonge mensen en vergrijzing 12
sociale cohesie en mentaliteit 11
verstedelijking en achteruitgang fysieke kwaliteit 11
verenigingsleven en sociale vitaliteit 10
geen toelichting 7

a Percentages tellen niet op tot 100, omdat respondenten meerdere dingen konden noemen.

Bron: scp/cbs (svp’11)

5.1.2 Weinig mensen met individuele leefbaarheidsproblemen
Hoewel leefbaarheid van een buurt of dorp vaak wordt uitgedrukt in een enkele waarde
(rigo/Atlas voor gemeenten 2013), worden er onder deze noemer uiteenlopende ervarin-
gen samengevat. Om beter zicht te krijgen op de verschillende manieren waarop de leef-
omgeving de kwaliteit van leven van dorpsbewoners beïnvloedt, vroegen we hen naar vijf
aan de leefomgeving gerelateerde problemen die ze in hun dagelijkse leven zelf kunnen
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ervaren (zie tabel 5.3). Ook op deze manier in beeld gebracht is de leefbaarheid van het
platteland goed te noemen. Zo voelen maar weinig dorpsbewoners zich onveilig, wat over-
eenkomt met het beeld van het veilige platteland. De lange afstanden spelen wat meer
bewoners parten, maar het aandeel bewoners dat problemen met vervoer ervaart of zich
zorgen maakt om de bereikbaarheid van hulpdiensten blijft beperkt tot een kleine minder-
heid. Ook de lokale gemeenschap zorgt bij maar weinig mensen voor problemen. Niet veel
mensen voelen zich buitengesloten en een teveel aan sociale controle wordt door nog
minder bewoners ervaren. Op dit laatste punt verbeterde de leefbaarheid van de dorpen in
de afgelopen decennia aanzienlijk (Simon et al. 2007).

Tabel 5.3
Individuele leefbaarheidsproblemen, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)

‘niet’ of 
‘helemaal 
niet’ van 
toepassing

‘min of 
meer’ van 
 toepassing

‘wel’ of 
‘zeker 
wel’ van 
 toepassing

vervoersproblemen
‘In mijn dagelijks leven vormt vervoer een obstakel.’ 84 8 7
‘Veel plekken waar ik naartoe wil, kan ik moeilijk bereiken.’ 84 9 7
‘Ik blijf wel eens thuis omdat vervoer te veel geld kost.’ 89 5 6

zorgen om noodhulp
‘Ik maak me zorgen over de bereikbaarheid van eerste 
hulp.’ 70 20 9
‘Ik maak me zorgen dat de politie of brandweer te laat 
komt.’ 68 21 11

onveiligheidsgevoel
‘Ik voel me onveilig in mijn eigen huis.’ 93 3 3
‘Ik voel me onveilig op straat in de omgeving van mijn huis.’ 94 4 2

sociale controle
‘Ik voel me hier bespied.’ 93 5 2
‘Buren en dorpsgenoten letten te veel op mij.’ 77 16 6

uitsluiting
‘Ik zal er hier nooit helemaal bij horen.’ 75 12 13
‘Veel dorpsbewoners waarderen mij niet.’ 83 7 11

Bron: scp/cbs (svp’11)
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5.1.3 Dorpen minder leefbaar voor ouderen dan voor andere bewoners
Omdat bewonersgroepen in verschillende omstandigheden verkeren, zullen ze verschil-
lende behoeften ten aanzien van hun woonomgeving hebben. De leefbaarheid van het-
zelfde dorp kan daardoor door verschillende groepen anders ervaren worden. Een groep
voor wie de leefbaarheid ongunstiger uitpakt dan voor anderen zijn dorpsbewoners met
financiële beperkingen (zie tabel E5.1 in internetbijlage E te vinden via www.scp.nl bij het
betreffende rapport). Wie slechts met grote moeite rondkomt, beoordeelt de leefbaarheid
van het dorp negatiever en ondervindt daarbij elk van de in tabel 5.3 weergegeven leef-
baarheidsproblemen meer dan bewoners met voldoende financiële mogelijkheden.
Ook het niet beschikken over een auto stelt dorpsbewoners voor problemen. Eerder
onderzoek wees al uit dat dorpsbewoners zonder auto meer problemen met vervoer erva-
ren, minder deelnemen in het verenigingsleven en meer eenzaamheid ervaren dan bewo-
ners met een auto (Kolodinsky et al. 2013; Vermeij en Mollenhorst 2008), zeker wanneer dit
samengaat met ouderdom en een slechte gezondheid (Stamm cmo 2012; Van der Wouw
2011). Hier blijkt dat dorpsbewoners zonder auto meer problemen ervaren met vervoer en
zich daarbij vaker onveilig voelen, mogelijk omdat ze vaker ook ’s avonds gebruikmaken
van de fiets of het openbaar vervoer.
Ook lichamelijke beperkingen dragen ertoe bij dat bewoners meer leefbaarheidsproble-
men ervaren. Lichamelijk beperkte bewoners beoordelen de leefbaarheid van het dorp op
zichzelf niet minder positief dan anderen, maar ze ervaren wel meer problemen met ver-
voer, maken zich meer zorgen over de bereikbaarheid van noodhulp en hebben meer last
van sociale controle.
Mede door het toenemen van lichamelijke gebreken met het stijgen van de leeftijd bestaat
er een duidelijk verband tussen leeftijd en leefbaarheid. Bewoners van 30 tot 45 jaar
beoordelen de leefbaarheid van hun dorp gunstiger dan andere bewoners en samen met
bewoners van 45 tot 60 jaar ervaren zij ook weinig leefbaarheidsproblemen (zie figuur 5.1).
Voor vervoersproblemen geldt een curvilineair verband: zowel jongeren als oudere oude-
ren ervaren meer vervoersproblemen dan andere groepen, wat samenhangt met het feit
dat zich onder beide groepen veel mensen zonder auto bevinden. In mindere mate is ook
sociale controle een probleem waarvan jongeren en oudere ouderen meer hinder onder-
vinden dan de middengroep.
De andere drie onderzochte leefbaarheidsproblemen nemen duidelijk toe met het vorde-
ren van de leeftijd. Dat ouderen zich minder veilig voelen in en om het huis en zich meer
zorgen maken om de bereikbaarheid van hulpdiensten is goed te begrijpen met het oog op
hun toenemende fysieke kwetsbaarheid. Dat een hoge leeftijd met gevoelens van uitslui-
ting gepaard gaat, past weliswaar in een algemeen patroon waarbij ouderen met het vor-
deren van de leeftijd steeds minder contacten krijgen (Broese van Groenou en Deeg 2006;
Broese van Groenou 2011), maar is toch opmerkelijk: de meesten van hen wonen al lang in
het dorp en in hun dagelijks leven brengen zij veel tijd door in het dorp (zie ook § 3.6.1).
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Figuur 5.1
Ervaren leefbaarheidsproblemen, naar leeftijd, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a
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a Percentages geven het aandeel bewoners weer dat minimaal een van de betreffende stellingen beant-
woordde met ‘wel’ of ‘zeker wel’.

Bron: scp/cbs (svp’11)

5.1.4 Mooie dorpen, leefbare dorpen
Afgelezen aan de in hoofdstuk 4 geïntroduceerde intraklassecorrelatie lopen de oordelen
van dorpsgenoten over de leefbaarheid van het dorp behoorlijk uiteen. Hoewel ze het over
hetzelfde dorp hebben, is maar 15% van de variatie in hun oordeel ook daadwerkelijk aan
dat dorp toe te schrijven. Hun oordeel zegt dus meer over hun eigen situatie en beleving
dan over het dorp. Dit geldt nog sterker voor ervaren leefbaarheidsproblemen. Hoewel
leefbaarheidsproblemen wel beïnvloed zullen worden door eigenschappen van de omge-
ving, is maar een klein deel van de variatie in de genoemde leefbaarheidsproblemen
(0%-7%) aan het dorp toe te schrijven.
Voor zover er verschillen tussen dorpen zijn, zien we dat bewoners van de minder mooie
afgelegen dorpen de leefbaarheid van hun dorp wat minder gunstig beoordelen dan de
bewoners van de mooie dorpen, zowel die bij de stad als de meer afgelegen mooie dorpen
(zie tabel E.5.1 in internetbijlage E). Dit verschil komt niet terug bij het ervaring van indivi-
duele leefbaarheidsproblemen. Het enige dorpstype dat zich in dit opzicht onderscheidt,
zijn de minder mooie dorpen bij de stad: bewoners ervaren hier wat meer onveiligheid dan
de bewoners van andere dorpen, maar ze maken zich juist minder zorgen om de bereik-
baarheid van noodhulp. Beide verschillen weerspiegelen overigens de realiteit: inbraak en
diefstal komen vaker voor rond de stad (Steenbekkers en Vermeij 2013) en aanrijtijden van
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hulpverleners en afstanden tot eerstehulpposten zijn inderdaad langer op het afgelegen
platteland (zie www.zorgatlas.nl).
Hoewel bewoners van de minder mooie afgelegen dorpen de leefbaarheid van hun dorpen
dus wat negatiever beoordelen dan vooral de mooie dorpen, ervaren ze niet meer leef-
baarheidsproblemen. Een positief signaal over deze dorpen is juist dat ouderen zich er dui-
delijk minder vaak uitgesloten voelen dan hun leeftijdsgenoten in andere dorpen: 19% van
de oudere ouderen (75 jaar en ouder) is het eens met de stelling ‘ik zal er nooit helemaal bij
horen’. In de andere dorpen varieert dit van 27% tot 32%.

5.1.5 Leefbaarheid minder goed in kleinste dorpen
In vergelijking met de bewoners van grotere dorpen (2000-2999 inwoners) beoordelen
bewoners van de kleinste dorpen (100-999 inwoners) de leefbaarheid van hun dorp iets
minder positief (zie tabel E5.1 in internetbijlage E). Begrijpelijkerwijs vinden minder bewo-
ners dat het dorp ‘veel te bieden’ heeft (17% ten opzichte van 25%), maar bewoners zijn
ook vaker van mening dat het met de leefbaarheid van het dorp ‘slecht gesteld’ is (11% ten
opzichte van 7%). Het is niet zo dat de bewoners van de kleinste dorpen (significant) min-
der vaak vinden dat het met het dorp ‘de goede kant op gaat’ of dat het in het dorp ‘goed
wonen’ is. De individuele leefbaarheidsproblemen laten weer het beeld zien dat de leef-
baarheid van de kleinste dorpen enigszins ongunstig is ten opzichte van die van de grotere
dorpen: bewoners ervaren er meer vervoersproblemen dan in de grotere dorpen en maken
zich meer zorgen om de bereikbaarheid van hulp in noodsituaties.
Net als de bewoners van de kleinste dorpen zijn ook de bewoners van de buitengebieden
relatief negatief over de leefbaarheid van het dorp (waar ze het dichtst bij wonen). Leef-
baarheidsproblemen ervaren ze vooral op het gebied van veiligheid: bewoners van de bui-
tengebieden maken zich meer zorgen om de beschikbaarheid van hulp tijdens noodsitua-
ties en voelen zich minder veilig in en om hun huis. Ondanks de geïsoleerde ligging van hun
woning ervaren ze niet bijzonder veel vervoersproblemen en ze voelen zich ook niet vaker
buitengesloten door dorpsbewoners. Een pluspunt van het wonen in een buitengebied is
dat bewoners weinig hinder van sociale controle ervaren.

5.2 Voorzieningen in het dorp

Voorzieningen spelen een belangrijke rol in het discours over de leefbaarheid op het plat-
teland. Dat bewoners veel waarde aan dorpsvoorzieningen kunnen hechten, bleek bijvoor-
beeld in de maatschappelijke discussie rond de kleinescholentoeslag die in 2013 gevoerd
werd. Bewoners en politici brachten de dorpsschool naar voren als ‘kloppend hart’ van het
dorp, waardoor sluiting ‘de doodsteek voor het platteland’ zou betekenen. Dat dorpsvoor-
zieningen als bruisende centra van dorpsleven kunnen fungeren, wordt weerspiegeld in
nogal wat studies (Atherley 2006; Cabras en Reggiani 2010; Fløsand 2007; Kučerová en
Kučera 2012; Miller 1993; Spaaij 2009; Svendsen 2010; 2013). Of dit ook betekent dat de
leefbaarheid van dorpen afhankelijk is van dorpsvoorzieningen, en dat sluiting dus ten
koste gaat van de leefbaarheid, kan betwijfeld worden op basis van andere studies.
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Zo zouden basisscholen pas een sociale functie in de dorpsgemeenschap vervullen als ze
dit ook expliciet als taak hebben (Bagley en Hillyard 2014; Hargreaves et al. 2009), iets wat
in Nederland vaak niet het geval is. Ook zou de sociale functie van een gesloten dorps-
school na verloop van tijd door andere ontmoetingsplekken in het dorp worden overgeno-
men (Egelund en Lausten 2006). Nederlands onderzoek vond nauwelijks een relatie tussen
de aanwezigheid van voorzieningen en de tevredenheid van bewoners (Stamm cmo 2012;
Gardenier et al. 2011; Van der Wouw 2011). Ook voor de vaak veronderstelde relatie tussen
voorzieningen en demografische en economische ontwikkeling van dorpen is het bewijs
mager. Sommige studies bevestigen dat dorpen met voorzieningen zich in economisch of
demografisch opzicht gunstiger ontwikkelen (Lyson 2002), maar andere laten geen verschil
zien tussen dorpen met meer of minder voorzieningen (Amcoff et al. 2011; Barakat 2014;
Goudy 1994; Van der Wouw et al. 2012).
Toch heeft het aanbod van voorzieningen wel degelijk praktische gevolgen voor het dage-
lijks leven. Ondanks de grote mobiliteit van moderne dorpsbewoners ervaren ze minder
vervoersproblemen als er een winkel in het dorp is dan wanneer die er niet is (Kolodinsky
et al. 2013); ook sporten dorpsbewoners iets minder als sportaccommodaties ver weg zijn
(Steinmayr et al. 2011; Vermeij et al. 2014). De gevolgen van de lange afstanden zijn vooral
groot voor bewoners die minder mobiel zijn, zoals bewoners zonder auto en ouderen
(Dwyer en Hardill 2011).

5.2.1 Veel dorpsvoorzieningen in de mooie afgelegen dorpen
Voor vrijwel alles moeten bewoners van kleine dorpen beduidend verder reizen dan bewo-
ners van grote dorpen en stedelingen (Steenbekkers en Vermeij 2013). Eerder bleek bij-
voorbeeld dat de dichtstbijzijnde school met havo of vwo voor een gemiddelde stedelin-
gen op nog geen twee kilometer afstand ligt, maar in kleine afgelegen dorpen is dat acht
kilometer (Steenbekkers en Vermeij 2013). In de kleine dorpen is de dichtstbijzijnde super-
markt ongeveer twee keer zo ver weg als in de stad. De hoeveelheid supermarkten binnen
drie kilometer waaruit een stedeling kan kiezen, is zelfs acht keer zo groot (Steenbekkers
en Vermeij 2013). Voor veel basisvoorzieningen moeten de meeste dorpsbewoners dan ook
het dorp uit (zie tabel 5.4), maar een gemeenschapshuis (of dorpshuis) kunnen de meeste
dorpsbewoners wel in het eigen dorp vinden.
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Tabel 5.4
Aanwezigheid van voorziening binnen een kilometer, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder, 2009
(in procenten)

minder 
mooi 
 afgelegen

mooi 
 afgelegen 

minder 
mooi  
bij stad

mooi  
bij stad totaal

gemeenschapshuis in dorpa 75 78 79 73 76
basisschool 66 70 43* 54* 58
dagelijkse winkel (excl. supermarkt) 40 53* 25* 31 39
café 33 46* 32 37 39
supermarkt 33 48* 19* 28 35
restaurant 34 47* 15* 34 34
huisarts 29 40 17* 27 32
apotheek 21 33* 10* 14 23
buitenschoolse opvang 22 27 15 22 24
kinderdagverblijf 11 18 9 14 15
bibliotheek 6 16* 4 10 13

aantal basisvoorzieningenb 3,8 4,8* 2,7* 3,5 3,8

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

a De aanwezigheid van een gemeenschapshuis werd als enige voorziening vastgesteld op een item in
svp’11. Dit item luidde: ‘In veel dorpen in Nederland staat een gemeenschapshuis (of: dorpshuis, Kultur-
hus, mutifunctioneel centrum). Dit is een gebouw dat bedoeld is voor de dorpsgemeenschap. Bewoners
kunnen hier samenkomen en vaak organiseren verenigingen hier activiteiten. Ook worden er soms voor-
zieningen aangeboden, zoals een kleine bibliotheek, een winkeltje of een medisch spreekuur. Is er in uw
dorp een gemeenschapshuis?’

b De som van de hiervoor genoemde voorzieningen opgeteld (Kruder-Richardson = 0,87).

Bron: cbs (Nabijheidsstatistiek) en scp/cbs (svp’11)

Het zal niet verbazen dat de kleinste dorpen gemiddeld over minder van de genoemde
voorzieningen beschikken (gemiddeld 3 van de in tabel 5.4 genoemde voorzieningen) dan
de grotere (5) en de grootste (kleine) dorpen (6). Ook de ligging van het dorp ten opzichte
van stedelijke centra werkt door in het voorzieningenaanbod: hoewel stedelijke voorzie-
ningen vanzelfsprekend verder weg zijn in de afgelegen dorpen, zijn de dagelijkse voorzie-
ningen, die op een kleinere schaal georganiseerd zijn, voor bewoners van de afgelegen
dorpen beduidend vaker dichtbij (zie tabel 5.4). Zo heeft tweederde van de bewoners van
afgelegen dorpen minimaal één basisschool binnen een straal van een kilometer; van de
dorpsbewoners bij de stad is dit maar ongeveer de helft. Dat dorpsvoorzieningen kennelijk
minder draagvlak in de dorpen rond de stad hebben, kan hoogstwaarschijnlijk verklaard
worden uit de relatief goede bereikbaarheid van alternatieven in de omgeving van het
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dorp. Dat mooie dorpen in het voordeel zijn ten opzichte van de minder mooie dorpen kan
te maken hebben met het gegeven dat voorzieningen in deze dorpen een breder draagvlak
hebben door aanvullende klandizie van recreanten en toeristen.

5.2.2 Leefbaarheid wat hoger gewaardeerd met voorzieningen
Om na te gaan in hoeverre een verband bestaat tussen de aanwezigheid van voorzieningen
in het dorp en de leefbaarheid, vergelijken we dorpen waar geen basisvoorzieningen zijn
met dorpen met een of twee, met drie tot vijf, respectievelijk met zes of meer van deze
voorzieningen (zie tabel 5.6). Omdat het aanbod van voorzieningen nauw samenhangt met
de omvang van het dorp – wat een zelfstandig effect heeft op de ervaren leefbaarheid –
werd gecontroleerd voor het precieze aantal inwoners in het dorp in plaats van de grovere
indicator dorpsgrootte, die in de rest van dit rapport werd gebruikt (zie tabel E5.2 in inter-
netbijlage E).

Tabel 5.5
Positief oordeel over leefbaarheid, naar aanwezigheid voorzieningen en naar type dorp, personen van
15 jaar en ouder (in procenten)a

geen basis
voorzieningen

een of 
twee basis
voorzieningen

drie tot vijf 
basisvoor
zieningen

zes tot elf 
basisvoor
zieningen

‘Het is goed wonen in het dorp.’ 75 84* 85* 84*
‘Het gaat de goede kant op met 
het dorp.’ 45 43 46 46
‘Met de leefbaarheid van het 
dorp is het slecht gesteld.’ 6 9 8 8
‘Het dorp heeft weinig te bieden.’ 26 23 22 1*

* Verschilt significant van de bewoners van dorpen zonder voorzieningen, gecorrigeerd voor dorpsomvang
(continu), dorpstype en geclusterde datastructuur (p < 0,05).

a Bewoners van buitengebieden die op dorpen met meer dan 3000 inwoners zijn georiënteerd, zijn buiten
beschouwing gelaten.

Bron: scp/cbs (svp’11)

Dorpsbewoners beoordelen de leefbaarheid van hun dorp iets positiever naarmate er meer
voorzieningen in het dorp zijn (zie tabel 5.5). Als er meer voorzieningen in het dorp zijn,
vinden bewoners dat hun dorp ‘meer te bieden heeft’, maar ook dat het ‘goed wonen’ is in
het dorp. Als dorpen van verschillende omvang apart bekeken worden, is te zien dat het
oordeel van bewoners alleen in de kleinste dorpen afhangt van de aanwezigheid van voor-
zieningen (zie tabel E5.2 in internetbijlage E). Dit is begrijpelijk, want waar weinig is, zal een
enkele winkel of café meer verschil maken. Toch leggen ook in de kleinste dorpen voorzie-
ningen maar weinig gewicht in de schaal van het oordeel over leefbaarheid.
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Ook houden de individuele leefbaarheidsproblemen geen verband met de aanwezigheid
van voorzieningen in het dorp. Vanuit praktisch oogpunt zou verwacht kunnen worden dat
bewoners zonder voorzieningen in de buurt vaker problemen zouden ervaren met vervoer,
maar dit blijkt hier niet het geval. Ook is het niet zo dat de afwezigheid van voorzieningen
alleen bij minder mobiele bewoners met vervoersproblemen gepaard gaat. Zelfs als de
analyse beperkt wordt tot ouderen (75 jaar of ouder) of tot bewoners zonder auto en /of
rijbewijs is het ervaren van vervoersproblemen niet afhankelijk van de aanwezigheid van
voorzieningen. Van voorzieningen wordt ook vaak gezegd dat ze een sociale functie heb-
ben, die vooral belangrijk is voor minder mobiele bewoners. Toch is het niet zo dat bewo-
ners minder sociale uitsluiting ervaren als er voorzieningen in het dorp zijn; ook niet wan-
neer ouderen of autolozen afzonderlijk bekeken worden.

5.2.3 Een kwestie van referentiekader?
Het gegeven dat het algemene oordeel over de leefbaarheid wel afhangt van de aanwezig-
heid van dorpsvoorzieningen, maar individuele leefbaarheidsproblemen niet, kan erop wij-
zen dat de gunstige uitwerking van voorzieningen op andere aspecten van het welzijn
doorwerkt dan op de hier gemeten leefbaarheidsproblemen. Het verband tussen voorzie-
ningen en het oordeel over de leefbaarheid zou ook te maken kunnen hebben met het
referentiekader dat bewoners hanteren als ze over de leefbaarheid oordelen. In het refe-
rentiekader van het autonome dorp horen voorzieningen nu eenmaal bij het dorp, dus als
bewoners hun dorp vanuit dit kader bekijken, wordt de afwezigheid van voorzieningen als
een gemis ervaren. Vanuit het referentiekader van het woondorp zijn vooral woonkwalitei-
ten belangrijk, zoals de veiligheid, het landschap, de recreatiemogelijkheden en de rust
(Thissen en Loopmans 2013).
Vooral nieuwkomers zouden het referentiekader van het woondorp hanteren. Bekend is
bijvoorbeeld het verhaal van de voormalige stedeling die zijn buurman verwijt dat hij op
zaterdag de mest uitrijdt (Simon et al. 2007). Hij verhuisde immers naar het platteland om
in het weekend te genieten van de rust en zijn weelderige tuin. Aan voorzieningen zouden
nieuwkomers juist minder waarde hechten dan oorspronkelijke bewoners (Gardenier et al.
2011; Thissen en Van der Meer 2013). Bevestiging voor deze interpretatie vinden we hier
niet: vooral de bewoners die zes tot vijftien jaar in het dorp wonen, laten een duidelijke
relatie tussen voorzieningen en hun oordeel over de leefbaarheid zien (zie tabel E5.3 in
internetbijlage E). Voor degenen die vijf jaar of minder in het dorp wonen, werd geen rela-
tie gevonden, maar ook niet bij degenen die juist al langer dan vijftien jaar in het dorp
wonen.
Als we op afzonderlijke leeftijdsgroepen inzoomen, blijkt dat dorpsvoorzieningen vooral bij
twee leeftijdsgroepen tot een positief oordeel van de leefbaarheid leiden (zie tabel E5.3 in
internetbijlage E). Ten eerste beoordelen bewoners van 75 jaar en ouder de leefbaarheid
positiever naarmate er meer voorzieningen zijn. Dit kan voortkomen uit het feit dat juist
deze groep nog opgroeide in een veel levendiger dorp en daarom uitgaat van het referen-
tiekader van het autonome dorp. Het kan ook te maken hebben met hun persoonlijke
omstandigheden, waarin ze zowel praktisch als sociaal afhankelijker zijn van wat het dorp
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te bieden heeft (al hebben voorzieningen dus geen merkbare invloed op hun individuele
ervaring van leefbaarheidsproblemen).
Ten tweede bestaat er ook voor bewoners in de leeftijd van 30 tot 44 jaar een verband
tussen voorzieningen en leefbaarheid. Hoewel bewoners van deze leeftijd meestal mobiel
zijn, zagen we al dat ze in sociaal opzicht sterk aan het dorp gebonden zijn. Anders dan
andere leeftijdsgroepen laten bewoners in deze leeftijd de keuze om al dan niet te sporten
afhangen van de aanwezigheid van sportvoorzieningen in het dorp (Vermeij et al. 2014),
wat erop duidt dat ze ondanks – of dankzij – hun mobiele, drukke levens voor andere
aspecten op het dorp gericht zijn. Daarbij komt dat mensen in deze leeftijdsgroep vaak
jonge kinderen hebben, die net als ouderen sterk aangewezen zijn op hun lokale omgeving.

5.3 Krimp

‘De krimp laat zich voelen’, verwoordt een Groningse respondent als reden waarom hij
vindt dat zijn dorp achteruitgaat. Bewoners van krimpgebieden maken veranderingen mee
die vaak als bedreiging van de leefbaarheid worden ervaren (Stamm cmo 2012). Bewoners
ondervinden bijvoorbeeld een stagnerende woningmarkt, die gepaard gaat met leegstand,
prijsdalingen en slecht onderhoud (Van Schijndel en Rutherglen 2011; Steenbekkers en
Vermeij 2013). Ook herstructurering van de woningvoorraad kan in kleine dorpen een grote
impact op de sociale samenhang en de leefbaarheid hebben (Van Galen en De Vries 2012).
Daarbij zien bewoners soms de bevolkingssamenstelling veranderen. Dit kan bestaan uit
een toename in het aandeel sociaal zwakkere bewoners (De Groot en Schonewille 2011),
maar ook hoge concentraties ouderen kunnen ten koste gaan van de ervaren leefbaarheid
(Leidelmeijer en Marlet 2011). De demografische ontwikkelingen zijn misschien het meest
merkbaar in de sluiting van jeugdvoorzieningen zoals basisscholen en sportaccommoda-
ties (Hoekman 2013). Een groot deel van de veranderingen ligt echter nog in het verschiet,
wat kan bijdragen aan een gevoel van onzekerheid. Zo zullen de dorpen te maken krijgen
met een toenemend aandeel oudere bewoners, dat het moet stellen met een afnemende
hoeveelheid overheidssteun en mogelijk een regionaal nijpend tekort aan zorgpersoneel
(Van Dam et al. 2013).

5.3.1 Krimp vooral in de mooie afgelegen dorpen
De indicator van krimp baseren we op de gemeentelijke ontwikkeling in het aantal inwo-
ners tussen 2006 en 2011 (dus de vijf jaar voorafgaand aan de dataverzameling). Vanuit het
oogpunt van de woningmarkt wordt bevolkingskrimp doorgaans pas als probleem
beschouwd wanneer het aantal huishoudens – en dus de behoefte aan woningen – daalt.
Vanuit het oogpunt van voorzieningen en het dorpsleven is het aantal inwoners op zichzelf
ook relevant. Minder mensen betekent immers ook minder omzet voor de dorpswinkel,
minder leden voor de verenigingen en minder potentiële vrijwilligers. We onderscheiden
daarom de dorpsbewoners in gemeenten waar de bevolking daalde van de dorpsbewoners
in de gemeenten waar de bevolking gelijk bleef of toenam.
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Van alle dorpsbewoners woont 40% in een gemeente met een afnemend inwonertal; in de
meeste gevallen was dat maar een lichte afname (zie tabel 5.6). Vooral de mooiere afgele-
gen dorpen bevinden zich vaak in krimpgemeenten. In tegenstelling tot het algemene
beeld (Groot et al. 2013) zien we geen verband tussen krimp en vergrijzing. Wel hebben
dorpsbewoners in krimpgemeenten iets vaker te maken met financiële beperkingen en zijn
ze vaker autoloos (zie ook Steenbekkers en Vermeij 2013). Ook bezoeken ze minder vaak
een kerk.

Tabel 5.6
Bevolkingsontwikkeling gemeente tussen 2006-2011, naar type dorp, personen van 15 jaar en ouder (in pro-
centen)

minder mooi 
afgelegen mooi afgelegen 

minder mooi 
bij stad mooi bij stad totaal

daling 35 51* 31 40 40
daling > 2% 7 14* 2 1* 7

* Verschilt significant van de minder mooie afgelegen dorpen, gecorrigeerd voor dorpsomvang en geclus-
terde datastructuur (p < 0,05).

Bron: scp/cbs (svp’11)

5.3.2 Meer ervaren achteruitgang, maar niet meer leefbaarheidsproblemen in
krimpdorpen

Dorpsbewoners in gemeenten met krimp beoordelen de leefbaarheid in hun dorp iets
negatiever dan de overige dorpsbewoners. Uitgesplitst naar item blijkt dit relatief nega-
tieve oordeel beperkt tot het oordeel over de ontwikkelingen: terwijl 14% van dorpsbewo-
ners in gemeenten zonder krimp vindt dat het de verkeerde kant op gaat met het dorp, is
dat in krimpgemeenten 19%, waarbij nog altijd 43% van mening is dat het de goede kant
op gaat. Over de kwaliteit van het wonen en datgene wat het dorp te bieden heeft, zijn
bewoners in krimpgemeenten net zo positief als andere dorpsbewoners (zie ook Stamm
cmo 2012). Ook ervaren ze niet meer leefbaarheidsproblemen. Hoewel krimp vaak gezien
wordt als bedreiging van de leefbaarheid, vinden we dus vrijwel geen aanwijzingen dat de
dorpen in krimpgebieden daadwerkelijk als minder leefbaar ervaren worden.

5.4 Leefbaarheid, binding en inzet voor lokale doelen

De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld, is hoe de ervaren leefbaarheid,
voorzieningen en krimp zich verhouden tot de lokale inzet van bewoners. Zijn een als
ongunstig ervaren leefbaarheid, schaarste aan voorzieningen en krimp een extra motivatie
voor bewoners om zich in te zetten? Of is het omgekeerd en doen deze ongunstige
omstandigheden juist afbreuk aan de animo van bewoners? En als dat zo is, speelt hierbij
dan mee dat een slechte ervaren leefbaarheid, een beperkt voorzieningenaanbod respec-
tievelijk krimp ook ten koste gaan van de binding van bewoners?
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5.4.1 Meer initiatief in krimpgebieden
Eerder onderzoek laat zien dat Nederlanders weliswaar vaker inspraakavonden bezoeken
en actievoeren waar de leefbaarheid te wensen over laat, maar ook dat bewoners dan min-
der samenkomen en minder gezamenlijk organiseren (Leidelmeijer en Schulenberg 2012).
Er bestaat dus een onderscheid tussen vormen van inzet waarmee problemen worden
bestreden en vormen van inzet die een goede situatie nog beter maken.
Uit het huidige onderzoek blijkt dat mensen die positief over de leefbaarheid van het dorp
oordelen zich vaker inzetten voor lokale doelen dan degenen die hier kritisch over zijn, en
dat dit geldt voor alle drie de doelen die hier werden onderscheiden (zie figuur 5.2 en tabel
E5.4 in internetbijlage E). Van de bewoners die het minst positief over de leefbaarheid van
hun dorp denken, zet 30% zich in voor de leefbaarheid, en van de bewoners die het meest
positief over het dorp denken, is dat 41%. Ook zijn bewoners die positief over de leefbaar-
heid denken meer bereid hun buren te helpen en zich voor de omgevingskwaliteit in te
zetten. Het is niet zo dat bewoners die positiever zijn op de leefbaarheid ook vaker initia-
tief nemen.
Als we naar het aanbod van dorpsvoorzieningen kijken, zien we geen ondersteuning voor
de vrees dat schaarste aan voorzieningen ten koste zou gaan van de sociale vitaliteit van
dorpen (zie tabel E5.5 in internetbijlage E). De aanwezigheid van voorzieningen vertoont –
bij gelijke omvang van het dorp – geen relatie met de inzet van bewoners op welk terrein
dan ook. Ook bevolkingskrimp gaat niet ten koste van de inzet. Integendeel: dorpsbewo-
ners in krimpgemeenten nemen juist iets vaker initiatief dan de dorpsbewoners in groei-
ende gemeenten (11% ten opzichte van 9%). Dat bewoners die positief oordelen over de
leefbaarheid niet meer initiatief nemen dan anderen, en dorpsbewoners in krimpgemeen-
ten juist meer, wekt de indruk dat het nemen van initiatief een vorm van inzet is die veel
gebruikt wordt bij het bestrijden van problemen.
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Figuur 5.2
Inzet voor lokale doelen, naar ervaren leefbaarheid, personen van 15 jaar en ouder (in procenten)a
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a Van een negatieve ervaring wordt gesproken als respondenten een standaardafwijking of meer onder
het gemiddelde scoren, van een positieve ervaring als respondenten minimaal een standaardafwijking
boven het gemiddelde scoren.

Bron: scp/cbs (svp’11)

5.4.2 Hoe meer waardering voor de leefbaarheid, hoe meer lokale binding
Voordat we ingaan op de vraag hoe de gevonden verschillen verklaard kunnen worden,
gaan we eerst na hoe de ervaren leefbaarheid, het voorzieningenaanbod en krimp zich ver-
houden tot lokale binding. Een positieve beleving van de leefbaarheid van het dorp gaat
samen met een sterke sociale en landschappelijke binding (zie tabel 5.7). Een functionele
en culturele binding is niet gerelateerd aan de beleving van leefbaarheid.
Ook de aanwezigheid van voorzieningen houdt een positief verband met lokale binding.
Naarmate een dorp over meer voorzieningen beschikt, zijn bewoners – ook bij gelijke
omvang – in functioneel en in sociaal opzicht sterker aan het dorp verbonden. Voor de
sociale binding lijkt vooral van belang dát er voorzieningen zijn, en niet zozeer hoevéél. Tot
slot bestaat er onder bewoners van krimpgebieden een relatief sterke culturele binding (zie
ook Steenbekkers en Vermeij 2013).
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Tabel 5.7
Samenhang tussen beleving van leefbaarheid, de aanwezigheid van dorpsvoorzieningen en krimp, en de
verschillende aspecten van lokale binding, personen van 15 jaar en ouder (in b-waarde)a

sociale binding
functionele 
 binding culturele binding

landschappelijke 
binding

beleving van leefbaarheid 0,41* –0,03 0,00 0,21*

geen voorzieningenb – – – –
een of twee voorzieningen 0,25* 0,19* 0,10 0,10
drie tot vijf voorzieningen 0,24* 0,22* 0,12 0,09
zes of meer voorzieningen 0,23* 0,32* 0,09 0,10

geen krimp – – – –
krimp –0,01 0,01 0,21* –0,03

* Verschil is significant gecorrigeerd voor dorpsomvang, dorpstypen en geclusterde datastructuur
(p < 0,05).

a Voor elk van de afhankelijke variabelen (sociale binding, functionele binding, culturele binding en land-
schappelijke binding) werden afzonderlijke regressieanalyses uitgevoerd met betrekking tot de drie
aspecten van leefbaarheid (beleving van leefbaarheid, voorzieningenaanbod en krimp).

b Bij de analyses met betrekking tot voorzieningen werd weer gecontroleerd voor de continue variabele
voor dorpsomvang en werden bewoners van buitengebieden buiten beschouwing gelaten.

Bron: scp/cbs (svp’11)

5.4.3 Ervaren leefbaarheid gaat gepaard met veel inzet door lokale binding
De vraag is nu hoe we het gevonden verband tussen de mate waarin bewoners hun dorp
als leefbaar beoordelen en hun lokale inzet kunnen verklaren. Om te beginnen zien we in
figuur 5.3 de verschillen uitgedrukt in odds ratio’s (model 1), waarbij een odds ratio hoger
dan 1 weer op een positief verband en een odds ratio lager dan 1 op een negatief verband
duidt. Inzet als initiatiefnemer ontbreekt in de figuur, omdat geen significante relatie tus-
sen de ervaren leefbaarheid en deze vorm van inzet werd aangetroffen.
Als eerste verklaring gaan we vervolgens (net als in hoofdstuk 4) na in hoeverre de gevon-
den verbanden voortkomen uit de kenmerken van de bewoners. Zo hebben de bewoners
die hun dorp als leefbaar beoordelen mogelijk ook kenmerken die samengaan met veel
inzet voor het dorp, zonder dat het een tot het ander hoeft te leiden. Door alle eerder
gebruikte individuele kenmerken aan de analyse toe te voegen (zie model 2), krijgen we
het effect in beeld van het leefbaarheidsoordeel op de verschillende vormen van bewo-
nersinzet alsof degenen die de leefbaarheid van hun dorp positief beoordelen op deze ken-
merken precies overeenkomen met degenen die hier negatiever over zijn. We zien dat het
effect van de beoordeelde leefbaarheid hierdoor in alle drie de gevallen nauwelijks
afneemt. De relatief grote inzetbereidheid van bewoners die de leefbaarheid van hun dorp
positief beoordelen, wordt dus vrijwel niet door individuele kenmerken verklaard.
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Vervolgens gaan we na wat de rol van lokale binding is, door in model 3 ook de verschil-
lende vormen van lokale binding op te nemen. De sterke binding van bewoners die de leef-
baarheid positief waarderen, verklaart een groot deel van het effect van de waargenomen
leefbaarheid op bewonersinzet. Als de bewoners in hun lokale binding gelijk zouden zijn,
hangt de ervaren leefbaarheid alleen nog maar positief samen met burenhulp. Bewoners
die tevreden over de leefbaarheid van hun dorp zijn, zetten zich dus vooral meer in voor
hun dorp doordat ze zich sterker met het dorp verbonden voelen.

Figuur 5.3
Relatie tussen ervaren leefbaarheid en bewonersinzet, gecontroleerd voor individuele kenmerken en lokale
binding, personen van 15 jaar en ouder (in odds ratio)a

inzet voor leefbaarheid burenhulp inzet voor omgevingskwaliteit
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

model 1: gecontroleerd voor dorpsomvang

model 2: ook gecontroleerd voor individuele kenmerken

model 3: ook gecontroleerd voor lokale binding

a De volledige analyses zijn opgenomen in tabel E5.4 in internetbijlage E.

Bron: scp/cbs (svp’11)

5.4.4 Initiatief in krimpgebieden niet verklaard
Dat het grotere aandeel initiatiefnemers in krimpgemeenten verklaarbaar zou zijn uit de
kenmerken van bewoners is niet waarschijnlijk. De verschillen in bevolkingssamenstelling
zijn juist in het nadeel van de krimpgemeenten: dorpsbewoners zijn er vaker financieel
beperkt, moeten het vaker stellen zonder auto en zijn bovendien minder vaak kerkelijk.
Het toevoegen van individuele kenmerken doet dan ook niets af aan het feit dat dorpsbe-
woners vaker initiatief nemen (zie tabel E.5.4 in internetbijlage E).
De dorpsbinding zou de hoge activiteit wel kunnen verklaren, want onder dorpsbewoners
in krimpgebieden is de culturele binding sterk. Dit verklaart echter niet de sterke geneigd-
heid van bewoners van krimpgemeenten om initiatief te nemen. Ook als ze zowel in indivi-
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duele kenmerken als in dorpsbinding overeen zouden komen met de dorpsbewoners in
groeiende gemeenten, zouden ze evengoed vaker initiatief nemen. Dat het nemen van ini-
tiatief niet verklaard wordt door lokale binding – dit was ook al het geval bij het hoge aan-
deel initiatiefnemers in de kleinste dorpen – bevestigt de indruk dat het nemen van initia-
tief functioneler van aard is dan de andere vormen van inzet. Andere vormen van inzet
lijken voort te komen uit een gedeeld gevoel van tevredenheid, en vermoedelijk zijn dat
veelal ontspannen en gezellige activiteiten. Het nemen van initiatief komt juist voor in situ-
aties waar bewoners voor uitdagingen staan en deze vorm van inzet lijkt meer gericht op
het bereiken van een doel.

5.5 Slot

Dat de leefbaarheid op het platteland gemiddeld genomen goed is, werd in dit hoofdstuk
weer bevestigd. Ondanks de bezorgde toon waarop de leefbaarheid van dorpen vaak
besproken wordt, zien bewoners eerder positieve dan negatieve ontwikkelingen in hun
dorp. Maar niet overal is de leefbaarheid even goed. Afgelezen aan het oordeel van bewo-
ners is de leefbaarheid van de grotere dorpen iets beter dan die van de kleinere dorpen en
de leefbaarheid van de dorpen met een mooie landschappelijke ligging iets gunstiger dan
die van dorpen met een minder mooie ligging. Mogelijk zijn deze verschillen deels toe te
schrijven aan het gegeven dat zowel de grotere dorpen als de mooiere dorpen over meer
voorzieningen beschikken, want het aantal voorzieningen bleek bij gelijke omvang van het
dorp uit te maken voor de leefbaarheid zoals ervaren door bewoners, zij het alleen in de
kleinste dorpen.
De verschillen bleken echter klein en het oordeel over de leefbaarheid van een dorp loopt
sterk uiteen tussen dorpsgenoten. Vooral ouderen blijken kwetsbaar te zijn voor leefbaar-
heidsproblemen, wat begrijpelijk is tegen de achtergrond van hun afnemende gezondheid
en mogelijkheden. Maar het relatieve sociale isolement waar een deel van de ouderen zich
in bevindt, is toch opmerkelijk. Dat de sociale binding met dorpsgenoten van ouderen met
de jaren afneemt, kwam in hoofdstuk 3 al naar voren. In dat hoofdstuk bleek dat veel
ouderen zich hier onprettig bij voelen: ze voelen zich niet gewaardeerd door dorpsgenoten
en denken dat ze er nooit helemaal bij zullen horen. Deze bevinding gaat in tegen het
populaire beeld dat ouderen in de dorpen juist gekoesterd worden, maar worden onder-
steund door onderzoek in Gelderland dat erop wijst dat ouderen zich tegenwoordig minder
onderdeel van de dorpsgemeenschap voelen dan eind twintigste eeuw (Thissen 2011).
De relatie tussen leefbaarheid en bewonersinzet is niet eenduidig. Als we naar de subjec-
tieve beleving van leefbaarheid kijken, blijkt een duidelijk positief verband: de bewoners
die tevreden over hun dorp zijn, zetten zich het meest in voor lokale doelen. De algemene
tevredenheid met het dorp – en de sterke lokale binding die daarmee samengaat – lijkt dus
de motivatie te leveren voor inspanningen die het dorp nog beter leefbaar maken. Voor
zover de subjectieve beleving van leefbaarheid ook een lokale realiteit weerspiegelt, bete-
kent dit dat bewoners van de meest leefbare dorpen er door hun inzet aan bijdragen dat
hun toch al gunstige woonsituatie zich nog verder verbetert ten opzichte van die van ande-
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ren. Maar de beleving van leefbaarheid weerspiegelt ook verschillen tussen dorpsgenoten
in hun beleving van dezelfde lokale realiteit. Binnen dorpen zijn het de bewoners met het
meest positieve oordeel over het dorp die zich voor lokale doelen inzetten.
Als we naar twee objectievere kenmerken die vaak in verband gebracht worden met leef-
baarheid kijken, zien we geen positief verband met inzet. De aanwezigheid van dorpsvoor-
zieningen houdt – bij een gelijke omvang van het dorp – geen verband met de inzet van
bewoners. En krimp gaat niet ten koste van de sociale vitaliteit. Integendeel: dorpsbewo-
ners in krimpgemeenten spelen iets vaker een organiserende rol bij bewonersinitiatieven
dan dorpsbewoners elders. Hoewel de dorpsbewoners van krimpgemeenten in cultureel
opzicht sterker aan hun dorp of regio verbonden zijn, vormt dit niet de verklaring voor hun
sterke bereidheid tot inzet. In plaats daarvan zouden de bevindingen de uitspraak van de
voorzitter van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker (zie het begin van dit hoofdstuk) gelijk
kunnen geven: veranderingen in hun omgeving kunnen bewoners motiveren om te gaan
meedenken over de toekomst van hun dorp, om zo (dreigende) leefbaarheidsproblemen
het hoofd te bieden. Dat overheden bewoners van krimpgebieden hiertoe vaak actief uit-
nodigen en fondsen voor maatschappelijke initiatieven ter beschikking stellen, lijkt hieraan
inderdaad een impuls te geven. In ieder geval biedt het voeding aan de hoop dat bewoners
in krimpgemeenten de hoge verwachtingen die beleidsmakers aan hen stellen kunnen
waarmaken.
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6 Het belang van lokale binding

In de twintigste eeuw veranderden de dorpen van ‘centra van opgewekt plaatselijk leven’
(Van Doorn 1961: 19) in woonplekken met rust en ruimte als belangrijkste attracties. In de
levens van dorpsbewoners werden de dorpen hierdoor veel minder belangrijk. In recente
beleidsontwikkelingen speelt de lokale arena echter een hoofdrol. Het doel is hierbij niet
alleen dat dorpen leefbaar zijn, maar steeds meer ook dat dorpsbewoners zelf de handen
uit de mouwen steken voor hun omgeving. De rijksoverheid probeert dit te bereiken door
zich terug te trekken en zeggenschap over te dragen aan de gemeenten, die naarstig naar
manieren zoeken om bewoners op hun nieuwe verantwoordelijkheden aan te spreken.
Overheden moeten echter roeien met de riemen die ze hebben en de vraag is in hoeverre
bewoners interesse hebben om zich meer in te zetten voor de plek waar ze wonen. Met
deze studie brachten we de binding in beeld die hedendaagse bewoners van kleine dorpen
met hun leefomgeving hebben en gingen we na welke betekenis deze binding voor hun
lokale inzet heeft. Ook gingen we op zoek naar verschillen tussen dorpen in de mate
waarin bewoners zich voor verschillende doelen inzetten. In dit slothoofdstuk zetten we de
belangrijkste conclusies over lokale binding van dorpsbewoners en het belang hiervan voor
lokale inzet op een rij (§ 6.1), evenals de verschillen in sociale vitaliteit tussen dorpen
(§ 6.2). Daarna bespreken we welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor het
bevorderen van bewonersinzet voor lokale doelen (§ 6.3).

6.1 Binding met dorpen

6.1.1 Lokale binding door landschap, cultuur en bekenden
De eerste vraag die in dit rapport aan bod kwam is: hoe zijn dorpsbewoners verbonden met hun
lokale omgeving?
De schaalvergroting van het dagelijks leven is duidelijk terug te zien in de minimale functi-
onele binding van de meeste dorpsbewoners. Werken, winkelen en uitgaan doen bewo-
ners doorgaans buiten het dorp en ook in hun sociale leven ligt het zwaartepunt buiten het
dorp. Toch is de lokale omgeving voor veel bewoners belangrijk. Hierbij spelen in ieder
geval drie elementen een rol. Ten eerste zijn bewoners met hun dorp verbonden door de
sociale contacten die ze er hebben: de meeste dorpsbewoners kennen tientallen dorpsge-
noten, krijgen dorpsgenoten over de vloer en kunnen verschillende dorpsgenoten om hulp
vragen. Ten tweede zijn veel bewoners verbonden met de plek waar ze wonen door middel
van lokale en regionale cultuur. Het merendeel van de bewoners spreekt wel eens dialect
en gebruikt wel eens lokale en regionale media. Ten derde spelen de rust, ruimte en het
landschap een belangrijke rol in de lokale binding. Deze kwaliteiten zijn uniek voor het
platteland en worden door dorpsbewoners over het algemeen belangrijker gevonden dan
het lokale sociale leven.
Het patroon van binding laat zien dat bepaalde dingen in het leven goed los te koppelen
zijn van de woonplek, maar andere zaken er juist onlosmakelijk mee verbonden zijn. Voor
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de boodschappen bijvoorbeeld is het voor de meeste bewoners belangrijker om te kunnen
kiezen uit een ruim en betaalbaar assortiment dan om de boodschappen in het dorp te
kunnen doen. Ook voor het bezoeken van goede vrienden en familieleden hebben ze een
zekere reistijd over. Maar een rustige, mooie omgeving die elke dag vanuit de tuin of het
einde van de straat kan worden ervaren, is heel iets anders dan een zondags uitstapje naar
een natuurgebied. Ook contacten in de directe omgeving hebben een functie die verbon-
den is met de woonplek. Als de kinderen buiten spelen, zich een ernstig ongeluk voordoet
thuis, of als de tuin met een rupsenplaag kampt, zijn goede buren daadwerkelijk beter dan
een verre vriend. Ook als dorpsbewoners een kunstmarkt of bingoavond willen organise-
ren of iets tegen de overlast van langs denderende vrachtwagens willen doen, zijn het
dorpsgenoten met wie ze moeten samenwerken.

6.1.2 Het verschil tussen verbonden en gebonden zijn
De lokale omgeving heeft voor verschillende bewonersgroepen een andere betekenis. Zo
werd een verschil geconstateerd tussen hogeropgeleiden en nieuwe bewoners enerzijds en
lageropgeleiden en oorspronkelijke bewoners anderzijds. Zowel de functionele, sociale als
culturele binding is bij de tweede groep duidelijk sterker, maar hogeropgeleiden en nieuwe
bewoners hebben juist een sterke landschappelijke binding.
Een ander onderscheid is dat tussen mobiele en minder mobiele bewonersgroepen. Terwijl
mobiele bewoners een regionaal of zelfs kosmopolitisch leven leiden, zijn bewoners die
door omstandigheden minder mobiel en zelfredzaam zijn meer op het dorp aangewezen.
Oudere ouderen, bewoners met beperkte financiële middelen en bewoners zonder auto
zijn in functioneel opzicht relatief sterk aan het dorp gebonden, terwijl ze in sociale zin juist
wat aan de zijlijn lijken te staan. Voor bewoners van 75 jaar en ouder zagen we ook dat ze
weliswaar meer aangewezen op hun dorpsgenoten raken, maar bij minder dorpsgenoten
terechtkunnen voor gezelligheid en hulp. Ze voelen zich ook minder gewaardeerd door hun
dorpsgenoten. Voor deze bewoners is de dorpsbinding minder dan bij andere bewoners
een vrije keuze: ze zijn niet alleen met het dorp verbonden, maar ook aan het dorp gebonden.

6.1.3 Sociale en culturele binding dragen bij aan lokale inzet
De tweede onderzoeksvraag luidde: Welke relaties bestaan tussen de lokale binding van dorpsbe-
woners en hun inzet voor lokale doelen? Vooral de sociale binding van bewoners bleek een rol te
spelen bij de inzet voor lokale doelen. Wie meer contacten heeft in het dorp, en contact in
het dorp ook belangrijker vindt, zet zich vaker in voor de verschillende onderzochte lokale
doelen. Ook culturele binding draagt bij aan de inzet van bewoners voor lokale doelen. Wie
bijvoorbeeld dialect spreekt, naar streekmuziek luistert en/of naar een regionale televisie-
zender kijkt, is meer geneigd zich voor verschillende soorten lokale doelen in te zetten dan
wie dat niet of minder doet. Het hoeft overigens niet zo te zijn dat sociale en culturele bin-
ding alleen leiden tot inzet voor lokale doelen; inzet kan ook de lokale binding versterken.
Wie zich voor een lokaal doel inzet, zal bijvoorbeeld vaak nieuwe contacten opdoen.
De functionele binding van dorpsbewoners bleek geen bijdrage aan de inzet van bewoners te
leveren. Integendeel: wie zich weinig buiten het dorp begeeft voor bijvoorbeeld werk of
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winkelbezoek, zet zich juist iets minder in voor lokale doelen. Ook de opbrengsten van
landschappelijke binding voor het dorp zijn beperkt. Wie veel belang aan het landschappelijk
schoon en aan rust en ruimte hecht, zet zich wel vaker in voor de omgevingskwaliteit, maar
niet voor andere lokale doelen.

6.2 Verschillen tussen dorpen in sociale vitaliteit

Aan de hand van de derde onderzoeksvraag gingen we vervolgens op zoek naar verschillen
tussen dorpen: Welke relaties bestaan er tussen de ligging en omvang van een dorp en de inzet van
bewoners voor lokale doelen? En in hoeverre worden deze relaties verklaard uit verschillen in lokale bin-
ding?

6.2.1 In mooie dorpen meer inzet dankzij sterke binding
De nabijheid van een stad bleek nauwelijks verband te houden met de inzet van dorpsbe-
woners voor lokale doelen. Een mooie landschappelijke ligging doet dat wel. In het alge-
meen zijn bewoners van de mooier gelegen dorpen iets vaker actief voor lokale doelen dan
bewoners van de minder mooi gelegen dorpen, maar de precieze verschillen lijken afhan-
kelijk van de nabijheid van de stad. Op het platteland rond steden zijn bewoners van
dorpen met een mooie ligging vaker actief voor de leefbaarheid en de belevingskwaliteit,
maar ze zijn niet hulpvaardiger voor hun buren dan bewoners van de minder mooie dorpen
bij de stad. Op het afgelegen platteland heeft het onderscheid tussen de mooie en de min-
der mooie dorpen vooral een sociale betekenis. Bewoners van de afgelegen dorpen met
een mooie ligging zijn vaker bereid buren en buurtgenoten te helpen dan bewoners van
afgelegen dorpen met een minder mooie ligging, en zetten zich bovendien vaker in voor de
leefbaarheid van het dorp. Voor de omgevingskwaliteit zijn ze niet bijzonder actief.
Waarom zetten de bewoners van dorpen met een mooiere ligging zich iets meer in voor
lokale doelen dan de bewoners van dorpen met een minder mooie ligging? Verschillen in
bevolkingssamenstelling tussen de typen dorpen zijn klein en bleken nauwelijks verant-
woordelijk voor de gevonden verschillen in inzet. Belangrijker bleek de binding van de
bewoners met het dorp. Bewoners van de mooiere dorpen ontplooien dus iets meer activi-
teiten voor lokale doelen omdat ze meer binding met het dorp ervaren. Maar de lokale
binding kan niet alle verschillen tussen dorpen verklaren: ook als bewoners gelijk zijn in
individuele kenmerken en in binding zouden de bewoners van de mooie dorpen bij de stad
zich vaker voor de omgevingskwaliteit inzetten. Mogelijk spelen hier factoren mee die niets
met de dorpsbewoners zelf te maken hebben; zo kan de verhoogde inzet ontstaan doordat
de kwaliteit van de omgeving rond de stad sterker onder druk staat, bijvoorbeeld door ver-
keersdrukte of bouwplannen.

6.2.2 In kleinste dorpen meer initiatief ondanks beperkte binding
Bewoners van de kleinste dorpen bleken zowel cultureel als landschappelijk een iets ster-
kere lokale binding te hebben dan bewoners van grotere dorpen. In functionele zin zijn ze
echter duidelijk meer naar buiten gericht dan bewoners van de grotere (kleine) dorpen en
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ook hun sociale binding is relatief zwak. Vooral dat laatste kan ten koste gaan van de inzet
van bewoners. Toch zetten de bewoners van de kleinste dorpen zich iets vaker in voor
lokale doelen dan bewoners van grotere dorpen. Ze zijn niet zozeer meer bereid hun buren
te helpen, maar zetten zich wel vaker in voor de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit en
nemen daarbij ook vaker zelf initiatief.
Als deze inzet dus niet veroorzaakt wordt door een sterke binding, waardoor dan wel?
Bewoners van de kleinste dorpen zijn weliswaar iets hogeropgeleid dan bewoners van gro-
tere dorpen, maar ook de samenstelling van de dorpsbevolking verklaart hun grote inzet-
bereidheid niet. Een mogelijke verklaring is dat voorzieningen en verenigingen in de klein-
ste dorpen relatief sterk op de inzet van bewoners leunen, omdat het kleine aantal bewo-
ners (als betalend lid, klant of leerling) maar een beperkt draagvlak biedt. Een tweede
mogelijkheid is dat bewoners meer activiteiten ondernemen ter compensatie van de
beperkte ontmoetingsmogelijkheden die het dorp hun biedt. Zo kan een dorpsfeest voor
dorpsbewoners belangrijker worden als ze elkaar niet meer ontmoeten in het café of op
het schoolplein. Een derde mogelijke verklaring is dat dezelfde taken over minder mensen
verdeeld moeten worden. Als bewoners bijvoorbeeld van mening zijn dat overheidsplan-
nen de leefbaarheid van het dorp bedreigen, zullen ze met relatief weinig mensen actie
moeten ondernemen om deze plannen tegen te houden.

6.2.3 Meer inzet bij tevredenheid met leefbaarheid
De vierde en laatste onderzoeksvraag die in dit rapport gesteld werd, is: Welke relaties
bestaan er tussen de leefbaarheid van een dorp en de inzet van bewoners? En in hoeverre worden deze
verklaard uit verschillen in lokale binding? Afgaand op het oordeel van bewoners over de leef-
baarheid van hun dorp gaat een gunstige leefbaarheid gepaard met meer inzet dan een
minder gunstige leefbaarheid. Bewoners die hun dorp als leefbaar ervaren, zetten zich
vaker in voor de leefbaarheid van het dorp, zijn vaker bereid hun buren te helpen en zetten
zich vaker in voor de omgevingskwaliteit. De inzet voor deze doelen lijkt in het algemeen
dus voort te komen uit tevredenheid over het dorp en de sterke binding die hiermee
samengaat. Toch is het niet zo dat bewoners die hun dorp als leefbaar ervaren ook vaker
een organiserende rol bij bewonersinitiatieven spelen. Mogelijk komt deze vorm van inzet
vaker voort uit de behoefte om problemen op te lossen.
De ervaring van bewoners over de leefbaarheid zegt overigens maar weinig over het dorp
zelf, want tussen dorpsgenoten bestaan aanzienlijke verschillen in hun ervaring van de
leefbaarheid van hun dorp. Terwijl de ene bewoner naar volle tevredenheid in het dorp
woont, vindt een andere bewoner dat het met de leefbaarheid van het dorp slecht gesteld
is. De ervaring van bewoners zegt dus minstens zoveel over hun eigen situatie en referen-
tiekaders. Toch kan, als we leefbaarheid beschouwen als de aansluiting tussen de (uiteen-
lopende) behoeften van bewoners en de leefomgeving, het oordeel van bewoners over de
leefbaarheid als een goede indicator van leefbaarheid worden beschouwd.

1 1 1 h e t  b e l a n g  v a n  l o k a l e  b i n d i n g



6.2.4 Krimp en voorzieningenschaarste gaan niet ten koste van sociale vitaliteit
Naast het oordeel over de leefbaarheid keken we naar twee objectieve kenmerken, die
vaak in verband worden gebracht met leefbaarheid: de aanwezigheid van dorpsvoorzienin-
gen en bevolkingskrimp. Als er minder dorpsvoorzieningen aanwezig zijn, oordelen bewo-
ners iets negatiever over de leefbaarheid van het dorp, althans in de kleinste dorpen. De
aanwezigheid van dorpsvoorzieningen vertoont – bij een gelijke omvang van het dorp –
ook een positief verband met lokale binding, maar niet met de inzet van bewoners.
Bevolkingskrimp wordt vaak gezien als een bedreiging van de leefbaarheid. Hoewel dorps-
bewoners in krimpgemeenten geen blijk geven van een ongunstige beleving van de leef-
baarheid, zien ze wel vaker dan dorpsbewoners in andere gemeenten achteruitgang in hun
omgeving. Maar krimp gaat niet ten koste van de inzet van bewoners. Integendeel: dorps-
bewoners in krimpgemeenten spelen iets vaker een organiserende rol bij bewonersinitia-
tieven dan dorpsbewoners elders. Hoewel de dorpsbewoners van krimpgemeenten in cul-
tureel opzicht sterker aan hun dorp of regio verbonden zijn, vormt dit hier geen verklaring
voor. De verklaring ligt mogelijk buiten de bewoners zelf: door de ontwikkelingen in hun
omgeving zouden ze zich voor grotere uitdagingen gesteld kunnen voelen, die hen motive-
ren tot inzet. Ook zou de verhoogde aandacht van overheden voor krimpgebieden een
impuls aan bewonersinitiatieven kunnen geven.

6.2.5 Kleine verschillen, maar verschillen kunnen toenemen
Voor elke onderzochte vorm van inzet zijn verschillen tussen dorpen klein. Ook los van
welke indeling tussen dorpen dan ook, zijn de verschillen tussen individuele dorpsgenoten
vele malen groter dan de verschillen tussen dorpen. Dit betekent dat iemands inzet voor
lokale doelen nauwelijks afhangt van het dorp waar hij of zij woont, maar veel sterker van
de eigen omstandigheden, vaardigheden, idealen en leefpatronen. Dit resultaat komt
overeen met het beeld van de community of limited liability, waarin bewoners niet zozeer par-
ticiperen vanuit een gemeenschapsgevoel, maar vanuit individuele motieven, via zelfge-
legde contacten voor zelfgekozen doelen.
Overigens betekent dit niet dat dorpen niet kunnen verschillen in de successen die bewo-
ners behalen. Bepaalde successen die dorpen kunnen behalen – zoals het binnenhalen van
een grote subsidie, het behouden van een school of het tegenhouden van ongewenste
plannen – zijn meer afhankelijk van de contacten, vaardigheden en expertises van enkele
‘kartrekkers’ dan van het aantal dorpsbewoners dat zich inzet. Als dorpen grote successen
behalen, komen ze al gauw te boek te staan als dorpen waar veel bewoners actief zijn,
maar ook in de dorpen zonder dergelijke zichtbare successen zetten veel bewoners zich in
voor hun omgeving.
Dat er in de inzet van bewoners slechts kleine verschillen tussen dorpen zijn, betekent ook
niet dat dat zo blijft. De kleine verschillen zijn mede te begrijpen in het licht van de kleine
sociaal-economische en demografische verschillen binnen het platteland. Terwijl steden
een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen herbergen, die zich uitsorteren in buurten met
een veranderend, maar duidelijk onderscheidend profiel (Bakens et al. 2014), is de platte-
landsbevolking een stuk homogener (Steenbekkers en Vermeij 2013). Dorpen verschillen in
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bevolkingssamenstelling, maar van scherpe ruimtelijke contrasten is vooralsnog geen
sprake, zo zagen we ook in dit rapport. Maar door selectieve migratieprocessen nemen de
ruimtelijke verschillen binnen het platteland duidelijk toe. Zo zijn het vaak de kansrijke
mensen die de perifere regio’s voor meer centraal gelegen woonlocaties verruilen (Latten
en Annema 2011; Latten en Kooiman 2011; Thissen et al. 2010), waardoor in perifere regio’s
een minder kansrijke bewonerspopulatie achterblijft. Ook bij verhuizingen naar de dorpen
speelt zelfselectie van bewoners een rol: de nieuwe bewoners van dorpen rond de stad zijn
beduidend hogeropgeleid en welvarender dan de nieuwe bewoners van afgelegen dorpen,
zo bleek in hoofdstuk 4.
Aangezien hoogopgeleiden zich beduidend vaker voor de leefbaarheid en de omgevings-
kwaliteit inzetten, kan worden verwacht dat de verschillen in sociale vitaliteit tussen dor-
pen zullen toenemen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er in de dorpen nabij de stad
– in vergelijking met de afgelegen dorpen – meer vrijwillige activiteiten voor de leefbaar-
heid en voor de omgevingskwaliteit zullen gaan plaatsvinden. Omdat hoogopgeleiden juist
iets minder bereid zijn tot burenhulp, zouden veranderingen in de bevolkingssamenstelling
in dit opzicht eerder uitpakken in het voordeel van de afgelegen dorpen.

6.3 Bevorderen van sociaal vitale dorpen

Wat kunnen de gemeenten, maatschappelijke organisaties, dorpsraden en verenigingen
doen om ervoor te zorgen dat meer bewoners meer verantwoordelijkheid voor hun leef-
omgeving op zich nemen? Naar aanleiding van de resultaten van deze studie kunnen
enkele inzichten en aandachtspunten worden geformuleerd.

6.3.1 Niet sociale cohesie, maar nieuwe relaties
De resultaten van dit onderzoek bevestigen het gegeven dat sociale binding een belang-
rijke bijdrage aan de inzet van bewoners kan leveren. De resultaten plaatsen echter vraag-
tekens bij het begrip ‘sociale cohesie’. Wie over een dorp met een sterke of juist een
zwakke sociale cohesie spreekt, impliceert hiermee dat bewoners van dat dorp gezamenlijk
in meer of mindere mate met elkaar verbonden zijn. De onderhavige studie liet zien dat
verschillen tussen dorpen in sociale binding van een beperkte betekenis zijn in verhouding
tot de grote verschillen in sociale binding tussen individuele bewoners. Dit betekent dat
sociale netwerken tussen dorpsbewoners zeer ongelijk verdeeld zijn: gemoedelijke buurt-
netwerken, gezellige vriendengroepen, hechte families, maar ook ruziënde buren, rustzoe-
kende echtparen en eenzame ouderen bestaan naast elkaar. Een deel van de sociale net-
werken in dorpen is georganiseerd rond de verschillende geledingen van de civil society, bij-
voorbeeld rond de kerk, verenigingen, de dorpsraad en de dorpsschool.
Veel maatregelen die op het bevorderen van de sociale cohesie gericht zijn, versterken
vooral de bestaande netwerken. Deze kritiek viel enkele jaren geleden de buurtbarbecues
ten deel (Bino 2009; Eikelenboom en Pas 2009) en is waarschijnlijk ook van toepassing op
veel andere initiatieven gericht op het bevorderen van sociale samenhang. Zelfs bijeen-
komsten die bedoeld zijn om gezamenlijk over een nieuwe identiteit voor het dorp na te
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denken, trekken doorgaans een exclusief groepje actieve bewoners en versterken daarmee
vooral de sociale samenhang tussen de deelnemers van die avond, niet die in het dorp als
geheel (Aalvanger en Beunen 2011).
Het versterken van bestaande sociale netwerken draagt waarschijnlijk maar weinig bij aan
de sociale vitaliteit van een dorp. De personen die deel uitmaken van deze netwerken zijn
immers al verbonden met dorpsbewoners en zetten zich ook al regelmatig in. Wie het slui-
merende potentieel in een dorp wil aanspreken, kan zich daarom beter richten op het uit-
breiden van het aantal sociale netwerken, waarmee bewoners die dat voorheen nog niet
waren bij het dorpsleven betrokken raken. Dit biedt niet alleen meer kansen op een toe-
name van inzet, maar nieuwe contacten brengen ook vaak nieuwe vaardigheden, kennis en
inzichten met zich mee (Granovetter 1983). Daarmee zal de civil society ook een betere
afspiegeling van de dorpsbevolking gaan vormen: in dit onderzoek kwam bijvoorbeeld
naar voren dat degenen die zich nog niet inzetten kritischer zijn over de leefbaarheid van
het dorp en dat bewoners die geen zitting hebben in de dorpsraad iets minder waarde aan
de sociale aspecten hechten dan leden van de dorpsraad en naar verhouding juist iets meer
aan de natuur en het landschap.
Een groep met veel potentieel zijn nieuwkomers. Nieuwe bewoners brengen vaak nieuwe
capaciteiten mee en hun recente verhuizing geeft blijk van een positieve houding ten
opzichte van het dorp. Dat ze zich iets minder inzetten dan anderen heeft in veel gevallen
vooral te maken met het feit dat ze hun weg nog moeten vinden. In deze studie kwam naar
voren dat dit gemakkelijker gebeurt in organisaties zoals de school en de kerk dan in het
verenigingsleven. Mogelijk speelt hierbij mee dat deze ‘functionele’ organisaties een ope-
ner cultuur hebben dan organisaties met ‘gezelligheid’ als primair doel. Mogelijk kunnen
verenigingen dus een vrijwilligerspotentieel aanboren door zich opener op te stellen naar
nieuwe bewoners. Een andere manier om de aansluiting van afzijdige bewoners te bevor-
deren, is de persoonlijke benadering. Zo wist de voorzitter van de dorpsraad van Beringe,
tot zijn grote trots, een scherpe criticaster van de plannen voor het gemeenschapshuis over
te halen om zich met de plannen te gaan bemoeien. Deze bewoner bleek een gevierd
financieel adviseur, die een groot subsidiebedrag voor het dorp wist te verwerven (Vermeij
en Steenbekkers 2011).

6.3.2 Inclusieve dorpen
Het gaat niet alleen om het versterken van daadkracht in het dorp. Voor bewoners die door
beperkingen sterk op het dorp zijn aangewezen, kan deelname in het dorpsleven ook een
belangrijke bijdrage aan het eigen welzijn leveren, eenzaamheid tegengaan en kennissen
opleveren die ze om hulp kunnen vragen. Deze studie liet zien dat dorpsbewoners met
beperkingen meer leefbaarheidsproblemen ervaren, maar dat ze minder lokale contacten
hebben dan mobiele, gezonde, jongere bewoners. Zowel vergrijzing als bezuinigingen zul-
len ertoe bijdragen dat de groep bewoners die zich in een dergelijke ongunstige en afhan-
kelijke positie bevindt nog sterk zal toenemen, vooral in de perifere dorpen (Van Dam et al.
2013).
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Hiermee is niet gezegd dat deze bewonersgroepen in dorpen slechter af zijn dan in steden.
Maar het beeld van de zorgzame dorpssamenleving – dat dorpsbewoners nog altijd graag
uitdragen – is zeker niet algemeen geldend. Dorpsbewoners helpen hun buren niet vaker
dan stedelingen (Steenbekkers en Vermeij 2013) en de soms indrukwekkende acties waar-
mee dorpsbewoners hun dorpsgenoten helpen, zijn vaak voorbehouden aan bewoners die
‘erbij horen’ en wier problemen behapbaar zijn (Van den Hoek 2014). Dit onderstreept dat
‘inclusieve wijken’, waarin iedereen kan meedoen ongeacht beperkingen (bv. Gemeente
Heerde 2013), ook voor dorpen een belangrijk aandachtspunt zijn.
Hoe kunnen kwetsbare bewoners bij het dorpsleven betrokken worden? Over de betekenis
van buurtgenoten voor bewoners met beperkingen vond de afgelopen jaren een discussie
plaats waarin (net als in de vorige paragraaf) het belang van sociale cohesie gerelativeerd
werd. De gedachte dat kwetsbare bewonersgroepen baat bij een sterke sociale cohesie
hebben, komt onder meer naar voren in het eerste prestatieveld van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo), dat luidt: het bevorderen van de leefbaarheid in en sociale samenhang
van dorpen, wijken en buurten. Onderzoek liet echter inmiddels zien dat niet sociale cohesie
ertoe leidt dat bewoners elkaar helpen, maar de persoonlijke contacten van bewoners
(Linders 2010). In buurten met veel sociale samenhang zouden zelfs informele regels
bestaan die ervoor zorgen dat buren elkaar zo weinig mogelijk last bezorgen (Jager-Vreug-
denhil 2012). Dit laatste doet denken aan de hechte dorpen van vroeger, waar de sterke
sociale controle voor bewoners een reden was om zorgen en leed voor dorpsgenoten ver-
borgen te houden (Simon et al. 2007). Met het programma Welzijn Nieuwe Stijl verschoof
de beleidsfocus inmiddels van het bevorderen van sociale samenhang op buurtniveau naar
het stimuleren van sociale netwerken rond individuele hulpvragers (Mensink et al. 2013).
Ook bij het betrekken van kwetsbare bewoners bij het dorpsleven is een gerichte aanpak
nodig waarmee individuele bewoners aansluiting bij lokale netwerken vinden. Dit kan bij-
voorbeeld door hen uit te nodigen deel te nemen in het vrijwilligerswerk, of tegen te gaan
dat zij zich hieruit terugtrekken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zorgcoöperaties die
opgericht worden in dorpen als Hoogeloon en Warffum. Zij bieden zorg aan bewoners die
dat nodig hebben, maar zijn tegelijkertijd verenigingen waar bewoners zich voor inzetten.
Ook wederkerige hulpnetwerken verhogen de betrokkenheid van hulpafhankelijke bewo-
ners. In het Zeeuwse dorpje Baarland werd bijvoorbeeld de ‘beuro’ geïntroduceerd, waar-
mee burenhulp kan worden betaald (Van Cooten 2013). Dit maakt het gemakkelijker om
anderen om hulp te vragen en brengt bewoners die elkaar nog niet kenden met elkaar in
contact (pzc 2014).

6.3.3 Nieuwe tradities
Behalve sociale binding kwam ook culturele binding als bron van inzet voor lokale doelen
naar voren. Deze culturele binding is sterker in kleine dorpen dan in steden, en hoe kleiner
het dorp, hoe belangrijker lokale cultuur voor de binding van bewoners is. Lokale culturele
gebruiken worden echter verdrongen door de cultuur van de mainstream. In klederdracht
loopt nog maar een enkele dame op zeer hoge leeftijd (Koppen 2013) en het aantal dialect-
sprekers neemt al jaren gestaag af (Driessen 2012). Het is een ontwikkeling die al lange tijd

1 1 5 h e t  b e l a n g  v a n  l o k a l e  b i n d i n g



gepaard gaat met spijt, nostalgie en verwoede pogingen tot behoud van lokale en regio-
nale cultuur (Löwik 2003).
Toch is het niet terecht hier de zorg aan te koppelen dat de culturele binding van dorps-
bewoners (en daarmee hun inzetbereidheid) hierdoor zou afnemen. Ten eerste vinden veel
tradities van vroeger nieuwe podia buiten de volkscultuur. Zo zijn streekproducten een
populair artikel op biologische markten en staan streekgerechten en ambachtelijke berei-
dingswijzen op menukaarten van hoogwaardige restaurants. Ook het toerisme vormt een
belangrijke drijvende kracht achter het behoud van traditie, waarbij de nostalgische sfeer –
die zo goed aansluit bij het ruraal idyllische beeld dat veel mensen van het platteland heb-
ben – niet zelden belangrijker is dan de vraag of een traditie ook daadwerkelijk uit de his-
torie voortkomt. Hoewel deze op toeristen gerichte tradities een andere betekenis voor
bewoners hebben dan de cultuur die bewoners in hun dagelijkse leven praktiseren, lijken
ze de binding van bewoners wel ten goede te komen.
Een voorbeeld is het Friese Terherne, dat een grote stroom bezoekers ontvangt sinds het
een themadorp werd rond de jeugdboekenserie De Kameleon. Het nostalgische dorp richt
zich in hoge mate op toeristen: zo werden op verschillende historische locaties in het dorp
qr-codes opgehangen, die rechtstreeks informatie op tablet of mobiele telefoon laten
zien. In de dorpsvisie wordt mooi beschreven hoe de toeristische activiteiten aansluiten bij
de visie van het dorp op de eigen gemeenschap: de vele voorzieningen in het dorp komen
ook ten goede aan de bewoners en dragen eraan bij dat jongeren van plan zijn in het dorp
te blijven wonen, aldus de dorpsvisie, en ook het nabuurschap wordt in een adem
genoemd (Bewoners Terherne 2013).
Daarnaast zijn er ‘nieuwe’ tradities, zoals het Afrikafestival in het Overijsselse dorpje
Hertme, waar sinds 1989 jaarlijks een keur van Afrikaanse artiesten kan worden beluisterd.
Een ander voorbeeld is de wereldvredesvlam in het Zeeuwse Cadzand-dorp. Deze perma-
nente vlam, die aandacht voor wereldvrede vraagt, heeft sinds 2004 een plek naast de kerk
en elk jaar vindt op 9 mei een wandeling plaats van het nabijgelegen Cadzand-bad naar de
vlam. Ook de honderden groene initiatieven die momenteel in veel dorpen ontstaan, kun-
nen de start van nieuwe tradities zijn. Zij veranderen de manier van samenleven en geven
dorpen een identiteit, zoals naar voren komt in de slogan die de bewoners van Hoonhorst
verzonnen voor hun dorp: ‘Groen, Gezond, Gezamenlijk en Gezellig’ (Visscher 2013).
De hernieuwde en nieuwe tradities binden niet dezelfde groepen bewoners als dialecten en
streekmuziek, maar zijn voorbeelden van hoe groepen bewoners gezamenlijk in hun lokale
omgeving uitdrukking geven aan wat zij belangrijk vinden. De nieuwe tradities zijn daar-
mee verschijningsvormen van een veranderende cultuur, waarin de dorpen geassocieerd
blijven worden met nostalgie, maar waarin ook ruimte is voor tradities die het lokale
dorpsleven juist in een ruim, soms zelfs mondiaal perspectief plaatsen.

6.3.4 De schaal van lokaal
Hoewel dorpsbewoners gewend zijn zich voor vele bezigheden buiten het dorp begeven, is
het dorp voor veel bewoners nog altijd het natuurlijkste schaalniveau voor lokale inzet. Dit
is begrijpelijk, want of het nu gaat om een winkel, onveilige verkeerssituaties, een feest of
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natuur: wat in de directe omgeving plaatsvindt, is relevanter dan wat drie kilometer ver-
derop gebeurt. Het betreft niet alleen de praktische implicaties van nabijheid, maar ook de
binding die bewoners voelen bij wat dichtbij is. Dit spreekt onder meer uit de bevinding dat
wie in het eigen dorp sport, veel vaker vrijwilligerswerk doet voor de betreffende sportver-
eniging dan wie buiten het dorp sport, Mogelijk is het bij de vereniging in het dorp gezelli-
ger dan bij de vereniging in het andere dorp, of voelen dorpsbewoners zich meer verant-
woordelijk voor een vereniging in het eigen dorp (Vermeij et al. 2014). Ook de ervaren
competitie tussen het eigen dorp en ‘de anderen’ vormt vaak een krachtige motivatie tot
inzet (Van Houwelingen et al. 2014).
Bewoners worden steeds vaker aangespoord om over de grenzen van hun dorp heen te
kijken. Gemeenten geven bijvoorbeeld aan dat er bezuinigingen nodig zijn (op sportaccom-
modaties, schoollocaties, dorpshuizen enz.) en laten het aan betrokkenen over om met
oplossingen te komen. Dit betekent dat dorpsbewoners strategisch moeten denken en er
in veel gevallen verstandig aan doen hun krachten te bundelen met andere dorpen. Maar
het feit dat dorpsbewoners in de loop van de tijd voor steeds meer bezigheden naar plaat-
sen buiten het dorp zijn uitgeweken, biedt geen garantie dat ze even vanzelfsprekend hun
vrijwillige inzet zullen verplaatsen naar buiten het dorp.
De praktijk laat zien dat samenwerking tussen dorpen vaak moeizaam tot stand komt.
Bijvoorbeeld: de samenwerking tussen de voetbalverenigingen van het Drentse Witteveen
en het zeven kilometer verderop gelegen Nieuw Ballinge geldt als een succes, maar kwam
met grote voorzichtigheid tot stand (Moerkamp et al. 2013). Om volwaardige jeugdelftallen
bij elkaar te krijgen, richtten de Witteveense Boys en sv Nieuw Ballinge een gezamenlijke
jeugdafdeling op, maar omdat beide verenigingen wel zelfstandig willen blijven, stromen
de jeugdleden door naar de eigen seniorenelftallen. Moeizamer verloopt het gesprek over
een fusie van basisscholen in Grevenbicht en Obbicht, twee Limburgse dorpen op nog geen
kilometer afstand van elkaar. In tegenstelling tot de aanvankelijke wens van de gemeente
maakt een actiegroep zich hard voor een nieuwe locatie precies tussen de dorpen in (Moer-
kamp et al. 2013). Hoewel deze oplossing ten koste gaat van de open ruimte, wees een
haalbaarheidsonderzoek deze optie onlangs als de beste aan; als voordeel wordt gezien
een ‘positief psychologisch effect’ omdat de schoolkinderen uit Obbicht niet helemaal naar
Grevenbicht hoeven en vice versa (Limburgs Dagblad 2014).
‘Kerktorenpolitiek’ en ‘dorpisme’ kunnen vruchtbare ontwikkelingen op het platteland in
de weg staan (Hospers en Reverda 2012), maar een reëel risico van de beoogde ‘schaalver-
groting’ in het dorpsleven is dat zij ten koste zal gaan van de inzet van bewoners. Enerzijds
liet de onderhavige studie zien dat schaalvergroting in het verenigingsleven min of meer
automatisch tot stand komt als dorpen weinig mogelijkheden bieden: bewoners van de
kleinste dorpen zijn zeker zo actief als bewoners van de grotere dorpen, maar vrijwilligers-
werk doen ze wel vaker buiten het dorp. Maar anderzijds laten de voorbeelden zien dat
samenwerkingsverbanden tussen dorpen vooralsnog maar beperkt aansluiten bij de lokale
binding van veel dorpsbewoners. De relaties met dorpsgenoten en de gevoelens van ver-
wantschap binnen het dorp vormen de basis van veel lokale inzet, en worden daarom
regelmatig van overheidswege gestimuleerd (Aalvanger en Beunen 2011). Toch is het min-
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stens zo belangrijk aan lokale bindingen te werken die de grenzen van dorpen overstijgen,
van waaruit samenwerking tussen dorpen tot stand kan komen zonder dat dit ten koste
gaat van het grote enthousiasme waarmee veel bewoners zich inzetten.
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Summary

S.1 The changing meaning of neighbourhoods and villages

Background and aims of this study
The Dutch government is seeking to create a society in which citizens take more responsi-
bility for themselves, among other things by coming together to tackle social issues in a so-
called ‘do-democracy’. Many of the new tasks assigned to citizens are situated in their local
setting, such as helping to maintain the liveability of their neighbourhoods and villages, for
example where local authorities cut spending on sports facilities or maintaining the public
space. The local community is also seen as a source of care provision for people with physi-
cal or psychological disabilities; population ageing means that the number of people need-
ing such care is increasing, and they moreover more often live independently. Public goods
such as natural assets and historical heritage are also becoming increasingly dependent on
the self-organising capacity of citizens. One of the assumptions underlying the high
expectations placed on citizens is that they feel a sense of commitment to their immediate
geographical setting.
However, increased mobility and the growing use of ict in the twentieth century led to a
major ‘upscaling’ of people’s lives. People began living their lives increasingly outside the
immediate environment of their home, and local social ties consequently became looser
and less obligatory. However, the residential setting did not simply lose importance: peo-
ple in fact began attaching greater value to the qualities of the local environment that
made living there pleasant. In addition, now that the local setting no longer fulfils neces-
sary functions, it is argued that residents meet their need for a sense of belonging by creat-
ing a ‘mental’ attachment to their local neighbourhood.
In this study we investigate the attachment of modern village-dwellers in the Netherlands
to their villages, and how important that attachment is for their willingness to act for local
causes. We also look for differences between villages in the extent to which residents com-
mit to such local causes. Now that the government is leaving more local tasks to residents,
the quality of the local setting is also becoming more dependent on resident action.
Socially vital villages – villages where lots of residence are active – will develop more posi-
tively than villages where residents are not willing to do much for their residential setting.
There is therefore a risk that geographical differences in social vitality will exacerbate exist-
ing geographical inequalities.

The database
The study uses data from the Socially Vital Countryside database (svp’11), which were col-
lected in the autumn of 2011. This is a ‘clustered’ dataset, from which data were drawn
representing 6,888 respondents aged 15 years and older, living in 222 outlying areas and
516 villages with fewer than 3,000 residents. The database provides a representative pic-
ture of the more than two million Dutch citizens living in small villages and rural areas. The
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database differs from other large databases in the wide attention paid to different forms of
residential action and local attachment.

S.2 Attachment to villages

Local attachment due to landscape, culture and acquaintances
The first question addressed in the study is: How are village-dwellers attached to their local set-
ting? In answering this question, four types of attachment were distinguished. In the first,
functional attachment, the upscaling of people’s lives can be seen clearly. Most residents
work, shop and go out mainly outside the village. Almost all residents leave the village at
least weekly, and a large minority (42%) do so almost daily.
The importance of the world outside the village is also evident in the second form of
attachment: social attachment. Most village residents have more friends and acquaintances
living outside than within the village; a third of village-dwellers have no friends at all in
their village. Only a quarter of villagers consider the social life in their village to be very
important. Yet most villagers do have lots of contacts in their village: they are on first-
name terms with dozens of fellow villagers and have various residents to whom they can
turn when they need help.
Local attachment need not always be about people: residents can also feel ‘mentally’
attached to the place where they live if it has a valuable meaning for them. The third form
of attachment distinguished here is therefore cultural attachment. Local traditions help vil-
lagers feel attached to their village or region more than is the case for town-dwellers.
Although many historical traditions have become less important in village life, the majority
of residents occasionally speak a dialect or regional language and two-thirds sometimes
follow local and regional media. Finally, the fourth form of attachment distinguished here
is landscape attachment. Now that the village plays a less important role in the lives of vil-
lage-dwellers, living in pleasant surroundings in an attractive landscape has become a
more important part of their local attachment. Half of village-dwellers say that they con-
sider the local landscape a very important part of their living enjoyment, and a similar pro-
portion say the same about the quietness and space.

The difference between being attached and being tied
There are considerable differences in the way in which different groups of residents are
attached to their village. New residents are for example less strongly attached to the village
than those who have lived there for a long time. The same applies for young people. There
is also a striking difference between residents who are voluntarily attached to the village
and residents who are tied to the village by circumstance. In addition to the large group of
residents who have a regional (or even cosmopolitan) orientation, and therefore mainly
see the positives of village life (and not the negatives), there is also a group of less mobile
residents – such as those aged 75 or older and those with limited financial means – who are
functionally tied to the village relatively strongly. Yet they derive less from their village
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than other residents: they have fewer social contacts in the village to whom they can go for
company or help, and also feel less valued by their fellow villagers.

Social and cultural attachment contribute to local action
The second research question is: What relationships exist between the local attachment of village-
dwellers and their willingness to act for local causes? It was expected that local attachment would
make a key contribution to local action: people who feel strongly attached to their village
are after all more likely to attach importance to what happens in the village, which means
they will perceive more benefit from investing time for a local cause than someone who
feels less attached.
Social attachment, in particular, is found to play a role in resident action. Residents who are
more socially attached to their village more often do something for the different local cau-
ses studied here: they are more often active in promoting the liveability of the village,
more often willing to help their neighbours and more often do something for local assets
such as nature and cultural heritage. Cultural attachment also contributes to resident action
for each of these local causes, though to a slightly lesser extent. It is incidentally not neces-
sarily the case that social and cultural attachment only lead to a willingness to act for local
causes: a willingness to act can conversely also reinforce the local attachment.
The functional attachment of village-dwellers was found to make no contribution to resident
action. On the contrary, those who do not travel outside the village much, for example for
shopping, actually do slightly less for local causes. Landscape attachment also does not
prompt people to do much for their village. Those who attach great value to the attractive
landscape and to the quietness and space of their village do more often do something to
improve environmental assets such as nature and heritage, but not for other local causes.

S.3 Differences in social vitality between villages

Greater willingness to act in attractively located villages thanks to strong attachment
The third research question is twofold: What relationships exist between the location and size of a
village and the willingness of residents to act for local causes? And to what extent are these relationships
explained by differences in local attachment? Two aspects of village location were distinguished
which affect how villages develop. The first aspect is the location of the village relative to a
town: villages close to towns are desirable because they allow the benefits of living in the
countryside to be combined with the advantages of the town such as employment and
good amenities. Earlier research has shown that such villages are populated by residents
who on average are more affluent, better educated and less traditional than residents of
more isolated villages. Since residents of villages close to towns are more oriented towards
those towns, it was expected that they would feel less local attachment and therefore do
less for local causes.
The second determinant of village development is the attractiveness of the landscape in
which the village is situated. As the countryside has increasingly become a ‘consumption
space’, where people like to spend time because of the pleasant surroundings, an attrac-
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tive location is a useful aid in attracting new residents. Consequently, villages in attractive
settings are considered desirable. Residents of these villages are healthier and happier
about where they live than residents of less attractive villages. It was expected that resi-
dents of more attractive villages would feel more attachment and therefore do more for
local causes.
Virtually no association was found between proximity to a town and village action for local
causes. A relationship was by contrast found with an attractive village location. In general,
residents of more attractively located villages slightly more often do something for local
causes than residents of less well situated villages, though the precise differences depend
on the proximity of a town. In the countryside surrounding towns, residents of attractively
located villages are slightly more active on behalf of village liveability and local assets such
as nature and cultural heritage, but do not offer help to neighbours more often than resi-
dents of less attractive villages.
In more isolated rural areas, the distinction between attractive and less attractive villages is
mainly a social one. Residents of attractively located isolated villages are slightly more will-
ing to help neighbours and fellow residents than residents of less attractively situated iso-
lated villages, and are also slightly more often active for village liveability. They are not
especially active on behalf of the natural or cultural assets of the village.
Why do residents of more attractively located villages do more for local causes than resi-
dents of less attractively situated villages? Different population groups (e.g. churchgoers,
older persons and highly educated people) do more for local causes than others. Differen-
ces between villages might thus be the result of differences in population composition.
However, this was found not to be the case: the differences in population profile between
village types are small, and the associated differences in willingness to act are negligible.
More important is the local attachment of residents. In other words, residents of more
attractive villages do more for local causes because they are more attached to their local
setting. Local attachment cannot however explain all the differences between villages:
even if residents were identical in terms of individual characteristics and attachment, resi-
dents of attractive villages close to towns would still do more to improve environmental
assets such as nature and heritage. It may be that factors are at work here which are noth-
ing to do with the village residents; for example, environmental assets may be under
greater pressure in villages close to towns than in more isolated rural areas.

More initiative in smallest villages despite limited attachment
In terms of village size, it was expected on the one hand that the same factors that prompt
residents of small villages to be slightly more active than town-dwellers would also mean
that residents of the very smallest villages would do more for their villages than those liv-
ing in slightly larger small villages. Arguing against this is the fact that the smallest villages
have little to offer to foster resident attachment, which means they will be less inclined to
do something for their village.
This study found that residents of the smallest villages show slightly stronger cultural and
landscape attachment to their village than residents of slightly larger villages. Functionally,
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however, they are much more outwardly focused and their social attachment is also rela-
tively weak. Although cultural attachment can work in favour of the smallest villages the
limited social attachment can lead to less resident action. Despite this, residents of the
smallest villages do something for local causes slightly more often than residents of larger
villages. They are not notably more willing to help neighbours, but are more often active
for liveability and environmental assets.
The high willingness to act on the part of residents of the smallest villages is not due to
their local attachment, nor to the composition of the village population. Possible explana-
tions are that amenities and associations in the smallest villages rely fairly heavily on resi-
dent action, with fewer people in the smallest villages among whom tasks can be divided.
It may also be that residents of the smallest villages undertake activities in order to meet
each other, whereas those living in slightly larger villages use existing meeting facilities for
this.

Greater willingness to act where liveability is perceived as good
More resident action is often expected where liveability is most under pressure; but good
liveability can also reduce local attachment and therefore local action. The fourth and final
research question addressed here is: What relationships exist between the liveability of a village
and resident action? And to what extent can this be explained by differences in local attachment? Since
‘liveability’ is not a uniformly defined concept, we focus on liveability as experienced by
residents, and on two objective aspects of the residential environment that are often asso-
ciated with liveability: the presence of village amenities and population shrinkage.
Based on residents’ opinions on the liveability of their village, good liveability is associated
with a greater willingness to act. Residents who regard the liveability of their village as
good more often do something to promote that liveability, are more often willing to help
neighbours and more often do something for environmental assets. A willingness to act for
these goals thus often appears to stem from satisfaction with the village and the strong
attachment that goes with this.

Scarcity of amenities and shrinkage do not undermine social vitality
There are two opposing views on the relationship between village amenities and local
action. On the one hand, it is argued that villages with fewer amenities offer residents few
opportunities to meet each other, leading to limited social attachment and low collective
action. The converse argument is that scarcity of amenities can prompt residents to organ-
ise more things themselves. The results show no relationship between the presence of vil-
lage amenities and willingness to act: all things being equal, residents do not do more for
the village if there are more amenities, but also do not do less.
Population shrinkage also does not reduce village action. For each of the three local goals
studied, residents of shrinking villages are just as active as residents of growing villages.
And if we look at how village action manifests itself, residents of shrinking villages relatively
often play a role in organising initiatives for village residents. Although those living in
shrinking villages have a stronger cultural attachment to their village, this does not explain
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this willingness to act. The reason may lie in the changes that confront residents and the
major challenges they face as a result. The great attention devoted by governments to
shrinking population areas may also provide a boost for resident initiatives.

Small differences between villages, but these could increase
The differences in local action between villages are found to be small. This can be seen
partly in the light of the small socio-economic and demographic differences across the
countryside. Characteristics such as education level, church affiliation and age have a great
influence on the amount that villagers do for various causes, but the differences in popula-
tion composition across villages are too small to lead to differences in resident action
between villages.
Selective migration processes do however lead to geographical differences in population
composition in rural areas. For example, it is often people with high potential who leave
the peripheral regions, leaving behind a population with less potential. In addition, incom-
ers to villages close to towns are significantly better educated and more affluent than new
residents of isolated villages. Since better educated people are more often prepared to do
something for the liveability and assets of their village, it may be expected that in villages
close to towns (compared with isolated villages), more voluntary activities will take place
to promote liveability and village assets. At the same time, since better educated people
are less willing to help neighbours, changes in the population composition in this respect
could work to the advantage of isolated villages.

S.4 Promoting socially vital villages

What can local authorities, civil-society organisations, village councils and associations do
to ensure that residents take more responsibility for their living environment? Based on
the results of this study, a number of insights can be formulated.

Not social cohesion, but new social attachments
The results of this study confirm that social attachment can be a key contributor to resi-
dent action, but also place question marks alongside the usefulness of the term ‘social
cohesion’. Social cohesion implies that social attachment is a phenomenon that occurs at
the level of villages (or neighbourhoods), which would mean that one village has stronger
social cohesion than another. This study shows that differences in social attachment
between villages are negligible compared to the major differences in social attachment
between individual residents. Social networks are thus very unequally distributed among
village residents.
This also raises questions about measures intended to promote social cohesion at the level
of villages. Many of these measures serve mainly to strengthen existing networks and
probably contribute little to the social vitality of a village. Members of these networks are
after all already socially attached and often already active for local causes. Attempts to
awaken the latent potential in a village could therefore be more effectively directed at
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expanding social networks, so involving residents in village life who were not previously
engaged. These new contacts also often bring new skills, knowledge and insights and help
ensure that the local civil society better reflects the village population.

Inclusive villages
It is not only important to strengthen village action. For residents whose circumstances
mean they are forced to rely heavily on the village, participating in village life can also
make an important contribution to their personal welfare, for example by combating lone-
liness and providing acquaintances to whom they can turn for help. Both population age-
ing and public spending cuts mean that the number of residents who are dependent for
their welfare on the local setting is set to increase markedly, especially in peripheral vil-
lages.
Promoting social cohesion in a general sense is not the best means of improving the wel-
fare of these vulnerable residents. A targeted approach is more fruitful here, which brings
individual residents into contact with local networks, for example by involving them in or
stopping them withdrawing from volunteering, or by facilitating mutual support networks.

New traditions
In addition to social attachment, the study also found that cultural attachment is a source
of action for local causes. This cultural attachment is stronger in small villages than in
towns, and the smaller the village, the more important local culture is for resident attach-
ment. Although many local cultural traditions have been displaced by mainstream culture
over the years, this need not mean that the cultural attachment of village residents – and
therefore their willingness to act – has reduced. First, many old traditions are finding new
forms of expression outside folk culture. Although these new manifestations may have a
different meaning for residents, they do appear to strengthen resident attachment. There
are also ‘new’ traditions, such as cultural festivals and green initiatives.
These new and renewed traditions do not unite the same groups of residents as dialects
and regional music, but they are still examples of how groups of residents can give collec-
tive expression in their local setting to what they consider important. The new traditions
are therefore manifestations of a changing culture, in which villages are still associated
with nostalgia, but in which there is also room for traditions that place local village life in a
broader, global perspective.

The local scale
Although village residents are accustomed to a regional life, for many the village is still the
most natural scale for local action. Currently, village residents are increasingly encouraged
to look beyond the boundaries of their village, including for their civil society, for example
by combining their strengths with residents of other villages for projects such as a shared
community centre or sports complex. But the fact that village residents increasingly seek
activities outside their village does not guarantee that they will find it equally natural to
transfer their volunteering effort outside the village.
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Practice has shown that collaboration between villages is often difficult to achieve. One
factor is that the social attachment with residents of other villages is weaker and that many
village residents still think in the first place in terms of their own village. There is a real risk
that the envisaged ‘upscaling’ of village life will undermine resident action, because action
outside the village does not correspond with the local attachment of residents. It is there-
fore important to work to develop local attachments that go beyond village boundaries, so
that collaboration between villages can be achieved without this diminishing the great
enthusiasm which many village residents display in their action for local causes.
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