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Voorwoord

Deze publicatie is de derde in het kader van het onderzoeksprogramma Sociale Staat 
van het Platteland. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) ontwikkelt op verzoek 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv) een monitor om 
de sociale ontwikkelingen op het platteland te volgen. Met dit instrument zou tijdig 
onderkend moeten worden wanneer de leefsituatie van plattelandsbewoners onder 
druk komt te staan door bijvoorbeeld veranderingen in de landbouw of maatschap-
pelijke ontwikkelingen in Nederland.

De eerste rapportage uit dit onderzoeksprogramma, Thuis op het platteland (2006), 
schetste op basis van kwantitatieve databronnen de leefsituatie van bewoners van het 
platteland in vergelijking met die van stedelingen.

In de tweede publicatie, Het beste van twee werelden, stond centraal hoe plattelands-
bewoners het leven op het platteland ervaren. Het beste van twee werelden is gebaseerd 
op de verhalen van diverse groepen plattelandsbewoners in focusbijeenkomsten.

Deze derde publicatie behandelt hoe Nederlanders aankijken tegen en gebruik 
maken van het platteland van Nederland. De rapportage bevat vooral resultaten uit 
een mondeling survey dat onder de titel ‘Nederlanders over het platteland’ in 2007 is 
uitgevoerd (nop 2007). Op basis van dezelfde enquêtegegevens verschijnt binnenkort 
een vierde publicatie waarin het sociale leven op het platteland centraal staat.

Wij zijn aan velen dank verschuldigd. Allereerst aan de respondenten voor hun 
bereidwillige medewerking. Het onderzoeksbureau GfK Panel services voerde het 
veldwerk uit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) stelde enkele bevolkings-
statistieken beschikbaar.

Een woord van dank is op zijn plaats voor de leden van de Begeleidingscommissie. 
In het bijzonder geldt dit voor prof. dr. Th.A.M. Beckers (onderzoeksinstituut Telos), 
dr. J.F.C.M. Thissen (UvA) en ir. N. Bosma (lnv, directie Platteland). Wij zijn hen 
zeer erkentelijk.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting

In sociaal en cultureel opzicht is het platteland in de drie laatste decennia van de 
vorige eeuw sterk veranderd. De enorm toegenomen automobiliteit heeft gezorgd 
voor een grotere actieradius in het dagelijks leven. De schaalvergroting van voor-
zieningen versterkte dit effect nog. De meeste plattelandsdorpen verloren hun 
autonomie: veel bewoners gingen werken en vertier zoeken in de stad en andere 
dorpen. Daarnaast zagen de dorpen nieuwe bewoners komen, die de binding met 
hun oude netwerk en woonomgeving behielden. De plattelandsdorpen werden als 
plek om te wonen steeds belangrijker. De woondorpen ontlenen hun kwaliteit vooral 
aan een goede omgeving, maar de bewoners moeten voor werk, winkels en vaak ook 
scholen naar elders.

Ook ruimtelijk en functioneel zijn er grote veranderingen gaande, echter niet in 
alle regio’s en dorpen even sterk en met dezelfde accenten. De verstedelijking heeft 
het platteland flink in haar greep. Het platteland is steeds meer een multifunctionele 
ruimte, waar naast het wonen ook de recreatie volop wordt gestimuleerd. Tegelijker-
tijd ligt er een claim op de ruimte voor collectieve doeleinden zoals natuurontwikke-
ling en energiewinning. Het zijn deze sociaal-culturele, ruimtelijke en functionele 
veranderingen die de context van dit onderzoek bepalen.

De plattelandsvernieuwing die zich sinds de jaren negentig heeft aangediend 
richt zich sterk op de vitalisering. Bij de lancering van de Agenda Vitaal Platteland 
in 2004 schetste het ministerie van lnv een duidelijk wensbeeld: ‘Het platteland 
van de toekomst zal niet alleen de weerspiegeling zijn van de activiteiten van boeren 
en plattelandsbewoners, maar van de activiteiten en behoeften van alle 16 miljoen 
Nederlanders.’

Met dit bevolkingsonderzoek proberen we te achterhalen hoe Nederlanders het 
platteland beleven en gebruiken. De 2058 respondenten die hebben deelgenomen 
aan het onderzoek vormen een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevol-
king.
De centrale onderzoeksvragen luiden:
1 Wat betekent het platteland voor Nederlanders om in te wonen en te ontspannen?
2 Hoe beleven en waarderen Nederlanders het platteland?

Het wonen
De 6,2 miljoen plattelanders zijn overwegend zeer tevreden met hun woonsituatie. 
De tevredenheid met de woonomgeving hangt sterk samen met de tevredenheid 
met de woning. Dat plattelanders tevredener zijn is niet verwonderlijk, want zij 
hebben overwegend vrijstaande koopwoningen, die tamelijk ruim bemeten zijn, in 
een natuurlijke en groene omgeving. Maar het platteland is niet alleen belangrijk 
als woonruimte voor de plattelanders. Zo’n 30% van de stedelingen zegt zich wel te 
hebben georiënteerd op een woning op het platteland. Vooral van de quasi-stedelin-



10 Samenvatting

gen, die vaak als kind op het platteland hebben gewoond, wil een relatief groot deel 
(43%) terugkeren om er de oude dag door te brengen. Ook zijn veel oorspronkelijke 
stedelingen geneigd naar het platteland te verhuizen in de levensfase dat zij een jong 
gezin hebben of gaan stichten (42% van de 30-39-jarigen). Vaak vinden zij de stad 
minder geschikt voor opgroeiende kinderen en willen zij een veilige en kleinschalige 
leefwereld voor hun kroost. Tot slot zegt gemiddeld 10% van de ouderen (≥ 65 jaar) 
naar het platteland te willen verhuizen, maar onder de quasi-stedelingen is deze 
groep dubbel zo groot. Dit strookt met het heersende beeld van retourmigranten, 
plattelanders die een tijd in stedelijk gebied geleefd hebben en op latere leeftijd weer 
het platteland opzoeken.

Hoezeer het landelijk wonen tot de verbeelding spreekt blijkt wel uit de schatting 
van het aantal Nederlanders dat zegt ooit op het platteland te willen wonen: ruim 
twee miljoen huishoudens. Het gaat hier overigens om een latente verhuisbehoefte 
die grotendeels niet gerealiseerd zal worden in verband met beperkingen en concur-
rerende wensen. Zo’n 30% van de stedelingen wil de stap naar het platteland zeker 
ooit wagen. De aantrekkingskracht op stedelingen gaat niet alleen uit van de mooie 
woonomgeving, maar ook van de veronderstelde hechte en veilige samenleving. Bij 
de nieuwkomers op het platteland kan de woonsatisfactie voor een aanzienlijk deel 
worden verklaard uit tevredenheid met de woning in combinatie met een positief 
oordeel over de gemeenschap.

De recreatie
Het platteland is voor vrijwel alle Nederlanders belangrijk voor recreatie. Voor plat-
telanders is dat niet zo vreemd, omdat het hun dagelijkse omgeving is. Toch zegt ook 
93% van de stedelingen wel eens op het platteland te recreëren. Minstens 70% van de 
bevolking wandelt, fietst en geniet er van de natuur. Plattelanders doen dit in grotere 
aantallen en frequenter dan stedelingen. De meer ‘sportieve’ activiteiten zoals hard-
lopen, skeeleren en racefietsen worden door een relatief kleine groep mensen (bijna 
een derde deel) gedaan, maar in de meeste gevallen wel relatief vaak (ruim de helft 
doet dit maandelijks).

Gemiddeld beoefent men twee activiteiten op het platteland, stedelingen doen 
daarin niet onder voor plattelanders. Qua frequentie wel, want acht van de tien recre-
atietypen worden significant vaker maandelijks beoefend door plattelanders.

Bij het agrarische landschap past een ingetogen vorm van recreatie, waarbij 
traditioneel al fietsend of wandelend van de natuur wordt genoten. Aangezien we 
dit vooral bij senioren zien, lijkt hier met de voortgaande vergrijzing een groeiende 
behoefte te liggen. Ook paardrijden past prima in een plattelandsomgeving en de 
verbreding die deze sector laat zien zet waarschijnlijk door. De meer actieve recrean-
ten zijn vaker jongeren en deze zijn meer aangetrokken door waterrecreatie.

Bos en heide vormen het ultieme landschap voor recreatie voor 85% van de bevol-
king. Ook kustlandschappen zijn voor twee derde van de Nederlanders aantrekkelijk. 
Niet alleen de ‘ruige’ natuur, maar zeker ook de mogelijkheden voor strandrecreatie 
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dragen bij aan de populariteit ervan. Het agrarisch landschap vinden veel Nederlan-
ders een stuk minder aantrekkelijk.

De recreatie op het platteland heeft economisch vooralsnog geen grote betekenis; 
gemiddeld draagt recreatie en toerisme voor maximaal 3% bij aan de werkgelegen-
heid, in sommige gebieden wat meer. Dagtochten genereren niet erg veel inkomsten: 
een wandelaar of fietser geeft tijdens een dagtocht gemiddeld 6 à 7 euro uit. Het 
agrotoerisme heeft de belangstelling van circa 80% van de bevolking, vooral voor 
het kopen van huisgemaakte producten en ook om een kijkje nemen bij hedendaagse 
agrarische bedrijven. Voor kamperen of logeren bij de boer bestaat een flinke markt, 
want dit spreekt ruim 40% van de bevolking aan.

Beleving en waardering van het platteland
Iedere persoon beleeft het platteland op zijn eigen manier, maar positieve gevoelens 
overheersen. Ruim drie kwart van de Nederlanders heeft (zeer) positieve gevoelens 
bij het platteland; onder de plattelanders ligt dit aandeel flink hoger dan bij stede-
lingen (87% resp. 72%). Slechts 2% is er (zeer) negatief over; vooral jongeren zijn 
minder positief over het platteland. Het positieve gevoel over het platteland wordt 
ingekleurd door de volgende kenmerken: men vindt het platteland vooral mooi, 
rustig, veilig en netjes, maar ook gezelligheid en goede woonkwaliteit springen 
eruit. Plattelanders vinden het er vooral levendig, gezellig en goed wonen. Bij stede-
lingen klinkt het vooroordeel door dat het platteland enigszins ouderwets zou zijn; 
ze zijn ook wat negatiever over de bereikbaarheid van het platteland.

De beelden die Nederlanders hebben van het platteland zijn ondergebracht in drie 
dimensies.

De landschappelijke dimensie is in de beleving van meer dan de helft van alle Neder-
landers de belangrijkste. Kwaliteiten als rust, ruimte en groen hebben in grote mate 
betrekking op het landschap. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 wordt het 
landschap duidelijk positief gewaardeerd. Jongeren waarderen het landschap minder 
hoog dan ouderen. Stedelingen zijn geneigd veel belang te hechten aan de land-
schappelijke kwaliteiten, vooral vanuit recreatief oogpunt. Ook plattelanders hech-
ten sterk aan de ruimte en het groen in hun woon- en leefomgeving, maar voor hen 
is toch ook de vitaliteit van het platteland belangrijk. Zij oordelen dan ook minder 
negatief wanneer het traditioneel agrarische landschap zou worden opgeofferd voor 
andere (economische) functies.

De functionele dimensie laat zien dat het platteland nog vooral als agrarisch (produc-
tiegebied wordt beschouwd. Dat sluit aan bij het overheersend agrarische bodem-
gebruik in Nederland. Tegelijkertijd neemt de omvang van de agrarische sector al 
decennialang af en worden nieuwe functies (wonen, recreatie) vanwege de soci-
aaleconomische vitaliteit van het platteland belangrijker. Deze nieuwere functies 
worden door de Nederlanders evenwel minder belangrijk gevonden voor het platte-
land. Hoewel ze de verbreding van de landbouw wel positief vinden, worden functies 
die het landschap aantasten (zoals de paardensector) matig positief beoordeeld.
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De sociaal-culturele dimensie wordt met name door de plattelandsbewoners belang-
rijk gevonden, wat begrijpelijk is omdat het hier gaat om hun dagelijkse leefwereld. 
De associaties met het leven op het platteland worden positief geformuleerd, in 
termen van rust, vrijheid, veiligheid, gemoedelijkheid en een hechte gemeenschap. 
In geringe mate klinken er ook negatieve beelden door, die te maken hebben met 
sociale controle, armoede en een ouderwetse uitstraling. Over de afkalving van het 
sociale leven en de verschraling van het voorzieningenniveau zijn alle Nederlanders, 
en in het bijzonder de plattelandsbewoners, zeer negatief.

Over het algemeen hebben de Nederlanders een zeer positief, enigszins behou-
dend en idyllisch beeld van het landschap. Ook is men positief over het sociale leven. 
Ontwikkelingen die dit positieve beeld kunnen verstoren, zoals de verstedelijking, 
het verschijnen van horizonbepalende elementen en de verandering van het sociale 
leven, worden vooral negatief beoordeeld.

Al met al concluderen we dat in de beleving van Nederlanders het platteland als 
een idyllisch beeld stand houdt, terwijl er toch zeker sprake is van modernisering 
en veranderingen die minder idyllische kanten hebben. In andere onderzoeken is dit 
ook al gebleken (o.a. Heins 2002). Hoewel mensen de noodzaak van veranderingen 
wel inzien, worden veranderingen die het landschap aantasten meestal niet wense-
lijk geacht, tenzij ze ook een groen karakter dragen. De voorkeur van de Nederlandse 
bevolking is dus samen te vatten onder het motto ‘een nieuw platteland in een oud 
jasje’.

Platteland voor alle Nederlanders?
Het platteland is belangrijk als huidig woongebied van 6,2 miljoen mensen en als 
mogelijk toekomstig woongebied van 30% van de stedelijke bevolking die met stel-
ligheid heeft aangegeven ooit naar het platteland te willen verhuizen. Als woon- en 
leefgebied voldoet het platteland grotendeels aan de woonwensen van de meerder-
heid van de plattelanders. 95% van hen is namelijk tevreden of zeer tevreden met 
hun woning en 92% met de woonomgeving. Toch is circa 10% van de plattelanders 
wel ontevreden over de woonomgeving. Zowel voor eventuele toekomstige nieuwko-
mers als voor de huidige plattelandsbewoners is er een aantal kwaliteiten dat actief 
bewaakt dient te worden: de woonkwaliteit, de sociale kwaliteit en de landschappe-
lijke kwaliteit.

Het platteland is belangrijk als recreatiegebied. In totaal gebruikt ruim 90% van 
de bevolking het platteland wel eens voor recreatie. Natuurlijk is deze functie voor 
plattelanders belangrijker dan voor stedelingen, omdat de plattelanders eerder hun 
vrije tijd in de omgeving zullen besteden. Kennelijk komt het platteland voor grote 
delen van de Nederlandse bevolking tegemoet aan een zekere recreatiebehoefte, 
zeker waar het de natuurrecreatie betreft. Daarbij behoren een aantal landschap-
pelijke kwaliteiten, want recreanten zoeken op het platteland rust, ruimte, groen en 
boerderijen.

We concluderen dat het platteland het domein is van een groot deel van de 
Nederlandse bevolking, maar (nog) niet van alle Nederlanders. Want circa 10% van 
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de bevolking geeft aan nooit of zelden op het platteland te komen voor recreatieve 
activiteiten. Bovendien blijkt de betrokkenheid bij het platteland selectief te zijn. Jon-
geren hebben in het algemeen een nogal negatief beeld van het platteland en nemen 
beperkt deel aan recreatie op het platteland.

De toekomst van het platteland
De bevolking blijkt tamelijk kritisch te staan tegenover allerlei ontwikkelingen. 
Vooral over de nieuwbouw van woningen en bedrijventerreinen is men pessimis-
tisch, vanuit de perceptie dat deze per definitie afbreuk doen aan het Nederlandse 
landschap. Tegelijkertijd realiseren mensen, en dan vooral de plattelanders, zich wel 
dat nieuwe economische impulsen nodig zijn om het platteland vitaal te houden. 
Ook gezien hun eigen behoeften aan huisvesting en werk hebben bewoners vaak 
belang bij dergelijke ontwikkelingen. Nederlanders zijn dus kritisch over het verdwij-
nen van agrarisch land, maar hebben minder problemen met een ander aanzien van 
het platteland zolang het maar open en groen blijft.

Van cruciaal belang is dat het platteland, ondanks alle veranderingen, zijn identi-
teit behoudt en vooral in ruimtelijke en morfologische zin een contrast blijft vormen 
met het stedelijke gebied. Dat betekent dus dat landschappelijke kwaliteiten als rust, 
ruimte en groen gekoesterd moeten worden. Het agrarisch cultuurlandschap blijft 
een belangrijk element, want dat bepaalt voor een groot deel de identiteit van het 
platteland. Evengoed is belangrijk dat de gemeenschap hecht blijft. Ook daarvoor is 
een gemeenschappelijke ruimtelijke identiteit belangrijk, omdat die een verbinding 
schept tussen mensen en hen motiveert tot nieuwe initiatieven.

Datzelfde geldt voor de landschappelijke kwaliteit, want die vertaalt zich in een 
goede woonkwaliteit en tevredenheid van de bewoners. Ook de van oudsher regio-
nale verscheidenheid draagt bij aan de identiteit van het platteland en is cruciaal om 
te voorzien in de uiteenlopende wensen en behoeften van bewoners, recreanten en 
Nederlanders in het algemeen.

Als er één ding duidelijk is geworden, is het dat er onder de Nederlandse bevol-
king verschillende beelden en behoeften leven over het platteland en dat ze sterk 
verschillen qua recreatieve activiteiten en woonwensen. Dus hoe groter de diversiteit 
in landschappen, natuurtypen, woonomgevingen en recreatieve activiteiten is, des te 
beter zal het platteland functioneren als een platteland voor alle Nederlanders.
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1 Platteland van alle Nederlanders

1.1 De sociale kant van het platteland

Het hedendaagse platteland verandert onder invloed van ruimtelijke, economische 
en sociaal-culturele ontwikkelingen. In het verleden werd het Nederlandse platte-
land gedomineerd door de landbouw en bracht het voornamelijk voedsel en grond-
stoffen voort. Hoewel het grondgebied nu nog steeds een hoofdzakelijk agrarische 
gebruiksfunctie heeft, zijn tegenwoordig niet-agrarische functies (zoals wonen, 
natuur, waterberging en recreatie) in toenemende mate belangrijk. De verschuiving 
van het platteland als hoofdzakelijk agrarische ‘productieruimte’ naar een platteland 
als ‘consumptieruimte’ wordt door verschillende auteurs gezien als de functionele 
verandering van het platteland (Driessen et al. 1995; Huigen 1996a; Janssen en Lam-
merts 1999; Heins 2002). Deze functionele omslag vraagt om een andere kijk op het 
platteland. Het platteland moet volgens het huidige beleid immers ‘mensen verleiden 
tot consumptie’. Het moet niet alleen zijn toegesneden op de behoeften van boeren 
en andere plattelandsbewoners, maar ook een weerspiegeling vormen van ‘de activi-
teiten en behoeften van alle Nederlanders’ (lnv 2004: 3).

De beleidsaandacht rond deze fysieke en functionele veranderingen op het platte-
land ging tot voor kort vooral uit naar ruimte, natuur, milieu en landbouweconomie 
(de dimensies planet en profit). Echter, er zijn ook gevolgen voor de plattelands-
bevolking (people). De Agenda Vitaal Platteland zet in op de gevolgen van deze 
ontwikkelingen voor de bevolking van het platteland en voor de positie van het plat-
teland binnen de Nederlandse samenleving. Het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (lnv) heeft dan ook de behoefte de sociale en sociaal-culturele 
veranderingen rond het platteland te monitoren. Met het onderzoeksprogramma 
Sociale Staat van het Platteland (ssp) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de 
taak opgevat een monitorinstrument te ontwikkelen. In dat kader verschenen eerder 
al de publicatie Thuis op het platteland (Steenbekkers, Simon en Veldheer 2006), een 
studie naar tien jaar sociale ontwikkelingen op het Nederlandse platteland en een 
vergelijking met ontwikkelingen in het stedelijke gebied, en Het beste van twee werelden 
(Simon, Vermeij en Steenbekkers 2007), een kwalitatieve studie naar het functione-
ren van het sociale leven op het platteland.

De huidige studie brengt op basis van een enquêteonderzoek onder de Neder-
landse bevolking in beeld hoe Nederlanders aankijken tegen en gebruik maken van 
het platteland van Nederland. Enerzijds is in kaart gebracht hoe Nederlanders het 
platteland van Nederland percipiëren en waarderen. Wat verstaan ze onder ‘het plat-
teland’, wat vinden ze belangrijk aan het platteland en hoe beoordelen ze de ontwik-
kelingen die er plaatsvinden? Anderzijds beschouwt deze studie Nederlanders als 
consumenten van het platteland. Wie recreëert op welke manier op het platteland 
en welke rol speelt het landschap daarbij? Wie woont er op het platteland en wat 
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waardeert men daaraan? Waarop zijn beslissingen, keuzes en wensen rond verhuizen 
naar en wonen op het platteland gebaseerd? Hetzelfde enquêteonderzoek is tevens 
benut voor een verdiepende analyse van het functioneren van de sociale gemeen-
schap op het platteland. Een rapportage hierover verschijnt binnenkort.

Voordat we op bovengenoemde vragen ingaan, bieden we in paragraaf 1.2 een 
beknopt historisch kader van het veranderende platteland. In paragraaf 1.3 beschrij-
ven we het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen. Paragraaf 1.4 bevat een 
korte beschrijving van de dataverzameling en analysemethoden in dit onderzoek. 
Ten slotte geeft paragraaf 1.5 de leeswijzer van deze rapportage.

1.2 Veranderend platteland

Tot het begin van de industriële revolutie voltrokken ontwikkelingen in de land-
bouw en op het platteland zich vrij geleidelijk. Tot halverwege de negentiende eeuw 
was van planning of structureel overheidsingrijpen dan ook nagenoeg geen sprake 
(Bieleman 1994; Maat 2003; Rijkers en Haarman 2008). Met een sterk groeiende 
bevolking, een snel ontwikkelende landbouwwetenschap, de landbouwcrisis, en een 
toenemende vraag naar sturing komt er eind negentiende en begin twintigste eeuw 
meer overheidsbemoeienis. In navolging van de in 1886 opgerichte Landbouwcom-
missie en de afdeling Landbouw bij het departement van Binnenlandse Zaken (1898) 
wordt in 1905 een ‘directie van den Landbouw’ binnen het ministerie van Waterstaat, 
Nijverheid en Handel opgericht.1 De verhouding tussen de overheid en de boeren 
begint te veranderen. De overheid krijgt veel meer invloed op de landbouwproductie 
(Bieleman 2008).

Na de Tweede Wereldoorlog raken de veranderingen in de landbouw, en daar-
mee ook op het platteland, in een stroomversnelling. De voedselproductie moet 
efficiënter, intensiever en in grotere kwantiteiten. De Nederlandse overheid voert 
grootschalige ruilverkaveling en schaalvergroting van de agrarische sector door 
(Haartsen 2002). Ook Europa begint een steeds grotere rol te spelen. De agrarische 
sector moderniseert en industrialiseert in rap tempo. Onder invloed van technologi-
sche en economische ontwikkelingen stijgt de productie. Het areaal productiegrond 
neemt niettemin af (van 75% van de oppervlakte van Nederland in 1974 naar 69% in 
1990) en ook het aantal agrarische bedrijven daalt (Van Dam 1995; Huigen en Strijker 
1997; De Regt 2003). De hoeveelheid mensen betrokken bij de landbouw daalt en de 
traditioneel economische en sociaal-culturele rol van het agrarische bedrijf op het 
platteland neemt af (Simon 2005).

Ook de plattelandssamenleving verandert en moderniseert. De cultuurverschillen 
tussen stad en platteland verminderen en zijn volgens sommige auteurs in de loop 
der jaren zelfs vrijwel verdwenen (Constandse 1962; Driessen 1989; Castenmiller en 
Knol 1989).

Er komt steeds meer ruimte voor andere activiteiten en functies, gebruikers en 
actoren. Hoewel het platteland altijd al een multifunctioneel karakter heeft gehad, is 
pas sinds enkele decennia sprake van een duidelijke functionele verandering.
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Een verschuiving naar wonen en recreatie
Door de afname van het aantal agrarische bedrijven en de modernisering van de 
landbouw en het platteland in de jaren vijftig en zestig trekken jongeren en land-
arbeiders naar de steden. Het platteland ontvolkt en met name in de meer afgelegen 
delen van Nederland leidt dit tot een verschraling van economische activiteiten en 
voorzieningen (Hofstee 1962; Van Dam 1995; Van der Vaart 1999). Er wordt dan ook 
gezocht naar nieuwe functies en werkgelegenheid op het platteland.

De recreatieve functie van het platteland heeft in de twintigste eeuw sterk aan 
belang toegenomen. Was kamperen eind negentiende eeuw nog alleen iets voor de 
elite, na de Tweede Wereldoorlog gaat ook het ‘gewone volk’ er steeds vaker op uit. 
De groeiende vraag naar recreatiemogelijkheden in de jaren zestig en zeventig komt 
hoofdzakelijk voort uit de toename in vrije tijd en het stijgende vrijetijdsbudget van 
de Nederlanders (Mommaas 2000). Een aantrekkelijk landschap en de zoektocht 
naar frisse lucht en ruimte leiden hen naar het landelijke gebied. De mobiliteit neemt 
verder toe en de Nederlandse burger is steeds minder ruimtelijk gebonden. De vraag 
naar recreatieruimten en voorzieningen in het buitengebied stijgt. De rijksover-
heid ontwikkelt aaneengesloten parkgebieden buiten de stad (‘de groene sterren’,2 
de Randstadgroenstructuur) waar de burger de gelegenheid krijgt om te recreëren 
(lnv 2005; Derksen et al. 2007).

Het platteland wordt begin jaren zeventig voor de niet-agrariërs aantrekke lijker 
om zich te vestigen. Het platteland biedt de (nieuwe) bewoners de zo gewenste 
schone, groene en ruime woon- en leefomgeving. Hoe kleinschaliger, hoe beter 
(Van der Ziel 2003: 31). Ook spelen sociale motieven, zoals sociale identiteit, trans-
parantie en de betekenis van de gemeenschap, een rol in de keuze voor wonen op het 
platteland (Engbersen en Elerie 2001). Door de selectieve migratie transformeren 
veel dorpen die traditioneel autonoom waren tot woondorpen: dorpelingen worden 
mobieler, meer vrouwen gaan buitenhuis werken en de consumptie vindt steeds meer 
buiten het dorp plaats (Thissen 2001).

Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat woonachtig is in verstedelijkte 
plattelandsgemeenten neemt gestaag toe, terwijl het aandeel woonachtig in de plat-
telandsgemeenten in de jaren zestig al flink was gedaald (zie tabel 1.1). De verste-
delijking en verstening van het platteland worden steeds zichtbaarder en de minder 
dicht bebouwde ruimte neemt af (Huigen en Strijker 1997).

De nieuwe functies op het platteland komen duidelijk op gespannen voet te staan 
met elkaar en met verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral de relatie 
tussen openluchtrecreatie en landbouw op het platteland wordt als problematisch 
beschouwd (Kerstens 1972: 102). Ook kennen de jaren zestig en zeventig, mede door 
internationale publicaties zoals Silent spring van Rachel Carson (1963) en Grenzen aan 
de groei van de Club van Rome (1972), een sterk toenemende aandacht voor natuur 
en milieu. Dit betekent dat er meer maatschappelijke bezwaren ontstaan tegen het 
gebruik van open gebieden voor recreatieve doeleinden en tegen de stedelijke uitbrei-
ding. De relatie tussen stad en platteland staat onder druk. In de tweede (1966) en 
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derde Nota Ruimte Ordening (1974) stuurt de rijksoverheid dan ook nadrukkelijk aan op 
bestrijding van de verstedelijking en dichtslibbing van het platteland door gebun-
delde deconcentratie en het aanwijzen van groeikernen. Er is in deze beleidsdocu-
menten echter weinig tot geen aandacht voor de menselijke en sociale gevolgen van 
bijvoorbeeld de trek naar de stad (Engbersen 2004).

Tabel 1.1
Bevolkingsverdeling naar de urbanisatiegraad van gemeenten, 1947-1991a (in procenten)

type gemeente 1947 1960 1971 1981 1991

plattelandsgemeenten 29 22 11 12 11

verstedelijkte plattelandsgemeenten 11 16 21 22 23

specifieke forensengemeenten 5 7 13 14 15

stedelijke gemeenten 54 55 55 52 51

a Sinds 1992 wordt de stedelijkheidsgraad gebruikt in plaats van de urbanisatiegraad. De urbanisatiegraad is een 
multidimensionele maat (gebaseerd op de bevolkingsconcentratie, het aandeel forensen en het aandeel van de 
beroepsbevolking werkzaam in de landbouw) en is niet goed vergelijkbaar met de stedelijkheidsmaat.

Bron: Van der Cammen en De Klerk (2003: 169)

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is er opnieuw een opleving in de trek van 
mensen en activiteiten naar de landelijke gebieden. Het economisch kwetsbare plat-
teland krijgt de titel ‘aandachtsgebieden’ (Huigen en Van der Velden 1989). Er wordt 
volop gebouwd en steden breiden zich uit (de grootschalige woningbouwlocaties). 
De verstedelijking van het platteland zet door en legt een duidelijke claim op de 
beschikbare open ruimte. Ook de dichtheid van menselijke activiteiten op het platte-
land neemt toe en de trek van stedelingen en bedrijvigheid naar plattelandsgebieden 
wordt vergezeld door een toename van toeristen en recreanten (Huigen en Strijker 
1997). Eind jaren tachtig zien we dan ook een opleving in het recreatief gebruik van 
voornamelijk natuur- en landbouwgronden (lnv 2005).

Sinds de jaren negentig wordt in toenemende mate verbreding van het agrarische 
bedrijf en multifunctioneel grondgebruik nagestreefd. Er wordt ingespeeld op de 
vraag van de mondiger wordende burger die meer betrokken wil zijn bij de land-
bouw of het platteland in het algemeen (Simon et al. 2006). Er is meer aandacht voor 
toekomstige ontwikkelingen en landschapsbescherming, een toenemende zorg om 
klimaatverandering en er wordt gezocht naar mogelijkheden om de keerzijde van 
modernisering om te zetten in een impuls voor vernieuwingen en het benutten van 
kansen (Janssen en Lammerts 1999; ser 2005; Daalhuizen 2008).

Veranderende samenleving
De verschuiving van het platteland als ‘productieruimte’ van voedsel en grondstoffen 
naar het platteland als ‘consumptieruimte’ voor onder meer wonen, werken en recre-
eren heeft gevolgen. Naast een sterke invloed op de economie en de fysieke struc-
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tuur – ruimtelijk en landschappelijk – is er een effect op de plattelandssamen leving 
en het sociale klimaat (Kerstens 1972; Huigen 1994; Engbersen en Sprinkhuizen 
2004; Simon et al. 2007). Stad en platteland zijn naar elkaar toegegroeid. De sociale 
controle neemt af, gedragsnormen worden minder dwingend en mensen worden 
vrijer in hun keuze met wie ze omgaan. Desondanks blijken plattelanders nog altijd 
erg te spreken over het sociale klimaat in hun woonomgeving en zijn ze enthousiast 
over het wonen in een gemeenschap die betrokken en overzichtelijk is. Maar platte-
landsbewoners worden ook kieskeuriger in hun lokale contacten. De lokale gemeen-
schap raakt verdeeld in segmenten van gelijkgestemden. Zo verloopt de integratie 
tussen stedelijke nieuwkomers en oorspronkelijke plattelandsbewoners niet altijd 
even soepel wanneer de nieuwe bewoners niet participeren in de gemeenschap. Ook 
bestaat het risico dat kwetsbare groepen minder aansluiting vinden in de gemeen-
schap en is het seizoensgebonden karakter van de bewoning in recreatiegebieden 
niet bevorderlijk voor de sociale samenhang in de lokale bevolking (Simon et al. 
2007).

Met deze ontwikkelingen verandert ook de beleving en de waardering die Neder-
landers hebben van het platteland en het plattelandsleven. In dit rapport zal er aan-
dacht zijn voor deze beleving en waardering en de functionele veranderingen van het 
platteland als leefruimte (wonen) en als ontspanningsruimte (recreëren).

1.3 Doel en onderzoeksvragen

Hierboven is globaal de context geschetst waarbinnen het ministerie van lnv het 
scp heeft verzocht een instrument te ontwikkelen om sociale en culturele ontwik-
kelingen op het platteland te monitoren. In het scp-onderzoeksprogramma Sociale 
Staat van het Platteland (ssp) wordt in verschillende onderzoeksfasen aan deze 
instrumentontwikkeling gewerkt. In dit kader en onder het lnv-adagium ‘Het plat-
teland is van 16 miljoen Nederlanders’ heeft dit bevolkingsonderzoek plaatsgevon-
den. Het onderzoek heeft enerzijds een instrumenteel doel, namelijk greep krijgen 
op thema’s en indicatoren van sociale en sociaal-culturele veranderingen op het 
platteland met het oog op de toekomstige monitor. Anderzijds is er het inhoudelijke 
doel om met empirische, kwantitatieve gegevens een actueel beeld te schetsen van 
de betekenis van het platteland voor de Nederlandse bevolking. Deze publicatie is 
dus een weerslag van een cross-sectioneel onderzoek waarvan de huidige meting 
als nulmeting kan worden beschouwd. Pas bij herhaalde meting van indicatoren 
in de toekomstige monitor ontstaat inzicht in de dynamiek en mogelijke trends. 
De insteek van deze publicatie is vooral beschrijvend. We hebben slechts in beperkte 
mate gebruik gemaakt van verklarende analyses.

De betekenis van het platteland is voor de plattelandsbewoners zeer concreet; 
het is namelijk hun dagelijkse leefomgeving die zij als insiders kennen en die ze 
zelf mede vormgeven. De stedelingen zijn feitelijk buitenstaanders, maar ze zullen 
meestal wel ideeën en opvattingen hebben over het platteland, die vaak sterk zijn 
gekleurd door beelden van anderen of van de media. Daarnaast zijn alle inwoners 
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van Nederland in theorie potentiële recreanten of toeristen van het platteland. 
De eerste focus van dit onderzoek ligt dan ook op het platteland als leefruimte en als 
ontspanningsruimte. Naast de praktische betekenis voor wonen en recreëren verte-
genwoordigt het platteland ook sociaal-culturele of sociaal-emotionele betekenis-
sen. De waarden die het platteland heeft voor de Nederlandse samenleving als geheel 
en voor verschillende gelederen daarbinnen kleurt de beleving en de waardering van 
het platteland. Hier ligt de tweede focus in het onderzoek. De centrale onderzoeks-
vragen zijn derhalve:
1 Wat betekent het platteland voor Nederland als leefruimte en ontspannings-

ruimte?
2 Hoe beleven en waarderen Nederlanders het platteland?

Platteland als leefruimte en ontspanningsruimte
Het platteland is de dagelijkse leefruimte van 6,2 miljoen plattelandsbewoners en 
dient in theorie als ontspanningsruimte voor alle huidige 16,4 inwoners van Neder-
land. Over het wonen en de vrijetijdsbesteding op het platteland in vergelijking met 
de stad is in Thuis op het platteland al het een en ander geschreven (Kullberg 2006; 
Van den Broek 2006).

De aandacht voor wonen ligt in dit onderzoek niet uitsluitend op overeenkomsten 
en contrasten tussen stedelingen en plattelanders, maar richt zich ook op subpopu-
laties in beide domeinen, gezien hun woonhistorie. Hoe tevreden is men over de hui-
dige woonsituatie en verschilt de woonsatisfactie bij subgroepen met verschillende 
woonachtergronden? Vertaalt een uitgesproken voorkeur voor landelijk wonen zich 
in de verhuisgeneigdheid van stedelingen en plattelanders? In hoeverre reflecteren 
woonvoorkeuren een persistente behoefte aan landelijk wonen?

In het kader van het platteland als ontspanningsruimte hecht het beleid veel 
belang aan mooie landschappen en natuurgebieden, en daarnaast aan de kansen 
voor agrotoerisme. Allereerst is er een beeld geschetst van verschillende soorten 
recreatieve activiteiten die Nederlanders beoefenen op het platteland. Hoe passen 
verschillende activiteiten binnen de landschappen die het Nederlandse platteland te 
bieden heeft? Welke mogelijkheden zijn er om het recreëren op het platteland, in het 
bijzonder het agrotoerisme, te bevorderen?

Beleving van en opvattingen over het platteland
In de context van het plattelandsbeleid is het relevant te weten hoe Nederlanders 
tegen het platteland aankijken, aangezien in de huidige plattelandsdynamiek som-
mige beelden en waarden wellicht onder druk komen te staan. Wat vinden mensen 
belangrijk of minder belangrijk aan het platteland en welke opvattingen hebben ze 
over veranderingen en ontwikkelingen? We kijken niet alleen naar de bewoners van 
het platteland, maar ook naar andere gebruikers, zoals stedelingen die in hun vrije 
tijd of in de vakantie naar het platteland trekken. Daarbij is niet iedereen zich bewust 
van de waarden die het platteland kan hebben. Vaak worden aan het platteland waar-
den toegedicht die een idyllisch beeld vormen, zoals rust, ruimte en groen (Haart-
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sen  2002; Heins 2002). Aan de educatieve waarde en de collectieve waarden (ruimte 
voor windenergieproductie, tijdelijke noodoverloopgebieden, infrastructuur en 
andere nutsfuncties) die het platteland kan hebben wordt juist veelal voorbijgegaan 
(Steenbekkers en Simon 2006). Het doel van dit onderdeel valt uiteen in de volgende 
drie onderzoeksvragen:
−	 Hoe beleven Nederlanders het platteland van Nederland en welke associaties 

hebben ze met het platteland?
−	 Hoe waarderen Nederlanders het landschap en het sociale leven op het platteland 

en de ontwikkelingen die zich daarin afspelen?
−	 Welke opvattingen hebben Nederlanders over de functies van het platteland en 

hoe kijken ze tegen bepaalde functieveranderingen aan?

1.4 Data en analysemethoden

In de periode april-juli 2007 zijn face-to-facevragenlijsten afgenomen in een repre-
sentatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. De enquête 
‘Nederlanders over het platteland’ (nop 2007) is opgebouwd uit drie onderdelen: 
de beleving en waardering van het platteland, de consumptie van het platteland en 
het sociaal kapitaal van het platteland. Deze rapportage gaat in op het eerste en het 
tweede onderdeel. Binnenkort wordt over sociaal kapitaal op het platteland gerap-
porteerd in een publicatie (Vermeij en Mollenhorst 2008).

Met dit bevolkingsonderzoek hebben we getracht te schetsen hoe ruim zestien 
miljoen Nederlanders het platteland van Nederland zien en beleven. De 2058 res-
pondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek vormen een representatieve 
steekproef uit de Nederlandse bevolking. De beelden die we uit hun antwoorden 
halen zijn derhalve te vertalen naar de gehele populatie Nederlanders. Toch onder-
scheiden we door het hele rapport heen de respondenten die woonachtig zijn op het 
platteland en in de stad (domeinen genoemd), kortweg aangeduid met plattelanders 
en stedelingen. De redenen hiervoor sommen we hieronder op.

Allereerst is het onderscheid tussen plattelanders en stedelingen een belangrijke 
karakteristiek in het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland. Het 
oogmerk is om sociale ontwikkelingen op het platteland te monitoren, en daarbij 
vormt een verandering in de leefsituatie van de bevolking een belangrijk onderdeel. 
Om in kwantitatieve zin veranderingen in indicatoren van de leefsituatie van plat-
telanders te meten, is het op zich toereikend om trends in de tijd uit te zetten. Vanuit 
een gegeven nulpunt kan dan een kwantitatieve verandering in de daaropvolgende 
periode gemeten worden. Deze verandering krijgt echter pas betekenis, wanneer 
deze wordt afgezet tegen ontwikkelingen in een relevante referentiegroep. Zo’n refe-
rentie is te zoeken in een internationale context, bijvoorbeeld door een vergelijking 
met Vlaamse plattelandsbewoners. De verschillende beleidscontexten en variaties in 
operationalisaties van aspecten van de leefsituatie maken een internationale vergelij-
king echter lastig. Vanwege het generieke beleid ligt een vergelijking met het comple-
ment in de Nederlandse bevolking, dus de stedelingen, het meest voor de hand.
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Ten tweede zagen we bij de eerdere vergelijking van beide subgroepen in de Neder-
landse bevolking dat de leefsituatie van plattelanders, zowel in het algemeen als op 
een aantal basale aspecten daarvan, significante verschillen laat zien met die van 
stedelingen (Steenbekkers et al. 2006). Zo is het algemene opleidingsniveau van 
plattelanders lager, is het gemiddelde werkniveau lager, en neemt de ontgroening 
en vergrijzing grotere vorm aan dan onder stedelingen. Daar tegenover staat dat 
de woonsituatie over het algemeen beter is, en dat de bevolking van het platteland 
gemiddeld genomen gezonder en gelukkiger is. Hoewel het heersende beeld is dat 
stedelingen en plattelanders qua leefstijl en opvattingen naar elkaar zijn toege-
groeid, geeft de leefsituatiebenadering in het onderzoek voldoende reden om ze als 
aparte subpopulaties te onderscheiden en te vergelijken. De persistente verschillen 
geven immers aanleiding te vermoeden dat de groepen op het vlak van normen en 
waarden nog wel degelijk onderscheidend zijn.

In de derde plaats zijn er verschillen in de ruimtelijke context waarin stedelingen 
en plattelanders hun dagelijkse leven vormgeven. Het onderscheid tussen stad en 
platteland is wellicht nog het duidelijkst in de ruimtedimensie. Plattelanders leggen 
verhoudingsgewijs veel meer kilometers af voor verplaatsingen dan bewoners in 
stedelijk gebied en zij gebruiken daarvoor vaker de auto. Toch zijn plattelanders 
niet meer reistijd kwijt, vanwege het grote verschil qua verplaatsingssnelheid in 
stad en land (Harms 2008). Een ander gegeven is dat plattelanders dagelijks meer 
verplaatsingen maken dan stedelingen, maar hiervoor wordt door Harms geen 
duidelijke verklaring gegeven. Misschien speelt een rol dat voorzieningen en andere 
bestemmingen op het platteland meer verspreid liggen, wat meer ritten vergt dan in 
stedelijke gebieden.

Zoals gebruikelijk in het ssp-project wordt de plattelandsbevolking afgebakend 
op basis van de stedelijkheidsmaat van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs): 
4-positie postcodegebieden met maximaal 1000 adressen per vierkante kilometer 
hebben een relatief lage bebouwingsdichtheid en worden als platteland aangemerkt. 
De overige postcodegebieden met dichtheden vanaf 1000 tot ruim 8000 adressen per 
km2 als stad. Plattelandsbewoners zijn dus de bewoners van wat wordt aangeduid 
als ‘weinig stedelijke’ en ‘niet-stedelijke’ postcodegebieden en stedelingen zijn de 
bewoners van ‘matig stedelijke’, ‘sterk stedelijke’ en ‘zeer sterk stedelijke’ gebieden 
(zie ook § 2.1).

In de Nederlandse populatie hebben plattelanders een aandeel van 38% versus 62% 
stedelingen (Steenbekkers et al. 2006). In de steekproef is de groep plattelanders 
oververtegenwoordigd3, zodat ook in de analyses binnen de groep plattelands-
bewoners nog een verdieping naar achtergrondkenmerken mogelijk is. Van de 2058 
respondenten wonen er 731 in stedelijk gebied en 1327 in weinig en niet-stedelijke 
gebieden. (zie bijlagen B1.1 tot en met B1.3 voor een korte beschrijving van de achter-
gronden van de steekproef en de gehanteerde weging; te vinden via www.scp.nl bij 
het desbetreffende rapport).



23Platteland van alle Nederlanders

Naast de gegevens uit het nop 2007 is nog een aantal andere databronnen gehan-
teerd. In het tweede deel is het reguliere scp-onderzoek Culturele veranderingen 
2006 benut. In dit langlopende onderzoek is in 2006 voor het eerst een beknopte 
vraagmodule opgenomen over het platteland, waarover nog niet eerder is gerappor-
teerd. Ten tweede is een aantal fysieke en sociale kenmerken van het postcodegebied 
als contextgegeven in de analyses opgenomen. Deze zijn verkregen uit databestan-
den van het cbs en de Woonmilieu-Database 2006 van abf Research.

Omdat de hier gebruikte indicatoren lang niet altijd in andere onderzoeken zijn 
gebruikt, is het helaas niet mogelijk om de gegevens in tijdsreeksen te plaatsen en 
veranderingen te signaleren. Waar mogelijk gebruiken we daarvoor referenties uit de 
literatuur.

1.5 Leeswijzer

Voorafgaand aan de beantwoording van de onderzoeksvragen schetsen we in 
hoofdstuk 2 de context van de beleving en consumptie van het platteland. Na de 
ruimtelijke afbakening van stad en platteland gaan we in op de migratie tussen stad 
en platteland in Nederland en de persoonlijke woongeschiedenis van de onderzoeks-
deelnemers. Tevens beschrijven we de demografie van de bevolking in elk van beide 
domeinen en van de woonsituatie.

In antwoord op de eerste centrale onderzoeksvraag beschrijven de hoofdstuk-
ken 3 en 4 achtereenvolgens hoe Nederlanders op het platteland wonen en recreëren. 
Voor de tweede onderzoeksvraag zoomen we daarna in op de kijk op het platteland, 
met in hoofdstuk 5 een schets van de associaties van Nederlanders met het platte-
land. In hoofdstuk 6 gaan we in op hoe Nederlanders het platteland waarderen en 
welke opvattingen ze hebben over bepaalde ontwikkelingen.

In hoofdstuk 7 volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies en een 
beschouwing van wat het Nederlandse platteland betekent voor de Nederlandse 
bevolking.
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Noten

1 In 1935 is een zelfstandig ministerie van Landbouw en Visserij ingesteld.
2 Eerste structuurschets van de Ruimtelijke Ordening van de Openlucht Recreatie, 1964. 
3 De plattelandssteekproef werd in alle provincies opgehoogd, met daarnaast voor de 

perifere provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland nog eens extra overver-
tegenwoordiging. Als gevolg van wegingen op enkele belangrijke persoonskenmerken 
(geslacht, leeftijd en huishoudenomvang) en daarbovenop de weging naar de verdeling 
tussen de stedelijke en plattelandsbevolking in de Nederlandse populatie, zijn de gerap-

porteerde gemiddelden representatief voor de Nederlandse bevolking.
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2 Het platteland in zijn context

De huidige woonsituatie bepaalt of we in dit onderzoek personen als plattelander of 
stedeling aanduiden.

We realiseren ons dat in de dichotomie tussen stad en platteland het platteland 
min of meer wordt neergezet als de contramal van de stad. Dat daar van alles op af te 
dingen is, hebben we in eerdere publicaties al uitgebreid aan de orde gesteld (Steen-
bekkers et al. 2006; Simon et al. 2007). Stad en land zijn op allerlei vlakken onderling 
verweven, dus mensen zijn in hun dagelijks leven niet meer uitsluitend aan het ene 
of het andere domein verbonden. Bovendien is er in de loop der tijd een geografische 
vermenging tussen plattelanders en stedelingen opgetreden. Ook op het niveau van 
het individu of het huishouden kunnen mensen gemengde woonervaringen hebben. 
We gaan in dit hoofdstuk vooral in op deze demografische vermenging.

In paragraaf 2.1 komen enkele manieren aan bod om het platteland ruimtelijk af 
te bakenen van de stad en beschrijven we de keuze die we in dit onderzoek gemaakt 
hebben. Paragraaf 2.2 behandelt de migratie tussen stad en platteland, allereerst de 
verhuisbewegingen en vervolgens de ontstane veranderingen qua omvang en samen-
stelling van de bevolking in beide domeinen. Paragraaf 2.3 beschrijft in hoeverre de 
kwalificatie stedeling of plattelander (op grond van de stedelijkheid van de woon-
plek) overeenkomt met de beleving van de Nederlandse bevolking (via de stelling ‘Ik 
woon op het platteland’). Ook bespreken we kort de demografische kenmerken van 
de stedelijke en de plattelandsbevolking. In paragraaf 2.4 bekijken we de woon-
historie, speciaal met het oog op gemengde woonervaringen in stad en land. Op 
grond van de woonduur maken we vervolgens ook een onderscheid tussen autoch-
tone bewoners, ‘nieuwkomers’ en ‘oudkomers’ in een woonplaats. In paragraaf 2.5 
vergelijken we geboren en getogen plattelanders op demografische kenmerken met 
plattelanders die een deel van het leven in de stad hebben gewoond (‘quasi-plattelan-
ders’). Tot slot volgt in paragraaf 2.6 een korte beschrijving van de woonsituatie van 
de plattelanders en de stedelingen.

2.1 Het platteland ruimtelijk afgebakend

In een recent rapport over de review van het Nederlandse platteland stelt de Orga-
nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso) dat het Neder-
landse platteland vergeleken met andere Europese plattelandsgebieden in hoge 
mate verstedelijkt is (evenals Vlaanderen en delen van Groot-Brittannië). De oeso 
gebruikt op Europese schaal de bevolkingsdichtheid per km2 in combinatie met 
de afstand tot stedelijk gebied. Uitgaande van de criteria dat er in het rurale gebied 
maximaal 500 inwoners per km2 wonen en dat geen stad binnen een half uur reistijd 
te bereiken is, constateert de oeso dat er in Nederland geen ‘predominantly rural areas’ 
bestaan. Wel zijn er relatief veel ‘intermediate regions, in which 15% to 50% of the popula-
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tion lives in municipalities with a population density of less than 150 inhabitants per square 
kilometre’. Naarmate de geografische schaal kleiner wordt, wordt zichtbaarder dat er 
ook volgens de oeso-definitie zeker wel rurale delen in Nederland bestaan. Op het 
niveau van landsdelen en provincies is alleen het intermediaire niveau zichtbaar (één 
landsdeel en vijf provincies zijn ‘intermediate regions’). Van de 40 corop-regio’s1 is er 
één overwegend ruraal en zijn er 12 intermediaire regio’s. Op niveau van gemeenten 
is 15% als overwegend ruraal te identificeren (70 van de 450 gemeenten) en deze zijn 
vooral in het noorden te vinden. Volgens deze afbakening beslaat het Nederlandse 
platteland 31% van het grondoppervlak en woont er 7% van de Nederlandse bevol-
king. De oeso constateert dat het door de grote diversiteit in plattelandsgebieden 
noodzakelijk is het Nederlandse platteland op zo laag mogelijk schaalniveau te 
bekijken (oeso 2008).

In de sociaaleconomische monitor van het platteland heeft abf Research een 
afbakening gehanteerd, waarbij dunbevolkte gebieden die als grootschalige werk-
gebieden herkenbaar zijn worden uitgesloten van het plattelandsdomein. Als uit-
sluitingscriterium hanteert abf postcodegebieden waarvan minimaal 30% van het 
oppervlak uit stedelijke werkfuncties2 bestaat. Door deze uitsluiting van 78 post-
codegebieden resteren 2602 postcodegebieden die tot het platteland gerekend 
worden en die 86,5% van het landoppervlak van Nederland beslaan. Hier wonen 
6,1 miljoen mensen (37,5% van alle inwoners van Nederland) en bevinden zich 
2,2 miljoen (30% van alle Nederlandse) arbeidsplaatsen (Groenemeijer en Lukey 
2007).

Een alternatieve werkwijze om het probleem van lage adressendichtheid en van 
bedrijventerreinen te ondervangen is ontwikkeld door het Landbouw Economisch 
Instituut (lei). Postcodegebieden waarvan meer dan 25% van het totale oppervlak 
bebouwd is worden uitgesloten, ongeacht de omgevingsadressendichtheid. Volgens 
deze definitie valt 87% van het oppervlak van Nederland onder het platteland; in 2001 
woonde er 37% van de bevolking (Kuhlman en Venema 2005).

In de eerdere publicaties van dit onderzoeksprogramma is het platteland geogra-
fisch afgebakend op grond van de stedelijkheidsmaat van het cbs. Deze is gecon-
strueerd uit de zogeheten omgevingsadressendichtheid van een postcodegebied 
of gemeente, waarbij gebieden met maximaal duizend adressen per km2 als plat-
teland worden beschouwd. Alle postcodegebieden die op deze manier als platteland 
konden worden gedefinieerd besloegen in 2004 tezamen 72% van het Nederlandse 
grondoppervlak (3,0 miljoen ha). Dit gebied vormt het woondomein van 38% van de 
Nederlandse bevolking ofwel 6,2 miljoen plattelandsbewoners. De afbakening op 
gemeenteniveau leidt tot iets kleinere getallen: 63% van het grondoppervlak (2,6 mil-
joen ha) en 34% van de bevolking (5,6 miljoen plattelandsbewoners) (Steenbekkers et 
al. 2006).

In navolging van het lei hebben we in dit onderzoek rekening gehouden met 
gebieden die vooral als werkgebied in gebruik zijn en daardoor vaak een hoge 
bebouwingsdichtheid maar een relatief lage bevolkings- en adressendichtheid 
hebben. Deze geven hierdoor een vervuiling in de afbakening van plattelandsgebie-
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den op basis van adressendichtheid en dienen uitgesloten te worden. Door gebruik 
te maken van de zogenaamde woonmilieutypologie van abf Research (zie www.
abf.nl), hebben we 77 postcodegebieden kunnen identificeren die te boek staan 
als werkgebied. Deze gebieden blijken op een aantal kernvariabelen, zoals aantal 
inwoners, aantal huishoudens en gemiddelde huishoudenomvang, inderdaad een 
afwijkend beeld te laten zien van de onderklasse van stedelijkheid (zie bijlage B2.1, te 
vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). In tegenstelling tot het lei en 
abf hebben we deze werkgebieden ook niet tot het stedelijk gebied gerekend maar 
volledig uitgesloten van het steekproefkader voor dit onderzoek. Een beschrijving op 
deze kernvariabelen van de bruto steekproef is in dezelfde bijlage (B2.1) opgenomen.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Voor de context van sociale veranderingen op het platteland zijn ook ruimtelijke 
ontwikkelingen relevant. Hierin speelt de afname van het agrarische grondgebruik 
een centrale rol. Het beeld van het buitengebied verandert immers, vooral doordat 
het open gebied verloren gaat wanneer het wordt opgenomen in de bebouwde kom. 
Ook komt er meer grond in handen van niet-agrariërs (voor hobbylandbouw, voor de 
woonfunctie of voor nieuwe bedrijvigheid). Daarnaast gaat landbouwgrond over in 
natuur, recreatieterrein of water.

Het lei (Berkhout en Van Bruchem 2008) plaatst de afname van landbouw-
gronden in de periode 1996-2003 in het perspectief van de langetermijnontwik-
keling sinds de hoogtijdagen van de landbouw. In 1965 had het Nederlandse 
landbouw areaal met 2,6 miljoen ha ongeveer de maximale omvang. Dit nam af tot 
2,3  miljoen ha in 2003, oftewel circa 68% van Nederlandse landoppervlak. In de 
periode 1996-2003 bedroeg de afname circa 8000 ha per jaar (jaarlijks circa 0,34%). 
De landbouwgrond die in deze periode is afgestoten heeft voor twee derde deel een 
bebouwde bestemming gekregen. De overige verloren landbouwgronden kregen een 
bestemming voor recreatie (14%), natuur (10%), water (6%) en infrastructuur (3%). 
Overigens treden hierbij regionaal grote verschillen op; zo was het verlies van land-
bouwgrond het grootst in Zuid-Holland en Brabant, en was er slechts een geringe 
afname in de provincie Utrecht. Overigens laat voorgaande informatie, gebaseerd 
op cbs-bodemstatistieken, wellicht een onderschatting zien van de afname van het 
landbouwareaal. Met behulp van de arealen van landbouwbedrijven is namelijk een 
iets grotere afname gemeten (circa 0,5%).

De prognose van het lei is dat het landbouwareaal in de periode tot 2035 met 
nog eens 4% zal afnemen (Rijk 2008). Alleen al het vigerende beleid voor natuur- en 
recreatiedoeleinden legt een claim op circa 85.000 ha landbouwgrond. Daarnaast zal 
de verstedelijking doorzetten. De verwachting is dat de Nederlandse bevolking tot 
2035 met 4% groeit en dat de groei daarna tot stilstand komt. Wel zet de verkleining 
van huishoudens door, zodat de prognose is dat er in 2025 12% meer huishoudens 
zal zijn en eveneens 12% meer nieuwbouwwoningen. Ook zal er areaal nodig zijn 
voor nieuwe bedrijventerreinen; de schattingen variëren van 12.000 ha tot 28.500 ha. 
In bijna alle gevallen betekenen deze claims dat landbouwgrond wordt opgeofferd.
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2.2 Migratie tussen stad en land

Al sinds de jaren negentig wordt gesproken over een toenemend aantal stedelingen 
die het platteland gaan bevolken (Huigen 1996). Hieronder wordt met empirische 
gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (gba) aangetoond dat dit beeld 
niet eenduidig is, en dat er in het afgelopen decennium eerder van een afname 
gesproken kon worden.

Allereerst is een onderscheid nodig tussen de tussengemeentelijke en binnen-
gemeentelijke verhuizingen. Van de circa 1,6 miljoen verhuizingen op jaarbasis 
vinden circa 1 miljoen verhuizingen binnen de gemeente plaats en 600.000 tussen 
gemeenten.

Een eerdere analyse van binnengemeentelijke verhuizingen heeft laten zien dat 
zo’n 70% van de verhuizingen bestaat uit stedelingen die binnen de gemeente naar 
een ander postcodegebied verhuizen. Ongeveer een kwart komt op het conto van 
plattelanders die binnen plattelandsgebieden verkassen. Verhuizingen van een 
stedelijk naar een landelijk postcodegebied binnen dezelfde gemeente en omgekeerd 
zijn relatief onbeduidend, maar in absolute aantallen ging het in 2003 toch nog om 
ruim 80.000 verhuizingen tussen meer stedelijke en meer landelijke delen van een 
gemeente (Simon 2006).

De binnengemeentelijke verhuisbewegingen vertoonden in de periode 1995-2003 
nauwelijks schommelingen en zijn dus voor het beschrijven van migratietrends 
tussen stad en land niet interessant. Wel zijn er in dezelfde periode fluctuaties in de 
tussengemeentelijke verhuizingen waargenomen (Simon 2006). Het vervolg van deze 
paragraaf zal daarom ingaan op de verhuisbewegingen tussen gemeenten.

2.2.1 Verhuisbewegingen tussen gemeenten
In 2006 zijn in Nederland ruim 650.000 personen naar een andere gemeente ver-
huisd. Dat is meer dan in de voorgaande periode vanaf 1995 (variërend tussen 
604.000 en 636.000), zoals beschreven in Thuis op het platteland. In absolute aantallen 
hebben de tussengemeentelijke verhuizingen in 2006 het hoogste niveau bereikt in 
ruim tien jaar. De geringe afname die zich aan het begin van dit millennium afte-
kende lijkt weer te zijn gekeerd (zie bijlage B2.2).

Ongeveer twee derde van deze verhuisden is afkomstig uit stedelijk gebied en 
een derde van het platteland. En in ongeveer dezelfde verhouding vestigen mensen 
zich in stedelijk en landelijk gebied. Maar daarmee is niet gezegd dat stedelingen 
veelal naar een andere stad verhuizen of plattelanders naar een ander plattelandsge-
bied, zoals we dat bij de binnengemeentelijke verhuizingen in 90% van de gevallen 
wel zagen. Bij tussengemeentelijke verhuizingen liggen de verhoudingen duidelijk 
anders: in 2006 verhuisde 45% van en naar een stedelijke gemeente en 15% van en 
naar een plattelandsgemeente. De groepen die van stad naar platteland en omge-
keerd van platteland naar stad verhuisden houden elkaar nagenoeg in evenwicht: 
beide omvatten 20% van de verhuisden (zie bijlage B2.2).
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In de periode 1995-2006 zijn er kleine fluctuaties in de verhuizingen van stad naar 
platteland en omgekeerd die van jaar tot jaar geen significante ontwikkeling laten 
zien (figuur 2.1). Wel had in de periode 1997-2003 de migratie van het platteland naar 
de stad licht de overhand, maar in 2006 is de omgekeerde beweging naar het plat-
teland juist weer iets groter (19,8% resp. 20,2%). In absolute aantallen gesproken: 
in 2006 gingen van de ruim 644.000 verhuisbewegingen naar een andere gemeente 
ruim 130.000 van de stad naar het platteland en ruim 127.500 van het platteland naar 
de stad.

Figuur 2.1
Tussengemeentelijke verhuizingen naar type verhuisbeweging, 1995-2006 (in procenten)

Bron: CBS Jinevl (SCP-bewerking)
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Van de ruim 226.000 mensen die zich in 2006 op het platteland vestigden, blijkt de 
meerderheid (57%) uit de stad afkomstig te zijn (zie bijlage B2.2). In de periode 1995-
2003 was het aandeel stedelingen onder de vestigers op het platteland tamelijk con-
stant, namelijk 53%. Onduidelijk is waardoor er na een jarenlang constant aandeel 
sinds 2006 vrij plotseling een groter aandeel stedelingen is onder de nieuwkomers 
op het platteland.

In 2006 vestigden zich iets meer mensen op het platteland dan dat er plattelanders 
vertrokken: 226.500 respectievelijk 224.000. Het migratiesaldo voor het platteland 
is dus licht positief (tabel 2.1). In 1995 was het saldo ook positief, maar in de tussen-
liggende periode vertrokken er meer bewoners dan dat zich er vestigden.
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Tabel 2.1
Migratie naar en van het platteland en migratiesaldo, 1995-2006 (absolute aantallen)

1995 1997 1999 2001 2003 2006

vestigingen op platteland 240.505 245.856 244.244 231.720 235.425 226.593

vertrek van platteland 234.537 248.010 247.361 231.966 242.519 224.075

migratiesaldo platteland 5.968 -2.154 -3.117 -246 -7.094 2.518

Bron: CBS (Jinevl) SCp-bewerking  

De vraag is of de trek naar het platteland, na een dipje rond de millenniumwisseling, 
opnieuw gaat doorzetten en wat de rol van stedelingen hierin is. Uit het Woon-
behoefteonderzoek (wbo) is bekend dat een deel van de migranten geen expliciete 
voorkeur had om de stedelijke woonomgeving te verruilen voor het platteland, maar 
min of meer gedwongen was tot deze stap omdat het stedelijke woningaanbod niet 
paste bij de woonwens. Naar schatting vormt zo’n 19% van de verhuisden van stad 
naar platteland de groep zogenoemde ‘uitwijkers’ (Kullberg 2006). De verwachting 
is dat deze groep waarschijnlijk weer naar de stedelijke woningmarkt zal overstap-
pen zodra er een passend aanbod is. Daartegenover staat dat de overgrote meerder-
heid wel bewust heeft gekozen voor een woonplek op het platteland. Voor hen is de 
kans groter dat ze op het platteland blijven wonen.

2.2.2 Bevolkingssamenstelling
Dat de verhuizingen naar of van het platteland elkaar op de langere termijn per saldo 
vrijwel in evenwicht houden betekent niet dat er niets verandert. Bekend is dat vooral 
jongeren het platteland verruilen voor een woning in de stad, met het oog op studie, 
woning of werk. Ook weten we dat binnen de groep vestigers op het platteland 
senioren (‘retourmigranten’) en jonge gezinnen een groot aandeel hebben (Simon 
2006). Het is dus relevant te weten of het globaal dezelfde typen personen zijn die 
vertrekken en die zich er vestigen. Verschillen deze van elkaar, dan betekent dit dat 
de bevolking van het platteland verandert.

Voor de migratie in 2006 hebben we alleen gegevens over de leeftijdsverdeling 
beschikbaar. Bijna de helft van alle verhuizingen kwam voor rekening van de groep 
25-49-jarigen (zie bijlage B2.2). Vooral bij verhuizingen uit de stad is deze groep ver-
reweg het grootst. Op de tweede plaats komen de 19-24-jarigen die binnen of naar 
de stad is verhuisd; op de derde plaats staan de 0-18-jarigen die naar of binnen het 
platteland zijn verhuisd.

We hebben de verhuisbewegingen van de verschillende leeftijdsgroepen in 2006 
afgezet tegen hun aandeel in de Nederlandse bevolking. Dan blijken vooral de 
19-24-jarigen relatief zeer verhuislustig te zijn, vooral door verhuizingen naar/binnen 
de stad (figuur 2.2). De jongvolwassenen hebben zelfs een viermaal groter aandeel 
in de verhuizingen dan hun aandeel in de bevolking zou voorspellen. Dat heeft zeer 
waarschijnlijk te maken met de levensfase waarin zij verkeren. De verhuizingen van 
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jongeren naar de stad heeft niet alleen te maken met hun woonvoorkeuren, maar 
eveneens met het gebrekkige aanbod aan passende woningen op het platteland 
(Kullberg 2006). Omgekeerd is bekend dat het tekort aan eengezinswoningen in de 
stad ook leidt tot uitwijkers vanuit de stad naar het platteland (Keers 2004).

Figuur 2.2
Combinaties van tussengemeentelijke verhuisbewegingen in 2006, naar leeftijd en in relatie tot 
de leeftijdsverdeling in de bevolking (in procenten)

Bron: CBS (Jinevl) SCP-bewerking
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Bij de 0-18-jarigen staat het aandeel verhuizingen naar/binnen het platteland nage-
noeg in verhouding tot het aandeel in de bevolking. Binnen en naar het platteland 
verhuist dit cohort relatief veel. Wat verder opvalt is dat alle seniorengroepen een 
relatief klein aandeel hebben in het totale aantal verhuizingen. Dat is logisch aange-
zien ze vrijwel aan het eind van hun wooncarrière zijn beland. Wel maken ouderen 
relatief veel verhuizingen naar en binnen het platteland. Dit sluit op zich aan bij 
het beeld dat de senioren deel uit maken van de trek naar het platteland, maar hun 
aandeel is kennelijk lang niet zo groot als de vele verhalen over seniore nieuwkomers 
op het platteland doen geloven. De gepensioneerden (65-74 jaar) en de kwetsbare 
ouderen (≥ 75 jaar) hebben absoluut en relatief een klein aandeel in de verhuizingen. 
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Ook binnen deze cohorten hebben de verhuizingen binnen het platteland het groot-
ste aandeel in de migratie.

2.3 Plattelanders en stedelingen

Zoals gezegd hebben 731 bewoners uit stedelijke gebieden en 1327 plattelandsbe-
woners medewerking verleend aan het enquêteonderzoek. In hoeverre komt deze 
kwalificatie als stedeling of plattelander overeen met de beleving van de persoon 
zelf? Deze vraag komt in paragraaf 2.3.1 aan de orde. Vervolgens worden in para-
graaf 2.3.2 de belangrijkste demografische karakteristieken van beide categorieën 
beschreven.

2.3.1 Identiteit
In tabel 2.2 wordt zichtbaar welk beeld stedelingen en plattelanders van zichzelf 
hebben. Opmerkelijk is dat een aanzienlijk deel van de plattelanders (26%), die dus 
volgens de definitie op het platteland woont, zegt niet op het platteland te wonen 
(bijlage B2.4). Het grootste deel van deze personen woont in de ‘weinig stedelijke’ 
gebieden. Toch zegt ook circa een op de tien bewoners in de gebieden met de kleinste 
adressendichtheid (< 500 adressen per km2) niet op het platteland te wonen. Het 
omgekeerde komt ook voor. Van de respondenten woonachtig in stedelijk gebied 
geeft 16% aan op het platteland te wonen, waarbij vooral de bewoners van de matig 
stedelijke gebieden dit vinden. Soortgelijke uitkomsten vinden we bij de stellingen of 
de respondenten zich een plattelander of stedeling voelen (zie tabel 2.2).

Tabel 2.2
Mate van instemming met stellingen over de identiteit, naar stedelingen en plattelanders 
(in procenten) 

is van toepassing …a

stellingen ++ + +/- - --

ik voel me een plattelander stedeling 8.0 15.2 6.6 44.2 26.1**

plattelander 33.4 30.0 6.6 24.0 6.0

ik voel me een stedeling stedeling 16.3 37.8 9.6 28.2 8.1**

plattelander 2.1 10.5 5.7 42.5 39.2

a ++ helemaal van toepassing, + van toepassing, +/- neutraal, soms wel soms niet, - niet van toepassing, -- helemaal 
niet van toepassing.

** significant (p < 0,001) in bivariate analyse (chi-kwadraat).

Bron: SCp (nop’07)
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Dat de inschaling van onderzoeksdeelnemers als stedeling of plattelander niet zeer 
sterk overeenkomt met de eigen beleving van de woonsituatie en de identiteit heeft 
tot op zekere hoogte te maken met de bekende tekortkomingen in de operationalisa-
tie van stedeling of plattelander met de stedelijkheidsmaat. Toch heeft de classifica-
tie een behoorlijk voorspellende waarde blijkens tabel 2.3, zeker in combinatie met 
het gegeven over de gerapporteerde woonduur op het platteland.

Tabel 2.3
Verklaringen voor beleving van de identiteit als plattelander of stedeling 

 voelt zich plattelander voelt zich stedeling

model 1 model 2 model 1 model 2

woonplek  

stad (= ref.)

platteland 0,44*** 0,18*** -0,51*** -0,33***

woonduur in de huidige woonplaats 0,03 -0,04*

woonduur op het platteland 0,47*** -0,33***

R2 19,5 35,3 26,4 34,9

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0.000 in multivariate analyse (lineaire regressie).
Er zijn vijf antwoordcategorieën, uiteenlopend van helemaal niet van toepassing (1) tot helemaal van toepassing (5).

Bron: SCp (nop’07)

Aan de andere kant is de beoordeling van de personen zelf ook niet eenduidig 
te noemen. De beoordeling of de eigen woonplek stedelijk gebied of platteland 
genoemd mag worden, hangt sterk af van het eigen referentiekader. Daarnaast hoeft 
het gevoel van de persoon ook niet eenduidig gerelateerd te zijn aan de huidige 
woonplek, want de woongeschiedenis van de persoon kan evengoed een rol spelen. 
In paragraaf 2.4 gaan we hier nader op in.

2.3.2 Demografie
Wie zijn nu eigenlijk die bewoners van het platteland en van het stedelijke gebied? In 
Thuis op het platteland (2006) zijn beide populaties uitgebreid beschreven en vergele-
ken. Het beeld is dat de stedelijke en rurale populaties op een aantal demografische 
kenmerken van elkaar verschillen.

Qua leeftijdsverdeling is de trend van ontgroening en vergrijzing van de bevolking 
meer zichtbaar op het platteland dan in de stad. Ook wat de gemiddelde omvang en 
samenstelling van huishoudens betreft verschillen beide populaties. Plattelands-
huishoudens zijn gemiddeld groter van omvang en omvatten vaker kinderen, terwijl 
stedelijke huishoudens vaker één persoon omvatten en koppels vaker kinderloos zijn. 
Ook de burgerlijke staat vertoont een zekere samenhang met stedelijkheid: naarmate 
mensen meer stedelijk wonen is men minder vaak gehuwd maar wel vaker geschei-
den of verweduwd. Een tamelijk groot verschil is er in het aandeel allochtonen: 
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in de stad is die ongeveer een kwart van de bevolking en op het platteland bijna 10% 
(Simon 2006).

Ook in sociaaleconomische indicatoren onderscheiden beide populaties zich. 
De inkomensverdeling in het stedelijk gebied vertoont een grotere ongelijkheid 
tussen arm en rijk dan op het platteland. Toch zijn er wel degelijk groepen op het 
platteland die minder goed af zijn. Met name alleenstaanden ouder dan 65 jaar zijn 
relatief slecht bedeeld. Wel wonen er op het platteland relatief minder huishoudens 
met een hoog inkomen (Pommer en Wildeboer Schut 2006).

Wat betreft opleidingsniveau vertoont de plattelandsbevolking een achterstand 
ten opzichte van stedelingen, die kleiner lijkt te worden doordat jongere generaties 
een inhaalslag maken (Vogels 2006). Tot slot zijn plattelanders vaker dan stedelin-
gen werkzaam in betaalde banen (vanaf 12 uur per week), maar het beroepsniveau is 
lager en het zijn vaker kleine en parttimebanen (Gesthuizen 2006).

Ook in dit onderzoek blijken beide subgroepen op de meeste van de hierboven 
genoemde punten van elkaar te verschillen. In tabel 2.4 zijn de belangrijkste ach-
tergrondkenmerken weergegeven. Het beeld van vergrijzing en ontgroening van 
het platteland wordt opnieuw bevestigd. Geen verschil is er gevonden voor werk en 
inkomen. Toch is er een herkenbaar beeld van een groter aandeel gepensioneerden 
op het platteland en een evenredig kleiner aandeel arbeidsongeschikten. Een niet 
eerder met stedelijkheid gekwantificeerd verschil is dat in religie. Stedelingen geven 
vaker aan geen religie aan te hangen. Van degenen die wel een religie aanhangen 
zijn plattelanders vaker aanhanger van de traditionele religieuze instituten (rooms-
katholieke en protestante kerk); stedelingen laten een brede vertegenwoordiging van 
‘overige’ religies of levensbeschouwelijke richtingen zien, waarbinnen de islam de 
hoofdmoot vormt.

Tabel 2.4
Demografische kenmerken van de populaties plattelanders en stedelingen (in procenten)

 Nederland stedelingen plattelanders  toetsinga

sekse

man 49,6 48,8 50,0 ***

vrouw 50,4 51,2 50,0  

leeftijdsklasse

15-19 jaar 5,8 5,5 5,9 ***

20-34 jaar 20,4 25,5 17,5  

35-44 jaar 21,5 20,4 22,1  

45-54 jaar 16,9 15,9 17,4  

55-64 jaar 17,5 15,5 18,6  

65-74 jaar 10,8 9,7 11,4  

≥ 75 jaar 7,2 7,5 7,0  
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Tabel 2.4 (vervolg)

 Nederland stedelingen plattelanders  toetsinga

gemiddelde leeftijd 51,5 50,7 51,9 niet sign.b

gemiddelde huishoudengrootteb 2,32  2,10 2,44 *** b

huishoudenstype (in %)

eenpersoons 13,8 20,5 10,2 ***

meerpersoons zonder kinderen 35,8 35,0 36,2  

meerpersoons met kinderen 50,3 44,5 53,6  

opleidingsniveau (in %)

laag 25,1 23,1 26,2 *

midden 45,7 44,0 46,6  

hoog 29,2 32,8 27,1  

burgelijke staat (in %)

niet gehuwd 32,7 41,9 27,6 ***

gehuwd/samenwonend 67,3 58,1 72,4

inkomensniveau (nettohuishoudinkomen per maand) 

laag (< 1250 euro) 12,2 12,5 12,1 niet sign.

matig (1251-2000 euro) 25,4 28,0 23,8  

modaal (2001-3000 euro) 30,8 30,7 30,9  

hoog (> 3001 euro) 31,6 28,9 33,2  

etniciteit (in %) 

autochtoon 89,9 84,0 93,2 ***

niet-westers allochtoond 4,0 8,2 1,7  

westers allochtoon 6,0 7,8 5,1  

arbeidsparticipatie (in %)

in loondienst 51,5 52,8 50,8 niet sign.

zelfstandige 9,0 8,6 9,3  

niet werkzaam 39,4 38,6 39,9  

situatie indien niet werkzaam (in %)

pensioen/VuT 47,7 45,2 49,0

werkloos/werkzoekend 4,9 6,7 4,0 niet sign.

huisvrouw/huisman 25,7 24,0 26,7  

arbeidsongeschikt 6,9 9,5 5,5  

scholier/student 14,8 14,5 14,9  

religie

geen geloofsovertuiging 54,5 59,3 51,9 ***

rk 19,5 18,0 20,3

protestants 19,8 12,5 23,8

overigc 6,2 10,2 4,0
a Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** =p < 0,01, *** = p < 0,000 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).
b Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** =p < 0,01, *** = p < 0,000 in oneway Anova.
c overige geloofsovertuigingen en religies, waarvan de islam het grootste aandeel heeft.
d niet-westerse allochtonen in stedelijk gebied lijken in dit onderzoek ondervertegenwoordigd.

Bron: SCp (nop’07)
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2.4 Woongeschiedenis van plattelanders en stedelingen

De woongeschiedenis laat zien op welke plekken mensen gedurende hun leven 
hebben gewoond. Elke woonervaring drukt een stempel op de persoonlijke iden-
titeit, maar evengoed op de betrokkenheid bij de specifieke plek of vergelijkbare 
woonomgevingen. Het zal dan ook niet verbazen dat het platteland wat betreft 
landschap en sociaal klimaat meer wordt gewaardeerd door plattelanders dan door 
stedelingen (zie hoofdstuk 6). Stadsbewoners waarderen vooral de culturele verschei-
denheid en de anonimiteit van de stad. De mate waarin men ‘ervaring’ heeft met het 
leven op het platteland of in de stad lijkt dus samen te hangen met de binding die 
men voelt met een gebied of plek. Dit effect wordt nog eens versterkt wanneer een 
bepaalde plek een duidelijke identiteit heeft (Steg en Buijs 2004).

2.4.1 Gemengde woonervaringen
Om een beeld te krijgen van de menging van de populaties stedelingen en platte-
landers is op twee manieren naar de woongeschiedenis gekeken. Allereerst is aan 
stedelingen gevraagd of ze ooit in hun leven op het platteland hebben gewoond, en 
omgekeerd zijn plattelanders gevraagd naar hun woonervaringen in de stad. Op deze 
manier is onderscheid te maken tussen geboren en getogen stedelingen of tussen 
plattelanders en mensen met gemengde woonervaringen.

Van 1976 respondenten is de woongeschiedenis bekend (tabel 2.5 en bijlage B2.3). 
Per saldo is 59% van de respondenten geboren en getogen in hetzelfde domein. Bijna 
twee derde van de stedelingen is zijn hele leven in stedelijk gebied blijven wonen 
tegenover de helft van de plattelanders die in het landelijke gebied zijn gebleven. 
Deze twee groepen geboren en getogen bewoners noemen we ‘oorspronkelijke’ plat-
telanders en ‘oorspronkelijke’ stedelingen. De resterende 41% van de populatie heeft 
dus gemengde woonervaring. Een derde deel van de stedelingen (37%), die een deel 
van hun leven op het platteland hebben gewoond, noemen we ‘quasi-stedelingen’. 
De helft van de plattelanders woonde een (onbekend) deel van het leven in de stad; 
we noemen hen ‘quasi-plattelanders’.

Ook is gekeken naar menging van autochtone bewoners en nieuwkomers in een 
woonplaats. Op grond van de woonduur in de huidige woonplaats onderscheiden we 
drie categorieën: autochtone bewoners, nieuwkomers en oudkomers. Autochtonen 
zijn mensen die hun hele leven in de huidige woonplaats hebben gewoond. Daar-
mee is niet gezegd deze mensen altijd op dezelfde fysieke plek hebben gewoond; 
ze kunnen binnen hun woonplaats in verschillende wijken en daardoor zelfs in 
verschillende subklassen van stedelijkheid hebben gewoond. Als nieuwkomers 
beschouwen we mensen die maximaal vijf jaar in de huidige woonplaats wonen; 
oudkomers zijn er langer dan vijf jaar geleden komen wonen. Bijna een kwart van de 
respondenten zegt het hele leven al in dezelfde woonplaats te wonen; bij plattelan-
ders komt dit relatief vaker voor dan bij stedelingen (bijlage B2.5). De Nederlandse 
bevolking bestaat voor bijna 60% uit oudkomers; nieuwkomers maken nog geen 20% 
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uit van de bevolking. De plattelandspopulatie heeft een iets groter aandeel oud-
komers, in de stad wonen iets meer recente nieuwkomers.

Tabel 2.5
Subgroepen in de populatie, naar woonhistorie op platteland en in de stad en in de huidige 
woonplaats (in procenten)

Nederland stedelingen
platte
landers toetsing

woonhistorie qua domein  

oorspronkelijke stedeling (geboren en getogen) 40,5 63,3  

quasi-stedeling (ooit op platteland gewoond) 23,5 36,7  

oorspronkelijke plattelander (geboren en getogen) 18,2  50,5

quasi-plattelander (ooit in stad gewoond) 17,8  49,5

100 100 100

woonhistorie in dichotomie

oorspronkelijke bewoners (geboren en getogen) 58,7 63,3 50,5 ***

quasi-bewoners (met gemengde woonervaringen) 41,3 36,7 49,5

100 100 100

woonhistorie in huidige woonplaats     

‘autochtonen’ (geboren en getogen) 23,7 25,2 22,8 *

oudkomers (≥ 5 jaar) 58,3 54,7 60,3  

nieuwkomers (< 5 jaar) 18,0 20,1 16,9  

100 100 100

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,000 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)

De gemiddelde woonduur van de respondenten in de huidige woonplaats varieert 
met hun leeftijd, maar is niet verschillend voor stedelingen en plattelanders (bijlage 
B2.3). Gemiddeld woont men 24 jaar in de huidige woonplaats en dat is ook precies 
de gemiddelde woonduur van oudkomers. Geboren en getogen plattelanders hebben 
een gemiddelde woonduur in de huidige woonplaats van 40 jaar.

De eerder besproken groepen oorspronkelijke en quasi-bewoners vormen een 
andere doorsnee van de bevolking dan de groep autochtonen versus nieuwkomers 
of oudkomers in een bepaalde woonplaats (zie bijlage B2.7). De groep honkvaste 
bewoners die hun hele leven al in dezelfde woonplaats wonen bestaat voor ruim 60% 
uit plattelanders, versus 40% stedelingen. Van de nieuwkomers op het platteland is 
een kwart afkomstig van een andere plek op het platteland en driekwart dus uit de 
stad. Van de quasi-plattelanders is een kwart korter dan vijf jaar in de huidige woon-
plaats woonachtig; de meerderheid is oudkomer. Ook bij de quasi-stedelingen zijn 
de oudkomers in de meerderheid, maar nieuwkomers hebben er een groter aandeel. 
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Qua etniciteit valt onder de groep quasi-plattelanders het grote aandeel westerse 
allochtonen op, dat vergelijkbaar is met het aandeel in de stedelijke populatie.

2.4.2 Woonhistorie en identiteit
De stedelijkheid van de huidige woonplek heeft een behoorlijk voorspellende waarde 
waar het gaat om de vraag of men zich met plattelanders of met stedelingen identifi-
ceert.

Hieronder hebben we deze gevoelens afgezet tegen de woonhistorie van stedelin-
gen en van plattelanders. Geboren en getogen plattelanders voelen zich het meest 
een plattelander en het minst vaak een stedeling. Quasi-stedelingen (stedelingen die 
ooit op het platteland hebben gewoond) voelen zich meer plattelander en minder ste-
deling dan geboren en getogen stedelingen (tabel 2.6). Of iemand een nieuwkomer is 
blijkt tevens van invloed; nieuwe bewoners die korter dan vijf jaar in de woonplaats 
wonen voelen zich duidelijk minder vaak een plattelander en vaker een stedeling. 
Daarbij blijkt dat hoe vaker iemand het platteland bezoekt in de vrije tijd hoe vaker 
deze persoon zich plattelander voelt.

Tabel 2.6
Effecten van woongeschiedenis en bekendheid met het platteland (gestandaardiseerde effecten)

voelt zich 
 plattelander

voelt zich 
 stedeling

voelt zich 
 nieuwkomer

model 1 model 2 model 1 model 2 model 1 model 2

woonhistorie naar domein

stedeling, geboren en getogen (ref.)

stedeling, ooit op platteland gewoond 0,17** 0,15** -0,13** -0,11** 0,10*** 0,07**

plattelander, ooit in stad gewoond 0,36** 0,32** -0,44** -0,40** -0,20*** -0,16***

plattelander, geboren en getogen 0,62** 0,58** -0,64** -0,60** 0,04 -0,01

woonhistorie in de huidige woonplaats

geboren en getogen (ref.)

recente nieuwkomers -2,48** 0,06** 0,38***

oudkomers 1,65 -0,06* 0,08**

bezoekfrequentie platteland in vrije tijd 0,12** -0,10** 0,03

R2 0,24 0,27 0,28 0,30 0,07 0,18

Significantieniveaus: * = p < 0,05; **= p < 0,01; *** = p < 0,000 in multivariate analyse (lineaire regressie).
Er zijn vijf antwoordcategorieën, variërend van helemaal niet van toepassing (1) tot helemaal van toepassing (5).

Bron: SCp (nop’07)

Geboren en getogen plattelanders duiden nieuwkomers in hun gemeenschap vaak 
aan als ‘import’. We verwachten dat bewoners die langer dan vijf jaar geleden in een 
nieuwe omgeving zijn komen wonen zich daar inmiddels thuis zijn gaan voelen. 
Volgens Völker vindt de integratie met nieuwe bewoners in de eerste twee jaren 
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plaats (Völker 2008). Het is echter niet gezegd dat oudkomers na vijf jaar volledig zijn 
opgenomen in de gemeenschap.

Gevestigde bewoners beschouwen niet alleen stedelingen als import, maar ook 
nieuwkomers afkomstig uit een ander plattelandsgebied. Tabel 2.7 suggereert dat 
de periode die mensen nodig hebben om het nieuwkomersgevoel achter zich te laten 
gemiddeld veel langer duurt dan vijf jaar. Wel lijkt de integratie iets sneller te verlo-
pen bij plattelanders.

Tabel 2.7
Mate waarin men zich nieuwkomer voelt naar de gemiddelde woonduur in de huidige woonplaats 
(in jaren)

Nederland stedelingen plattelanders 
***b ***b 

gemiddelde woonduur 24,0a 23,9 24,2

helemaal van toepassing 14,1 15,6 13,1

van toepassing 14,8 18,0 12,2

neutraal, soms wel soms niet 17,7 20,6 15,1

niet van toepassing 26,0 27,3 25,3

helemaal niet van toepassing 33,7 34,1 33,6

a niet significant in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).
b Significantieniveaus: *** = p < 0,000 in Anova.

Bron: SCp (nop’07) 

2.5 Demografie van oorspronkelijke plattelanders en quasi-plattelanders

Zijn er karakteristieke verschillen tussen oorspronkelijke plattelanders en de quasi-
plattelanders (dus plattelanders met een stedelijke woonhistorie)? De belangrijkste 
achtergrondkenmerken zijn in een bijlage geplaatst (B2.6). De leeftijdsopbouw is 
verschillend: de groep quasi-plattelanders is oververtegenwoordigd in de leeftijds-
categorie 35-44-jarigen en sterk ondervertegenwoordigd in de categorie 0-19 jaar. 
Ook lijkt de groep meer huishoudens zonder kinderen te bevatten (hoewel niet 
significant), wat het beeld tegenspreekt dat er onder de nieuwkomers redelijk veel 
jonge gezinnen zouden zijn. Wel bevat de groep quasi-plattelanders relatief meer 
55-64-jarigen en gepensioneerden. Dit sluit aan bij het beeld dat de nieuwkomers op 
het platteland veelal vitale senioren zijn. De quasi-plattelanders hebben een aan-
merkelijk hogere opleiding en hoger inkomen en ook dit sluit aan bij het heersende 
beeld (Overbeek et al. 2007). Wel volgt de groep oorspronkelijke plattelanders vaker 
nog een opleiding of studie (want het gaat vaker om jeugdigen), wat deels verklaart 
waarom het opleidingsniveau iets lager is. De groep quasi-plattelanders hangt ook 
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minder vaak een religie aan en is minder vaak getrouwd, waaruit je wellicht mag 
afleiden dat deze groep minder traditioneel is.

Evenzo kunnen de achtergronden van mensen die hun hele leven al in een 
bepaalde woonplaats hebben gewoond worden vergeleken met nieuwe bewoners die 
zich er kort (maximaal vijf jaar) of langer geleden hebben gevestigd (bijlage B2.6). 
Door ‘nieuwkomers’ en ‘oudkomers’ te onderscheiden lijken contrasten met de 
autochtone bewoners in een aantal gevallen nog versterkt te worden. De verschil-
lende leeftijdsopbouw in de groep nieuwkomers en oudkomers nuanceert het 
hierboven geschetste beeld dat quasi-plattelanders vaak vitale ouderen zijn. Dit blijkt 
vooral geldig te zijn voor de oudkomers: zij hebben een flink aandeel in de populaties 
vitale ouderen (55 tot 75 jaar) èn kwetsbare ouderen (≥ 75 jaar). De nieuwkomers 
daarentegen komen vooral uit de leeftijdscategorie 20-44-jarigen en lijken daarmee 
de vergrijzing wat te dempen. Voor zover het om nieuwkomers uit de stad gaat, kan 
dit een bijdrage leveren aan de verjonging van de plattelandsbevolking. Een ander 
nog verder uitvergroot contrast is dat van het opleidingsniveau, want in de populatie 
recente nieuwkomers is het aandeel hoog opgeleiden ruim 40%, bij oudkomers bijna 
30% en bij autochtone bewoners nog geen 10%. Hetzelfde effect is te zien voor inko-
men; opnieuw hebben nieuwkomers hier een grote voorsprong.

2.6 De woonsituatie

Dat woningen over het algemeen wat rianter zijn naarmate het gebied minder stede-
lijk is, is bekend. In wbo-gegevens zien we dat de woningvoorraad op het platteland 
namelijk (zowel relatief als absoluut) aanzienlijk meer vrijstaande of halfvrijstaande 
woningen omvat dan die in de stad en dientengevolge minder tussenwoningen en 
gestapelde woningen. Ook zijn er op het platteland beduidend meer koopwoningen 
te vinden (bijna 70% in 2002) dan in de stad (variërend van 30% in zeer sterk stede-
lijke gebieden tot bijna 60% in matig stedelijk gebied) (Kullberg 2006).

Ook dit onderzoek laat een verschillende woningvoorraad en woonsituatie in 
beide domeinen zien (tabel 2.3). Ruim de helft (57%) van de plattelanders woont in 
een vrijstaand huis of in een tweekapper (semivrijstaand). Daarnaast woont bijna 4% 
in een woning bij een boerderij of tuinderij, waarvan wordt verondersteld dat deze 
nagenoeg allemaal vrijstaand zijn.

Gekeken naar de achtergrondkenmerken van de bewoners valt op dat de woonsi-
tuatie van (voormalige) agrariërs en burgers (alle niet-agrarische plattelanders) 
verschilt. De agrariërs wonen overwegend (ruim 75%) in (semi)vrijstaande woningen 
en boerderij- of kwekerswoningen; bij voormalige boeren is dit aandeel gedaald tot 
60%. Onder de burgers woont bijna 50% (semi)vrijstaand.

Op het platteland heeft de woonbebouwing een relatief lage dichtheid, variërend 
van compacte en min of meer verstedelijkte centrumdorpen tot afgelegen, meer of 
minder verspreide woonbebouwing in het buitengebied. Een karakteristiek voor de 
clustering van woningen is de situering ten opzichte van de bebouwde kom. Van de 
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plattelanders woont gemiddeld 19% volgens eigen zeggen buiten de bebouwde kom, 
12% in weinig stedelijk en 24% in niet-stedelijk gebied. Opmerkelijk is dat 6% van de 
bewoners in het stedelijke gebied aangeeft een woonplek buiten de bebouwde kom te 
bewonen. Het gaat dan met name om bewoners van matig stedelijke gebieden.

Tabel 2.3
Typering van de woonsituatie (in procenten)

  Nederland stedelingen plattelanders

woningtypea

vrijstaande woning 28 8 38**

twee-onder-een-kapwoning 19 13 22

hoek- of tussenwoning 36 50 28

flat– of etagewoning 12 25 5

boerderij of tuinderwoning 2 0 4

situering  

in bebouwde kom 85 94 81**

buiten bebouwde kom 15 6 19

eigendom/huurb

woning in eigendom 75 65 80**

huurwoning 25 35 20

tevredenheid met woning

zeer tevreden 57 47 62**

tevreden 36 43 33

minder tevreden tot zeer ontevreden 7 11 5

tevredenheid met woonomgeving

zeer tevreden 45 32 51**

tevreden 44 51 40

tevreden tot zeer ontevreden 11 17 8

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).
a Belangrijkste categorieën uitgelicht, dus het totaal telt niet op tot 100.
b In dit onderzoek zijn woningbezitters oververtegenwoordigd. Volgens WBo is het landelijke woningbezit gemiddeld 

55%. Daardoor zijn ook vrijstaande woningen relatief sterk vertegenwoordigd, aangezien die veelal in het 
koopsegment zitten.

Bron: SCp (nop’07)

Ten slotte is een belangrijk kenmerk het hebben van een koop- of huurwoning. De 
verhouding tussen huur- en koopwoningen blijkt sterk te verschillen, maar dit is niet 
verrassend: 80% van de plattelanders is eigenaar van de woning tegenover 65% van 
de stedelingen.3 Onder agrariërs ligt het aandeel nog hoger: ruim 90%. Daarentegen 
heeft ‘slechts’ 65% van de nieuwkomers de woning in bezit. De oudkomers zijn wat 
dat betreft volledig geassimileerd met de autochtone plattelanders: beide groepen 
wonen in 77% van de gevallen in een koopwoning. De nieuwkomers bewonen ook 
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relatief minder vaak de riantere woningtypen (semivrijstaand), maar ze hebben een 
gelijk aandeel in de woningen in het buitengebied.

2.7 Conclusie

Stad en platteland zijn in beweging en de bevolking al evenzeer. Jaarlijks verhuizen 
er ongeveer 1 miljoen mensen binnen dezelfde gemeente en ruim 600.000 naar een 
andere gemeente. In het kader van dit onderzoek is het belangrijk zicht te hebben 
op de verhuisbewegingen in Nederland. Ten eerste om te begrijpen hoe de huidige 
populaties plattelanders en stedelingen zijn samengesteld en ten tweede om veran-
deringen voor de toekomst te kunnen inschatten.

De vermenging van de stedelijke en de plattelandsbevolking heeft geleid tot 
verwevenheid van twee voorheen sterk onderscheiden populaties. In het afgelopen 
decennium hebben jaarlijks ongeveer 120.000 tot 130.000 personen een plattelands-
gemeente verruild voor een stedelijke gemeente en omgekeerd. Daarbovenop zijn er 
nog zo’n 80.000 verhuizingen per jaar van een stedelijke postcode naar een platte-
landspostcode of omgekeerd binnen de gemeente.

Nog geen kwart van de bevolking is in de geboorteplaats blijven wonen. Onder 
stedelingen is bijna twee derde wel altijd in stedelijk gebied blijven wonen, bij de 
plattelanders is maar de helft in het landelijk gebied blijven wonen. Dat betekent 
dat een derde van alle stedelingen ooit op het platteland heeft gewoond ( quasi-
stede lingen), en dat de helft van alle plattelanders in de stad heeft gewoond (quasi-
 plattelanders).

Deze laatste groep is dus het resultaat van een gestage trek van stedelingen naar 
het platteland, die in de jaren zeventig en negentig van vorige eeuw een flinke impuls 
kreeg. Een verhuislustige groep is die van 19-24-jarigen; deze laat vooral een grote 
verhuisbeweging naar en binnen de stad zien.

Plattelander versus stedeling
Lang niet alle plattelandsbewoners zijn op het platteland geboren en getogen; de 
helft van de plattelanders heeft ook stedelijke woonervaring. De woongeschiedenis 
blijkt een belangrijke factor bij de identiteitsbeleving als plattelander of stedeling, 
evenals de mate waarin iemand het platteland opzoekt. Duidelijk is dat de definitie 
van personen met de stedelijkheidsmaat niet altijd overeenkomt met hoe de bewo-
ners dit zelf voelen.

De plattelanders die ooit in de stad hebben gewoond, de quasi-plattelanders, 
onderscheiden zich op een aantal punten van de geboren en getogen oorspronkelijke 
plattelanders. De quasi-plattelanders omvatten relatief veel 35-44-jarigen en relatief 
weinig 0-19-jarigen en ook de vitale senioren zijn sterker vertegenwoordigd. Verder 
laat de groep zich karakteriseren door een hogere opleiding, een hoger inkomen, 
minder huwelijken en minder gelovigen. Wat betreft de woonduur in de huidige 
woonplaats contrasteren de oorspronkelijke en quasi-plattelanders nog meer: de 
nieuwkomers die zich in de afgelopen vijf jaar in de woonplaats vestigden omvat-
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ten vooral 20-44-jarigen, relatief veel hoogopgeleiden en relatief hoge inkomens-
groepen.

Omgekeerd onderscheiden we ook quasi-stedelingen, namelijk circa 37% van de 
stedelingen die een deel van het leven op het platteland heeft gewoond. In totaal 
heeft 60% van de Nederlandse bevolking woonervaringen op het platteland; 40% 
heeft alleen stedelijke wortels.

Selectieve migratie
Het leidt geen twijfel dat deze tweezijdige migratie heeft bijgedragen aan de toene-
mende vermenging en daardoor onderlinge vergelijkbaarheid van beide bevolkings-
groepen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat er vaak sprake is van een selectieve 
migratie (Simon et al. 2007). Het feit dat het platteland een sterkere vergrijzing kent 
dan de stad (Simon 2006) is enerzijds te wijten aan de relatief grote beweging van 
jongeren naar de stad (ontgroening) en anderzijds een gevolg van de aantrekkings-
kracht van het platteland op relatief jonge, vitale senioren. Niet alleen in demogra-
fische maar ook in sociaal-culturele zin kan de migratie tamelijk selectief zijn. Zo 
zullen mensen die bijvoorbeeld veel waarde hechten aan een hechte gemeenschap 
bij voorkeur voor een dorp kiezen dat bekend staat om de onderlinge samenhang en 
gemoedelijkheid. Naarmate een dorp er beter in slaagt om betrokken bewoners vast 
te houden en nieuwe betrokken bewoners te trekken, is de kans groot dat het dorp 
zijn sociale kwaliteiten behoudt, ondanks de vermenging van de plattelandsbevol-
king met stedelingen.

De effecten van deze selectieve migratiebewegingen gaan verder dan alleen de 
leeftijdsopbouw. Zij hebben ook invloed op het gemiddelde opleidings- en inko-
mensniveau. De ontgroening laat hier een tamelijk eenzijdig patroon zien. De jonge-
ren die kans hebben een opleiding te volgen vertrekken veelal naar de stad en zullen 
daar ook vaak hun eerste werk vinden. Omdat het vaker banen met groeipotentieel 
betreft, zullen zij meer kans hebben op carrière en daarmee op een hoger inkomen 
(‘roltrapfunctie’) (Latten en Hamers 2006). De minder kansrijke jongeren zijn dege-
nen die veelal op het platteland blijven werken (maar misschien wel elders moeten 
gaan wonen). Deze plattelanders hebben daardoor overwegend een baan met een 
lager werk- en inkomensniveau, wat tevens vaak de fysiek zwaardere banen blijken te 
zijn (Gesthuizen 2006).

De vergrijzing van de plattelanders laat een meer divers beeld zien. Een klein deel 
van hen betreft de (voormalige) agrariërs die vaak bij gebrek aan bedrijfsopvolging 
en bedrijfsperspectieven hun tijd uitzingen, wellicht in de hoop dat ze vroeg of laat 
uitgekocht zullen worden (Simon en Steenbekkers 2006). Hoewel er geen cijfers 
beschikbaar zijn is de verwachting dat onder een aanzienlijk deel van deze popu-
latie armoede en psychische gezondheidsklachten voorkomen (Van Everdingen et 
al. 1999; Spijker 2005). Dan is er de grote groep autochtone bewoners en oudko-
mers, die hun werkende bestaan grotendeels op het platteland hebben geleefd en 
er een modaal inkomen hebben verworven. Tot slot is er de instroom van nieuw-
komers, voor een deel relatief jonge senioren met gemiddeld hoge opleiding en hoog 
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 inkomen, zodat ze een mooie woning kunnen kopen. Overigens bestaan de nieuw-
komers die zich in de afgelopen vijf jaar op het platteland hebben gevestigd vooral 
uit 20-44-jarigen, relatief veel hoogopgeleiden en relatief hoge inkomensgroepen.  
Daarmee lijkt het platteland, of althans de meest aantrekkelijke plattelandsregio’s, 
een exclusief woongebied te worden voor meer welgestelde, vaak ook oudere, huis-
houdens. Zoals de stad voor starters op de arbeidsmarkt als roltrap fungeert voor 
een maatschappelijke carrière, zo zou je kunnen zeggen dat een woonplek op het 
platteland de ultieme beloning is voor degenen die een succesvolle maatschappelijke 
carrière hebben of hebben afgesloten en die streven naar een bestaan met ‘kwaliteit 
van leven’.

De conclusie is dat de migratie tussen stad en land een belangrijke component is 
in de vermenging van populaties en door selectieve migratie tegelijkertijd zorgt 
voor een afwijkende bevolkingsopbouw en -samenstelling. Dit is met name belang-
rijk wanneer vanuit de trends in het verleden naar de toekomst wordt gekeken. 
 Toekomstprognoses voor Nederland als geheel kunnen vanwege de afwijkende 
demografie niet rechtstreeks worden vertaald naar het platteland. Het is beter even-
tuele beelden voor toekomstige ontwikkelingen op te bouwen vanuit de specifieke 
demografische en structurele kenmerken van het platteland.
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Noten

1 De corop-indeling, die sinds 1971 bestaat, deelt Nederland in door centrale kernen en 
omliggende verzorgingsgebieden af te bakenen. Een corop-regio is meestal kleiner dan 
een provincie (behalve Flevoland en Utrecht) en is altijd een samenvoeging van gemeen-
ten.

2 abf Research rekent tot stedelijke werkfuncties de bodemgebruikscategorieën vliegveld, 
detailhandel en horeca, openbare voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen en 
bedrijventerreinen.

3 In dit onderzoek zijn woningbezitters oververtegenwoordigd. Volgens wbo is het lande-
lijke woningbezit gemiddeld 55%. Daardoor zijn ook vrijstaande woningen relatief sterk 
vertegenwoordigd, aangezien die veelal in het koopsegment zitten.
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3 Wonen op het platteland en in de stad

Het platteland vormt de dagelijkse leefruimte van 38% van de Nederlandse bevolking 
ofwel 6,2 miljoen personen. Men waardeert het wonen daar zeer vanwege de groene 
ruimte, de relatieve rust, de kleinschalige gemeenschappen en de gemoedelijkheid 
van het sociale leven (Simon et al. 2007).

Deze kwaliteiten maken het wonen op het platteland echter ook voor niet-platte-
landers aantrekkelijk. Dat is maar goed ook, want er vertrekken veel plattelandsbe-
woners naar de stad (zie § 2.2). Een krimpende gemeenschap zou met name slecht 
zijn voor bewoners die sterk op de lokale gemeenschap zijn georiënteerd. Lokaal 
georiënteerde bedrijven en voorzieningen hebben voldoende draagvlak nodig om 
te kunnen voortbestaan en te vernieuwen. Dit draagvlak behoeft een zekere bevol-
kingsomvang die op zijn minst enige groei vertoont. Bovendien zijn nieuwe bewo-
ners vaak de aanjagers van nieuwe initiatieven in bestaande gemeenschappen, wat 
vaak ook de sociaaleconomische vitaliteit van het dorp of de regio ten goede komt. 
Daardoor is de woonkwaliteit van het platteland een economische factor en dient 
de aantrekkingskracht van landelijk wonen een economisch belang (Buckers 1999; 
Terluin et al. 2005).

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag in hoeverre plattelanders en stedelin-
gen interesse hebben in elkaars woonplek en welke behoeften en woonwensen daar-
aan ten grondslag liggen. In paragraaf 3.1 kijken we naar de tevredenheid met de 
huidige woning en woonomgeving en vragen we ons af of dit verschilt tussen groe-
pen met verschillende woonachtergronden. De vraag of een uitgesproken voorkeur 
voor landelijk wonen tot uiting komt in verhuismotieven of de verhuisgeneigdheid 
komt in paragraaf 3.2 aan de orde. Ten slotte gaat paragraaf 3.3 in op woonvoor-
keuren. In hoeverre reflecteren de gerapporteerde en de gebleken voorkeuren een 
behoefte aan landelijk wonen of landelijke omgevingskenmerken?

3.1 Woonsatisfactie

De deelnemers aan dit onderzoek zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun 
woning en in iets mindere mate met hun woonomgeving (tabel 3.1). Dit resultaat 
komt overeen met eerdere bevindingen (Kullberg 2006).

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven verschilt de woonsituatie van plattelanders en 
stadsbewoners op een aantal punten flink. Plattelanders wonen bijvoorbeeld vaker in 
een koopwoning en hebben vaker een ruimere woonplek in een vrijstaande woning 
op een grotere kavel. Het wekt dan ook geen verwondering dat de tevredenheid met 
woningen en de woonomgeving tussen beide groepen verschillend is. De plattelan-
ders tonen zich merendeels zeer tevreden met hun woning. Ook de stedelingen zijn 
gemiddeld tevreden, maar ze zijn iets minder uitbundig. Wel opmerkelijk is dat dit 
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nauwelijks het grotere aandeel huurders onder de stedelingen reflecteert, hoewel 
huurders ten opzichte van kopers over het algemeen minder tevreden zijn.1

Tabel 3.1
Tevredenheid met de woning en woonomgeving (in procenten)

Nederland stedelingen plattelanders

tevredenheid met woning

zeer tevreden 52 47 62**

tevreden 39 43 33

minder tevreden tot zeer ontevreden 8 11 5

tevredenheid met woonomgeving

zeer tevreden 39 32 51**

tevreden 47 51 41

minder tevreden tot zeer ontevreden 13 17 8

Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)

De beleving van de woonomgeving laat nagenoeg hetzelfde beeld zien. De overgrote 
meerderheid is hier (zeer) tevreden over. Hoewel de plattelanders meer tevreden zijn 
dan stedelingen, valt toch ook hier de grote tevredenheid van de stedelingen op.1 
Aan de andere kant is ook opvallend dat een noemenswaardig aandeel plattelanders 
ontevreden is met hun woonomgeving: bij de plattelanders is ongeveer een op de 
twaalf personen niet blij met de woonomgeving, tegenover een op de zes stedelin-
gen. Hoewel het platteland in het algemeen om zijn mooie en rustige woonomge-
ving wordt geroemd, blijkt dat die toch aanleiding kan geven tot ontevredenheid. 
 Verschillen in tevredenheid met de woonomgeving tussen bewoners van stedelijk 
gebied en het platteland zijn het grootst in het westen en het zuiden van Nederland. 
Op het niveau van de provincies contrasteren de bewoners van stad en land in Fries-
land en Zuid-Holland het sterkst.

Opmerkelijk is dat in de belevingsmonitor van het Milieu en Natuur Planbureau 
(mnp) eenzelfde mate van tevredenheid met de woning is gevonden, maar dat de 
tevredenheid met de woonomgeving veel lager scoort (mnp 2007). De beoordeling 
is waarschijnlijk lager uitgevallen doordat het mnp heeft gevraagd naar specifieke 
aspecten, namelijk naar de aantrekkelijkheid van groen in de buurt, van groen om de 
stad en van het landschap.

Huurders in stad en land zijn even tevreden over hun woonomgeving, maar 
huiseigenaren op het platteland zijn meer tevreden dan in de stad. De plattelanders 
en stedelingen die een tweede woning bezitten zijn even tevreden over hun hoofd-
woning. Midden- en laagopgeleiden zijn op het platteland meer tevreden dan in de 
stad. Ook de verschillende inkomensgroepen differentiëren in tevredenheid. Vooral 
de lage inkomensgroepen op het platteland zijn meer tevreden. Ook senioren tonen 
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zich zeer tevreden, maar dit zakt wat af bij de groep van 75 jaar en ouder. De woon-
omgeving blijkt vaker dan de woning tot ontevredenheid te leiden en ook dat strookt 
met eerder onderzoek. De tevredenheidoordelen vertonen een zekere samenhang, 
dat wil zeggen dat mensen die ontevreden zijn met hun huis vaak ook ontevreden 
zijn over hun woonomgeving. Overigens hangt de mate van tevredenheid met de 
woning tot op zeker hoogte samen met hoe gelukkig men zich in het algemeen voelt 
(bijlage B3.1, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

3.1.1 Woonsatisfactie naar woonhistorie
Wanneer we de woonhistorie van mensen betrekken bij hun tevredenheid (figuur 3.1) 
blijken de plattelanders die ooit in de stad hebben gewoond het meest tevreden te 
zijn met hun woonomgeving, en omgekeerd de stedelingen die ooit op het platteland 
hebben gewoond het minst. Klaarblijkelijk spelen de ervaringen uit het verleden 
een rol. Overigens verschilt in deze twee groepen de tevredenheid met de woning 
nauwelijks van de tevredenheid met de woonomgeving, in tegenstelling tot de veel 
geringere tevredenheid met de woning bij de oorspronkelijke stedelingen en plat-
telanders. Bewoners die relatief kort in de huidige woonplaats wonen zijn het minst 
tevreden over hun woning tegenover oudkomers en de oorspronkelijke bewoners in 
die plaats. Over de woonomgeving zijn ze even tevreden.

De tevredenheidoordelen zijn nog eens verder bekeken in multivariate analyses, 
waarbij is gecontroleerd voor diverse achtergrondkenmerken (bijlage B3.1). De 
woonhistorie blijkt dan nauwelijks verschil te maken: zowel oorspronkelijke plat-
telanders als quasi-plattelanders zijn tevredener dan stedelingen. In alle modellen 
blijken bewoners van rijtjeswoningen minder tevreden te zijn met hun woonomge-
ving dan bewoners van vrijstaande woningen. Hetzelfde geldt voor bewoners die in 
de bebouwde kom wonen ten opzichte van bewoners erbuiten. Dit duidt erop dat de 
ruimte die men heeft om in vrijheid en privacy te wonen bijdraagt aan de tevreden-
heid. Het verschil tussen de tevredenheid van stedelingen en plattelanders valt weg 
wanneer de tevredenheid van mensen met een gelijke huishoudensituatie, inko-
mensniveau en automobiliteit wordt vergeleken. Een lagere tevredenheid met de 
woonomgeving blijkt dan vooral te liggen bij jongere leeftijdsgroepen (< 34 jaar) in 
vergelijking met de oudste senioren.

De tevredenheid met de woning lijkt eveneens zeer sterk te worden verklaard door 
de tevredenheid met de woonomgeving, maar of de bewoner stedeling of plattelan-
der is doet er niet toe. Nieuwkomers in een woonplaats zijn minder tevreden dan 
autochtone bewoners, ook wanneer ze dezelfde woonsituatie, huishoudensituatie en 
persoonlijke kenmerken hebben als de autochtone bewoners. Huurders, flatbewo-
ners, boerderijbewoners en 20-54-jarigen zijn minder tevreden met hun woning. Niet 
verwonderlijk is dat een bovenmodaal inkomen en een vrijstaande woning verkla-
rend zijn voor een grotere tevredenheid met de woning, ongeacht waar de woning 
staat.
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Figuur 3.1
Tevredenheid met de woning en woonomgeving in verschillende groepen van de bevolking

Bron: SCP (NOP’07)
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3.1.2 Woonsatisfactie van plattelanders verklaard
Wat verklaart de tevredenheid van plattelanders met de woonomgeving? Volgens 
Heins (2002) speelt de woongeschiedenis een rol in het oordeel over de woon-
omgeving.

Met multivariate analyses is nagegaan welke achtergrondkenmerken de tevre-
denheid met de woonomgeving verklaren voor de groep plattelanders als geheel en 
voor de subgroepen oorspronkelijke plattelanders en quasi-plattelanders (zie bijlage 
B3.2). Met de gebruikte set variabelen is voor de belangrijkste verschillen in de popu-
latie gecontroleerd.

Over het geheel genomen zijn de plattelanders zeer tevreden met de woon-
omgeving. Toch is er ook een zekere ontevredenheid te zien, deels te verklaren door 
woningkenmerken (huur, rijtjes- of flatwoning) en deels door persoonskenmerken 
(leeftijd tot 55 jaar en een belemmerende handicap). Ook zijn quasi-plattelanders iets 
minder tevreden dan geboren en getogen plattelanders, wat een onverwachte bevin-
ding is. Het beeld is immers dat stedelingen vaak vanwege de aantrekkelijke woon-
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omgeving bewust op het platteland zijn gaan wonen, en dan verwacht je dat ze daar 
dus ook tevreden over zijn. Wellicht houdt het verband met de huisvestingsperikelen 
voor ‘uitwijkers’, ofwel starters en doorstromers uit stedelijk gebied die bij gebrek 
aan passende woonruimte in de stad naar een dorp in de omgeving uitwijken. Maar 
binnen de groep quasi-plattelanders, die dus een stedelijke achtergrond heeft, is dit 
beeld van uitwijkers niet sterk terug te vinden. Het lijkt eerder te gaan om tieners 
(jonger dan 19 jaar), mensen die al langer dan vijf jaar op het platteland wonen en 
bewoners van rijtjeswoningen.

Bekijken we de tevredenheid binnen de groep oorspronkelijke plattelanders, dan 
valt op dat de bewoners buiten de bebouwde kom meer tevreden zijn. Ook zijn de 
jongste cohorten (jonger dan 34 jaar) minder tevreden dan ouderen en zijn, wat te 
verwachten is, mensen met een sterk belemmerende handicap minder tevreden dan 
mensen zonder handicap. Opvallend is dat ook de hoogste inkomensgroep minder 
tevreden is over de woonomgeving dan de modale inkomensgroep. Wellicht gaat het 
hier om (agrarische) ondernemers die niet blij zijn met ontwikkelingen in de woon-
omgeving.

Het is interessant om daarnaast de tevredenheid met de woonomgeving te ver-
gelijken tussen nieuwkomers op het platteland, oudkomers en autochtone plat-
telandsbewoners. De verwachting is dat nieuwkomers meer tevreden zijn met hun 
woonomgeving, omdat de veronderstelling is dat de kwaliteit van de woning en de 
woonomgeving belangrijke motieven zijn geweest voor de verhuizing naar het plat-
teland. Onder de nieuwkomers zijn de jongste leeftijdsgroepen (tot 44 jaar) relatief 
ontevreden, maar ook de 65-74-jarigen. Onder de nieuwkomers en de oudkomers 
zijn mensen met een ernstig belemmerende lichamelijke handicap minder tevre-
den. Wonderlijk genoeg draagt bij de groep autochtone plattelanders niet een zware 
handicap bij aan de ontevredenheid met de woonomgeving, maar juist een lichte 
handicap.

3.2 Verhuisgeneigdheid en verhuismotieven

Vaak zijn mensen bij het aangeven van de aanleiding tot of reden van verhuizen 
geneigd om meteen ook hun voorkeur voor de toekomstige woonplaats te vermel-
den. Van Dam et al. (2002) stellen dat het belangrijk is woonvoorkeuren te scheiden 
van verhuismotieven. In paragraaf 3.3 gaan we in op woonvoorkeuren. In paragraaf 
§ 3.2.1 behandelen we eerst motieven voor verhuizingen en vervolgens de verhuis-
geneigheid van mensen (§ 3.2.2).

3.2.1 Verhuismotieven
Veertig procent van de mensen die naar het platteland zijn verhuisd, geven daarvoor 
woonredenen aan; bij stadsbewoners is dat 30%. Daarnaast is er vaak sprake van 
verhuizingen vanwege studie of werk, zeker bij starters op de woningmarkt. Tot slot 
kunnen er persoonlijke redenen zijn voor een verhuizing, bijvoorbeeld verandering in 
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het huishouden, verslechterende gezondheid of omstandigheden bij andere familie-
leden. De werk/studie- en persoonlijke redenen leiden vaak tot een verhuizing naar 
de stad.

In het wbo wordt aan mensen die in de afgelopen twee jaar zijn verhuisd gevraagd 
naar hun toenmalige verhuisredenen. Uit het wbo 2002 weten we dat men vaak de 
woning (19%) als reden noemt, maar ook zelfstandig gaan wonen (12%), huwelijk of 
samenwonen (10%), woonbuurt (9%), werk (8%), gezondheid (7%), scheiding (6%) of 
studie (5%). De grootste groep (32%) heeft echter ‘andere redenen’ (Kullberg 2006).

In tabel 5.7 is te zien wat de voornaamste verhuisredenen zijn geweest voor de 1657 
personen die ooit bewust voor de huidige woonplaats hebben gekozen. Een derde 
van de antwoorden blijkt betrekking te hebben op werk of studie. Zoals te verwach-
ten was is voor stedelingen vaker studie of opleiding aanleiding geweest dan voor 
platte landers.

Tabel 5.7
Aanleiding voor verhuizing naar de huidige woonplaats (in procenten; n = 1657)

Nederland stedelingen plattelanders

werk/bedrijf 27,7 28,5 27,2

studie/opleiding 3,4 7,6 0,9

huwelijk of samenwonen 21,5 18,5 23,3

overlijden/scheiding 2,3 2,7 2,0

kind uit huis/zelfstandig wonen 5,1 6,4 4,3

kinderen/gezinsuitbreiding 3,9 4,2 3,7

overig 2,5 2,1 2,8

gezondheid of zorgbehoefte 1,4 0,8 1,7

pensionering 1,2 1,5 1,1

familieaangelegenheid 1,4 1,7 1,3

pushfactoren 18,0 17,7 18,2

geen specifieke aanleiding 11,6 8,4 13,6

anders 100,0 100,1 100,1

Bron: SCp (nop’07) 

Van de redenen die met een veranderde huishoudensituatie van doen hebben was het 
aangaan van een huwelijk of samenwoonrelatie de belangrijkste. Voor plattelanders 
was vaker een nieuwe relatie de aanleiding voor verhuizing dan voor stedelingen. 
Bij stedelingen was studie of opleiding of anderszins op zichzelf gaan wonen vaker 
aanleiding voor verhuizing. Dit is niet verwonderlijk gezien het ruimere aanbod aan 
starterswoningen en onderwijsvoorzieningen. Slechts een fractie van de verhuizin-
gen heeft te maken met gezinsuitbreiding, overlijden of scheiding; bij plattelanders 
lijkt dit iets vaker het geval te zijn dan bij stedelingen.
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De restcategorie ‘overig’ maakt eveneens een derde van de genoemde redenen uit. 
De meesten geven aan geen specifieke aanleiding te hebben gehad om te verhuizen. 
Plattelanders noemen iets vaker dan stedelingen de gezondheid of zorgbehoefte en 
ook pensionering. Dit strookt met het beeld dat veel vitale ouderen van stedelijke 
herkomst na de afsluiting van het werkzame bestaan voor een leven op het platteland 
kiezen (Van der Ziel 2003). Voor stedelingen spelen iets vaker situaties in de familie 
een rol (bijvoorbeeld dichtbij een ziek familielid gaan wonen) of factoren waardoor 
men zich gedwongen voelt te verhuizen (bijvoorbeeld aangekondigde sloop van de 
woning of sociale problemen in de buurt).

3.2.2 Verhuisgeneigdheid
Het Ruimtelijk Planbureau (rpb) schatte in 2003 het tekort aan woningen in het lan-
delijk gebied om aan de vraag te voldoen op zo’n 60.000 tot 130.000. Nadere analyse 
leerde dat mensen lang niet altijd een woning op het platteland wensen. De voorkeur 
gaat vaak uit naar een ruime en groene woonplek in stedelijk gebied. Slechts 8% van 
degenen met een verhuiswens is geneigd naar een gemeente te gaan die meer lande-
lijk is (Van Dam et al. 2003).

De kleinschaligheid van de gemeenschap is voor een deel van de verhuisgeneigden 
een belangrijk uitgangspunt: circa 14% wil verhuizen naar een gemeente met hoog-
uit 10.000 inwoners. Daarnaast is er een aanzienlijke groep die graag in het buiten-
gebied zou willen wonen, dus buiten de bebouwde kom. Het rpb schat het aandeel 
verhuisgeneigden dat landelijk wil wonen (buiten bebouwde kom en/of in een klein 
dorp) op 22%. Volgens Heins (2004) gaat de voorkeur vooral uit naar pseudo-plat-
teland, een woonomgeving die appelleert aan de rurale idylle maar toch vooral ook 
praktisch moet zijn en nabij stedelijke centra gelegen. Keers et al. (2004) vonden dat 
deze wens om landelijk te wonen tamelijk conjunctuurgevoelig is: zodra het aanbod 
beperkt of te duur is en de woonwens niet meer haalbaar wordt geacht, lijkt de wens 
om landelijk te wonen bij het grootste deel van de bevolking op te lossen.

Wij hebben de respondenten gevraagd of zij in de toekomst willen verhuizen van 
de stad naar het platteland of (voor plattelanders) naar een andere plek op het plat-
teland. Zo’n 30% van de stedelingen (vooral uit matig stedelijk gebied) wil de stap 
naar het platteland zeker wagen; van de plattelanders is 27% stellig over een verhui-
zing binnen het platteland. De grootste groep (45%) wil zeker niet verhuizen; een 
kleinere groep (28%) wil misschien ooit verhuizen. Per saldo is dus ruim de helft van 
de bevolking misschien of zeker van plan naar of binnen het platteland te verhui-
zen. Degenen die zeker willen verhuizen zijn niet zozeer de echte starters, want de 
groep een- en tweepersoonshuishoudens heeft geen groot aandeel hierin. Wel zijn de 
twee- en driepersoonshuishoudens uit de stad oververtegenwoordigd. Daarbij laten 
stedelingen en plattelanders geen significant verschil zien.

Plattelanders worden op grond van de woonduur op hetzelfde adres wel als honk-
vast beschouwd (Kullberg 2006). We zien ook dat 40% van de plattelanders (50% van 
de oorspronkelijke plattelanders) zegt zeker niet te willen verhuizen (binnen platte-
land of naar de stad) en dus honkvast genoemd mag worden. Van de stedelingen zegt 
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slechts 25% met dezelfde stelligheid geen verhuizing (binnen het stedelijk gebied of 
naar het platteland) te overwegen.

Nu betekent het uiten van de wens om te verhuizen nog niet direct dat men dat 
ook gaat doen. Een deel van de verhuiswensen is immers latent en wordt niet ver-
wezenlijkt omdat men ervan afziet of omdat er geen geschikt aanbod is (Kullberg 
2006). Om te beoordelen welke verhuiswensen enigszins concreet zijn, is gevraagd of 
men zich al heeft georiënteerd op een nieuwe woonomgeving op het platteland. Nog 
een stapje realistischer wordt de verhuiswens wanneer mensen ook daadwerkelijk 
verhuisplannen hebben.

Van degenen die een verhuizing naar of binnen het platteland reëel achten, heeft 
ruim een derde zich ook daadwerkelijk georiënteerd op woningen (tabel 3.2). De 
plattelanders zijn hierin duidelijk in de meerderheid. Dit is niet verwonderlijk, omdat 
de meeste verhuisbewegingen zich binnen hetzelfde woondomein voltrekken. Toch 
heeft ook bijna 30% van de stedelingen de blik wel eens op plattelandswoningen 
laten vallen. Opvallend is dat van de stedelingen vooral tweepersoonshuishoudens 
en senioren zich wel eens hebben georiënteerd op een (andere) woonplek op het 
platteland. Deze kenmerken passen in het profiel van de zogeheten ‘drenteniers’, de 
relatief jonge, vitale ouderen die in groten getale het platteland van Drenthe hebben 
bevolkt in de afgelopen decennia (De Zeeuw 2006). In de feitelijke verhuizingen (zie 
hoofdstuk 2) nemen senioren echter geen heel grote positie in; kennelijk zijn er voor 
stedelingen meer barrières bij een verhuizing naar een ander gebiedstype dan voor 
plattelanders. 

Tabel 3.2
neiging tot verhuizing naar het platteland (in procenten)

 Nederland stedelingen plattelanders

zou u ooit (elders) op het platteland willen gaan wonen?

ja, zeker wel 28,8 30,2 26,5

misschien 27,4 27,5 27,3

nee, zeker niet 43,8 42,3 46,2

georiënteerd op een (andere) woning op het platteland?a 

nee 64,4 70,5 60,8**

ja 35,6 29,5 39,2

concrete verhuisplannen 

ja, bezig verhuizing naar/binnen het platteland 2,4 1,9 2,7*

ja, bezig verhuizing naar/binnen stedelijk gebied 2,5 3,8 1,6

wel plannen, maar nog niet gerealiseerd 9,2 10,3 8,5

geen concrete plannen 85,9 84,0 87,2

a Verschillende formulering voor plattelanders en stedelingen. Stedelingen: georiënteerd op woning op het platteland? 
plattelanders: georiënteerd op andere woning op het platteland?

Significantieniveaus: * = p < 0,05, ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)
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De personen die hebben aangegeven bezig te zijn met een feitelijke verhuizing 
(binnen het stedelijke of het landelijke gebied) maken 5% van de onderzoekspopu-
latie uit. Zoals te verwachten is (Kullberg 2006) zijn beide groepen in hoofdzaak 
bezig met een verhuizing binnen het eigen domein: twee derde van de plattelanders 
verhuist binnen het platteland, ongeveer een derde verhuist binnen het stedelijke 
gebied. Ongeveer een derde van de verhuizende personen wisselt dus van woon-
domein.

We zagen hierboven dat van de stedelingen van 15 jaar en ouder zo’n 30% zegt 
zeker ooit te gaan verhuizen naar het platteland. Daarmee kunnen we de latente ver-
huisbehoefte schatten op zo’n 2,4 miljoen stedelingen (1,1 miljoen huishoudens). Het 
grootste deel van deze groep stedelingen zegt voorkeur te hebben voor een woonplek 
in het buitengebied (circa 1,7 miljoen); een goede tweede is de historische dorpskern 
(circa 1,1 miljoen). Zo’n half miljoen mensen zeggen zich ook te hebben georiënteerd 
op landelijk wonen. Maar zelfs dit is nog behoorlijk vrijblijvend en mondt lang niet 
altijd uit in een daadwerkelijke verhuizing.

Zo’n 10% van de bevolking geeft aan concrete verhuisplannen te hebben maar 
deze nog niet te hebben gerealiseerd. Dit is iets vaker bij stedelingen dan bij platte-
landers het geval. Opnieuw rijmt dit met de in het algemeen grotere verhuisgeneigd-
heid van stedelingen. In Nederland zijn dus naar schatting zo’n 128.000 stedelingen 
concreet bezig met een verhuizing naar het platteland. Daar staat tegenover dat ruim 
50.000 plattelanders bezig zijn met een verhuizing naar de stad. Per saldo is het plat-
teland toch meer in trek bij stedelingen dan de stad bij plattelanders. Wanneer deze 
verhuizingen daadwerkelijk gerealiseerd worden, zou voor het eerst sinds vijftien 
jaar zijn het migratiesaldo dermate verschillend zijn tussen beide domeinen. Zoals 
gezegd was in de periode 1992-2003 de migratie tussen stad en platteland immers 
nagenoeg in evenwicht (Simon 2007).

3.3 Woonvoorkeuren

Mensen hebben meestal bepaalde wensen of behoeften ten aanzien van de woon-
omgeving, zoals de beschikbaarheid van werkgelegenheid en voorzieningen of de 
nabijheid van groen. Een aantal van dergelijke voorkeuren is vaak sterk bepalend bij 
de keuze voor een nieuwe woonplek. In een globale schatting stelt Herngreen (2005) 
dat ongeveer een kwart van de mensen het liefst wil wonen te midden van zeer grote 
bevolkingsconcentraties en in hoge dichtheden. Ongeveer twee derde wil suburbaan 
wonen: lage dichtheden, dichtbij open gebied maar wel met het winkelcentrum op 
loopafstand en de brandpunten van stedelijkheid snel te bereiken. De rest, misschien 
10%, geeft de voorkeur aan ruim wonen in een klein dorp in een mooi landschap, 
ook al zijn daar veel minder voorzieningen.

Bij het vaststellen van woonvoorkeuren is het van belang rekening te houden met 
het referentiekader dat mensen hanteren. Stedelingen geven woonvoorkeuren op 
vanuit een stedelijk perspectief, namelijk vanuit hun ervaringen als bewoners van een 
(grote) stad. Voor plattelanders hangt hun woonvoorkeur sterk samen met hun erva-
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ringen in het dorp. De meeste plattelandsdorpen hebben in de loop der tijd, onder 
invloed van de algemene schaalvergroting van het leven en het proces van regio-
vorming op het platteland, hun autonomie verloren. De meeste autonome dorpen 
van vroeger hebben zich ontwikkeld tot dorpen waarin de woonfunctie  centraal staat 
(Thissen en Droogleever Fortuijn 1999). Door de aantrekkingskracht op bewoners 
die vooral een groene omgeving waarderen, maar minder belang hechten aan de 
beschikbaarheid van werkgelegenheid en voorzieningen binnen het dorp, ontwik-
kelt zich in dergelijke dorpen een selectieve migratie van huishoudens met dezelfde 
woonvoorkeuren. Zo ontwikkelen autochtone dorpsjongeren woonvoor keuren die 
passen bij het beeld van hun eigen woonomgeving: ze zijn sterk op de lokale woning-
markt gericht en vinden een sterke dorpsbinding, lokale werkgelegenheid en een 
basisvoorzieningenniveau belangrijk (Thissen et al. 2001).

Van Dam et al. (2003) vonden een samenhang tussen de beelden die stedelin-
gen hebben van het platteland, de woonvoorkeuren voor een rurale omgeving en 
het migratiegedrag. Zij concluderen voorzichtig dat de rurale idylle in Nederland 
bestaat. Stedelingen en plattelanders verschillen enigszins in hun voorkeur voor 
wonen in een rurale omgeving. Stedelingen laten esthetische karakteristieken preva-
leren, plattelanders noemen vaker de rust, de aanwezigheid van natuur en dieren, en 
specifieke rurale kwaliteiten van bepaalde gebieden. Daarnaast valt op dat stedelin-
gen als reden om te verhuizen vaker verwijzen naar de mindere kanten van drukke 
stedelijke gebieden, zoals vervuiling, veel mensen, veel criminaliteit.

In dit onderzoek willen we weten welke wensen een rol spelen bij mensen die in 
de toekomst een (andere) woonplek op het platteland zoeken. Immers, ruim de helft 
van de bevolking (55%) geeft aan misschien of zeker ooit te willen verhuizen naar of 
binnen het platteland.

3.3.1 Revealed preferences
Bekend is dat de meeste verhuizingen binnen hetzelfde type woongebied (in dit geval 
stedelijkheidsklasse) plaatsvinden. Zo’n 40% van de verhuizingen gaat naar een 
ander gebiedstype, en dan meestal een klasse lager (Knol en Van Dugteren 2001).

Wat betreft de verhuizing van de stad naar het platteland weten we uit het wbo 
dat een groene woonomgeving door zeer veel mensen wordt gewaardeerd en vaak als 
belangrijke reden wordt genoemd. Maar ook de ruimere woonkavels, de grootte van 
de tuin of van de buitenruimte bij de woning zijn voor bijna 80% van de verhuisden 
van stad naar platteland een (zeer) belangrijk argument geweest (Kullberg 2006). 
Ook uit het onderzoek van Heins (2001) blijken soortgelijke pullfactoren die mensen 
naar het platteland trekken. Vaak functioneren ook stedelijke karakteristieken als 
pushfactoren, bijvoorbeeld de congestie of de anonimiteit. Ook de ontevredenheid 
met de woning draagt in sterke mate bij aan woonvoorkeuren in geval van een ver-
huizing (Heins 2001).

Om voorkeuren te achterhalen bij verhuizingen die feitelijk hebben plaatsgevon-
den, is aan respondenten gevraagd welke redenen een rol hebben gespeeld toen 
ze verhuisden naar de huidige woonplaats. Bij de grootste groep, namelijk bij 20% 
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van de 1416 respondenten die aangaven specifieke voorkeuren of wensen te hebben 
gehad, was het aanbod van de specifieke woning of een bepaald type woning de 
reden (tabel 3.3). Vaak is de betaalbaarheid van de woning en of het een huur- of 
koopwoning is een belangrijk argument geweest. Duidelijk is dat de woonplaats-
keuze bij 15% is ingegeven door de situering ten opzichte van het werk of van een 
rustige, ruime of groene woonomgeving. Voor plattelanders is de groene en rustige 
woonomgeving belangrijker dan voor stedelingen, maar bij deze laatste groep is 
de factor werk weer iets belangrijker. Daarnaast zijn sociale componenten, zoals 
de nabijheid van familie en vrienden of de beschikbaarheid van voorzieningen, 
genoemd. Voor circa 10% van de respondenten zijn beide factoren bepalend geweest 
voor hun keuze, meer nog voor stedelingen dan voor plattelanders.

Tabel 3.3
Behoeften en voorkeuren om in de huidige woonplaats te gaan wonen (in procenten)

Nederland stedelingen plattelanders

woningaanbod/prijs 19,9 20,3 19,7

werk 14,7 16,9 13,5

rust, ruimte, groen in omgeving 14,5 9,7 17,0

nabijheid familie/vrienden 11,8 12,6 11,3

voorzieningen 10,5 12,8 9,3

woning ( specifieke kenmerken of vereisten) 8,1 7,1 8,6

veilige omgeving, kleinschaligheid 5,0 3,9 5,6

hechte gemeenschap/buurt 4,2 3,8 4,4

nabijheid snelwegennet 2,3 3,3 1,7

nabijheid/kwaliteit oV 2,2 3,2 1,7

aantrekkelijkheid/kwaliteit woonomgeving 1,8 1,8 1,8

back to the roots 1,6 1,6 1,7

pull platteland, push stad 1,4 1,0 1,6

specifieke geografische ligging, nabij stad, zee etc. 1,4 1,6 1,3

anoniem, vrij, niet-kerkelijk 0,6 0,2 0,8

pull stad, push platteland 0,1 0,1 0,1

100,0 100,0 100,0

Bron: SCp (nop’07) 

Vervolgens spelen voor circa 8% van de respondenten de kwaliteiten van de woning 
en de bijbehorende buitenruimte een rol. Plattelanders noemden bijvoorbeeld rela-
tief vaak de behoefte aan (stal-)ruimte voor hun paarden. Sociale veiligheid en een 
hechte gemeenschap spelen een ondergeschikte rol. Wel zijn ze voor plattelanders 
belangrijker dan voor stedelingen. Omgekeerd geldt dat de nabijheid van snelwegen 
of openbaar vervoer voor stedelingen belangrijker argumenten zijn.
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Bekend is dat mensen zich veilig voelen in de omgeving waar ze zijn opgegroeid. 
Enkelen zijn dan ook geneigd ooit in hun leven terug te keren naar hun geboorte-
streek (back to the roots). Het maakt niet uit of mensen in de stad of op het platteland 
zijn geboren. De stad blijkt wel meer pushfactoren (drukte, criminaliteit) te hebben 
die maken dat mensen willen verhuizen naar het platteland, en het platteland heeft 
vaker (andere dan reeds genoemde) pullfactoren.

3.3.2 Stated rural preferences
Allereerst is nagegaan of men zich heeft georiënteerd op een woning in het andere 
domein. Van de stedelingen zegt 30% dit te hebben gedaan; van de plattelanders 
26%. Vervolgens is geïnformeerd naar de woonvoorkeur bij degenen die zich reeds 
hebben georiënteerd op een verhuizing naar het platteland of de stad.

Gevraagd naar het type woonomgeving dat mensen trekt, geeft bijna 40% van 
de mensen met woonaspiraties op het platteland aan voorkeur te hebben voor een 
woning in het buitengebied (figuur 3.2, bijlage B3.5). Hoewel plattelanders hier iets 
hoger scoren, is er ook een sterke voorkeur voor het buitengebied bij stedelingen. 
Daarentegen is de voorkeur voor het wonen in een gehucht minimaal. Kennelijk 
spreekt het mensen aan om verspreid te wonen, maar onduidelijk is of het de ruimte 
en de groene omgeving zijn die de mensen aantrekken, of dat men het wonen in 
een woonbuurt wil mijden. Waarschijnlijk gaat het om een combinatie van beide, 
aangezien rust en ruimte voor de overgrote meerderheid een aantrekkelijke factor 
zijn. Voor 5% van degenen die zich wel eens op een plattelandswoning hebben 
 georiënteerd is een hechte gemeenschap van belang (bijlage B3.7). De tweede voor-
keur gaat bij stedelingen in sterkere mate dan bij plattelanders uit naar een woning 
in de historische dorpskern. Wellicht reflecteert dit een behoefte van stedelingen aan 
een meer compacte bebouwing en een cultureel klimaat zoals zij dat ook kennen in 
het stedelijke gebied. Dit sluit aan bij de bevinding van Van Dam (2000) dat stedelin-
gen een sterke voorkeur hebben voor de esthetiek van de woonomgeving. In dit geval 
draagt de aanwezigheid van historische bebouwing, vaak een beschermd dorps-
gezicht, bij aan een aantrekkelijke woonomgeving.

Er blijkt een lineair verband te zijn tussen de stedelijkheid van de huidige woonplek 
en het type woonomgeving op het platteland dat men ambieert. Hoe stedelijker de 
huidige woonplek hoe groter de voorkeur voor een meer compacte woonplek op het 
platteland. Dit uit zich ook in de voorkeuren van mensen uit verschillende regio’s van 
Nederland. De voorkeur voor wonen in het buitengebied blijkt vooral te leven onder 
bewoners in Noord- en Oost-Nederland (vooral Overijssel). Bewoners van West- en 
Zuid-Nederland (vooral Limburg) geven de voorkeur aan historische dorpskernen 
(bijlage B3.5).

Ook in een onderzoek naar het belang van cultureel erfgoed is Nederlanders in 
2004 gevraagd naar hun voorkeur voor bepaalde typen woonomgeving (Van den 
Broek et al. 2005). Naast dorpse woonmilieus kon men toen ook kiezen voor stede-
lijke omgevingen. Ook hier blijkt een sterke voorkeur (33%) te bestaan voor wonen 
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in het landelijke gebied met verspreide bebouwing. De voorkeuren voor historische 
dorpskernen (14%) concurreren met die voor historische binnensteden (13%) en 
oude stadswijken (bijlage B3.3). Overigens laat dit onderzoek ook zien dat nieuwe 
dorpskernen en nieuwe uitbreidingswijken aan de rand van een dorp of stad tamelijk 
impopulair zijn (bijlage B3.6).

Figuur 3.2
Voorkeuren voor typen woonomgeving, naar stedelijkheid

Bron: SCP (NOP’07)
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3.4 Conclusie

Keer op keer wijzen onderzoeken uit dat landelijk wonen zeer in de smaak valt. Dit 
is zowel af te lezen aan de bijzonder grote tevredenheid van de plattelanders met 
hun woonomgeving, als aan de breed aanwezige wens van stedelingen om naar een 
rurale woonomgeving te verhuizen. De tevredenheid met wonen in een landelijke 
omgeving hangt sterk samen met de tevredenheid met de woning. Dat is niet ver-
wonderlijk, want er zijn meer vrijstaande koopwoningen, die tamelijk ruim bemeten 
zijn en over meer buitenruimte beschikken.

De woonhistorie van mensen geeft een extra dimensie aan de woonsatisfactie. De 
plattelanders die ooit in de stad hebben gewoond blijken het meest tevreden te zijn 
met hun woonomgeving, en omgekeerd de stedelingen die ooit op het platteland 
hebben gewoond het minst. In de beleving van de huidige woonomgeving spelen de 
ervaringen uit het verleden kennelijk een rol. Overigens verschilt in deze twee groe-
pen de tevredenheid met de woning nauwelijks van de tevredenheid met de woon-
omgeving, in tegenstelling tot de veel geringere tevredenheid met de woning bij de 
oorspronkelijke stedelingen en plattelanders. Bewoners die relatief kort (minder dan 
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vijf jaar) in de huidige woonplaats wonen zijn het minst tevreden over hun woning 
vergeleken met oudkomers en oorspronkelijke bewoners van die woonplaats. Over de 
woonomgeving zijn ze even tevreden.

Wat betreft de verhuisgeneigdheid: zo’n 30% van de stedelingen (2,2 miljoen) zegt 
zeker ooit de stap naar het platteland te willen maken. Van de plattelanders is 27% 
stellig over een verhuizing binnen het platteland. De grootste groep (45%) wil zeker 
niet verhuizen, een kleinere groep (28%) wil misschien ooit verhuizen. Per saldo zegt 
dus ruim de helft van de bevolking misschien of zeker van plan te zijn naar of binnen 
het platteland te verhuizen. Zo’n 128.000 stedelingen zijn concreet bezig met een 
verhuizing naar het platteland, tegenover ruim 50.000 in omgekeerde richting. Er zit 
dus nogal een gat tussen geuite verhuiswensen en de daadwerkelijke verhuizing, 
onder andere doordat de verhuisgeneigdheid sterk conjunctuurgevoelig blijkt te zijn.

Er blijkt een lineair verband te zijn tussen de stedelijkheid van de huidige woon-
plek en het type woonomgeving op het platteland dat men ambieert. Naarmate 
mensen in hun huidige woonplek in een meer stedelijke omgeving wonen is de voor-
keur voor een meer compacte woonplek op het platteland groter.
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Noot

1 Wellicht reflecteert deze grote tevredenheid het relatief grote aandeel deelnemers met 
een koopwoning, die over het algemeen meer tevreden zijn met hun woning dan huur-
ders.
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4 Recreatie en toerisme op het platteland

De overheid ziet recreatie als een van de nieuwe economische pijlers onder het 
platteland (lnv 2004; ser 2005). Met het afnemende economische belang van 
agrarische activiteiten wordt gezocht naar nieuwe bronnen van inkomsten voor de 
plattelandsbevolking in het algemeen en agrariërs in het bijzonder. Een bijkomend 
belang van recreatieve en toeristische activiteiten is dat ze kunnen bijdragen aan de 
betaalbaarheid van de kwaliteiten van het platteland. Niet alleen ondernemers wier 
bedrijf gebaat is bij een aantrekkelijke omgeving zullen hier graag in investeren, ook 
publieke investeringen hebben meer legitimiteit naarmate het platteland door een 
groter deel van de bevolking genoten wordt (rlg 2004). Recreatie wordt ook gezien 
als mogelijkheid om de waarden van het platteland voor een grotere groep dan alleen 
de bewoners ter beschikking te stellen. Met het oog op de kwaliteit van leven wordt 
de nadruk gelegd op het belang van natuur en landschap voor gezondheid en welzijn, 
bewegen en ziektepreventie (lnv 2008).

In hoofdstuk 6 zien we dat Nederlanders de productie van voedsel en het ontwik-
kelen van natuur vandaag de dag de belangrijkste functies vinden van het platteland. 
Toch vindt ongeveer 60% van de Nederlanders zowel dagrecreatie als toerisme ook 
een belangrijke functie van het platteland zoals we uitgebreider laten zien in hoofd-
stuk 6. Bijna de helft van de Nederlanders juicht de toename van deze activiteiten toe, 
maar ongeveer 25% vindt het juist een negatieve ontwikkeling. Over het algemeen 
zijn plattelandsbewoners positief over de komst van recreanten omdat ze werkge-
legenheid brengen, mits deze niet te sterk seizoensgebonden is (Simon et al. 2006), 
maar toenemende recreatie zal het platteland onherroepelijk veranderen. Recrean-
ten, toeristen en recreatieve voorzieningen nemen niet alleen ruimte in, ze kunnen 
ook een stempel drukken op de sociale gemeenschap. In hoeverre dit het geval is 
hangt af van het soort activiteit en het soort mensen dat daar op af komt (Abma et al. 
2005).

De vrijetijdsmarkt is een echte groeimarkt. Nu mensen veel geld maar weinig tijd 
hebben, zijn ze bereid veel uit te geven aan recreatie. Aanbieders van vermaak spelen 
hierop in met spannende, bijzondere belevenissen die toch veilig, goed bereikbaar en 
makkelijk zijn. Als vrijetijdsbesteding wordt het ervaren van een werkelijke, andere 
omgeving steeds meer verdrongen door bezoeken aan themaparken, zwemparadij-
zen, megastores en andere kapitaalintensieve attracties (wrr 2000).

Te midden van deze pretindustrie staat recreatie op het platteland voor authentici-
teit en kleinschaligheid. Relatief veel recreërende Nederlanders zoeken het plat-
teland op om er te wandelen, te fietsen of op een andere manier in de buitenlucht 
te genieten (Van den Broek et al. 2006). Toch is attractievorming ook het platteland 
niet vreemd. Met de omvorming van het platteland van productie- naar consump-
tieruimte worden de agrarische sfeer en streekeigen tradities doelbewust op de 
vrijetijdsmarkt aan de man gebracht. Op doelgroepen afgestemde belevenissen 



62 Recreatie en toerisme op het platteland

worden aangeboden, die de bezoeker een typisch landelijk gevoel moeten geven 
maar feitelijk steeds minder authentiek zijn. Het agrarische bedrijf wordt in de toe-
ristische markt gezet met de verkoop van producten op boerderijen en activiteiten als 
slapen in een hooiberg en boerengolf. Ook worden nieuwe actieve recreatievormen 
aangeboden in natuurgebieden, zoals wandelen met een gps, speelbossen en ‘ wild-
kamperen’ (De Boer en Van Raffe 2003). Een voorbeeld van een bijzonder succesvolle 
nieuwe attractie met een uitgesproken rurale en idyllische sfeer is de Kameleonset in 
het Friese dorpje Terherne. Voor liefhebbers van de boeken over de tweeling Sytske 
en Hylke en hun boot De Kameleon brengen lokale vrijwilligers de gemoedelijke 
plattelandsgemeenschap uit de jaren vijftig tot leven voor jaarlijks naar schatting 
100.000 recreanten (Abma et al. 2005).

Met het oog op de ontwikkeling van het platteland krijgt ook het landschap een 
andere functie. Het agrarische land maakt deels plaats voor nieuwe natuur (Pols et 
al. 2005). Een aaneengesloten netwerk van gevarieerde natuurgebieden, de Ecolo-
gische Hoofdstructuur, moet zeldzame dier- en plantensoorten terugbrengen en 
beschermen. Het polderlandschap, zo kenmerkend voor grote delen van Nederland, 
wordt hier en daar vervangen door landschappen met ecologische en natuurhistori-
sche waarde (lnv 2000). Het toenemende belang van natuur wordt versterkt door het 
beleid dat rivieren steeds meer hun natuurlijke loop terugkrijgen. Dit alles gebeurt 
in de eerste plaats met het oog op de natuur, het milieu en de veiligheidsrisico’s die 
volgen uit klimaatverandering. Maar ook de recreant krijgt een belangrijker plaats in 
afwegingen rond de vorming van de natuurlijke omgeving, die steeds meer benaderd 
wordt als ‘onderdeel van een bredere vrijetijdsinfrastructuur’ (wrr 2000: 108). Zo 
kan het zijn dat het idyllische platteland verdwijnt door de vele recreanten die daar 
juist naar op zoek zijn (rpb 2007).

Dit hoofdstuk schetst een beeld van de recreatieve activiteiten die Nederlanders 
beoefenen op het platteland. We maken hierbij onderscheid tussen stedelingen en 
plattelanders. We zullen verder ingaan op de vraag hoe verschillende activiteiten 
passen binnen de verschillende landschappen op het Nederlandse platteland. Tevens 
besteden we aandacht aan de kansen van overheden om de recreatie op het platte-
land, in het bijzonder het agrotoerisme, te bevorderen.

In hoofdstuk 5 wordt duidelijk dat Nederlanders het platteland heel verschillend 
kunnen afbakenen. Voor de in dit hoofdstuk besproken vragen is de respondenten 
echter een eenduidige en ruime definitie van het platteland voorgehouden: alle agra-
rische gebieden, alle natuurgebieden en de kleinere en grotere dorpen.

4.1 De paden op, de lanen in

Een belangrijk deel van de dagtochten vindt plaats in de openlucht, waarbij het lan-
delijk gebied een populaire bestemming is. Vooral wandelen, fietsen en het kijken en 
luisteren naar de natuur zijn activiteiten die velen wel eens op het platteland beoefe-
nen (Van den Broek et al. 2006). Het continue vrijetijdsonderzoek geeft aan dat wan-
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delen en fietsen de belangrijkste activiteiten zijn in het landelijk gebied. Met name 
bos- en heidegebieden worden veel gebruikt voor recreatie. Recreanten fietsen veel 
in bosgebieden, maar ook wel in agrarisch gebied. Wandelen wordt in het agrarisch 
gebied relatief veel minder gedaan (Van Golen en Tuunter 2003).

Tabel 4.1 sluit aan bij deze eerdere bevindingen. Het klassieke liedje ‘de paden op, 
de lanen in’ kenmerkt dus nog altijd recreatie op het platteland. Een kleinere groep 
mensen gaat er luieren, zonnen, picknicken of barbecueën. Dit zal vaak gebeuren in 
combinatie met een andere activiteit en past derhalve prima in het klassieke plaatje 
van plattelandsrecreatie: rustig genieten van de natuur vormt het hoofdbestanddeel.

In het kader van de ontwikkeling op het platteland staan een aantal nieuwe activi-
teiten in de belangstelling, vooral de recreatie die direct verbonden is met het agrari-
sche bedrijf, ofwel agrotoerisme. Het kan voor de individuele agrarische ondernemer 
een nieuwe inkomstenbron zijn en zo bijdragen aan het behoud van het agrarische 
karakter van het platteland. Ruim een derde van de Nederlanders bezoekt wel eens 
een boerderij.

Sterk in opkomst is de paardensport en paarden vormen dan ook een steeds 
vertrouwder element in het Nederlandse landschap. Van overheidswege bestaat de 
opvatting dat de paardensector, mits zorgvuldig ingepast in het landschap, kan bij-
dragen aan een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied (lnv 2006b). Eerder 
onderzoek wees uit dat ongeveer 456.000 mensen aan paardensport doen, waarvan 
48% wel eens een tocht maakt in de vrije natuur (zka Consultants and Planners 
2006). In Drenthe en Flevoland gebeurt dat het meest (Bergsma et al. 2008). Momen-
teel rijdt ongeveer vijf procent van de Nederlanders wel eens paard op het platteland, 
zo blijkt uit tabel 4.1.

Ook de watersport biedt kansen. Het aantal recreatieve dagtochten waarbij water-
sport wordt bedreven neemt niet toe (cbs, StatLine 2008). Wel bestaat het beeld dat 
watersporters meer behoefte ontwikkelen aan luxe en gemak en dus aan duurdere 
voorzieningen (rlg 2004). Overigens geldt voor alle recreatieve activiteiten dat het 
bedrag dat per dagtocht wordt besteed toeneemt (cbs, StatLine 2008). In tabel 4.1 
blijkt dat ruim een op de vijf Nederlanders wel eens watersport beoefent op het plat-
teland.

Als we het recreatiegedrag van plattelanders en stedelingen met elkaar vergelijken 
(tabel 4.1) zien we dat iets meer plattelanders het platteland wel eens opzoeken om 
te recreëren, waarbij ze iets meer wandelen, fietsen en picknicken of barbecueën dan 
stedelingen. In de frequentie zijn de verschillen tussen stedelingen en plattelanders 
duidelijker: plattelanders beoefenen een bepaalde activiteit op het platteland bedui-
dend vaker dan stedelingen.
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Tabel 4.1
De beoefening van verschillende recreatieve activiteiten op het platteland (in procenten)

aandeel dat activiteit wel eens 
beoefent

aandeel dat activiteit 
minimaal eens per maand 
beoefent (van responden
ten die de activiteit wel 
eens beoefenen)

neder-
landers stedelingen

platte-
landers stedelingen plattelanders

wandelen 79,3 73,3 82,6** 55,5 77,7**

natuur kijken of luisteren 73,0 68,7 75,5** 58,5 78,6**

toerfietsen 69,2 63,2 72,6** 56,4 67,7**

toeren met auto of motor 47,3 44,7 48,7 32,2 37,7

luieren of zonnen 44,7 42,7 45,8 29,1 41,9**

bezoek aan een boerderij 36,4 34,4 37,7 13,6 22,6**

picknicken of barbecueën 34,0 29,5 36,6** 17,7 18,8

hardlopen, skeeleren of racefietsen 31,2 30,4 31,7 62,4 72,8**

varen of surfen 21,3 19,9 22,0 17,8 31,1**

paardrijden 4,9 4,8 4,9 40,3 64,9**

minimaal een van deze activiteiten 94,5 93,2 96,6**

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)

Dat stedelingen minder recreëren op het platteland is geen nieuwe bevinding 
( Consumentenplatform lnv 2005). De schattingen over het aandeel van beide 
groepen verschillen. Volgens Van den Broek et al. (2006) maakt een stedeling maar 
16% van zijn uitstapjes in de vrije tijd naar het platteland; een plattelander 58%. 
In een consumentenonderzoek naar plattelandstoerisme in de provincies Overijssel 
en Gelderland vond men de verhouding tussen recreanten van het platteland en 
uit de stad van 55% versus 45% (Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme, 2005). 
Opvallend is dat stedelingen wel vaker dan plattelanders wandelen, fietsen of 
anderszins recreëren in de buitenlucht, terwijl dit bij uitstek activiteiten zijn die op 
het platteland gebeuren. Ongeveer twee derde van de fiets- en wandeltochtjes en 
andere recreatie in de buitenlucht door stedelingen vindt dan ook plaats in stedelijk 
gebied. Bewoners van zeer sterk stedelijk gebied bezoeken zelfs vaker een stadspark 
of –bos dan een werkelijk natuurgebied (Van den Broek et al. 2006).

Stedelingen hebben dus alternatieve groenvoorzieningen, waardoor ze de soms 
lange weg naar het platteland aan zich voorbij laten gaan. Wanneer ze geen alter-
natief groen in de buurt hebben, wandelen en fietsen ze minder dan anderen en 
waarderen ze gemaakte tochtjes ook lager (Van der Aa, Berkers en Boode 2008). Ze 
compenseren het gebrek aan groen in hun omgeving dus niet zonder meer met een 
bezoek aan het platteland.
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Bepalend voor een bezoek aan het platteland is ongetwijfeld de nabijheid (Maat en 
De Vries 2002). De afstand die mensen bereid zijn af te leggen voor een uitje is wel-
iswaar sterk toegenomen tussen 1990 en 2001, maar nog altijd vond in 2001 63% van 
de uitstapjes binnen Nederland plaats binnen een straal van vijftien kilometer van 
het startpunt (cbs, StatLine 2008). Het ligt dan ook voor de hand te verwachten dat 
het verschil tussen stedelingen en plattelanders vooral komt doordat plattelanders 
dichter bij de plaats zitten waar ze willen recreëren. Niet verrassend bleek dan ook 
dat aantrekkelijk platteland voor stedelingen verder weg is dan voor plattelanders: 
40% van de stedelingen moet meer dan vijf kilometer afleggen om een aantrekkelijk 
stuk platteland te bereiken tegenover 10% van de plattelanders.1 Inderdaad recreëren 
Nederlanders die naar eigen zeggen aantrekkelijk platteland om de hoek hebben 
daar vaker dan Nederlanders die een grotere afstand moeten afleggen. Maar ook 
rekening houdend met de afstandsverschillen, recreëren plattelanders vaker op het 
platteland dan stedelingen (zie bijlagen B4.1a en B4.1b, te vinden via www.scp.nl bij 
het desbtreffende rapport).

Tabel 4.2
Aandeel recreanten dat activiteiten meestal in gezelschap beoefent (in procenten)

Nederlanders stedelingen plattelanders

wandelen 72,0 77,3 69,3**

natuur kijken of luisteren 56,7 65,5 52,2**

toerfietsen 71,0 71,0 71,0

toeren met auto of motor 82,5 85,5 80,9

luieren of zonnen 71,0 78,9 66,8**

bezoek aan een boerderij 78,0 86,7 73,7**

picknicken of barbecueën 93,6 93,4 94,0

hardlopen, skeeleren of racefietsen 49,0 49,7 48,7

varen of surfen 90,5 94,2 88,8*

paardrijden 61,9 75,8 54,3*

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)

De respondenten is gevraagd of ze de activiteiten die ze beoefenen meestal alleen 
doen, meestal in gezelschap of soms alleen en soms in gezelschap. Tabel 4.2 laat 
zien dat de meeste Nederlanders de onderzochte activiteiten meestal in gezelschap 
beoefenen, maar er zijn grote verschillen tussen bezig heden. Varen of picknicken 
doet men zelden alleen en ook toeren met de auto en het bezoeken van een boerderij 
doet een grote meerderheid van de mensen meestal in gezelschap. Hardlopen, skee-
leren of racefietsen daarentegen doet maar de helft van de mensen meestal in gezel-
schap. Voor de meeste activiteiten geldt dat plattelanders ze vaker alleen beoefenen 
dan stedelingen. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met afstand: voor stedelin-
gen is een bezoek aan het platteland al gauw een dagtocht, terwijl veel plattelanders 
de straat maar hoeven uit te fietsen.
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4.1.1 Soorten plattelandsrecreatie
In het recreatiegedrag op het platteland is een patroon te onderscheiden. Uit een 
factoranalyse blijkt dat wandelen, toerfietsen en kijken en luisteren naar de natuur 
sterk met elkaar samenhangen. Mensen die regelmatig wandelen op het platteland, 
maken daar dus ook vaak een fietstocht en kijken en luisteren regelmatig naar de 
natuur. Het is een cluster van activiteiten waarbij mensen zich licht inspannen en 
gericht zijn op de groene omgeving. We noemen dit soort plattelandsrecreatie hier 
verder ‘natuurbeleving’. Een tweede samenhang, zij het minder sterk, bestaat tussen 
luieren of zonnen, picknicken of barbecueën, hardlopen, skeeleren of racefietsen 
en varen of surfen. Deze activiteiten lopen uiteen van ontspannend tot inspannend 
en vermoedelijk zullen de inspannende activiteiten vaak plaatsvinden in combinatie 
met luieren en eten in de open lucht. De activiteiten hebben met elkaar gemeen dat 
ze gericht zijn op het eigen lichaam. Deze vorm van plattelandsrecreatie zullen we 
dan ook aanduiden als ‘fysiek bezig zijn’.

De gevonden twee factoren sluiten aan bij een eerder onderzoek naar de behoeften 
van recreanten op het platteland (Linnartz 2001). Volgens deze studie zoeken veel 
mensen er rust en ruimte. Ingetogen genieten van de natuur is het doel. Een andere 
groep zoekt juist geen rust maar vermaak, avontuur en sensatie. Voor zover activitei-
ten voor deze tweede groep ruimte behoeven, komt ook het platteland in beeld, maar 
de natuur is hierbij slechts context. Deze groep wordt eerder aangesproken door een 
geconstrueerd landschap dan door de ongerepte natuur waar de eerste groep zich 
toe aangetrokken voelt.

Paardrijden en toeren met de auto staan erg op zichzelf en worden dus beoefend 
door een unieke groep recreanten. Een boerderij bezoeken hangt juist licht samen 
met alle andere activiteiten. Dit zal, wegens het speciale belang in het kader van de 
ontwikkeling van plattelandstoerisme, apart bekeken worden in paragraaf 4.3.1.

4.1.2 Wie doet wat?
We zagen dat de recreanten op het platteland vooral plattelanders zijn en mensen 
die nabij aantrekkelijk platteland wonen. In deze paragraaf onderzoeken we nader 
welke mensen de verschillende recreatieve activiteiten op het platteland beoefenen. 
Ten eerste zal leeftijd van invloed zijn. Jongeren voelen zich minder verbonden met 
natuur en het Nederlandse landschap dan anderen. Natuur is voor hen vooral aan-
trekkelijk als ruimte om activiteiten te ontplooien en om elkaar te ontmoeten (Buijs 
et al. 2007). Senioren hebben relatief veel tijd om op het platteland te vertoeven, 
maar naarmate de leeftijd vordert zullen ze hierbij meer beperkt zijn door lichame-
lijke gebreken. Ten tweede zal ook de mobiliteit van mensen bepalend zijn voor hun 
recreatiegedrag. Veel locaties op het platteland zijn moeilijk te bereiken voor mensen 
zonder auto. Ten derde is de sociaaleconomische status waarschijnlijk van invloed. 
Mensen met een hogere opleiding zijn actiever in hun vrije tijd dan mensen met een 
lagere opleiding. Ze bedrijven zowel meer sportieve activiteiten (Breedveld en Ties-
sen-Raaphorst 2006) als culturele vormen van vrijetijdsbestedingen (Van den Broek 
et al. 2005). Daarnaast maakt een hoog inkomen activiteiten makkelijker bereik-
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baar. Een lage sociaaleconomische status gaat veelal samen met weinig interesse in 
groene recreatie (sme Advies 2007), maar de fysieke vormen van plattelandsrecreatie 
zouden juist populairder zijn onder relatief laag opgeleiden (Linnartz 2001). Ten 
vierde zal ook sekse van invloed zijn. Vrouwen zijn actiever in de meeste culturele 
vormen van vrijetijdsbesteding (Van den Broek et al. 2005) en hebben qua sporten 
andere voorkeuren dan mannen (Breedveld en Tiessen-Raaphorst 2006). Tot slot is te 
verwachten dat etnische minderheden minder actief recreëren op het platteland dan 
autochtonen (Jókövi 2000).

Om de verschillen tussen mensen in de activiteiten die ze op het platteland ont-
plooien in beeld te brengen hebben we multivariate analyses uitgevoerd, waarin de 
invloed van verschillende individuele kenmerken op de verschillende recreatievor-
men in samenhang is getoetst. Deze analyses zijn weergegeven in de bijlagen B4.1a 
en B4.1b. In tabel B4.1a wordt eerst plattelandsrecreatie in het algemeen bekeken. We 
zien dat oudere senioren (≥ 75 jaar) minder op het platteland recreëren dan anderen, 
evenals (andere) mensen wier gezondheid een belemmering vormt en mensen die 
geen auto of rijbewijs hebben. Het inkomensniveau draagt positief bij aan platte-
landsrecreatie evenals het opleidingsniveau. Verder recreëren vrouwen meer op het 
platteland dan mannen en niet-westerse allochtonen minder dan autochtonen.

Figuur 4.1
Aantal activiteiten dat men verricht in de categorie natuurbeleving en fysiek bezig zijn, naar 
leeftijdscategorie

Bron: SCP (NOP’07)
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Als we ‘natuurbeleving’ vergelijken met ‘fysiek bezig zijn’ springt de invloed van 
leeftijd in het oog (figuur 4.1 en bijlage B4.1a). Naarmate mensen ouder worden doen 
ze meer aan natuurbeleving (met uitzondering van oudere senioren) en zijn ze juist 
minder fysiek bezig. Verder zien we dat de beschikbaarheid van een auto of rijbewijs 
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wel natuurbeleving bevordert, maar niet het fysiek bezig zijn, wat erop duidt dat de 
fysieke vormen van recreatie vaak dicht bij huis plaatsvinden (of daar beginnen). Ook 
zien we dat de nabijheid van een aantrekkelijk stukje platteland mensen wel aanzet 
tot natuurbeleving maar niet tot fysiek bezig zijn. Dit duidt erop dat de aantrekkelijk-
heid van de omgeving voor deze vorm van recreatie wellicht minder belangrijk is dan 
voor natuurbeleving.

Bijlage B4.1b laat de analyses zien met betrekking tot paardrijden, het bezoeken 
van een boerderij en toeren met de auto of motor. Omdat het hier om enkele items 
gaat in plaats van een combinatie van activiteiten, komen patronen in de data minder 
eenduidig naar voren. Wel zien we een duidelijk patroon wat betreft leeftijd. Paard-
rijden gebeurt vooral veel door tieners en neemt daarna sterk af, wat maar weer eens 
bevestigt dat paardrijden een echte jongevrouwensport is. Bij het bezoeken van een 
boerderij zien we een piek bij de wat jongere senioren (55-64 jaar) en ook de mensen 
van middelbare leeftijd bezoeken geregeld een boerderij. Het toeren met de auto en 
motor is juist vooral populair onder mensen tussen de 20 en 34 jaar (tabel B4.1c in de 
bijlage).

4.2 Een aantrekkelijk platteland

Bij recreatie op het platteland denken verreweg de meeste mensen aan ‘ontspanning 
en rust’ (92%), ‘gezond bezig zijn en frisse lucht opsnuiven’ (87%) en ‘vrijheid te doen 
waar je zin in hebt’ (81%) (Consumentenplatform lnv 2005). De deelnemers aan het 
huidige onderzoek is gevraagd spontaan te noemen wat in hun ogen het platteland 
aantrekkelijk maakt om te recreëren. Uit de antwoorden blijkt dat bovenstaande 
associaties vooral voortkomen uit het landschap en de natuur (tabel 4.3). Bijna een 
kwart van de deelnemers noemde de activiteiten die ze op het platteland graag beoe-
fenen, waaronder vaak activiteiten die bijdragen aan genieten van het landschap en 
de natuur. Slechts iets meer dan een op de vijf Nederlanders noemde de gemoedelijk-
heid en andere sociale en culturele aspecten.

Tabel 4.3
Aantrekkelijke aspecten van het platteland om te recreëren (in procenten)

Nederlanders stedelingen plattelanders

landschap en natuur 85,7 89,5 83,6**

activiteiten 23,9 21,3 25,3*

sociaal en cultureel 21,7 21,3 22,0

rust of vrijheid 15,6 17,0 14,8

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)
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Het totaalaantal antwoorden op deze vraag verschilde niet tussen plattelanders en 
stedelingen. Stedelingen geven wel iets vaker aan dat het landschap en de natuur het 
platteland aantrekkelijk maken voor recreatie, terwijl plattelanders vaker specifieke 
activiteiten noemen. De verklaring ligt mogelijk in de leefsituatie: plattelanders 
verkeren dagelijks in landelijk groen en gaan daar dus minder naar op zoek voor 
recreatie. Zij hebben een extra reden nodig in de vorm van activiteiten.

4.2.1 Landschappelijk schoon
Vooral het landschap en de natuur maken het platteland dus aantrekkelijk voor 
recreatie. Tabel 4.4 laat zien in welke typen landschap Nederlanders graag hun vrije 
tijd doorbrengen. Duidelijk blijkt dat natuurgebieden populairder zijn dan land-
schappen met een agrarische functie. In bos, heide en het kustgebied recreëert het 
merendeel van de Nederlanders graag. Typisch Nederlandse polderlandschappen als 
weiden en akkers worden een stuk minder aantrekkelijk gevonden. Opvallend is dat 
maar weinig Nederlanders graag recreëren te midden van tulpenvelden, maar dat 
heeft allicht te maken met de relatief korte bloeiperiode.

Gebieden met veel kassen zijn slechts aantrekkelijk voor een enkele Nederlander 
en kunnen waarschijnlijk ook niet op veel buitenlandse toeristen rekenen. De voor-
keur van Nederlanders voor natuurgebied boven agrarische landschappen is eerder 
geconstateerd (zie ook nrlo 1996: 65; Goossen en De Boer 2006; Goossen 2007) en 
komt ook overeen met bevindingen dat natuurlijkheid en reliëf de meest bepalende 
kwaliteiten zijn voor de aantrekkelijkheid van een landschap (Roos-Klein Lankhorst 
et al. 2005).

Tabel 4.4 
Typen landschap waar nederlanders graag recreëren (in procenten)

Nederlanders stedelingen plattelanders

bos, heide of ander natuurgebied 85,0 86,3 84,5

strand, zee en duinen 66,1 68,7 64,8

heuvellandschap 41,4 44,4 39,8

weiden omringd door bomen, struiken of hagen 38,9 36,1 40,4

open weiden, zoals polders 37,2 34,7 38,6

rivierenlandschap 32,9 35,4 31,6

weiden afgewisseld met akkers 26,9 20,9 30,0**

tulpenvelden 9,9 10,3 9,7

kassen 0,9 0,9 1,0

Significantieniveaus * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)
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Tussen plattelanders en stedelingen bestaat maar één significant verschil, maar 
wanneer we naar het totale beeld kijken, zien we dat plattelanders net iets liever 
recreëren in agrarische weidelandschappen dan stedelingen, terwijl de kleine ver-
schillen bij de natuurlijke landschappen juist omgekeerd zijn. Dit kan veroorzaakt 
worden doordat agrarische landschappen veel bekender zijn voor plattelanders 
(zie Van den Berg en Koole 2006).

Factoranalyse laat zien dat de voorkeuren van Nederlanders voor de verschillende 
landschappen zich laten samenvatten in een patroon van drie min of meer inter-
preteerbare factoren. De eerste geeft weer dat respondenten met een voorkeur voor 
bos, heide of andere natuurgebieden ook houden van een heuvellandschap, maar 
juist niet van een open weidelandschap zoals in polders. Deze factor lijkt de mate 
van beslotenheid en variatie versus openheid te vertegenwoordigen. De tweede 
factor geeft weer dat respondenten met een voorkeur voor besloten weidelandschap-
pen ook houden van weiden afgewisseld met akkers, maar juist niet van strand, zee 
en duinen. Deze factor vertegenwoordigt schijnbaar de voorkeur voor binnenland 
versus de kust. Ten derde blijkt dat respondenten die houden van weiden afgewis-
seld met akkers ook houden van tulpenvelden, maar minder van rivierenlandschap-
pen. In dit patroon kan een tegenstelling akkerbouw versus natuur gezien worden. 
Akkers, zoals tulpenvelden, worden door de boer in rechte lijnen vormgegeven, 
 terwijl rivieren vaak imponeren in hun breedheid en tegenwoordig vaak meande-
rende loop (zie bijlage B4.2 voor de factorladingen).

4.2.2 Het landschap als decor voor recreatie
Het landschap van een regio is te zien als kapitaal dat ingezet kan worden bij het 
aantrekken van recreanten en toeristen. Een streven hierbij is het uitvergroten van 
de streekidentiteit, waarbij het landschap in combinatie met het lokale of regionale 
aanbod van bezienswaardigheden, activiteiten en voorzieningen een aantrekke-
lijk totaalpakket vormt met een duidelijk imago (Wentink 2006). Idealiter sluit het 
totaalpakket dat een regio te bieden heeft aan bij de behoeften van een of meerdere 
(potentiële) bezoekersgroepen, want wat voor de een aantrekkelijk is hoeft dat voor 
de ander niet te zijn. Verschillende activiteiten passen dan ook binnen verschillende 
soorten landschappen. De meeste buitenactiviteiten vinden vooral vaak plaats in bos 
en heidegebieden, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld wandelen en luieren vindt 
fietsen en paardrijden ook vaak plaats in landbouwgebieden. Wandelaars en hard-

lopers zoeken weer vrij vaak de duinen en het strand op (nrit 2003).
In paragraaf 4.2.1 zagen we dat een verzameling Nederlandse landschappen zich 

kan laten beschrijven in drie dimensies. We bekijken nu in hoeverre de verschillende 
recreatievormen uit paragraaf 4.1.1 samengaan met voorkeuren in landschappen. 
In tabel B4.2 (zie bijlage B4.2) valt te zien dat mensen die een voorkeur hebben voor 
rivieren (in tegenstelling tot akkers) relatief vaak recreëren op het platteland. Wan-
neer een aantal individuele kenmerken constant wordt gehouden, blijkt dat Neder-
landers met een voorkeur voor het binnenland meer op het platteland recreëren dan 
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Nederlanders met een voorkeur voor de kust. Maar wanneer we onderscheid maken 
tussen natuurbeleving en fysieke recreatie zien we een duidelijk verschil. De kust is 
met name in trek bij ‘fysieke’ recreanten, terwijl ‘natuurbelevende’ recreanten juist 
een voorkeur hebben voor het binnenland. De fysieke recreanten hebben ook een 
voorkeur voor een rivierenlandschap, wat past binnen het beeld dat deze vorm van 
recreatie veelal samengaat met een liefde voor water. Wanneer we rekening houden 
met individuele kenmerken blijkt landschapsvoorkeur geen invloed te hebben op 
fysieke recreatie. Een niet weergegeven analyse laat zien dat jongeren zowel een 
voorkeur voor de kust en rivieren hebben als voor fysieke recreatie. Dit verklaart de 
samenhang, die dus geen causale relatie betreft. In tabel B4.3 (bijlage B4.3) bekij-
ken we nog in hoeverre landschapsvoorkeuren van invloed zijn op paardrijden, het 
bezoeken van boerderijen en toeren. Hier blijkt geen duidelijk patroon.

4.3 Kansen en belemmeringen voor de recreatieve functie van het platteland

Tot slot gaan we nader in op de kansen en belemmeringen voor de ontwikkeling van 
de recreatieve functie van het platteland. Alle respondenten is een lijstje voorgelegd 
met zaken die de overheid kan verbeteren of stimuleren, met de vraag of die een 
recreatief verblijf op het platteland aangenamer zouden maken. In tabel 4.5 staan de 
mogelijkheden voor verbetering. De belangrijkste blijken bewegwijzering, wandel- 
en fietsroutes door de natuur en informatie over de historie van een gebied. Een 
meerderheid van de mensen gaf aan dat deze verbeteringen het verblijf op het plat-
teland zouden veraangenamen. Stedelingen hechten meer belang aan deze verbete-
ringen dan plattelanders. Een voor de hand liggende verklaring is dat plattelanders 
dichter bij huis recreëren en meestal genoeg kennis van de omgeving hebben om niet 
aangewezen te zijn op bewegwijzering, routes en informatieborden.

Tabel 4.5
Aandeel dat aangaf dat verbetering van de genoemde zaken het verblijf aangenamer zou maken 
(in procenten)a

Nederlanders stedelingen plattelanders

heldere bewegwijzering 61,4 67,2 58,2**

aantrekkelijke routes of paden door de natuur 59,7 62,8 58,0*

informatie over de historie van een gebied 58,7 62,5 56,6*

mogelijkheden om boerderijen en tuinderijen te bezoeken 46,6 49,8 44,9*

bereikbaarheid met openbaar vervoer 49,1 45,3 51,1*

parkeergelegenheid voor de fiets 42,9 47,4 40,4**

parkeergelegenheid voor de auto 44,6 44,7 44,5

horecavoorzieningen 33,7 36,5 32,2

a Deelnemers die aangaven niet te weten of iets zijn of haar verblijf zou veraangenamen zijn buiten beschouwing gelaten.
Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)
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Bijna de helft vindt de toegankelijkheid van boerderijen en tuinderijen belangrijk. 
Ook ziet slechts een minderheid drie zaken rond de bereikbaarheid van het platte-
land als verbeterpunt. Uit eerder onderzoek bleek al dat de meeste Nederlanders het 
platteland goed bereikbaar vinden, maar dat slechts weinigen het platteland bezoe-
ken met het openbaar vervoer (lnv Consumentenplatform 2005). Het minst voor 
verbetering vatbaar zijn de horecavoorzieningen. Bezoekers van het platteland zijn 
kennelijk tevreden met het huidige aanbod of nemen hun eten of drinken zelf mee.

4.3.1 Agrotoerisme
Iets minder dan de helft van de Nederlanders gaf aan (tabel 4.5) dat een verbetering 
van de mogelijkheden om boerderijen en tuinderijen te bezoeken een verblijf op het 
platteland zou veraangenamen. Tabel 4.6 gaat nader in op de soorten activiteiten 
die interessant kunnen zijn voor bezoekers. De meeste interesse hebben Nederlan-
ders voor de verkoop van eigen producten of teelt. Dit kan betekenen dat de formule 
van landwinkels succesvol uitgebouwd kan worden. Andere activiteiten die kunnen 
rekenen op de interesse van een meerderheid van de Nederlanders zijn natuurbeheer, 
 biologische voedselproductie en de opvang op een zorgboerderij. Dit zijn geen expli-
ciet recreatieve functies; recreanten zouden het agrarische bedrijf dus bezoeken om 
eens een kijkje te nemen. Opvallend is dat de twee functies die wel primair gericht 
zijn op recreanten – kamperen of logeren en vergaderen of feesten – op minder inte-
resse kunnen rekenen.

Tabel 4.6
Interesse voor bezoek aan een boerderij met de volgende functies (in procenten)

Nederlanders stedelingen plattelanders

verkoop van eigen producten of teelt 65,2 67,7 63,8

natuurbeheer 57,2 58,9 56,4

biologische voedselproductie 53,6 57,0 51,7*

opvang op zorgboerderij 52,3 51,1 53,0

kamperen of logeren op de boerderij 43,4 45,9 42,0

energieproductie 41,6 39,7 42,7

vergaderen of feesten 21,7 23,1 21,0

interesse voor minimaal een van bovengenoemde functies 80,7 79,9 82,2

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)

Net als in tabel 4.5, waaruit bleek dat stedelingen een verbetering van de bezoek-
mogelijkheden van boerderijen en tuinderijen iets belangrijker vinden dan platte-
lands bewoners, blijkt ook hier dat stedelingen iets meer interesse hebben voor de 
meeste genoemde activiteiten. Toch is dit alleen met betrekking tot biologische 
voedsel productie significant.
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Uit tabel 4.6 blijkt dat 81% van de bevolking enige interesse heeft voor een bezoek 
aan een agrarisch bedrijf, terwijl slechts 36% ook echt wel eens een boerderij bezoekt 
(tabel 4.1). De doelgroep voor agrotoeristische activiteiten is dus beduidend groter 
dan het huidige publiek. Om zicht te krijgen op de doelgroep van plattelandsrecre-
atie voerden we een multivariate analyse uit met interesse voor boerderij bezoek als te 
verklaren variabele. In tabel B4.3 (zie bijlage B4.3) valt te zien dat vooral mensen van 
middelbare leeftijd interesse hebben voor agrotoeristische activiteiten. Verder zijn 
vrouwen, hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen relatief sterk geïnte-
resseerd. Plattelanders zijn niet meer geïnteresseerd dan stedelingen. Voor een deel 
zal dit worden veroorzaakt doordat het boerenbedrijf voor veel plattelanders bekend 
is. Door in een tweede analyse te controleren voor het feitelijke bezoek aan een boer-
derij krijgen we zicht op de groep geïnteresseerden die de drempel van de boerderij 
tot nog toe te hoog vonden. Deze groep wijkt niet noemenswaardig af van de groep 
die al wel eens een boerderij heeft bezocht

4.3.2 Wie recreëren nauwelijks op het platteland?
Tot slot richten we ons op het kleine deel van de Nederlanders dat niet of nauwelijks 
op het platteland recreëert. Daarbij zijn we uitgegaan van de tien activiteiten zoals 
eerder genoemd in tabel 4.1.

Een zeer klein deel van de bevolking recreëert nooit op het platteland (zie 
tabel 4.7): 7% van de stedelingen en 3% van de plattelanders. Onder de groep die 
er zelden of nooit recreëert rekenen we de respondenten die aangaven maximaal 
twee van deze activiteiten uit te oefenen en dit niet vaker dan drie keer per jaar te 
doen. Deze groep is iets groter: 13% van de stedelingen en 5% van de plattelanders. 
Als belangrijkste redenen voor het feit dat zij niet of nauwelijks recreëren op het 
platteland gaven ze aan dat ze geen aanleiding zien, geen toereikende lichamelijke 
conditie hebben, geen tijd hebben of geen interesse hebben. Mede door het kleine 
aantal respondenten zijn de meeste verschillen in deze tabel niet significant. Toch 
valt op dat stedelingen vaker de schaarse tijd noemen als belemmering, wat begrij-
pelijk is aangezien een bezoek aan het platteland hen doorgaans meer tijd kost dan 
plattelanders. Opvallend is verder dat plattelanders vaker dan stedelingen aangeven 
geen interesse te hebben in recreatiemogelijkheden op het platteland. Kennelijk 
vindt een deel van de plattelanders dat ze genoeg genieten van het platteland door 
er het wonen. De redenen om niet op het platteland te recreëren laten zich grofweg 
categoriseren in de afwezigheid van behoefte en praktische bezwaren, ofwel gebrek 
aan gelegenheid. We zien dat beide categorieën ongeveer door de helft van de niet-
recreanten genoemd worden, waarbij praktische bezwaren iets zwaarder lijken te 
wegen voor stedelingen en plattelanders iets vaker niet genoeg behoefte hebben aan 
recreatie op het platteland.



74 Recreatie en toerisme op het platteland

Tabel 4.7
Aandeel dat zelden of nooit op het platteland recreëert en de redenen daarvoor (in procenten)

Neder
landers stedelingen

platte 
landers

aandeel dat nooit op het platteland recreëert 5,6 6,8 3,3**

aandeel dat zelden of nooit op het platteland recreëert 9,6 12,5 4,6***

redenen van zelden of nooit recreëren op het platteland:

geen aanleiding 28,0 29,6 25,7

lichamelijke conditie niet goed genoeg 27,4 24,5 31,4

geen tijd 21,2 26,4 14,3

geen interesse 22,6 16,7 31,4*

voorkeur voor stadsparken en –centra 6,9 10,4 2,9

geen goed vervoer 5,7 7,4 2,9

totaal geen behoefte:

d.w.z geen interesse of aanleiding, een voorkeur voor de stad 48,6 46,0 52,9

totaal geen gelegenheid: 

d.w.z geen tijd, vervoer of onvoldoende lichamelijke conditie 51,8 55,2 47,1

Significantieniveaus * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0.000 in bivariate analyse (chi-kwadraat) (tweezijdig).

Bron: SCp (nop’07)

4.4 Conclusie

Er zijn maar weinig Nederlanders die het platteland niet weten te vinden in hun vrije 
tijd. Plattelanders recreëren beduidend meer op het platteland dan stedelingen, maar 
ook van de stedelingen recreëert ruim 93% wel eens op het platteland. Het is dus 
niet overdreven te stellen dat een aantrekkelijk platteland in het belang is van alle 
Nederlanders, niet alleen van de bewoners. Wat het platteland aantrekkelijk maakt 
om te recreëren is het landschap en de natuur en dan met name het bos, de heide en 
het kustgebied. Het typisch Nederlandse agrarische landschap, met zijn oneindig 
laagland, vinden de meeste Nederlanders veel minder aantrekkelijk. Het creëren van 
nieuwe natuur maakt het platteland dus een stuk aantrekkelijker voor recreatie.

In de agrarische gebieden lijkt het verstandig aan te sluiten bij de traditionele plat-
telandsrecreatie waarin de natuurbeleving voorop staat: wandelen, fietsen, genieten 
van het landschap. Activiteiten waarbij de beleving van de natuur centraal staat 
hebben een ingetogen karakter die passen bij de voor het platteland kenmerkende 
rust. Het zijn vooral senioren die deze vorm van recreatie beoefenen en de vergrijzing 
van de bevolking maakt deze vorm van recreatie dus tot een groeimarkt. Ook paard-
rijden is een ingetogen activiteit en sterk op de natuur gericht en dus passend bij het 
platteland. Momenteel zijn het vooral tieners die paardrijden, maar op termijn zou 
deze activiteit ook door bredere groepen in de bevolking ontdekt kunnen worden.
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Voor meer fysieke vormen van recreatie biedt een agrarisch landschap een minder 
aantrekkelijk decor. Vooral (jonge) mensen met een voorkeur voor de kust en voor 
het rivierenlandschap beoefenen deze vorm van recreatie, wat niet verwonderlijk is 
aangezien watersport een belangrijk aspect hiervan is. In de huidige trend om meer 
ruimte te geven aan het water in het Nederlandse landschap (www.nederlandleeft-
metwater.nl) is de recreatieve functie van het landschap vaak een expliciet oogmerk. 
Uit de resultaten bleek evenwel dat het rivierlandschap maar door een derde van de 
Nederlanders gezien wordt als aantrekkelijk recreatiegebied. De toegankelijkheid en 
aantrekkelijkheid van de binnenwateren voor recreanten is dus nog een aandachts-
punt (rlg 2004).

Het economische belang van plattelandsrecreatie moet echter niet overschat 
worden. Recreatie staat garant voor rond de 3% van de werkgelegenheid, ook in de 
meeste plattelandsregio’s. Dit aandeel stijgt weliswaar, maar met name de diensten-
sector zal vele malen meer werkgelegenheid blijven bieden. Ook van de agrarische 
bedrijven vond maar 3% een nevenactiviteit in de recreatiesector (Terluin 2005). Een 
nadeel van de vormen van plattelandsrecreatie die hier onderzocht zijn, is dan ook 
dat zij economisch weinig interessant lijken. Een wandelaar of fietser geeft tijdens 
een dagtocht gemiddeld tussen de 6 en 7 euro uit en een watersporter ongeveer 
10 euro. Bedragen die beduidend lager liggen dan de uitgaven tijdens een gemiddeld 
bezoek aan een pretpark (25 euro), een restaurant (32 euro) of een golfbaan (26 euro) 
(cbs, StatLine, cijfers voor 2006/2007). Recreatie op het platteland is dus relatief 
goedkoop en draagt pas substantieel bij aan de lokale economie wanneer zij gepaard 
gaat met andere uitgaven, bijvoorbeeld in de horeca. Kijken we echter naar waar 
Nederlanders ruimte voor verbetering zien, dan zijn het vooral de gratis voorzie-
ningen voor de wandelaar en fietser: bewegwijzering, paden en informatieborden. 
Slechts een minderheid vindt dat de horeca zou moeten verbeteren.

Hoewel stedelingen minder recreëren op het platteland dan plattelanders en 
veelal recreëren in de stedelijke regio’s, zijn zij economisch gezien toch een belang-
rijke doelgroep. Omdat stedelingen een langere afstand moeten afleggen naar een 
aantrekkelijk platteland, zal hun bezoek vaker ook toeristisch van karakter zijn. 
Dit blijkt onder meer uit de bevinding dat stedelingen vaker samen met anderen 
recreëren op het platteland, en dit bezoek vaker gepaard laten gaan met horecabe-
zoek en overnachtingen. Voor stedelingen kan het vervoer echter een barrière zijn, 
zeker wanneer ze niet over een auto beschikken. 45% van de stedelingen gaf aan 
dat verbetering van het openbaar vervoer een bezoek aan het platteland zou kunnen 
veraangenamen. De vraag blijft alleen wel of ze er ook daadwerkelijk gebruik van 
zouden maken. Twijfel hierover wordt gevoed door de theorie van intervening opportu-
nities: naarmate er meer mogelijkheden zijn om te recreëren in het gebied tussen stad 
en platteland wordt het aantal stedelingen dat ook daadwerkelijk in het buitengebied 
recreëert kleiner. Om natuurrecreatie te bevorderen en recreatiemobiliteit terug te 
dringen worden momenteel grote investeringen gedaan voor groen in en om de stad. 
Het moet nog blijken of een toenemend aanbod van dergelijke ‘stadslandschappen’ 
een weerslag heeft op de aantrekkelijkheid van het platteland voor recreanten.
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Ondanks het feit dat het agrarische landschap vrij impopulair is bij de meeste Neder-
landse recreanten, bestaat voor agrotoerisme wel degelijk belangstelling. Ruim 80% 
van de Nederlanders heeft enige vorm van interesse voor een bezoek aan een boerde-
rij, waarbij vooral voor de verkoop van eigen producten. Verder lijkt de belangstelling 
vooral educatief en willen Nederlanders graag een modern agrarisch bedrijf of een 
zorgboerderij bekijken. Opvallend is dat juist de functies die recreanten of buiten-
staanders moeten trekken, zoals kamperen, feesten of vergaderen op de boerderij, 
minder aanspreken.

Over de inrichting van plattelandsgebieden wordt tegenwoordig nagedacht door 
veel experts. Planologen, biologen, landschapsarchitecten, economen en omgevings-
psychologen ontwikkelen gezamenlijk gedetailleerde plannen die de verschillende 
functies van het platteland ingenieus met elkaar verenigen. Voor de recreant betekent 
dit dat hun ervaringen steeds meer vooraf bedacht zijn, van het vervoer ernaar toe 
en de charmante doorkijkjes onderweg tot het kopje koffie met de lokale lekkernij 
achteraf, terwijl vaak toch wordt geprobeerd een bezoek aan het platteland te laten 
voelen als een ontdekkingstocht. Dit nieuwe platteland komt niet overeen met de 
ideaalbeelden van veel mensen. Terwijl de een de opoffering van goede landbouw-
grond voor water en natuur betreurt, kan voor de ander die natuur niet ongerept 
genoeg zijn. Terwijl de een de ‘musealisering’ van het platteland bekritiseert, stoort 
de recreant op zoek naar een idyllisch platteland zich weer aan elementen als schu-
ren, stallen en andere bebouwing. In de huidige ontwikkelingen wordt geprobeerd de 
verschillende ideaalbeelden een plek te geven. Het resultaat is ‘een gezellige cocktail 
van alles wat we aan binnen- en buitenlandse voorbeelden bij elkaar hebben kunnen 
vinden’ (Lörzing 2007: 49). Die cocktail voldoet aan geen van de ideaalbeelden, maar 
doet wel recht aan het uitgangspunt dat Nederland van alle Nederlanders is.
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Noot

1 Aan tachtig respondenten is deze vraag niet gesteld, omdat ze bij een voorafgaande vraag 
(waarover gerapporteerd wordt in tabel 6.3) aangaven dat niets voor hen het platteland 
aantrekkelijk maakt om er te recreëren. 
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5 Het platteland in beelden

5.1 Ruimte voor interpretatie

Het platteland bestaat omdat het overal en door iedereen als een realiteit wordt 
beschouwd (Massey en Jess 1995). Ieder ziet het platteland op zijn eigen manier. Het 
concept platteland is dan ook vooral een sociale constructie (Mormont 1990; Nooij 
1993). Groepen en individuen hebben verschillende associaties met het platteland 
omdat ze beelden vanuit hun culturele omgeving (her)interpreteren (Crouch 1992). 
Deze beelden kunnen overeenkomen, maar ook met elkaar in conflict zijn.1 Jongeren 
vinden het landelijke leven wellicht saai; ouderen keren er juist terug om te genieten 
van rust en ruimte. Natuurbeheerders zullen het platteland eerder zien als een gebied 
met natuurwaarden die behouden dienen te blijven; boeren zullen het zien als een 
agrarische productieruimte waarmee ze hun brood verdienen. Voor bewoners kan 
het platteland een begrip zijn om de eigen leefomgeving te duiden. Nieuwe bewoners 
stellen eerder de woon- een leefomgeving en de woonfunctie voorop; bewoners die er 
geboren en getogen zijn zullen juist sneller economische waarden en werkgelegen-
heid voorrang geven (Overbeek et al. 2007). 

Dit hoofdstuk behandelt hoe Nederlanders het platteland van Nederland zien 
en gaat in op de mogelijke verschillen in beleving. De volgende vragen staan hierin 
centraal: welke associaties hebben Nederlanders bij het begrip platteland, welke 
gevoelens roept het begrip platteland bij hen op en welke gebieden rekenen zij tot het 
platteland van Nederland?

Zoals gezegd zullen er vele verschillende definities gehanteerd worden wanneer 
gevraagd wordt het platteland van Nederland te omschrijven. Een veelgebruikte defi-
nitie van het platteland is die waarbij het platteland als contramal tegenover de stad 
wordt gezet. In de jaren zestig en zeventig werd het Nederlandse platteland bijvoor-
beeld geassocieerd met stilstand en oubolligheid (Engbersen en Sprinkhuizen 2004). 
Stadslucht maakte vrij en leverde diversiteit aan levensstijlen, terwijl het klimaat 
in de dorpen met hun voorspelbare, conservatieve gemeenschap verstikkend was. 
Hoewel stad en platteland naar elkaar zijn toegegroeid door de toegenomen mobili-
teit en welvaart en er sprake was van een mentale verstedelijking,2 lijkt het platteland 
als contramal van de stad in de beleving van mensen nog altijd levend. Zo zetten 
plattelandsbewoners de positieve aspecten van het platteland af tegen aspecten die 
ze minder goed waarderen aan het stedelijke leven, zoals geen files en stoplichten, 
meer tolerantie, minder last van buren, weinig beton en geen flats (Simon et al. 
2007). Hierbij wordt het tegenovergestelde ‘positieve’ beeld van de hectische, drukke, 
onvrije, vieze en onveilige stad geschetst (Halfacree 1994; Evans 2000).

De beelden die mensen hebben van het platteland worden ook wel rurale repre-
sentaties genoemd. Rurale representaties laten zien hoe verschillende actoren het 
platteland definiëren en interpreteren en worden onder andere ingezet bij de toeris-
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tische marketing van plattelandsgebieden. Een toeristische ondernemer gebruikt 
bijvoorbeeld beelden van het platteland om een toeristisch product beter te verkopen 
(Boomars 2001). Vaak worden alleen die plekken weergegeven die volgens hen een 
bezoek aan het gebied bijzonder maken. Er wordt dan een utopische ideal identity 
geconstrueerd (Simon 2005: 32). Een toerist verwacht het beeld aan te treffen dat de 
toeristische ondernemer heeft geschetst. Dit wordt ook wel de tourist gaze genoemd, 
ofwel de kokervisie van de toerist (Urry 1990).

Een specifiek voorbeeld van een rurale representatie is de rurale idylle. Uit onder-
zoek in Groot-Brittannië blijkt dat dit vooral een perceptie is die in de stedelijke 
gebieden domineert. Ook onderzoek in Nederland wijst er op dat idyllische beelden 
domineren (Frerichs en De Wijs 2001; Haartsen 2002; Heins 2002; Sanderse 2006). 
In dit beeld wordt het plattelandsleven als een prettig, gezond en probleemloos 
bestaan gepresenteerd (Cloke en Milbourne 1992). Een platteland waar mensen een 
vredig leven leiden in een hechte gemeenschap en een aantrekkelijke natuurlijke 
omgeving. Het idyllische beeld is sterk positief en nostalgisch gekleurd: het plat-
teland is schoon, prachtig en onveranderlijk. Het heeft betrekking op een vreedzame 
en onbedorven wereld die allang verloren is gegaan of zelfs nooit heeft bestaan. Dit 
beeld is dan ook niet noodzakelijk gebaseerd op de werkelijke ervaring en is veelal 
een combinatie van mythe en werkelijkheid (Heins 2002). Het is de verheerlijking van 
het platteland; mogelijk het platteland van vroeger maar wellicht ook een platteland 
dat nooit echt heeft bestaan (Derksen et al. 2007; Van der Ziel 2003).

Onder andere de persoonlijke binding, de maatschappelijke betrokkenheid en 
een hecht sociaal netwerk zorgen voor diversiteit in ervaringen en daarmee voor een 
andere beleving van het platteland (Hay 1998). De verwachting is dat de bekendheid 
van een persoon met het platteland van invloed is op de wijze waarop het plat-
teland wordt voorgesteld (Bonnes en Secchiarlo 1995, Heins 2002). Er is gekeken 
naar verschillen tussen stedelingen en plattelanders, de bezoekfrequentie en de 
woon historie. Naar verwachting zal ook leeftijd van invloed zijn op de beleving en 
het beeld van het platteland. Zo zijn bepaalde normen en waarden gerelateerd aan 
leeftijd en de verschillende stadia in de levenscyclus (Haartsen 2002: 90). Met leeftijd 
neemt de ervaring toe, en met de ervaring neemt de nauwkeurigheid van de beeld-
vorming toe (Golledge 1987 in Heins 2002: 27). Ook zullen ouderen die al veel in een 
gebied hebben meegemaakt over het algemeen sterkere gevoelens hebben met dat 
gebied dan jongeren (Paasi 1991; Hay 1998). Wellicht hebben zij nostalgische herin-
neringen aan een gemoedelijk leven op het platteland uit de jaren vijftig en zestig 
(Van der Ziel 2005; Heins 2002; Van der Aa en Huigen 2000). De beelden van jongeren 
kunnen misschien weer meer beïnvloed zijn door de representatie van het platteland 
in de media (Haartsen et al. 2000).

De respondenten is gevraagd het platteland van Nederland te omschrijven. Niet de 
definitie van de onderzoeker staat hier centraal, maar de manier waarop het plat-
teland als expliciet referentiepunt in de praktijk wordt gehanteerd (De Haan 1998; 
Haartsen 2002). Het speuren naar beelden van het platteland kan ons wellicht op het 
spoor zetten van nieuwe functies van het platteland. Ook kan het inzicht geven of er 
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eenheid bestaat tussen de beeldvorming van stedelingen en plattelandsbewoners, 
stedelingen onderling en plattelandsbewoners onderling, of dat beelden juist met 
elkaar in conflict zijn. 

In paragraaf 5.2 proberen we te achterhalen hoe Nederlanders het platteland defi-
niëren en interpreteren. Paragraaf 5.3 gaat in op de afbakening van het platteland. 
Welke gebieden worden tot het platteland gerekend en welke niet? In paragraaf 5.4 
zijn de gevoelens van de Nederlandse bevolking over het platteland beschreven met 
speciale aandacht voor items die naar voren komen als kwaliteiten van het platte-
land. Tevens is hier gevraagd welke provincies aantrekkelijk en onaantrekkelijk plat-
teland hebben. In paragraaf 5.5 komen we tot enkele concluderende opmerkingen.

5.2 Associaties met het platteland

Wat Nederlanders onder het platteland van Nederland verstaan is bekeken aan de 
hand van de vraag ‘welke vier woorden komen het eerst bij u op als u de termen plat-
teland of landelijk gebied hoort’. We wilden daarmee een beeld van het platteland 
krijgen dat zo spontaan mogelijk tot stand is gekomen. De vraag komt overeen met 
eerder onderzoek van Haartsen (2002) en geeft een groot aantal associaties met het 
platteland. Deze associaties zijn ondergebracht in drie dimensies (Haartsen 2002; 
Steenbekkers en Simon 2006; Foote et al. 1994). Een eerste dimensie heeft betrek-
king op hoe het platteland er uitziet en bestaat uit beelden van omgevings- en land-
schappelijke waarden. De tweede dimensie gaat in op waarden die gerelateerd zijn 
aan de functionele kant van het landelijke gebied. Het gaat dan om associaties over 
het ruimtegebruik van het platteland en de economische activiteiten die er plaats-
vinden. De derde dimensie betreft waarden die gaan over de manier van leven op het 
platteland.

Bij de associaties met het platteland is niet altijd even duidelijk wat ze precies 
betekenen. Een associatie kan namelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd 
worden en dus onder alle drie de dimensies vallen. In navolging van Haartsen 
(2002)3 zijn daarom verschillende associaties voor een gedeelte in een, twee of zelfs 
alle drie dimensies ondergebracht (zie ook bijlage B5.1, te vinden via www.scp.nl 
bij het desbetreffende rapport).4 Boerderijen vallen bijvoorbeeld voor 30% onder de 
gebruikswaarden (onderdeel van de agrarische functie) en voor 70% onder de omge-
vingswaarden (onderdeel van het landschappelijke omgevingsplaatje). In totaal zijn 
2987 associaties genoemd en in de analyse betrokken.5 Figuur 5.1 geeft de dimensies 
weer in de beelden die deelnemers hebben van het platteland. De dimensies zijn 
ingekleurd door willekeurige voorbeelden van de onderliggende associaties.

Duidelijk is dat een plattelandsbeeld van landschappelijke en natuurgerichte 
kenmerken overheerst. Dit komt overeen met eerder onderzoek (Frerichs en De Wijs 
2001; Haartsen 2002; Heins 2002). Veel mensen denken aan ‘ruimte’ en ‘rust’ op 
het platteland (respectievelijk 9% en ruim 7% van alle Nederlanders, zie tabel 5.1). 
 Traditioneel agrarische kenmerken zoals weilanden, koeien en boerderijen domine-
ren, hoewel we ook zien dat natuur (ruim 5%) belangrijk is.
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Meer dan de helft van de respondenten heeft associaties die vallen onder de omge-
vingswaarden. Nederlanders denken dan vooral aan ruimte en weilanden. Ze 
bekijken het platteland ongeveer even vaak op een functionele als op een sociaal-
culturele manier (vergelijk Haartsen 2002). Net als de omgevingswaarden zijn de 
gebruikswaarden gedomineerd door traditioneel agrarische functies (boeren, 
landbouw, koeien). Natuur is eveneens een belangrijk onderdeel van zowel de 
omgevingswaarde als de gebruikswaarde (7%). Slechts 3% van de gebruikswaarden 
is gerelateerd aan recreatie. Ten aanzien van de sociaal-culturele waarden hebben 
mensen hoofdzakelijk het beeld dat het plattelandsleven een bepaalde rust uitstraalt 
(ruim 25%). Ook vrijheid en gemoedelijkheid zijn veelgenoemde associaties bij het 
sociale leven op het platteland.

Figuur 5.1
Beelden van het platteland, gebaseerd op de eerste vier woorden die spontaan opkomen bij het 
woord platteland (in procenten; n = 2987)

Bron: SCP (NOP’07)

gebruiks-
waarden
(22%)

omgevingswaarden
(52%)

sociaal-
culturele
waarden
(26%)

Sociaal-culturele waarden:
Aardig, alles is er goedkoper, armoede, 
bekrompenheid, bepaalde regelmaat, 
boerenleven, burgerlijkheid, dat mensen 
elkaar kennen, dorps, eenvoud, eigen 
gezin, eigen leefomgeving, familie, 
geboorteplaats, gemoedelijk, gezonde 
omgeving, godsdienst, goede 
atmosfeer, goede buren, harde werkers, 
kindvriendelijk, leven, milieuvriendelijk, 
minder criminaliteit, naoberschap, 
niet goed geregeld, ouderwets, rust, 
sociale controle, starheid, thuis, 
veiligheid, vriendelijkheid van 
mensen, vrijheid.

Gebruikswaarden:
Aardappelen, agrarische activiteiten, 
bloembollen, boerderij gebeuren, 
bollen, boomteelt, duur wonen, fietsen, 
geen files, geen industrie, goedkope 
huizen, hard lopen, kleinschalige 
winkels, land- en tuinbouw, melk, 
mest, ontspanningsmogelijkheden., 
slecht openbaar vervoer, veeteelt, 
wandelen, weinig nieuwbouw.

Omgevingswaarden:
Beekjes en riviertjes, beplanting, blauwe luchten, bomen, 
boswallen, buiten bebouwde kom, duisternis, geen flats, 
geluid van de vogels, grazend vee, heel plat landschap, 
kerktoren in de verte, koeien in de wei, landweggetjes, 
molens, onverharde wegen en veldpaden, paarden, 
roofvogels, slootjes met bomen erlangs, sterrenhemel, 
strand, treurwilgen, uitgestrektheid, veel vogels, woeste 
gronden.

Vervolgens hebben we gekeken naar verschillen tussen plattelanders en stedelingen. 
Plattelanders geven meer associaties die gerelateerd zijn aan de sociaal-culturele 
waarden dan stedelingen (bijlage B5.2). Ook zijn er verschillen naar woonhistorie. 
Zo valt op dat vooral de oorspronkelijke plattelanders meer sociaal-culturele waar-
den noemen. De oorspronkelijke stedelingen geven weer meer omgevingswaarden 
dan de quasi-stedelingen en plattelanders. Duidelijk is dat de bekendheid met het 
platteland van invloed is op de genoemde associaties.
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Wat betreft de verschillen in leeftijd valt op dat jongeren (15-19 jaar) meer verwijzen 
naar gebruikswaarden dan de overige leeftijdscategorieën (zie bijlage B5.3). Dit komt 
overeen met het onderzoek van Haartsen (2002), die concludeert dat het belang van 
functionele aspecten in representaties afneemt met het toenemen van de leeftijd. 
Heins en Van Dam (2000) komen met de stelling dat jongeren hun beeld van het 
platteland vooral baseren op visuele kenmerken. Bij ouderen spelen juist de sociaal-
culturele waarden relatief vaak een rol (Heins 2002; Haartsen 2002).

Ook zijn er regionale verschillen in de genoemde associaties.6 Met name in 
Noord-Nederland, maar ook in Oost- en Zuid-Nederland worden meer sociaal-cultu-
rele waarden genoemd dan in West-Nederland (bijlage B5.2). Bovendien zijn er vooral 
in Oost- en Zuid-Nederland in mindere mate omgevingswaarden genoemd dan in 
West-Nederland. Ten slotte is er door de respondenten uit Noord-Nederland opval-
lend minder vaak een associatie gegeven die valt onder de gebruikswaarden. Deze 
verschillen tussen West-Nederland en de andere regio’s komen wellicht voort uit het 
feit dat er in West-Nederland veel stedelijke gebieden voorkomen. Misschien is men 
er dus simpelweg minder bekend met het platteland, zodat aspecten over het sociale 
leven ook minder prominent een rol spelen dan de gebruikswaarde of omgevings-
waarde.

Tabel 5.1
De tien meest voorkomende associaties met het platteland in totaal en per waardedimensie 
(in procenten)*

totaal
omgevings
waarde*

gebruiks
waarde*

sociaalculturele
waarde*

ruimte 9,2 ruimte 15,5 koeien 12,5 rust 25,6

rust 7,6 weilanden 10,2 boeren 9,5 vrijheid 8,1

koeien 7,3 groen 8,4 landbouw 7,6 gemoedelijkheid 4,9

weilanden 6,8 koeien 8,2 boerderijen 7,4 dorpen 3,3

boerderijen 5,8 boerderijen 7,6 natuur 7,3 ruimte 3,1

natuur 5,7 natuur 7,4 weilanden 5,8 boeren 1,9

groen 4,8 water 3,3 recreatie 3,1 groen 1,7

boeren 2,8 dorpen 1,5 dieren 1,8 sociale controle 1,6

vrijheid 2,4 bossen 1,4 vee 1,7 frisse lucht 1,3

dorpen 1,8 bos 1,3 fietsen 1,4 vrijheid 1,2

* Bij de genoemde associaties is alleen de letterlijke vermelding meegenomen.

Bron: SCp (nop’07)
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De drie-eenheid rust, ruimte en groen is nog altijd een prominent beeld dat Neder-
landers hebben van het platteland. Het gros van de gevonden associaties valt onder 
de omgevingswaarden. Ondanks de afnemende agrarische activiteiten, zijn de tradi-
tioneel agrarische landschappen en landbouwgerelateerde kenmerken dus nog uit-
drukkelijk aanwezig in de beleving. Nieuwere functies krijgen nauwelijks een plaats. 
De recreatieve functie wordt naar verhouding weinig geassocieerd met het platteland 
en het landelijk gebied, ofschoon die wel van grote maatschappelijke betekenis is 
(lnv 2004: 22). Een andere belangrijke gebruikswaarde, het wonen, wordt zelfs nog 
minder vaak geassocieerd met het platteland, terwijl de kwaliteiten rust, ruimte en 
groen het platteland juist zo aantrekkelijk maken als woon- en recreatiegebied (De 
Roo en Hermans 2006; Heins 2002; Van Dam et al. 2003).

Wat betreft de sociaal-culturele waarden ligt de nadruk vooral op positieve aspec-
ten als rust, vrijheid en gemoedelijkheid. Vooral plattelanders en mensen die bekend 
zijn met het platteland geven associaties die vallen onder de sociaal-culturele waar-
den. Voor hen zijn deze aspecten vanzelfsprekend belangrijk omdat zij hier dagelijks 
mee te maken hebben. Negatieve indrukken komen over het geheel nauwelijks voor. 
Als dat wel gebeurt hebben ze betrekking op sociale controle, wat tevens gezien kan 
worden als onderdeel van het sociaal kapitaal van het platteland (Simon et al. 2007). 
Ten slotte valt op dat associaties met het culturele leven, zoals een dialect spreken, 
dorpsfeesten en andere tradities en gebruiken, niet of nauwelijks zijn aangetroffen. 
Hoewel dit over het algemeen wel aspecten zijn die (terecht of onterecht) met het 
platteland geassocieerd worden, kunnen we stellen dat ze niet nadrukkelijk een rol 
spelen in de beeldvorming. 

5.3 Landschappen en dorpen

Na het noemen van associaties met het platteland is de respondenten gevraagd welke 
gebieden (landschappen en dorpen) zij tot het platteland rekenen. In eerste instantie 
valt hier op dat Nederlanders de traditioneel agrarische landschappen (weilanden, 
akkers en bollenvelden) overtuigend tot het platteland rekenen (tabel 5.2; zie ook 
bijlage B5.3). Dit komt overeen met het feit dat circa 74% van het oppervlak van het 
platteland uit land- en tuinbouwgronden bestaat (Simon 2006). Het grootste aandeel 
respondenten vindt tevens dat natuurgebieden (zoals bos en heide) en binnenwate-
ren (rivieren, plassen en meren) tot het platteland behoren, maar circa 35% van de 
Nederlanders vindt dat niet. Tabel 5.2 laat zien dat de meeste Nederlanders het er 
over eens zijn dat gehuchten (kleine woonkernen zonder voorzieningen) en kleinere 
dorpen met enkele voorzieningen tot het platteland horen. Over de grotere woon-
kernen met voorzieningen is meer twijfel; bijna 40% van de Nederlanders vindt deze 
grotere dorpen inderdaad onderdeel van het platteland, maar ruim 60% vindt dat 
niet.

Ook is gevraagd of Nederlanders de vakantieparken met recreatiewoningen in 
het buitengebied tot het platteland van Nederland rekenen. Het precieze aantal 
recreatie woningen op het platteland is niet bekend. Wel weten we dat de meeste 
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recreatiewoningen in Nederland langs de kust, in de buurt van de bosgebieden en in 
het Friese merengebied liggen. Tussen 1992 en 2003 is het aantal recreatiewoningen 
in heel Nederland flink gestegen van 25.000 tot 92.200 (rpb 2008). Volgens 68% van 
de Nederlanders behoren de vakantieparken evenwel niet tot het platteland. Mogelijk 
is de verklaring dat Nederlanders het platteland meer associëren met omgevings-
waarden en traditioneel agrarische functies dan met de functionele activiteiten als 
recreatie (zie ook § 5.2).

Plattelanders rekenen de drie typen landschap (agrarisch, natuur, binnenwater) 
eerder tot het platteland dan stedelingen. Beide groepen verschillen vooral van 
mening over natuurgebieden zoals bos en heidegebieden: ruim 61% van de stedelin-
gen vindt dat die tot het platteland horen, tegenover 71% van de plattelanders.

Ook in het toerekenen van dorpen tot het platteland lopen de opvattingen 
uiteen. Uit Het beste van twee werelden (Simon et al. 2007) blijkt dat er verschillende 
gezichtspunten zijn in de afbakening van het platteland wat betreft de dorpen.7 
Zo is  duidelijk geworden dat vooral de bewoners van de buitengebieden alleen de 
agrarische buitengebieden tot het platteland rekenen, en niet de dorpen en natuur-
gebieden. Plattelanders beschouwen gehuchten, kleine dorpen en grote dorpen 
nadrukkelijker als behorend tot het platteland dan stedelingen. Een mogelijke 
 verklaring is dat gehuchten, kleine dorpen, maar ook zeker grotere dorpen met voor-
zieningen deel uitmaken van de directe leef omgeving van vele plattelanders, omdat 
zij er vaak winkelen, sporten of vrienden en bekenden ontmoeten.

Tabel 5.2
Aandeel respondenten dat landschappen en dorpen tot het platteland rekent, nederland totaal, 
stedelingen en plattelanders (in procenten)

Nederland stedelingen plattelanders

agrarisch landschap 97,5 97,1 98,1

natuurgebied 65,1 61,7 71,0**

binnenwater 62,7 60,8 65,9*

gehucht 93,9 93,1 95,1

kleine dorpen 91,1 89,5 93,8**

grote dorpen 39,0 32,5 50,2**

vakantiepark 32,3 28,5 39,0**

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat).

Bron: SCp (nop’07)

Er is ook gekeken of de woonhistorie een rol speelt bij de afbakening van het 
 platteland. We bespreken hier die items die verschillen tonen: natuurgebieden, 
 binnenwateren, grote dorpen en vakantieparken (zie bijlage B5.4). Allereerst valt 
op dat de oorspronkelijke plattelanders natuurgebieden, binnenwateren, grote 
dorpen en vakantieparken significant vaker tot het platteland rekenen dan de quasi-
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plattelanders en quasi-stedelingen. De oorspronkelijke stedelingen rekenen natuur-
gebieden en grotere dorpen minder snel tot het platteland. Ervan uitgaande dat deze 
stedelingen zeer beperkte ervaring hebben met het platteland, veronderstellen we 
dat zij het meest gebruikte beeld van het agrarische platteland adopteren en daaruit 
afleiden dat grote dorpen en natuurgebieden niet passen in dat plaatje.

Figuur 5.2
Aandeel van de bevolking dat vindt dat bepaalde gebieden tot het platteland behoren, naar 
leeftijd (in procenten)

Bron: SCP (NOP’07)
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Bij leeftijd is er een duidelijk patroon herkenbaar; jongeren rekenen natuurgebie-
den, binnenwateren, vakantieparken en kleine en grote dorpen beduidend minder 
vaak tot het platteland dan ouderen. Figuur 5.2 geeft dit leeftijdseffect visueel weer, 
waarbij vooral grote variatie zichtbaar is bij natuurgebieden, binnenwateren en grote 
dorpen. Met name de wat oudere senioren (≥ 65 jaar) rekenen de natuurgebieden en 
binnenwateren nadrukkelijk tot het platteland. Met uitzondering van de bevinding 
dat nieuwkomers de grotere dorpen meer frequent tot het platteland rekenen zijn er 
geen significante verschillen tussen nieuwkomers en mensen die al hun hele leven 
in dezelfde woonplaats wonen (bijlage B5.4). Daarbij valt op dat mannen de natuur-
gebieden iets vaker tot het platteland rekenen dan vrouwen, maar verder is er geen 
nadrukkelijk verschil naar sekse. Opleidingsniveau heeft geen invloed op de wijze 
waarop burgers het platteland afbakenen. Wel zien we dat etnische minder heden 
duidelijk van mening zijn dat het binnenwater tot het platteland behoort (zie ook 
Buijs en De Vries 2005).

Een grote meerderheid van de Nederlanders is het er over eens is dat de agrarische 
landschappen (weilanden, akkers en bollenvelden) en de gehuchten tot het platte-
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land van Nederland behoren. Wat betreft de overige gebiedtypen zijn er verschillen 
tussen stedelingen en plattelanders en tussen de leeftijdscategorieën geconstateerd. 
Vooral als het gaat om landschappen als natuurgebieden, binnenwateren, grote 
dorpen en vakantieparken zijn er verschillen: plattelanders rekenen deze items 
vaker tot het platteland. Ook valt op dat de bekendheid met het platteland, oftewel 
de woongeschiedenis, van invloed is. Naarmate men bekender is met het platteland 
wordt er enigszins afstand genomen van het geromantiseerde of  idyllische beeld van 
het platteland.

5.4 Kwaliteiten

In het reguliere scp-onderzoek Culturele veranderingen zijn in 2006 enkele vragen 
opgenomen over de beleving van het platteland. Onder meer is aan respondenten de 
vraag voorgelegd: ‘Als u aan het platteland in Nederland denkt, wat voor gevoelens 
roept dat bij u op?’ Een meerderheid van de Nederlanders gaf aan (zeer) positieve 
gevoelens bij het platteland te hebben (zie tabel 5.3). Plattelanders zijn significant 
positiever dan stedelingen. Ongeveer een op de vijf Nederlanders staat er tamelijk 
neutraal tegenover en bij slechts een fractie spelen negatieve gevoelens. Vervolgens 
is een aantal kenmerken voorgelegd met de vraag deze met een zevenpuntsschaal, 
waarvan de twee extremen zijn benoemd (bijvoorbeeld mooi–lelijk), te beoordelen 
(zie figuur 5.3). 

Wat opvalt is dat mensen vooral gebruik maken van positieve aanduidingen bij elk 
kenmerk. De algemeen positieve beoordeling van het platteland wordt hier duidelijk 
versterkt. Vooral de beelden van schoonheid, rust, veiligheid en netheid springen er 
uit, maar ook gezelligheid en woonkwaliteit zijn overtuigend positief beoordeeld. 
Dit zijn kennelijk de kwaliteiten van het platteland.

Tabel 5.3
Gevoelens bij het platteland (in procenten)***

Nederland stedelingen plattelanders

gevoelens bij het platteland

(zeer) positief 77,5 71,8 87,0 

(zeer) negatief 2,0 2,6 1,2

Significantieniveau: *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chi-kwadraat).

Bron: SCp (Culturele veranderingen 2006)

Hoewel de Nederlanders dikwijls zeer positieve gevoelens hebben over het platte-
land zijn ze gematigd positief over de mate van levendigheid, gemeenschapszin, de 
welvaart en de diversiteit aan mensen. Over de levendigheid, de gezelligheid en het 
wonen zijn plattelanders duidelijk positiever dan stedelingen, die op hun beurt weer 
positiever oordelen over de diversiteit aan mensen op het platteland. Er zijn twee 
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kenmerken waarover stedelingen duidelijk minder positief oordelen dan plattelan-
ders: de bereikbaarheid van het platteland en de mate van moderniteit (stedelingen 
kwalificeren het platteland als enigszins ouderwets terwijl de plattelanders het noch 
als modern, noch als ouderwets kwalificeren). Kennelijk kleeft nog altijd een oud 
vooroordeel aan het imago van het platteland.

Figuur 5.3
Gevoelens bij het platteland op een zevenpuntsschaal

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat).

Bron: SCP (Culturele veranderingen 2006)
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Ten slotte is in regressiemodellen getracht te verklaren welke achterliggende facto-
ren van invloed zijn op de positieve dan wel negatieve gevoelens bij het platteland 
(bijlage B5.5). Niet heel verrassend is de bevinding dat mensen die op het platteland 
wonen positievere gevoelens hebben dan stedelingen. Er is alleen een minder posi-
tieve beleving te vinden bij jongeren. Cumulatief worden vervolgens de belevingen 
van diverse karakteristieken van het platteland aan het model toegevoegd (model 3) 
en deze blijken een sterk effect te hebben op de gevoelens. Nog steeds zijn jongeren 
minder positief, maar nu blijkt het opleidingsniveau positief samen te hangen.
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Een positief gevoel hangt sterk samen met de beoordeling op kwaliteiten als schoon-
heid, levendigheid, netheid, gezelligheid, goede woonkwaliteit, goede bereikbaar-
heid en een grote diversiteit aan mensen. Opvallend is dat er geen  significante 
samenhang is met vermeende kernkwaliteiten als rust, veiligheid en een hechte 
gemeenschap.

Plattelandsgebieden in de provincies
We hebben gevraagd welke provincie de meest aantrekkelijke en welke de meest 
onaantrekkelijke plattelandsgebieden van Nederland heeft. Uit figuur 5.4 blijkt dat 
verreweg de meeste mensen vinden dat Friesland, Drenthe en Gelderland aantrek-
kelijke plattelandsgebieden hebben. Deze bevindingen komen overeen met het 
onderzoek van Haartsen (2002) waaruit blijkt dat de aantrekkelijkste plattelandsge-
bieden in Friesland, Drenthe, de Veluwe, Twente en de Achterhoek liggen, evenals in 
Zeeland en Zuid-Limburg.

De vraag is nu waarom het platteland van deze drie provincies zo aantrekkelijk 
wordt gevonden. Een verklaring ligt mogelijk in de voorkeur die verschillende groe-
pen Nederlanders hebben voor bepaalde landschappen. In een uitgebreide litera-
tuurstudie hebben Buijs en De Vries (2005) geconstateerd dat leeftijd een rol speelt. 
Jongeren hebben een relatief sterke voorkeur voor ruige, autonome en spectaculaire 
natuur, terwijl ouderen meer van het agrarische cultuurlandschap houden. De ver-
wachting is dan ook dat er verschillen zijn in het oordeel over de aantrekkelijkheid 
van de provincies naar voorkeur voor het type landschap, bezoekfrequentie, leeftijd 
en opleidingsniveau.

De respondenten is gevraagd naar de typen landschap die het platteland voor hen 
aantrekkelijk maken om te recreëren. Dat oordeel vinden we terug in de keuze voor 
de provincie met de meest aantrekkelijke plattelandsgebieden (bijlage B5.8). Mensen 
die Drenthe aantrekkelijk vinden gaan duidelijk voor de bossen, heidevelden en 
besloten weidelandschappen. Mensen die het platteland van Gelderland aantrekke-
lijk vinden, kiezen eerder voor rivier- en heuvellandschappen. Overigens is er samen-
hang tussen het noemen van de provincies als aantrekkelijk en de bezoekfrequentie: 
hoe vaker men het platteland bezoekt, hoe vaker de drie provincies worden benoemd 
als aantrekkelijke plattelandsgebieden.

In het oordeel over de aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden in de provincies 
is er wat betreft de leeftijdscategorieën geen duidelijk patroon gevonden (bijlage 
B5.8). Wel is zichtbaar dat jongeren (15-19-jarigen) Gelderland minder vaak aantrek-
kelijk vinden dan ouderen. Friesland noemen jongeren daarentegen iets vaker als 
een provincie met aantrekkelijk platteland; dat komt misschien door de watersport-
mogelijkheden op de Friese meren. Ook het opleidingsniveau geeft verschillen. Hoe 
lager de opleiding, hoe minder vaak het platteland van Friesland aantrekkelijk wordt 
gevonden; het platteland van Gelderland vinden lager opgeleiden juist iets vaker 
aantrekkelijk dan hoger opgeleiden.
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Figuur 5.4
provincies met de meest aantrekkelijke plattelandsgebieden (in procenten)

Bron: SCP (NOP’07)
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Ten slotte is gevraagd welke provincie de meest onaantrekkelijke plattelandsgebie-
den van Nederland heeft (tabel B5.7 en B5.9 in de bijlage). Volgens de meeste Neder-
landers liggen die vooral in het westen, met name in Zuid-Holland. Bijna de helft van 
de respondenten vindt het platteland van Zuid-Holland onaantrekkelijk, waarbij het 
gaat om ongeveer evenveel stedelingen als plattelanders. De provincie Zuid-Holland 
kent relatief veel sterk verstedelijkte gebieden, wat mensen niet het beeld zal geven 
dat er aantrekkelijk platteland is (Lankhorst 2005, mnp 2006). Het Milieu en Natuur 
Planbureau (mnp) constateert dat vooral een sterk verstedelijkt open landschap 
het minst gewaardeerd wordt (Crommentuijn et al. 2007). Ten slotte valt op dat ook 
Groningen en Flevoland relatief vaak aangeduid worden als provincies met onaan-
trekkelijk platteland. Deze twee gebieden komen ook in het onderzoek van Haartsen 
(2002) naar voren als provincies met minder aantrekkelijk platteland, waarbij het in 
Groningen vooral gaat om het noorden en oosten.

5.5 Conclusie

Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft een positief beeld van het plat-
teland. Het is wel een geromantiseerd beeld van een gebied met rust en ruimte 
waar men gezond kan leven en prettig kan wonen in een gemeenschap met aardige, 
sociale en gemoedelijke bewoners. Opmerkelijk is dat negatieve aspecten en ontwik-
kelingen nauwelijks voorkomen in de beelden van het platteland, hoewel de media 
met enige regelmaat hieraan aandacht besteden (drankmisbruik door jongeren in 
drinkketen, ernstige delicten, veeziekten en ruimingen van agrarische bedrijven).
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In het beeld dat Nederlanders hebben van het platteland spelen de omgevings- en 
landschappelijke waarden, vooral het aspect ‘ruimte’, een overheersende rol. Het 
ontbreken van bebouwing en de aanwezigheid van weilanden zijn dan ook duidelijk 
kwaliteiten van het platteland. Wat betreft de sociaal-culturele waarden steekt het 
aspect ‘rust’ er met kop en schouders boven uit. In de gebruikswaarden geven Neder-
landers beschrijvingen die sterk verweven zijn met traditioneel agrarische land-
schappen (cultuurlandschap) en agrarisch gerelateerde aspecten (koeien, boeren, 
landbouw).

Doordat de landbouwsector in economisch opzicht (met name werkgelegenheid) 
aan belang afneemt, biedt het platteland wel steeds meer mogelijkheden voor andere 
gebruikers en functies. De natuurfunctie is dan ook duidelijk aanwezig in de gevon-
den associaties, maar functies als wonen en recreëren komen nauwelijks terug bij de 
associatievraag in dit onderzoek. Ook hebben van oorsprong oneigenlijke functies 
met een sterk ruimtelijk en visueel effect, zoals windturbineparken en vakantiepar-
ken, hier nog geen plaats gekregen. 

Nederlanders rekenen vooral het agrarische landschap, kleine dorpen en gehuch-
ten tot het platteland. Dit past bij het beeld van het platteland uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw, zoals gerepresenteerd in de beroemde schoolplaten van Cornelis 
Jetzes. Hele generaties zijn opgegroeid met deze representaties, die in de loop van de 
tijd nostalgische beelden zijn geworden. Nieuwere, modernere functies en kwalitei-
ten komen daardoor vrijwel niet in de beeldvorming van het platteland voor. Het kan 
voor de overheid dan ook zinvol zijn om te investeren in de maatschappelijke bewust-
wording van deze functies van het platteland en van een realistischer beeldvorming. 
Daarin zouden naast de ‘oude’ waarden zoals landbouw, natuur en ruimte ook een 
scala aan ‘moderne’ waarden zoals duurzaamheid, bewegingsvrijheid, gezondheid, 
educatie en spiritualiteit aandacht moeten krijgen (Van der Ziel 2006).

Zoals aangegeven zijn de karakteristieken die worden toegekend aan het plat-
teland volgens de meerderheid van alle Nederlanders positief. Mensen vinden het 
platteland vaak schoon, veilig en net, maar ook gezellig, rustig en van een hoge 
woonkwaliteit. Ondanks de verstedelijking van het platteland waarbij vooral ‘rust’ en 
‘ruimte’ de elementen zijn die onder druk komen te staan, zijn deze karakteristieken 
in de beleving van Nederlanders nog steeds van toepassing (vrom 2008; vrom en 
lnv 2006). Zij kunnen beschouwd worden als ‘kwaliteiten waarmee het platteland 
zich onderscheidt van de stad’ (o.a. rlg 2005: 21). Dit zou betekenen dat het platte-
land nog steeds als een contramal van de stad wordt beleefd en gewaardeerd.

De verwachting was dat een persoonlijke binding, de woongeschiedenis en de 
bekendheid met het platteland invloed zouden hebben op de beleving van het plat-
teland. Hoewel het niet altijd even consequent en nadrukkelijk naar voren komt zijn 
er verschillen zichtbaar. Stedelingen associëren het platteland vooral met landschap-
pelijke kenmerken. Plattelanders noemen meer associaties die gerelateerd zijn aan 
sociaal-culturele waarden. Dat is begrijpelijk, omdat zij het sociale leven van bin-
nenuit kennen en hier dagelijks mee te maken hebben. Ook zijn plattelanders meer 
uitgesproken positief over de kwaliteiten van het platteland.
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Opvallend is evenwel dat er toch vooral eenheid bestaat in de beelden van stedelin-
gen en plattelanders over het platteland. Een grote meerderheid van de Nederlanders 
is het er over eens dat de agrarische landschappen (weilanden, akkers en bollenvel-
den), kleine dorpen en gehuchten tot het platteland gerekend kunnen worden. Waar 
er een verschil in afbakening zichtbaar wordt, heeft dit te maken met (vroegere) 
woonervaring op het platteland. Plattelanders maar ook quasi-stedelingen rekenen 
grotere dorpen met veel voorzieningen en natuurgebieden eerder tot het platteland 
dan oorspronkelijke stedelingen. Kennelijk maakt het verschil dat deze elementen 
deel uitmaken van de directe woon- en leefomgeving.

Niet alleen de woonplek of de bekendheid met het platteland bepalen hoe mensen 
naar het platteland kijken. Ook leeftijd speelt een zekere rol. Jongeren noemen vaker 
associaties die vallen onder gebruikswaarden dan ouderen. Dit komt overeen met 
de conclusie van Haartsen (2002) die aangeeft dat het belang van gebruikswaarden 
in de representaties afneemt naarmate men ouder wordt en dat de sociaal-culturele 
waarden juist voor ouderen weer meer van belang zijn. Ook speelt leeftijd een rol 
bij het afbakenen van het platteland. De jongere generaties zijn conservatiever dan 
 senioren en rekenen natuurgebieden, binnenwateren en grote dorpen beduidend 
minder vaak tot het platteland dan ouderen. Zij blijven dus dichter bij het traditionele 
beeld van een agrarisch en kleinschalig platteland, wellicht beïnvloed door beelden 
uit de media (Heins 2002; Haartsen 2002).

Hoe wordt het platteland nu precies gezien? Het platteland wordt sterk geasso-
cieerd met het agrarisch landschap en de agrarische functie. Zoals gezegd over-
heerst een sterk positief landschappelijk beeld, zelfs een geromantiseerd beeld 
waarbij de drie-eenheid rust, ruimte en groen nog altijd prominent aanwezig is. 
De minder positieve aspecten van het leven op het platteland, zoals het verschra-
lende voorzieningen niveau of de horizonvervuiling verstoren dit beeld vrijwel niet. 
Ondanks de verstedelijkingstendensen en vernieuwingen wordt het platteland 
nauwelijks geassocieerd met functies zoals recreatie en energieopwekking. Wanneer 
het imago van het platteland vooral blijft hangen in verouderde en geromantiseerde 
beelden, verliest de Nederlandse bevolking het zicht op de hedendaagse ontwikkelin-
gen op het platteland, hoewel deze van groot belang zijn om ook in de toekomst het 
platteland ‘vitaal’ te houden.

Deze bevinding geeft dan ook aanleiding om in het beleid te werken aan de actua-
lisatie van representaties van het platteland. Met name zou aandacht moeten worden 
besteed aan het belang van nieuwe functies van het platteland en aan collectieve 
waarden voor Nederland als geheel.
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Noten

1 Het platteland is een arena waar conflicterende waarden en functies met elkaar om voor-
rang strijden (Nooij 1997: 120 in Van der Ziel 2003).

2 Het in culturele zin – normen en waarden – naar elkaar toegroeien van kleine en (middel)
grote dorpen en steden (o.a. Engbersen 2001).

3 Niet alle genoemde associaties uit ons onderzoek komen voor in het gevalideerde code-
boek van Haartsen (2002). Deze zijn in overeenstemming met de redeneerregels in het 
codeboek herleid. Zo zijn in ons onderzoek ontkennende associaties als ‘geen hoog-
bouw’ en ‘geen flats’ meerdere malen genoemd, terwijl in het codeboek complementaire 
beschrijvende associaties als ‘laagbouw’ en ‘lage huizen’ voorkwamen. Gekozen is om 
hier dezelfde codering over te nemen, namelijk 100% bij de omgevingswaarde.

4 Haartsen (2002: 85) heeft het probleem van indelen van associaties in dimensies probe-
ren te ondervangen door de indeling te valideren. Daarbij zijn tien collega-onderzoekers 
op het gebied van het platteland gevraagd de vijftig meest genoemde associaties in te 
delen in de drie categorieën functioneel, visueel en sociaal-cultureel. 

5 Door een fout in het vastleggen van de antwoorden is een deel van de antwoorden niet 
op een spontane manier maar via voorgestructureerde antwoordcategorieën vastgelegd. 
Daardoor is slechts een deel van de antwoorden bruikbaar, wat betekent dat de hier 
geanalyseerde associaties niet voortkomen uit een representatieve steekproef (zie bijlage 
B3.2 voor de gemaakte keuzes). Door het relatief kleine aandeel stedelingen is de basis 
voor het maken van de vergelijkingen naar stedelijkheid en andere achtergrondken-
merken nogal mager. Toch zijn er enkele significante verschillen gevonden die hier zijn 
gerapporteerd.

6 Regio’s: Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe); Oost-Nederland (Overijssel, 
Gelderland, Flevoland); Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland); West-
Nederland (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht). 

7 In dit onderzoek is alleen gekeken naar bewoners van de weinig en niet-stedelijke 
 gebieden – de plattelanders. 
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6 Opvattingen en percepties over het platteland

6.1 Waarde en identiteit

In hoofdstuk 5 zagen we een grote diversiteit aan associaties met het platteland. 
Ook is duidelijk dat Nederlanders verschillende gevoelens hebben bij het platteland. 
De gevoelswaarde en emotionele binding met een plaats, streek of gebied wordt 
ook wel sense of place genoemd (Rose 1995; Kneafsey 1998). Bewoners of voormalige 
bewoners (insiders) kunnen andere gevoelens met het platteland hebben en kenmer-
ken of veranderingen anders beoordelen dan mensen die net op het platteland zijn 
komen wonen of er niet wonen (outsiders). Insiders hebben meestal een rooted sense 
of place door een sterke persoonlijke binding, grote maatschappelijke betrokkenheid 
en een hecht sociaal netwerk. Mensen die slechts korte tijd verblijven op het platte-
land, bijvoorbeeld voor vakantie, hebben eerder een vluchtige of fleeting sense of place 
(Hay 1998: 246).

Door bepaalde gevoelens te verbinden aan het platteland krijgt het platteland 
waarde en daarmee een bepaalde identiteit. Er zijn drie manieren te onderscheiden 
waarop gevoelens verbonden kunnen worden aan de identiteit van het platteland 
(Rose 1995: 96). Ten eerste zijn er de positieve gevoelens met het platteland omdat 
iemand zich daar comfortabel, veilig en thuis voelt ofwel identifying with. Ten tweede 
zijn er de negatieve gevoelens met het platteland, identifying against. Deze ontstaan 
wanneer iemand zich niet thuis voelt op het platteland of wanneer bepaalde kenmer-
ken van het platteland voor negatieve gevoelens zorgen. Ook kunnen deze gevoelens 
ontstaan wanneer mensen negatieve gevoelens hebben met andere plattelandsgebie-
den. Het gaat dan om ‘wij–zij’-gevoelens tussen de streek die ‘thuis’ is en de streek 
die ‘ver weg’ is. Ten derde zijn er de gevoelens met het platteland die niet relevant zijn 
voor mensen, ofwel not identifying met het platteland. Dit kan zich voordoen wan-
neer iemand niet bekend is met het Nederlandse platteland, of wanneer het gevoel 
met één speciaal plattelandsgebied zo sterk is dat er geen interesse is voor andere 
gebieden (Simon 2005).

We verwachten dat verschillende groepen mensen verschillende opvattingen 
en percepties over het platteland hebben. Er is gekeken naar het verschil tussen 
stedelingen en plattelanders. De waarde van duisternis is voor een stedeling, die 
duisternis eerder met onveilig relateert, anders dan voor een plattelander die ermee 
vertrouwd is (Steenbekkers en Simon 2006: 61). De woonhistorie, ofwel de bekend-
heid met het platteland, zal wellicht een rol spelen. Ook leeftijd kan een effect 
hebben op de beleving en waardering van het platteland. Met leeftijd neemt de 
ervaring toe, wat weer invloed zal hebben op de opvattingen en de waardering (zie 
ook § 5.5). Ouderen hebben vaak een meer geromantiseerd of idyllisch beeld van 
het platteland. Daarbij geldt dat geografische identiteiten en ook de gevoelens over 
het platteland zijn ontwikkeld in de jeugdjaren en dat deze bijgevolg uiteenlopen bij 
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verschillende bevolkingsgroepen (Muili en Rusanen 2003; Bjarnason en Thorlinds-
son 2006).

Dit hoofdstuk gaat over hoe Nederlanders het platteland van Nederland waar-
deren en welke percepties en opvattingen ze hebben over kenmerken van en ont-
wikkelingen op het platteland. De percepties en opvattingen vallen uiteen in drie 
dimensies: de fysieke ruimte en de inrichting daarvan (landschap), het functionele 
gebruik voor bijvoorbeeld de landbouw en recreatie, en het sociale systeem van 
mensen, instituties en organisaties. De volgende vragen staan hier centraal. Hoe 
waarderen Nederlanders het landschap en wat zijn de meningen over de ontwikke-
lingen die zich daarin afspelen? Welke opvatting hebben Nederlanders over de func-
ties van het platteland en hoe kijken ze aan tegen bepaalde functieveranderingen? 
Hoe beoordelen Nederlanders het sociale leven op het platteland? Welke kenmerken 
vinden ze van toepassing op het sociale leven en hoe staan ze tegenover bepaalde 
sociaal-culturele ontwikkelingen?

Omdat we willen dat de respondenten in dit hoofdstuk een zo eenduidig moge-
lijke definitie van het platteland voor ogen hebben, is er bij aanvang van de vragen 
een omschrijving gegeven (bijlage B6.1a, te vinden via www.scp.nl bij het desbetref-
fende rapport).

In paragraaf 6.2 zijn de waardering voor en opvattingen over het landschap en 
de ontwikkelingen die daar plaatsvinden beschreven. Paragraaf 6.3 gaat in op het 
gebruik van het platteland en paragraaf 6.4 behandelt de percepties over het sociale 
leven. In elke dimensie is gekeken naar verschillen tussen stedelingen en plattelan-
ders, de woonachtergrond en leeftijd. In paragraaf 6.5 komt de samenhang tussen 
deze drie dimensies aan bod, waarbij meerdere achtergrondkenmerken worden 
meegenomen in de analyse. Paragraaf 6.6 geeft de synthese.

6.2 Het landschap

Het Nederlandse landschap en het Nederlandse platteland kennen vele gezichten. 
De waardering en betekenis van het landschap veranderen ook voortdurend, wisse-
lend tussen utilitair, arcadisch en natuurgericht (rlg 2002; Van der Ziel 2003). Waar 
na de Tweede Wereldoorlog de nadruk vooral lag op een utilitaire benadering van 
het platteland, is er nu een verschuiving gaande naar een sterke waardering voor het 
kleinschalig traditionele, arcadische landschap en natuur (rlg 2002: 53; Daalhuizen 
et al. 2008).

De aantrekkelijkheid van het Nederlandse landschap is een essentieel onderdeel 
van het huidige beleid. Het ministerie van vrom (2005) geeft in de Nota Ruimte aan 
te streven naar een toenemende aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, 
bezoekers en ondernemers. Centraal staan behoud en versterking van landschap-
pen en identiteit (vrom 2005; lnv 2006). Het ministerie van lnv (2004) besteedt 
nadrukkelijk aandacht aan het platteland als landschap (o.a. generiek landschaps-
beleid en de Nationale Landschappen). In zijn agenda Vitaal Platteland stelt het 
ministerie onder meer dat ‘de vitaliteit van een gebied wordt bepaald door een 
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 bloeiende economie, goede woonomstandigheden, een levendige sociale structuur 
en een sterke identiteit, een gezond functionerend ecosysteem en een aantrek-
kelijk landschap’ (lnv 2004: 3). De vraag is hoe het platteland als landschap door 
de Nederlanders wordt gewaardeerd? Welke landschappelijke kenmerken vinden 
Nederlanders dat het platteland beslist moet hebben? Wat is hun mening over enkele 
landschappelijke ontwikkelingen?

6.2.1 Het landschap gewaardeerd
De Nederlandse bevolking geeft het platteland als landschap een gemiddeld rapport-
cijfer van 7,4. Iets meer dan 2% van de respondenten geeft het landschap zelfs een 10 
en slechts 3% geeft een onvoldoende. Het gemiddelde van 7,4 komt sterk overeen met 
de 7,3 die Crommentuijn et al. (2007) vonden in een onderzoek naar de waardering 
van het Nederlandse landschap. De vraag is nu of er verschillen in waarderingen naar 
achtergrondkenmerken zijn geconstateerd?

Er is geen significant verschil in waardering van het platteland als landschap 
tussen stedelingen en plattelanders. Ook de woonhistorie laat geen duidelijk verschil 
in waardering zien. Er zijn wel nadrukkelijk verschillen tussen de leeftijdscatego-
rieën. Jongeren waarderen het landschap beduidend minder dan ouderen. Zo geven 
jongeren van 15–19 jaar het landschap op het platteland een 6,9 gemiddeld, terwijl 
senioren van 55 jaar en ouder gemiddeld een 7,6 geven (bijlage B6.1b).

De hogere waardering van het landschap door ouderen heeft wellicht te maken 
met een nostalgisch beeld dat ouderen van het platteland hebben. Dat jongeren een 
lagere waardering hebben voor Nederlandse landschappen, met in het bijzonder het 
platteland, komt overeen met eerder onderzoek (Haartsen 2002; Heins 2002; Buijs en 
De Vries 2005; Crommentuijn et al. 2007). Zo valt in het onderzoek van Buijs en De 
Vries (2006) op dat het draagvlak voor bescherming van met name het cultuurland-
schap ofwel een agrarische landschap onder jongeren erg klein is. Mogelijk zijn de 
beperkte kennis over het type landschap, minder binding, de geringe beschikbare 
vrije tijd en de lagere bezoekfrequentie hier eveneens van invloed (Mommaas 2000; 
Crommentuijn et al. 2007).

6.2.2 Karakteristiek
Voor acht landschappelijke kenmerken, vooral behorend bij het Nederlandse weide-
landschap is gevraagd in hoeverre Nederlanders het belangrijk vinden of het plat-
teland deze heeft. Hieruit blijkt dat hoofdzakelijk de karakteristieke of traditioneel 
agrarische kenmerken, zoals weilanden en akkers, de openheid van het landschap, 
koeien en boerderijen voor de Nederlanders uitermate belangrijk zijn (zie figuur 6.1). 
Dit zijn overigens ook de beelden die overheersen wanneer zij het platteland 
omschrijven (§ 5.2). Stallen en paarden in het landschap zijn eveneens van belang, 
hoewel men hier iets vaker onverschillig over is; rond de 10% van de Nederlanders 
vindt deze aspecten niet belangrijk.
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Figuur 6.1
Belang van landschapskenmerken voor het platteland (in procenten)
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Opvallend is dat bijna de helft van alle Nederlanders de windmolens en kassen als 
(helemaal) niet belangrijk voor het platteland als landschap zien (figuur 6.1). De 
kassen, en in mindere mate de windmolens, worden ook wel beschouwd als storende 
elementen in het landschap (Schöne 2007; mnp 2006, 2007a). Kennelijk passen ze 
dus ook minder in het geromantiseerde beeld van het platteland dat veel Nederlan-
ders lijken te hebben. Toch zijn ze in sommige delen van Nederland beeldbepalend. 
Het Westland bijvoorbeeld is het kassengebied bij uitstek. Windmolens aan de 
horizon zijn in de polders, in Zeeland, Friesland, Groningen en in de kop van Noord-
Holland ook zeker geen uitzondering (vrom 2008; mnp 2007b).

Meer dan stedelingen vinden plattelanders windmolens en kassen (helemaal) niet 
belangrijk voor het platteland. Ook stallen zijn minder belangrijk voor plattelanders 
dan voor stedelingen. Het valt dus op dat plattelanders vooral bouwsels die lokaal 
beeldbepalend zijn en van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de directe woon- 
en leefomgeving duidelijk verschillend beoordelen.

Ook de woonhistorie laat verschillen in de beleving zien. Zowel de oorspronke-
lijke stedelingen als de oorspronkelijke plattelanders zien de kassen meer als (heel 
erg) belangrijk landschapskenmerk (bijlage B6.2). Ongeveer de helft van de quasi-
plattelanders en de quasi-stedelingen vindt dat kassen juist (helemaal) niet belang-
rijk zijn. Overigens zien we dat meer dan 50% van de quasi-plattelanders vindt dat 
de windmolens voor energiewinning (helemaal) niet belangrijk zijn als landschaps-
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kenmerk. Mensen die uit de stad naar het platteland zijn gekomen (de nieuwkomers) 
stellen dan ook veelal de woonfunctie en het woonmilieu, zoals rust, ruimte en 
authenticiteit, voorop (Overbeek et al. 2007; Heins 2002). Wellicht beschouwen zij 
windturbines en kassen dan ook eerder als een storend element (in de beleving van 
ruimte maar ook als het gaat om bijvoorbeeld geluidhinder) dat van invloed is op de 
kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving.

Tabel 6.1
Belang van landschapskenmerken voor platteland, stedelingen en plattelanders (in procenten)

(heel erg) belangrijk (helemaal) niet belangrijk

stedelingen plattelanders stedelingen plattelanders

boerderijen 96,6 98,1 2,2 1,5**

stallen 87,8 82,8 8,6 13,2**

windmolens 40,6 40,0 46,7 50,7**

kassen 41,0 40,4 46,7 51* 

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 in bivariate analyse (chi-kwadraat).

Bron: SCp (nop’07)

Als we kijken naar verschillen tussen leeftijdsgroepen, valt in eerste instantie op dat 
bijna 40% van de jongeren van 15 tot 19 jaar de stallen en paarden in het landschap 
(helemaal) niet belangrijk vindt voor het platteland (bijlage B6.2). Daartegenover 
zien we dat jongere respondenten (15-34 jaar) meer dan de overige leeftijdscatego-
rieën vinden dat windmolens voor energiewinning en kassen (heel erg) belangrijk 
zijn (ruim 48%). Dat jongeren deze ‘modernere’ voorzieningen belangrijk vinden is 
niet verrassend. Zij zijn immers opgegroeid in een periode waar deze landschapsken-
merken van toenemende invloed werden op het aanzien van het buitengebied.

6.2.3 Veranderingen
Diverse landschappelijke ontwikkelingen op het platteland staan sterk ter discus-
sie. Zo laten melkveehouders hun koeien steeds minder vaak buiten grazen, wat 
discussie oplevert over dierenwelzijn en voedselkwaliteit, maar ook over het land-
schap. Het plaatje van groene weiden met grazende zwart-witte koeien wordt zo 
identiteitbepalend gevonden dat het een punt is op de beleidsagenda’s van lokale 
en provinciale overheden. Een andere ontwikkeling is dat vrijkomende agrarische 
percelen en gebouwen in het buitengebied steeds vaker een nieuwe bestemming 
krijgen. We denken dan aan woningbouw, recreatie (camping, hostel, vakantiepark), 
nieuwe natuur en bedrijvigheid. De vraag is wat Nederlanders van deze ontwikke-
lingen vinden. Enkele ontwikkelingen zijn daarom in de vorm van stellingen aan de 
respondenten voorgelegd.
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Figuur 6.2
oordeel over mogelijke landschappelijke ontwikkelingen (in procenten)
Figuur 6.2
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Nagenoeg alle Nederlanders vinden het een negatieve ontwikkeling dat koeien steeds 
minder buiten grazen (Frerichs en De Wijs 2001). Dat Nederlanders over het alge-
meen nogal behoudend zijn in hun denken over het landschap blijkt uit de reacties 
op stellingen over ‘nieuwe’ activiteiten die het groene en agrarische landschap een 
ander aanzien geven. Acht op de tien Nederlanders beoordelen de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen en woningen op agrarische gronden als (zeer) negatief. Deson-
danks wordt in de praktijk voor de aanleg van nieuwe bouwterreinen nog steeds land 
afgesnoept van agrarisch gebied (rlg 2002; mnp 2007b; lei 2007; Daalhuizen et al. 
2008).

Gezien de weerstand tegen het opofferen van agrarisch gebied is het opmerkelijk 
dat de meeste Nederlanders overwegend positief zijn over de aanleg van natuur op 
agrarisch grondgebied: slechts 22% oordeelt (zeer) negatief. Ook beoordeelt een 
grote meerderheid (82%) het teruggeven van de natuurlijke loop aan rivieren (zeer) 
positief. Hoewel Nederlanders dus vaak negatief aankijken tegen de ontwikkeling 
van woningen en bedrijventerreinen op agrarische gronden, zijn er minder bezwaren 
tegen een functieverandering waarbij het landschap een ‘groen’ aanzien houdt.

We zien dat stedelingen en plattelandsbewoners op enkele punten verschillen in 
hun opvattingen over landschappelijke ontwikkelingen (bijlage B6.3). Zo staan ste-
delingen iets positiever tegenover de aanleg van nieuwe natuur op landbouwgronden 
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dan plattelanders. Met name de (voormalige) agrariërs (ruim 40%) geven aan dat zij 
de ontwikkeling van natuur op agrarisch land over het algemeen als een (zeer) nega-
tieve ontwikkeling zien (bijlage B6.4). Hoewel er dus wel degelijk een breed maat-
schappelijk draagvlak is voor de ontwikkeling van natuurgebieden op agrarisch land 
en de reconstructie van de natuurlijke loop van rivieren, roepen deze ontwikkelingen 
nog wel weerstand op. Vooral als goede vruchtbare landbouwgrond moet plaatsma-
ken voor water of nieuwe natuur, is er volop discussie (De Regt 2003; rlg 2008).

Over de komst van paarden en maneges zijn stedelingen eveneens positiever. Zij 
staan daarentegen iets negatiever dan plattelanders tegenover nieuwbouw wanneer 
dat de dorpen een ander aanzien geeft; circa 69% van de stedelingen beoordeelt deze 
stelling (zeer) negatief tegenover 61% van de plattelanders.

Ten slotte zien we enkele verschillen naar leeftijd. Vanaf 45 jaar en ouder is men 
significant vaker van mening dat nieuwbouw die het aanzicht van dorpen verandert 
een (zeer) negatieve ontwikkeling is (zie figuur 6.3). Ouderen vinden de aanleg van 
natuur op agrarisch land een meer negatieve ontwikkeling, wat wellicht is toe te 
schrijven aan hun grotere waardering voor agrarische cultuurlandschappen (Buijs 
en De Vries 2006). Ook opvallend is dat vooral de jongere leeftijdscategorieën (zeer) 
negatief oordelen over de aanleg van bedrijventerrein in agrarisch gebied, terwijl 
ouderen vaker neutraal zijn (zie bijlage B6.4).

Figuur 6.3
nederlanders die de verandering een (zeer) negatieve ontwikkeling vinden naar leeftijd 
(in procenten)
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6.3 De gebruiksfunctie

Ofschoon het platteland van Nederland vooral geassocieerd wordt met agrarische 
activiteiten (§ 5.2) heeft het nog altijd een sterk multifunctioneel karakter. Functies 
als recreatie en toerisme, wonen, natuurontwikkeling, energieproductie en water-
berging horen ook van oudsher bij het platteland, en nemen onder invloed van de 
huidige plattelandsvernieuwing initiatieven weer in belangstelling toe

Het ministerie van lnv stelt als opgave voor het platteland ‘het op samen-
hangende wijze combineren van een duurzame en concurrerende landbouw, een 
vitale natuur, een vertrouwd platteland en een duurzaam beheer en gebruik van 
water met de wensen van de burger op het gebied van wonen, werken en vrije tijd’ 
(lnv 2004: 12). Het platteland dient ruimte te bieden aan een scala aan functies. De 
vraag is hoe de Nederlanders tegen de verschillende gebruiksfuncties op het platte-
land aan kijken.

6.3.1 Karakteristiek
De deelnemers aan dit onderzoek is gevraagd naar hun mening over verschillende 
gebruiksfuncties.1 Uit figuur 6.4 blijkt allereerst dat de meest traditionele functie 
van het platteland, de productie van voedsel (en bloemen en bloembollen), vooral 
(heel erg) belangrijk wordt gevonden. Dit komt overeen met het beeld dat de meeste 
Nederlanders hebben van een platteland dat gedomineerd wordt door agrarische 
activiteiten (§ 5.2 en § 5.3). Ook uit eerder onderzoek blijkt dat drie op de vier 
Nederlanders trots is op de Nederlandse landbouw (Frerichs en De Wijs 2001) en 
dat Nederlanders veel waarde hechten aan de agrarische sector (tns nipo 2007). 
Volgens de enquêteresultaten van Fransen (2005) vinden Nederlanders dat ‘boeren in 
Nederland nodig zijn’.

Naast voedselproductie is volgens de Nederlanders natuurontwikkeling, wonen 
en werkgelegenheid (heel erg) belangrijk voor het platteland. Economische bedrij-
vigheid op bedrijventerreinen en de energieproductie door windmolens vinden ze 
nauwelijks belangrijke gebruiksfuncties. De windmolens zijn dus minder belangrijk 
als landschapskenmerk (§ 6.2) en als gebruiksfunctie. Toch zien we dat er in het lan-
delijk gebied een groot aantal windmolens is bijgekomen en het aandeel elektriciteit 
uit windenergie moet de komende jaren nog verder omhoog (vrom 2008). 

Dat economische bedrijvigheid op bedrijventerreinen minder belangrijk wordt 
gevonden is eveneens opmerkelijk. Het buitengebied is dan wel zeer geschikt als 
kraamkamer voor kleinschalige en lokale bedrijvigheid, maar voor bedrijvigheid met 
een grotere omvang (en werkgelegenheid) is het regionale bedrijventerrein juist meer 
passend (ser 2005).

In hoofdstuk 4 beschreven we al dat recreatie en toerisme op het platteland een 
groeimarkt lijken te vormen en door de overheid als belangrijke economische pijlers 
van het platteland worden gezien. Opmerkelijk is dan ook dat een aanzienlijk percen-
tage Nederlanders de recreatieve functie (hier meegenomen als de kenmerken vakan-
tiegebied en dagrecreatie) van het platteland weinig belangrijk vindt: bijna 30% vindt 
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dat het platteland als vakantiegebied (helemaal) niet belangrijk is en ruim 22% denkt 
hetzelfde over dagrecreatie op het platteland.

Figuur 6.4
Het belang van gebruiksfuncties voor het platteland (in procenten)
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We zien enkele opmerkelijke verschillen tussen stedelingen en plattelandsbewoners 
(zie tabel 6.2). Bijna de helft van de plattelanders is van mening dat economische 
bedrijvigheid op bedrijventerreinen (heel erg) belangrijk is als gebruiksfunctie, 
tegenover circa een derde van de stedelingen. Ook vinden plattelanders de functies 
werkgelegenheid en wonen in een landelijke omgeving belangrijker. Hoe stede lijker 
iemand woont, hoe minder belangrijk deze aspecten worden gevonden voor het 
platteland (bijlage B6.5). Opnieuw wordt bevestigd dat het platteland voor de plat-
telanders meer is dan natuur en voedselproductie. Zij vinden het vanzelfsprekend 
belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is en dat er betaalbare woningen zijn. 
Natuur is wellicht vooral van belang voor stedelingen, die als outsiders het platteland 
zien als een plaats waar ze af en toe een bezoekje aan brengen.
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Met name de oorspronkelijke stedelingen (ruim 80%) vinden de productie van bloe-
men en bloembollen (heel erg) belangrijk (bijlage B6.6). Niet geheel verrassend zien 
we ook dat hoofdzakelijk de oorspronkelijke plattelanders werkgelegenheid (86%) en 
economische bedrijvigheid op bedrijventerreinen (48%) erg belangrijk vinden.

Tabel 6.2
Belang van gebruiksfuncties, stedelingen en plattelanders (in procenten)

(heel erg) belangrijk (helemaal) niet belangrijk

 stedelingen plattelanders  stedelingen plattelanders

natuurontwikkeling 94,4 91,9 1,9 4,3***

wonen in een landelijke omgeving 76,6 86,8 13,7 8,7***

werkgelegenheid 75,1 81,8 15,0 10,7***

economische bedrijvigheid op bedrijventerreinen 31,7 46,1 52,4 42,8***

Significantieniveaus: *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chi-kwadraat).

Bron: SCp (nop’07)

Leeftijd speelt toch vooral een rol als er gekeken wordt naar de recreatieve functies 
(dagrecreatie en vakantiegebied) van het platteland. In de jongere leeftijdscatego-
rieën vindt men dagrecreatie (helemaal) niet belangrijk als gebruiksfunctie van het 
platteland (40% van de 15-19-jarigen en 29% van de 20-34-jarigen). Dat het platteland 
als vakantiegebied belangrijker is voor ouderen (zie figuur 6.5) kan wellicht verklaard 
worden doordat ouderen meer vrije tijd en dus meer behoefte aan recreatiegelegen-
heden hebben. Ook zijn ze vaker rust- en ruimtezoekers en hebben ze een hogere 
waardering voor agrarische cultuurlandschappen (Coeterier en De Boer 2001; Buijs 
en De Vries 2005: 56). Ten slotte valt op dat ruim 60% van de 15-34-jarigen de ener-
gieproductie van windmolens (duurzame energie) een belangrijke functie van het 
platteland vindt (figuur 6.6).
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Figuur 6.5
Het belang van bepaalde kenmerken, naar leeftijd (in procenten)
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6.3.2 Veranderingen
Om te zien hoe Nederlanders tegen functieveranderingen op het platteland aan-
kijken, hebben we een aantal stellingen aan de respondenten voorgelegd waaraan 
zij een positief of negatief oordeel konden geven. Over de afname van het aantal 
boerenbedrijven (figuur 6.6) is men hoofdzakelijk negatief. Dit is in lijn met eerdere 
resultaten van deze studie. Positiever is men over de stelling dat steeds meer boeren 
nevenactiviteiten ontwikkelen, zoals kamperen bij de boer of agrarisch natuur-
beheer.

Positief zijn de Nederlanders ook over de opslag van overtollig water op het plat-
teland. Over de ontwikkelingen rond wonen neigen Nederlanders meer naar de 
negatieve kant. Zo denkt bijna de helft van de Nederlanders (zeer) negatief over de 
stelling dat het platteland steeds belangrijker wordt als woongebied. Bijna 30% van 
de Nederlanders heeft daar geen mening over. Ook beoordeelt meer dan de helft van 
de Nederlanders de toenemende permanente bewoning van recreatiewoningen als 
(zeer) negatief.

We hebben gekeken naar de verschillen in percepties tussen stedelingen en platte-
landers. We zien dat plattelanders iets meer negatief of neutraal denken over ruimte 
bieden voor de opslag van overtollig water: 36% versus 30% van de stedelingen 
(bijlage B6.7). Overigens hebben we ook gekeken naar de verschillen tussen boeren 
en burgers; 34% van de boeren staat hier (zeer) negatief tegenover versus slechts 
13% van de burgers (bijlage B6.8). Bovendien neemt met de afname van de stedelijk-
heidsgraad dit negatieve oordeel toe. Met andere woorden: plattelanders woonachtig 
in het niet-stedelijke platteland vinden de opslag van overtollig water negatiever 
dan plattelanders die in het weinig stedelijke gebied wonen (bijlage B6.9). Het zijn 
dan ook voornamelijk de bewoners van de niet-stedelijke gebieden en de boeren die 
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geconfronteerd worden met de gevolgen van de opslag van overtollig water op het 
platteland (mnp 2005).

Figuur 6.6
opvattingen over mogelijke ontwikkelingen in gebruiksfuncties van het platteland (in procenten)
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Ook bij leeftijd is er slechts een enkel significant verschil gevonden (bijlage B6.9). In 
de hogere leeftijdscategorieën (≥ 55 jaar) wordt de opslag van overtollig water op het 
platteland bijvoorbeeld meer als een (zeer) negatieve ontwikkeling beschouwd (rond 
de 18%) dan in de lagere leeftijdscategorieën. Ook zijn vooral de jongeren minder 
negatief over de ontwikkeling dat boeren steeds meer naar nevenactiviteiten zoeken; 
ruim 5% van de jongeren tegenover ruim 15% gemiddeld.

We zien dat stedelingen negatiever denken dan plattelanders over een platteland 
dat meer dienst zal doen als woongebied. Toch wil bijna 90% van de verhuisgeneigde 
stedelingen naar een woonmilieu met plattelandskenmerken verhuizen. Twee op 
de tien van deze stedelingen wil zelfs naar het ‘echte’ platteland en niet naar een 
‘pseudo’-platteland in een stedelijke woonomgeving (Heins 2002).
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Ook over de stelling dat het platteland economisch belangrijker wordt door de bouw 
van bedrijventerreinen zien we verschil in opvattingen. Meer stedelingen (ruim 70%) 
dan plattelandsbewoners (62%) vinden dit (zeer) negatief. Dit sluit aan op de con-
statering in paragraaf 6.3.1 dat met name stedelingen economische bedrijvigheid op 
bedrijventerreinen minder belangrijk vinden als gebruiksfunctie van het platteland.

6.4 Het sociale leven

Van oudsher staat de plattelandsgemeenschap bekend als een samenleving waar 
mensen nauw bij elkaar betrokken zijn, veel voor elkaar over hebben en elkaar als 
vanzelfsprekend ondersteunen. Naast de veranderingen in het landschap en de func-
ties van het platteland, verandert ook het sociale leven op het platteland. Verhalen 
van plattelandsbewoners wijzen hierop (Simon et al. 2007). Enerzijds is er meer 
ruimte voor individuele keuzevrijheid en zijn de sociale banden losser en selectie-
ver. Anderzijds kennen plattelandsbewoners aan de hun omringende gemeenschap 
kenmerken toe die doen denken aan de hechte, traditionele dorpssamenleving van 
weleer. Het lijkt er dan ook op dat de samenleving op het platteland steeds meer de 
vrijheid biedt van de stedelijke samenleving, terwijl de betrokkenheid en de overzich-
telijkheid van de dorpssamenleving stand houdt. 

In deze paragraaf kijken we naar de ideeën en opvattingen van Nederlanders, en 
plattelanders in het bijzonder, over het sociale leven op het platteland. De volgende 
vragen staan centraal. Hoe beoordelen Nederlanders het sociale leven op het platte-
land? Welke sociale kenmerken vinden ze van toepassing voor het platteland en hoe 
staan ze tegenover bepaalde sociaal-culturele ontwikkelingen?

6.4.1 Karakteristiek
Van alle Nederlanders oordeelt 82% (zeer) positief over het sociale leven op het plat-
teland (tabel 6.3). Plattelandsbewoners zijn bijzonder positief, stedelingen hebben 
relatief vaak een neutraal oordeel, wellicht omdat ze niet of nauwelijks bekend zijn 
met het sociale leven op het platteland. Ook blijkt er een significant verband tussen 
de stedelijkheid en het oordeel over het sociale leven; naarmate mensen stedelijker 
wonen, denken ze minder positief over het sociale leven op het platteland (bijlage 
B6.10). Wat betreft de woonhistorie valt op dat met name de oorspronkelijke platte-
landers meer positief oordelen over het sociale leven op het platteland. De quasi- en 
oorspronkelijke stedelingen hebben duidelijk vaker een neutraal oordeel. Wanneer 
leeftijd wordt meegenomen zien we dat een kleiner aandeel jongeren (15-19) positief 
is over het sociale leven (ruim 71%) en een relatief groot deel uitgesproken negatief is 
(ruim 15%).



106 Opvattingen en percepties over het platteland 

Tabel 6.3
Het oordeel over het sociale leven op het platteland (in procenten)***

Nederland stedelingen plattelanders

(heel erg) positief 82,5 79,3 87,9

neutraal 11,8 14,1 7,8

(heel erg) negatief 5,7 6,6 4,2

Significantieniveaus: *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chi-kwadraat).

Bron: SCp (nop’07)

Welke kenmerken Nederlanders van toepassing vinden op het sociale leven op het 
platteland is onderzocht voor zes sociale kenmerken die een belangrijk gesprekspunt 
bleken in de verhalen van plattelandsbewoners (Simon et al. 2007). Nederlanders 
zien de plattelandssamenleving als een gemoedelijke, hechte en veilige gemeen-
schap met onderling vertrouwen maar ook sterke sociale controle (figuur 6.7). Er zijn 
slechts enkele verschillen in opvattingen tussen plattelanders en stedelingen gevon-
den. Meer dan de plattelanders zelf vinden stedelingen dat het geloof als kenmerk 
van het sociale leven op het platteland van toepassing is (zie tabel 6.4). Ook vindt 
86% van de plattelanders dat het platteland een veilige woonomgeving is, tegen 78% 
van de stedelingen. Overigens vinden plattelandsbewoners uit de weinig stedelijke 
gebieden dit weer minder van toepassing dan de bewoners van de niet-stedelijke 
gebieden (bijlage B6.11). Hier is dan ook mogelijk sprake van verschil in perspectief 
tussen insiders en outsiders.

De woonhistorie laat slechts enkele verschillen in percepties van de kenmerken 
zien. Ofschoon de meerderheid van de quasi-plattelanders vindt dat er op het plat-
teland nog een hechte gemeenschap is, zijn zij minder stellig dan bijvoorbeeld de 
oorspronkelijke plattelanders. Vooral de oorspronkelijke plattelanders vinden ook 
nog dat een veilige omgeving van toepassing is op het platteland (bijlage B6.12). 
Oorspronkelijke stedelingen vinden het geloof juist weer meer van toepassing, 
hoewel ook de quasi-stedelingen daar erg sterk van overtuigd zijn. Hier kunnen we 
uit opmaken dat de woonhistorie of bekendheid met het platteland een beperkte rol 
spelen in de percepties van het sociale leven.

Bij de verschillen naar leeftijd valt direct op dat jongeren (15-19 jaar) veelal vinden 
dat sociale controle (helemaal) geen kenmerk is van het leven op het platteland (ruim 
21% tegenover een gemiddelde van ruim 7%). Ook vinden zij dat gemoedelijkheid 
minder van toepassing is op het platteland (bijlage B6.12).
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Figuur 6.7
Toepasselijkheid van verschillende sociale kenmerken op het platteland (in procenten)
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Tabel 6.4
Toepasselijkheid van sociaal-culturele kenmerken voor het platteland, stedelingen en 
plattelanders (in procenten)

(helemaal) van toepassing (helemaal) niet van toepassing

stedelingen plattelanders stedelingen plattelanders

gemoedelijkheid 90,8 91,6 4,0 3,3***

het geloof 72,1 65,7 15,3 21,4***

een hechte gemeenschap 85,6 81,5 0,1 9,3***

een veilige omgeving 78,1 86,1 10,8 6,0***

Significantieniveau: *** = p < 0,001 in bivariate analyse (chi-kwadraat).

Bron: SCp (nop’07)
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6.4.2 Veranderingen
Het sociale leven op het platteland is onderhevig aan veranderingen. Een aantal 
(vermeende) ontwikkelingen is in stellingen voorgelegd aan de deelnemers van dit 
onderzoek.

Figuur 6.8
opvattingen over mogelijke sociaal-culturele ontwikkelingen op het platteland (in procenten)
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Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt het afnemende voorzieningenni-
veau (zeer) negatief (figuur 6.8). Ze vinden het dan ook positief wanneer de overheid 
meer subsidie geeft om dit voorzieningenniveau op peil te houden. Ook alle overige 
ontwikkelingen worden nauwelijks gezien als positief. Wel valt op dat circa een 
kwart een neutrale mening heeft over de vermeende ontwikkelingen dat plattelands-
bewoners elkaar steeds minder kennen, dat oude tradities geen stand houden en dat 
plattelanders zich steeds minder vaak inzetten als vrijwilliger.

We zien nauwelijks significante verschillen tussen stedelingen en plattelanders, 
behalve over de opvatting dat er steeds minder vrijwilligers zijn op het platteland 
(bijlage B6.13). Van de plattelanders vindt ruim 78% dit (zeer) negatief tegenover 74% 
van de stedelingen. Stedelingen staan hier nadrukkelijk meer neutraal tegenover 
(25%). Nederlanders die in de niet-stedelijke gebieden wonen zijn vaker van mening 



109Opvattingen en percepties over het platteland 

dat dit een negatieve ontwikkeling is. Duidelijk is dat met name in de (zeer) stede-
lijke gebieden men hier een meer neutraal oordeel over heeft (bijlage B6.14).

Plattelanders zijn tevens iets vaker negatief over de ontwikkeling dat er steeds 
minder voorzieningen voor eerste levensbehoeften zijn op het platteland. Dit is niet 
verrassend omdat juist de plattelanders gebruik maken van deze voorzieningen. 
Plattelandsbewoners vrezen een vicieuze cirkel: naarmate het voorzieningenniveau 
daalt, wordt het platteland minder aantrekkelijk, waardoor het draagvlak voor de 
voorziening verder afneemt (Simon et al. 2007: 13).

Ook de woonhistorie speelt een rol bij de stelling dat het aantal voorzieningen 
voor eerste levensbehoeften afneemt. Oorspronkelijke plattelanders zijn hier meer 
negatief (bijlage B6.15) en hechten veel waarde aan deze voorzieningen in de directe 
omgeving. De quasi-plattelanders en de stedelingen staan daar vaker neutraal tegen-
over.

In vergelijking met de oorspronkelijke plattelanders oordelen de quasi-plattelan-
ders minder negatief en staan zij meer neutraal tegenover de stelling dat bewoners 
op het platteland steeds minder dingen samen doen. Wellicht hebben de quasi-
plattelanders daar ook minder behoefte aan. De oorspronkelijke plattelanders en de 
quasi-stedelingen zijn weer negatiever over de ontwikkeling dat plattelanders zich 
steeds minder vaak inzetten als vrijwilliger. De conclusie is dat, hoewel niet eendui-
dig, de bekendheid met het platteland hier nadrukkelijk van invloed is.

In de verschillen naar leeftijd valt op dat met name de jongere populatie (15-19 en 
20-34 jaar) minder negatief is en vaak geen mening heeft over de stelling dat bewo-
ners op het platteland zich minder vaak inzetten als vrijwilliger (figuur 6.9). Wellicht 
is dit te verklaren doordat ouderen vaker vrijwilligerswerk doen (Dekker et al. 2007; 
Broese van Groenou et al. 2006; cbs 2004). Er zijn ook verschillen over de stelling 
dat oude tradities en gebruiken op het platteland geen stand houden. Jongeren (15-19 
jaar) vinden dit een minder negatieve ontwikkeling dan met name ouderen. Ouderen 
vinden de oude tradities en gebruiken wellicht ook meer belangrijk dan de jongeren.
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Figuur 6.9
Mensen die de stelling beoordelen als een (zeer) negatieve ontwikkeling, naar leeftijd 
(in procenten)
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6.5 Dimensies binnen plattelandsontwikkeling

We hebben de percepties en opvattingen van Nederlanders gebundeld. Via een 
factoranalyse is allereerst bekeken of er overkoepelende patronen zijn tussen de drie 
categorieën percepties, de ruimte, de gebruiksfunctie en het sociale leven.2 Van de 
acht gevonden dimensies zijn er zes hier beschreven (bijlage B6.16).3

De eerste dimensie is verstedelijking. Hier zijn hoofdzakelijk stellingen over de 
ruimtelijk en economische ontwikkeling van het platteland, zoals de ontwikkeling 
van agrarisch land naar woongebied en de aanleg van bedrijventerreinen meegeno-
men. Nederlanders hebben dit over het algemeen negatief tot zeer negatief beoor-
deeld.

De tweede dimensie is de verbrokkeling van het sociale leven. Mensen die vinden 
dat het een (zeer) negatieve ontwikkeling is dat bewoners op het platteland steeds 
minder dingen samen doen, zijn dikwijls ook negatief over de stelling dat plattelan-
ders elkaar minder vaak helpen, minder van elkaar af weten en zich minder inzetten 
als vrijwilliger.

De derde dimensie is het traditioneel agrarische landschap. Respondenten die boer-
derijen op het platteland belangrijk vinden, hechten vaak ook (sterk) aan koeien, 
weilanden en akkers, paarden en de openheid van het landschap.

De vierde dimensie is natuur en water. Wie positief is over de aanleg van natuur-
gebieden op agrarisch land, is vaak ook positief over herstel van de natuurlijke loop 
van rivieren en meer opslag van water op het platteland. Deze mensen vinden vaak 
ook natuurontwikkeling een belangrijke gebruiksfunctie van het platteland.
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De vijfde dimensie is energie en glastuinbouw. Hier gaat het om de nieuwere functies 
van het platteland, zoals windturbines en kassen, die een sterk visueel effect hebben. 
Hoewel niet geheel overtuigend worden deze toch vooral als niet belangrijk gezien 
voor het platteland als landschap of als gebruiksfunctie.

De laatste dimensie is recreatie. Mensen die vinden dat dagrecreatie en vakantie-
gebied als gebruiksfuncties belangrijk zijn voor het platteland, zijn ook positief over 
agrotoerisme.

De verwachting is dat persoonlijke kenmerken of relaties met het platteland van 
invloed zijn op de wijze waarop er tegen bepaalde ontwikkelingen wordt aangeke-
ken.4 Via multivariate analyses zijn de zes dimensies geanalyseerd op woonhisto-
rie, bezoekfrequentie, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en boer of burger zijn 
(tabel 6.6, zie ook bijlage B6.17). De dimensies zijn in deze paragraaf opgesplitst naar 
de sterkste antwoordcategorieën (negatief/positief, belangrijk/niet belangrijk) en de 
sterkte van de Cronbach’s alpha (bijlage B1.16).

Verstedelijking en verbrokkeling van het sociale leven
Nederlanders zijn vooral negatief over de verstedelijking van het landschap en de 
 verbrokkeling van het sociale leven. In het oordeel over de verstedelijking zijn de 
plattelanders minder negatief dan de stedelingen. Dit komt overeen met de ver-
wachting dat plattelanders werkgelegenheid en wonen in een landelijke omgeving 
belangrijker vinden dan stedelingen (zie § 6.2.2 en § 6.3.1). Hoewel er dus sprake is 
van verstedelijking van het platteland (mnp 2006), is het belang om te kunnen blij-
ven wonen en werken op het platteland voor de plattelanders nog groot.

De oorspronkelijke plattelanders zijn negatiever over de vermeende afkalving 
van het sociale leven dan de oorspronkelijke stedelingen. Dit is niet verrassend, 
omdat deze veranderingen directe gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van de 
plattelandsbewoners. Opvallend is wel dat quasi-plattelanders veel minder negatief 
zijn dan de oorspronkelijke plattelanders. Wellicht komt dit doordat nieuwkomers 
veel waarde hechten aan de kwaliteit van de woonomgeving en het sociale leven 
een ondergeschikte rol speelt. Ook zien we dat quasi-stedelingen meer negatief 
zijn. Hoewel hiervoor geen concrete verklaring is gevonden, bestaat het vermoeden 
dat bekendheid en wellicht leeftijd hier een rol spelen. Zo valt op dat met het ouder 
worden bijvoorbeeld ook het negatieve oordeel over de verbrokkeling van het sociale 
leven toeneemt. Ouderen vinden de sociaal-culturele waarden (als bijvoorbeeld vei-
ligheid en tradities) dan ook erg belangrijk en hebben het sociale leven hoog gewaar-
deerd (Haartsen 2002; Heins 2002).

Ten slotte zien we dat de middel en lager opgeleiden minder negatief zijn over de 
verstedelijking van het platteland. Mensen die het platteland vaker bezoeken zijn 
juist weer negatiever over de voortschrijdende verstedelijking van het platteland. Ook 
dit is geen opvallend resultaat, want vanzelfsprekend zullen de mensen die in hun 
vrije tijd het platteland bezoeken er niet per se belang bij hebben dat er bedrijven-
terreinen worden aangelegd of dat er woningen worden gebouwd. Zij hebben meer 
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belang bij behoud van kwaliteiten die het platteland als recreatiegebied aantrekkelijk 
maken, zoals rust en stilte, natuur en de openheid van het landschap.

Agrarisch landschap, water en natuur
Nederlanders vinden in ruime meerderheid de traditioneel agrarische landschaps-
kenmerken (boerderijen, koeien, weilanden en akkers) belangrijk voor het plat-
teland. Dat koeien langzaam maar zeker uit het Nederlandse landschapsbeeld 
verdwijnen zien ze dan ook als een zeer negatieve ontwikkeling.

Over ontwikkelingen waarbij water en natuur meer ruimte krijgen zijn Nederlan-
ders over het algemeen weer positief. De oorspronkelijke plattelanders vinden dit 
echter minder positief. In dit onderzoek is geconstateerd dat hoofdzakelijk bewo-
ners van niet-stedelijke gebieden en boeren dikwijls vinden dat natuurontwikkeling 
en opslag van water minder wenselijke veranderingen zijn (zie § 6.2.3 en § 6.3.2). 
Mensen die in het buitengebied wonen worden dan ook vaak met de negatieve effec-
ten van deze ontwikkelingen, die soms tot ingrijpende veranderingen leiden, gecon-
fronteerd. Over de totstandkoming van nieuwe natuur of over de opslag van water op 
goede, vruchtbare landbouwgrond is dan ook nog volop discussie.

Met name de oorspronkelijke plattelanders vinden de traditioneel agrarische 
landschapskenmerken (zeer) belangrijk. Daarbij valt op dat, als de bezoekfrequentie 
in de vrije tijd toeneemt, het belang van de traditioneel agrarische landschappen ook 
toeneemt en er een meer positief oordeel over natuur en water is.

Ook leeftijd laat een duidelijk patroon zien. Wanneer leeftijd toeneemt, neemt ook 
het belang van de traditionele agrarische kenmerken toe. Dit komt overeen met de 
verwachting dat ouderen een meer idyllisch beeld hebben van het platteland. Echter, 
met het toenemen van de leeftijd wordt het oordeel over de dimensie natuur en water 
minder positief. Ouderen zijn minder positief over de ontwikkeling waarbij het land-
schap nog wel steeds ‘groen’ blijft. Een mogelijke verklaring is de grotere waarde-
ring voor het agrarische (cultuur)landschap van ouderen en het kleinere belang dat 
jongeren hechten aan de bescherming van het cultuurlandschap. 

Opleidingsniveau laat eveneens een verschil zien. Lager opgeleiden vinden de tra-
ditioneel agrarische landschapskenmerken belangrijker en zijn minder positief over 
natuur en water dan hoger opgeleiden. Hiervoor zijn geen eenduidige verklaringen 
gevonden. Mogelijk hebben lager opgeleiden, net als ouderen, een sterkere voorkeur 
voor natuur met een hoge graad van menselijke beïnvloeding (Heins 2002; Van der 
Berg 1999). Ook de wetenschap dat de plattelandsbevolking en ouderen over het 
algemeen lager zijn opgeleid geeft wellicht een verklaring.
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Tabel 6.6
Invloed van achtergrondkenmerken op zes dimensies

verstede
lijking
(negatief)

verbrokkeling 
sociale leven
(negatief)

agrarisch  
landschap
(belangrijk)

natuur  
en water
(positief)

energie en  
glastuinbouw
(niet belangrijk)

recreatie
(belangrijk)
(positief)

model 1 

oorspronkelijke  
stedelingen (ref.) . . . . . .

quasi-stedelingen 0,024 0,056* -0,012 -0,010 0,037 -0,016

oorspronkelijke plat-
telanders -0,148*** 0,086** 0,078**  -0,119*** 0,027 -0,013

quasi-plattelanders -0,095** -0,011 0,052 -0,039 0,086** -0.001

model 2

oorspronkelijke  
stedelingen (ref.) . . . . . .

quasi-stedelingen 0,000 0,053 -0.004 -0,022 0,020 -0,020

oorspronkelijke  
plattelanders -0,150*** 0,067* 0.046 -0,096** 0,039 -0,037

quasi-plattelanders -0,133*** -0,003 0,024 -0,059* 0,062* -0.015

bezoekfrequentie 0,081** 0.041 0.099*** 0.088*** -0.008 0.062*

man (ref.) . . . . . .

vrouw 0,037 -0.002 0.096*** -0.041 -0.191*** 0.014

leeftijd -0,019 0.085** 0.087*** -0.090*** 0.114*** 0.091***

hoog opgeleid (ref.) . . . . . .

middel opgeleid -0.102*** 0.034 0.006 -0.091** -0.066* 0.046

laag opgeleid -0.153*** 0.056 0.069* -0.112***  -0.138*** 0.079**

(voormalig) boer of 
tuinder (ref.) . . . . . .

burger -0.021 0.011 0.008 0.143*** 0.000 0.025

Significantieniveau: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,000 in multivariate analyse (lineaire regressie).
De items geven een positieve correlatie ten opzichte van de referentiecategorie; oftewel positief is meer, en negatief is 
minder.

Bron: SCp (nop’07)

Recreatie en energie en glastuinbouw
Een laatste analyse betreft de nieuwere functies van het platteland, namelijk recre-
atie en energie en glastuinbouw. Nederlanders hebben aangegeven dat ze energie 
en glastuinbouw hoofdzakelijk niet belangrijk vinden. Windturbines en kassen 
maken ook vrijwel geen deel uit van de associaties bij het platteland. Vooral de quasi-
plattelanders vinden energie en glastuinbouw minder belangrijk voor het platteland. 
Mogelijk zijn zij eerder geneigd de windturbines en de kassen als storende elemen-
ten in de directe woon- en leefomgeving te zien Deze nieuwere functie kan dan ook 
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in conflict komen met de verwachtingen van mensen als het gaat om wonen (en de 
woonwensen, rust en authenticiteit) op het platteland (Overbeek et al. 2007).

Met het toenemen van de leeftijd neemt de opvatting dat energie en glastuinbouw 
niet belangrijk zijn ook toe. Vooral jongeren zien de windturbines als belangrijk 
kenmerk van het platteland. Zij groeien dan ook op in een samenleving waar men 
zich zeer bewust is van nut en noodzaak van duurzame energie. Met het toenemen 
van leeftijd zien we wel een meer positief oordeel over recreatie. Vooral ouderen, 
die meer vrije tijd hebben en vaak rust en ruimte zoeken, vinden dit belangrijk 
(cbs 2007;  Coeterier en De Boer 2001). Daarbij komt dat ontwikkeling van recreatie-
mogelijkheden misschien gepaard gaat met grotere toegankelijkheid voor ouderen 
(betere wegen, wandelpaden en voorzieningen voor minder validen). Jongeren komen 
daarentegen minder vaak in het buitengebied (Crommentuijn et al. 2007) en zullen 
het platteland minder snel als aantrekkelijk recreatiegebied zien (Buijs 2005). Maar 
ieder wordt ouder en met het oog op de toekomst en de demografische vooruitzich-
ten (meer gezonde en fitte ouderen) is het zeer waarschijnlijk dat de vraag naar rust 
en ruimte en ommetjes maken in de directe woon- en leefomgeving zal toenemen.

Zoals gezegd kunnen functies met elkaar conflicteren. De nieuwere gebruiks-
functies energie en glastuinbouw kunnen bijvoorbeeld in conflict komen met de 
opkomende recreatieve functie. Energie en glastuinbouw zijn namelijk bij toename 
van het bezoek in de vrije tijd steeds minder belangrijk voor het platteland. Terwijl 
de traditioneel agrarische landschapskenmerken en natuur en water juist weer erg 
belangrijk worden bij een toename van de bezoekfrequentie. Recreanten en mensen 
die in hun vrije tijd het platteland bezoeken zien wellicht liever geen kassen of wind-
molens aan de horizon in het gebied waar zij vooralsnog kunnen genieten van de 
rust, de vergezichten en een open en weids landschap.

Evenmin verrast het dat mensen die het platteland vaak bezoeken positief zijn over 
recreatie. Zij maken vanzelfsprekend gebruik van het platteland als recreatiegebied 
en hebben derhalve belang bij de recreatieve ontwikkeling van het landschap. Ook 
valt op dat de lager opgeleiden recreatie dikwijls belangrijker vinden. Wellicht hangt 
dit samen met de constatering dat het opleidingsniveau op het platteland lager ligt 
(Vogels 2006) en dat de bezoekfrequentie in de vrije tijd van plattelandsbewoners 
hoger is. De lager opgeleiden vinden het platteland ook vaker gezellig en levendig 
(Heins 2002: 66). Ten slotte valt op dat voornamelijk de lager opgeleiden aangeven 
energie en glastuinbouw van het platteland belangrijk te vinden. 

6.6 Conclusie

Nederlanders hebben een zeer positief, enigszins behoudend en idyllisch beeld van 
het platteland. Helder is dat Nederlanders zich kunnen identificeren met het platte-
land en sterke gevoelens verbinden aan de ‘kwaliteiten’. Ze hebben een hoge waarde-
ring voor het platteland als landschap. De ruimte, natuur en traditioneel agrarische 
landschapskenmerken zijn hierin belangrijk. Agrarische activiteiten, natuurontwik-
keling en wonen en werken op het platteland worden eveneens van groot belang 
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geacht. Daarbij zijn Nederlanders positief over het sociale leven. Volgens hen is er op 
het platteland nog sprake van een veilige omgeving en een gemoedelijke en hechte 
gemeenschap waarin de mensen elkaar vertrouwen. Ontwikkelingen zoals de verste-
delijking en de afkalving van het sociale leven, die het hier geschetste beeld kunnen 
verstoren, worden vooral negatief beoordeeld.

In eerste instantie lijkt het erop dat met name de plattelanders een meer behou-
dend landschapsbeeld hebben dan de stedelingen. Wat betreft de gebruiksfuncties 
zien we echter dat het platteland voor de plattelanders meer is. Over het ontwikkelen 
van nieuwe natuur op goede, vruchtbare landbouwgrond alsmede de toenemende 
verstedelijking en nieuwere functies zijn er enkele verschillen zichtbaar. Plat-
telandsbewoners vinden het belangrijker dat het platteland zich moderniseert en 
economisch ontwikkelt. Hoewel ook zij natuurlijk liever zien dat het platteland open 
en groen blijft, vinden ze het vanzelfsprekend nog wel belangrijk dat er voldoende 
werkgelegenheid is en dat ze kunnen blijven wonen in een landelijke omgeving.

Concluderend kan gesteld worden dat er vooral overeenstemming bestaat in 
waardering en beleving van het platteland tussen stedelingen en plattelanders. Dit 
wil evenwel nog niet zeggen dat de ervaringswereld van stedelingen en plattelanders 
niet uiteenlopen. Ieder mens ziet en ervaart het platteland op zijn eigen manier (o.a. 
Haartsen 2002; Heins 2002). In dit onderzoek is naast de woonhistorie tevens geke-
ken naar verschillen in perceptie en opvattingen naar leeftijd, bezoekfrequentie in 
de vrije tijd, sekse, opleidingsniveau en het zijn van boer of burger. We zien bijvoor-
beeld dat ouderen het platteland als landschap hoger waarderen en dat zij een meer 
geromantiseerd of idyllisch beeld hebben. Mensen die het platteland vaak bezoeken 
in hun vrije tijd vinden het belangrijker dat het landschap traditioneel agrarische 
landschapskenmerken heeft en ruimte biedt voor waterberging, natuur en recreatie.

De hier gevonden opvattingen en percepties geven indruk van de motivaties voor 
het handelen van mensen op en met betrekking tot het platteland. Dit kan op allerlei 
manieren richting geven aan het praktisch handelen in het streven naar een leef-
baar, vitaal en duurzaam platteland (lnv 2004 en 2007). We zien dat met de maat-
schappelijke ontwikkelingen nieuwere, meer modernere functies (wonen, werken, 
recreatie, natuur, waterberging) en actoren ( natuurbeschermingsorganisaties en 
projectontwikkelaars) meer invloed krijgen op het aanzien van het platteland en haar 
samenleving. Functies kunnen op gespannen voet komen te staan met elkaar en met 
maatschappelijke ontwikkelingen. Wellicht komen bestaande (individuele) waar-
deoordelen over het platteland, en de intrinsieke kwaliteiten van het Nederlandse 
platteland, hierbij onder druk. Duidelijk is dat het platteland niet uitsluitend meer 
het domein is van de plattelanders, maar ‘een collectief goed waar de samenleving 
als geheel verantwoordelijkheid voor draagt’ (De Haan 2006: 2). Het platteland dient 
dan ook steeds meer te worden toegesneden op de activiteiten en behoeften van alle 
Nederlanders (lnv 2004).
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Noten

1 Men kon aangeven hoe belangrijk of onbelangrijk functies zijn voor het platteland. Zo 
wilden we een beeld krijgen van primaire en overige functies met het oog op de econo-
mische vitaliteit van het platteland. In dat geval is het eenduidig dat zaken die mensen 
belangrijk vinden ook positief worden gewaardeerd. Bij nader inzien blijkt een dergelijke 
vraagstelling niet alleen te appelleren aan de beleving van de economisch functionele 
kant van het platteland, maar ook aan het oordeel over de landschappelijke invloed. 
Zeker bij aspecten als windmolens en kassen zijn de functionele en landschappelijke 
dimensies zodanig verweven, dat de interpretatie van antwoorden niet eenduidig is.

2 Een factoranalyse laat het logische verband zien tussen de gevonden percepties en opvat-
tingen over ontwikkelingen.

3 Twee dimensies zijn niet meegenomen omdat de Cronbach’s Alpha te laag zijn en de 
variabelen niet voldoende helder samenvallen om deze mee te nemen in de analyses. 

4 Bij de regressieanalyses is in eerste instantie gekeken of en in hoeverre de kenmerken 
van invloed zijn op de verschillen tussen plattelanders en stedelingen. Hoewel er enkele 
minimale verschillen gevonden zijn, waren ze niet exact te duiden. Daarom doen we daar 
verder geen uitspraken over.
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7 Conclusie en slotbeschouwing

In sociaal en cultureel opzicht heeft het platteland in de drie laatste decennia van de 
vorige eeuw een belangrijke verandering doorgemaakt, onder invloed van alge-
mene maatschappelijke ontwikkelingen. De sterk toegenomen automobiliteit heeft 
gezorgd voor een grotere actieradius in het dagelijks leven. De schaalvergroting van 
voorzieningen droeg daar ook aan bij en versterkte dit effect bovendien. Hierdoor 
verloren de meeste plattelandsdorpen hun autonomie: veel bewoners gingen werken 
en vertier zoeken in de stad en andere dorpen. Daarnaast kwamen nieuwe bewoners 
binnen in de dorpen, zonder dat zij de binding met hun oude netwerk en woonomge-
ving loslieten. De plattelandsdorpen werden als plek om te wonen steeds belangrij-
ker. De woondorpen ontlenen hun kwaliteit vooral aan een goede omgeving, maar de 
bewoners moeten voor werk, winkels en vaak ook scholen naar elders.

Ook zijn er ruimtelijk en functioneel grote veranderingen gaande, die echter niet 
in alle regio’s en dorpen even sterk zijn en dezelfde accenten hebben. De verstede-
lijking heeft het platteland flink in haar greep. Nieuwbouwwijken en bedrijven-
terreinen schieten als paddenstoelen uit de grond, maar ook grote infrastructurele 
projecten laten hun sporen in het landschap na. Het platteland is steeds meer een 
multifunctionele ruimte, waar naast het wonen ook de recreatie volop wordt gesti-
muleerd. Tegelijkertijd ligt er een claim op de ruimte voor collectieve doeleinden 
zoals natuurontwikkeling en energiewinning. Het zijn deze sociaal-culturele, ruim-
telijke en functionele veranderingen die de context van dit onderzoek bepalen.

De plattelandsvernieuwing die zich sinds de jaren negentig heeft aangediend richt 
zich sterk op de vitalisering. Waar de landbouw zijn stempel verliest, wordt gezocht 
naar manieren om het platteland economisch gezond te houden en het beheer van 
de groene ruimte te bewaken. Waar de dorpsgemeenschap haar hechtheid dreigt te 
verliezen, wordt de lokale bevolking gestimuleerd tot nieuwe initiatieven en wordt 
gezocht naar een gezamenlijke identiteit en nieuwe economische impulsen. In het 
persbericht waarmee in 2004 het ministerie van lnv de Agenda Vitaal Platteland 
lanceerde is een duidelijk wensbeeld van de betekenis van het platteland geschetst: 
‘Het platteland van de toekomst zal niet alleen de weerspiegeling zijn van de activi-
teiten van boeren en plattelandsbewoners, maar van de activiteiten en behoeften van 
alle 16 miljoen Nederlanders.’

Met dit bevolkingsonderzoek proberen we te achterhalen hoe de Nederlanders van 
nu het platteland beleven en gebruiken. De 2058 respondenten die hebben deelgeno-
men aan het onderzoek vormen een representatieve steekproef uit de Nederlandse 
bevolking. Waar relevant maken we in het rapport een onderscheid tussen mensen 
die op het platteland respectievelijk in de stad wonen en/of gewoond hebben.
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De onderzoeksvragen die centraal hebben gestaan in dit onderzoek luiden:
1 Wat betekent het platteland voor Nederlanders om in te wonen en te ontspannen?
2 Hoe wordt het platteland door de Nederlanders beleefd en gewaardeerd?

In paragraaf 7.1 beantwoorden we de eerste centrale vraag uit ons onderzoek: wat 
betekent het platteland voor Nederlanders om in te wonen en te ontspannen? In 
paragraaf 7.2 komt de tweede centrale onderzoeksvraag aan de orde: hoe beleven en 
waarderen de Nederlanders het platteland? In paragraaf 7.3 volgt een synthese van de 
bevindingen en gaan we in op de vraag of het plattelasnd inderdaad van alle Neder-
landers is.

7.1 Wat betekent het platteland voor Nederland als leefruimte en 
ontspanningsruimte?

Leefruimte
De 6,2 miljoen plattelanders zijn overwegend zeer tevreden met hun woonsituatie. 
Maar het platteland is niet alleen belangrijk als woonruimte voor de plattelanders. 
Het is ook belangrijk voor stedelingen: zo’n 30% van de stedelingen zegt zich wel te 
hebben georiënteerd op een woning op het platteland. Het gaat dan vooral om bewo-
ners uit matig stedelijk gebied. Vooral van de quasi-stedelingen, die vaak als kind op 
het platteland hebben gewoond, wil een relatief groot deel (43%) terugkeren om er 
de oude dag door te brengen. Ook zijn veel oorspronkelijke stedelingen geneigd naar 
het platteland te verhuizen in de levensfase dat zij een jong gezin hebben of gaan 
stichten (42% van de 30-39-jarigen). Vaak vinden zij de stad minder geschikt voor 
opgroeiende kinderen en willen zij een veilige en kleinschalige leefwereld voor hun 
kroost. Tot slot zegt gemiddeld 10% van de ouderen (≥ 65 jaar) naar het platteland te 
willen verhuizen, maar onder de quasi-stedelingen is deze groep dubbel zo groot. Dit 
strookt met het heersende beeld van retourmigranten, plattelanders die een tijd in 
stedelijk gebied geleefd hebben en op latere leeftijd weer het platteland opzoeken.

De tevredenheid met de woonomgeving hangt in sterke mate samen met de tevre-
denheid met de woning. De grotere tevredenheid van plattelanders is niet verwon-
derlijk, want op het platteland staan overwegend vrijstaande koopwoningen, die 
tamelijk ruim bemeten zijn, in een natuurlijke en groene omgeving. Woonervaringen 
in beide domeinen vormen een extra dimensie in de beleving en waardering van de 
huidige woonsituatie. De quasi-plattelanders blijken het meest tevreden te zijn met 
hun woonomgeving, en omgekeerd de quasi-stedelingen het minst. Klaarblijke-
lijk wordt de beleving van de huidige woonomgeving afgezet tegen de ervaringen 
uit het verleden. Dus waarderen plattelanders die ooit in de stad hebben gewoond 
hun  huidige woonomgeving des te meer. Omgekeerd pakt de vergelijking voor de 
quasi-stedelingen negatief uit. Opvallend is dat de quasi-stedelingen zich vaker zeer 
tevreden tonen met de huidige woning en woonomgeving dan oorspronkelijke stede-
lingen. Vaak liggen verschillen in kenmerken van de woning en persoons kenmerken 
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zoals leeftijd en een lichamelijke handicap ten grondslag aan verschillen in woonsa-
tisfactie.

Hoezeer het landelijk wonen tot de verbeelding spreekt blijkt wel uit de schatting 
van het aantal Nederlanders dat zegt ooit op het platteland te willen wonen. Hoewel 
het hier om een latente verhuisbehoefte gaat, die in het merendeel van de gevallen 
niet gerealiseerd zal worden in verband met beperkingen en concurrerende wensen, 
zou de wens om landelijk te wonen bij ruim twee miljoen stedelijke huishoudens 
leven. Zo’n 30% van de stedelingen wil de stap naar het platteland zeker ooit wagen. 
De aantrekkingskracht op stedelingen gaat niet alleen uit van de mooie woonomge-
ving, maar ook van de veronderstelde hechte en veilige samenleving. Bij de nieuw-
komers op het platteland kan de woonsatisfactie voor een aanzienlijk deel worden 
verklaard uit de tevredenheid met de woning in combinatie met een positief oordeel 
over de gemeenschap.

Wat is de invloed van de vergrijzing op landelijk wonen? De vergrijzing van de 
bevolking zal in 2025 op zijn hoogtepunt zijn en na 2040 weer afnemen. De verwach-
ting is dat de behoefte aan landelijk wonen bij senioren blijft groeien en dat dus ook 
de trek van de stad naar het platteland zal aanhouden (Keers 2004). De verkleining 
van huishoudens maakt het vooralsnog nodig om nieuwe woningen te bouwen, ook 
in het landelijk gebied. Er zal dus, voor de verwachte trek van ouderen naar het plat-
teland, extra huisvesting gecreëerd moeten worden. Bovendien zullen congestie in 
het stedelijke gebied en de stedelijke problematiek er wellicht voor zorgen dat ook 
meer jongere huishoudens naar het platteland trekken. Daarbij dienen we wel reke-
ning te houden met regionale verschillen. Want tegelijkertijd doet zich een zekere 
bevolkingskrimp voor, die in Groningen, Friesland en Limburg al tot een structurele 
daling van de bevolking en de woningvraag heeft geleid (Derks et al. 2006).

Ontspanningruimte
Het platteland is voor bijna alle Nederlanders belangrijk voor recreatieve uitjes. In 
die zin sluit het adagium ‘het platteland voor alle Nederlanders’ heel goed aan bij 
het platteland als ontspanningsruimte. Dat vrijwel alle plattelanders in hun vrije 
tijd wel eens op het platteland recreëren is te verwachten, omdat het hun dagelijkse 
omgeving is. Toch zegt ook 93% van de stedelingen wel eens op het platteland te 
recreëren, hoewel ruim 90% van hen er meer dan vijf kilometer voor moet reizen. 
Daarom valt te concluderen dat voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders 
het platteland belangrijk is als recreatieruimte. Minstens 70% van de bevolking 
wandelt, fietst of geniet van de natuur. Plattelanders doen dit in grotere aantallen 
en frequenter dan stedelingen. Omdat het om buitenrecreatie gaat is het logisch dat 
men activiteiten als zonnen, picknicken en varen alleen bij goed weer doet; er zijn 
dan ook relatief weinig mensen die hebben aangegeven dit maandelijks te doen. De 
meer ‘sportieve’ activiteiten, zoals hardlopen, skeeleren en racefietsen worden door 
een relatief kleine groep mensen (bijna een derde deel) gedaan, maar in de meeste 
gevallen wel relatief vaak (ruim de helft doet dit maandelijks).
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Gemiddeld beoefent men twee activiteiten op het platteland. Stedelingen doen 
daarin niet onder voor plattelanders. Maar qua frequentie wel, want acht van de tien 
recreatietypen worden significant vaker maandelijks beoefend door plattelanders. 
Paardrijden doet bijna 5% van de Nederlanders wel eens; quasi-plattelanders hebben 
een relatief groot aandeel hierin.

Het agrotoerisme heeft de belangstelling van circa 80% van de bevolking, vooral 
voor het kopen van huisgemaakte producten en ook om een kijkje nemen bij heden-
daagse agrarische bedrijven. Deze belangstelling leeft bij zowel plattelanders als 
stedelingen, alleen zijn de laatsten iets meer geïnteresseerd in biologische voedsel-
productie. Een bezoekje aan een boerderij voor nevenactiviteiten zoals feesten en ver-
gaderen spreekt veel minder aan. Voor kamperen of logeren bij de boer is een flinke 
markt, want dit spreekt ruim 40% van de bevolking aan.

Er zijn twee hoofdtypen te herkennen in de recreatie op het platteland: natuur-
recreatie en actieve recreatie. Recreanten die landschap en natuurbeleving belangrijk 
vinden laten vooral een ingetogen vorm van recreatie zien (wandelen, fietsen). Bij 
het agrarische landschap past deze ingetogen vorm van recreatie. Aangezien we 
dit vooral bij senioren zien, lijkt hier met de voortgaande vergrijzing een groeiende 
behoefte te liggen. Ook het paardrijden past prima in een plattelandsomgeving en de 
verbreding die deze sector laat zien zet waarschijnlijk door. De meer actieve recrean-
ten zijn vaker jongeren en deze zijn meer aangetrokken door onder meer waterspor-
ten.

Wat maakt het platteland aantrekkelijk om er te recreëren? Bos en heide vormen 
het ultieme landschap voor recreatie voor 85% van de bevolking. Ook kustland-
schappen zijn voor twee derde van de Nederlanders aantrekkelijk. Niet alleen de 
‘ruige’ natuur maar zeker ook de mogelijkheden voor strandrecreatie dragen bij 
aan de populariteit ervan. Het agrarisch landschap vinden veel Nederlanders een 
stuk minder aantrekkelijk. Het coulisselandschap spreekt circa 40% van de bevol-
king aan; het agrarische landschap ruim 25%. Niet alleen het open en eentonige 
karakter (De Boer en Van Raffe 2003; Luttik et al. 2007) speelt een rol, maar ook de 
verzorgdheid wordt negatief gewaardeerd door bewoners en recreanten (Van den 
Berg 2004). Overigens vond Van den Berg dat boeren en mensen met een agrarische 
achtergrond juist wel het agrarische landschap prefereren. Wellicht wordt agrarisch 
gebied ook minder geschikt gevonden voor recreatie vanwege de slechte bereik-
baarheid, de gebrekkige toegankelijkheid en daardoor vaak lange routes om grote 
kavels heen. Tot slot is er ook nog de vaak als onveilig ervaren verkeerssituatie door 
landbouwvoertuigen, die juist in het drukke toeristenseizoen vaker op de buitenwe-
gen te vinden zijn (crow 2006). Uitgestrekte weidelandschappen worden echter wel 
belangrijk gevonden voor het weidse uitzicht. Zij appelleren namelijk aan het beeld 
van typisch Hollandse landschappen. Er wordt bijvoorbeeld geageerd tegen lintvor-
mige bedrijfsbebouwing langs snelwegen, die kilometers achtereen het uitzicht op 
het achterliggende landelijke gebied versperren (Hamers en Nabielek 2006). Vanuit 
de auto en trein worden groene vergezichten kennelijk wel weer heel aantrekkelijk 
gevonden.
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De recreatie op het platteland heeft economisch vooralsnog geen grote betekenis; 
gemiddeld dragen recreatie en toerisme voor maximaal 3% bij aan de werkgele-
genheid; in sommige gebieden is dat wat meer (Terluin et a. 2005). Dagtochten 
genereren niet erg veel inkomsten. Een wandelaar of fietser geeft tijdens een dag-
tocht gemiddeld 6 à 7 euro uit. Recreatie op het platteland draagt pas substantieel 
bij aan de lokale economie als zij gepaard gaat met andere uitgaven, bijvoorbeeld 
in de horeca. Economisch gezien zijn stedelingen belangrijk als toeristische doel-
groep voor het platteland, omdat zij vaker in groepen recreëren en hun verblijf vaker 
gepaard laten gaan met horecabezoek en overnachtingen. Door recreatieve voorzie-
ningen te verbeteren kunnen recreanten wellicht worden verleid tot meer consump-
tieve bestedingen bij lokale ondernemers.

7.2 Hoe beleven en waarderen Nederlanders het platteland?

Iedere persoon beleeft het platteland op zijn eigen manier, maar positieve gevoelens 
overheersen. Ruim driekwart van de Nederlanders heeft (zeer) positieve gevoelens bij 
het platteland; onder de plattelanders ligt dit aandeel flink hoger dan bij stedelingen 
(87% resp. 72%). Slechts 2% is er (zeer) negatief over; vooral jongeren zijn minder 
positief over het platteland.

Het positieve gevoel over het platteland wordt ingekleurd door de volgende 
kenmerken: men vindt het platteland vooral mooi, rustig, veilig en netjes, maar ook 
gezelligheid en goede woonkwaliteit springen eruit. Plattelanders vinden het er 
vooral levendig, gezellig en goed wonen. Bij stedelingen klinkt het vooroordeel door 
dat het platteland enigszins ouderwets zou zijn; ze zijn ook wat negatiever over de 
bereikbaarheid van het platteland.

De beelden die Nederlanders hebben van het platteland zijn ondergebracht in drie 
dimensies: de landschappelijke (omgevingswaarden), de functionele (gebruikswaar-
den) en de sociaal-culturele.

De landschappelijke dimensie is in de beleving van meer dan de helft van alle Neder-
landers de belangrijkste. Kwaliteiten als ‘rust, ruimte en groen’ hebben in grote 
mate betrekking op het landschap. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 wordt 
het landschap duidelijk positief gewaardeerd. Duidelijk is dat jongeren het landschap 
minder hoog waarderen dan ouderen. Stedelingen zijn geneigd veel belang te hech-
ten aan de landschappelijke kwaliteiten, vooral vanuit de recreatieve belangen die zij 
daarbij hebben. Zo oordelen zij negatiever over de verdergaande verstedelijking die 
ten koste gaat van de agrarische ruimte, maar zijn zij milder over een verschuiving 
naar bijvoorbeeld ruimte voor water en natuur. Ook plattelanders hechten sterk aan 
ruimte en groen in hun woon- en leefomgeving, maar voor hen is toch ook de vitali-
teit van het platteland belangrijk. Zij oordelen dan ook minder negatief wanneer het 
traditioneel agrarische landschap zou worden opgeofferd voor andere (economische) 
functies.

De functionele dimensie laat zien dat het platteland nog vooral als een agrarisch 
(productie-)gebied wordt beschouwd. Dat sluit aan bij het overheersende agrarische 
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bodemgebruik in Nederland. Tegelijkertijd neemt de omvang van de agrarische 
sector al decennialang af en worden nieuwe functies (zoals wonen en recreatie) 
vanuit het oogpunt van de sociaaleconomische vitaliteit van het platteland belangrij-
ker. Deze nieuwere functies worden door de Nederlanders evenwel minder belangrijk 
gevonden voor het platteland. Hoewel ze de verbreding van de landbouw wel positief 
vinden, beoordelen zij functies die het landschap aantasten (zoals de paardensector) 
matig positief.

De sociaal-culturele dimensie wordt met name door de plattelandsbewoners 
belangrijk gevonden, wat begrijpelijk is omdat het hier gaat om de beleving van hun 
dagelijkse leefwereld. De associaties met het leven op het platteland worden positief 
geformuleerd, in termen van rust, vrijheid, veiligheid, gemoedelijkheid en een hechte 
gemeenschap. In geringe mate klinken er ook negatieve beelden door, beelden die te 
maken hebben met sociale controle, armoede en een ouderwetse uitstraling. Over de 
afkalving van het sociale leven en de verschraling van het voorzieningenniveau zijn 
alle Nederlanders, en in het bijzonder de plattelandsbewoners, zeer negatief. Wan-
neer er meer overheidsgeld naar het platteland gaat voor het behoud van voorzienin-
gen wordt dit positief bevonden.

Over het algemeen hebben de Nederlanders een zeer positief, enigszins behou-
dend en idyllisch beeld van het landschap en is men positief over het sociale leven. 
Ontwikkelingen die dit positieve beeld kunnen verstoren, zoals de verstedelijking, de 
horizonbepalende elementen en de verandering van het sociale leven, worden vooral 
negatief beoordeeld. Zo zijn nagenoeg alle Nederlanders (zeer) negatief over de ont-
wikkeling dat koeien minder buiten grazen. En acht op de tien Nederlanders beoor-
deelt de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en woningen op agrarische gronden 
als negatief. Over de toenemende verschijning van paarden op het platteland zijn de 
meningen sterk verdeeld; stedelingen zijn hierover iets positiever.

Al met al concluderen we dat in de beleving van Nederlanders het platteland als een 
idyllisch beeld stand houdt, terwijl er toch zeker sprake is van modernisering en ver-
anderingen die minder idyllische kanten hebben. In andere onderzoeken is dit ook 
al gebleken (o.a. Heins 2002). Hoewel mensen de noodzaak van veranderingen wel 
inzien, achten zij veranderingen die het landschap aantasten meestal niet wenselijk, 
tenzij de vernieuwing ook een groen karakter draagt. Daarmee lijkt de voorkeur van 
Nederlandse bevolking te kunnen worden samengevat onder het motto ‘een nieuw 
platteland in een oud jasje’.

7.3 Platteland van alle Nederlanders?

Het huidige platteland
Het platteland is belangrijk als woongebied voor de huidige 6,2 miljoen bewoners 
en voor de mogelijk toekomstige 30% stedelingen die met stelligheid heeft aange-
geven ooit naar het platteland te willen verhuizen. Als woon- en leefgebied voldoet 
het platteland grotendeels aan de woonwensen van de meerderheid van de platte-
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landers. 95% van hen is namelijk tevreden of zeer tevreden met hun woning en 92% 
met de woonomgeving. Toch is circa 10% van de plattelanders wel ontevreden over 
de woonomgeving. Wellicht is de gepercipieerde verschraling van het voorzieningen-
niveau en van het sociale leven debet aan deze ontevredenheid. Zowel voor eventuele 
toekomstige nieuwkomers als voor de huidige plattelandsbewoners is er een aantal 
kwaliteiten dat actief bewaakt moet worden: de woonkwaliteit, de sociale kwaliteit 
en de landschappelijke kwaliteit.

Het platteland is belangrijk als recreatiegebied. In totaal gebruikt ruim 90% van 
de bevolking het platteland wel eens voor recreatie. Natuurlijk is deze functie voor 
plattelanders belangrijker dan voor stedelingen, omdat de plattelanders eerder hun 
vrije tijd in de omgeving zullen besteden. Kennelijk komt het platteland voor grote 
delen van de Nederlandse bevolking tegemoet aan een zekere recreatiebehoefte, 
zeker waar het de natuurrecreatie betreft. Daarbij behoren een aantal landschap-
pelijke kwaliteiten, want recreanten zoeken op het platteland rust, ruimte, groen en 
boerderijen.

Op grond hiervan mag worden geconcludeerd dat het platteland het domein is 
van een groot deel van de Nederlandse bevolking, maar (nog) niet van alle Nederlan-
ders. Want circa 10% van de bevolking geeft aan nooit of zelden op het platteland te 
komen voor recreatie. Een deel heeft geen interesse, een ander deel geen gelegenheid 
(geen tijd, vervoer of andere beperkingen). Bovendien blijkt de betrokkenheid bij het 
platteland selectief te zijn. Jongeren hebben in het algemeen een nogal negatief beeld 
van het platteland en zoeken het in beperkte mate op voor recreatie. Ze hebben een 
sterke oriëntatie op de stad.

De toekomst van het platteland
De bevolking blijkt tamelijk kritisch te staan tegenover allerlei ontwikkelingen. 
Vooral over de nieuwbouw van woningen en bedrijventerreinen is men pessimis-
tisch, vanuit de perceptie dat deze per definitie afbreuk doen aan het Nederlandse 
landschap. Tegelijkertijd realiseren mensen, en dan vooral de plattelanders, zich wel 
dat nieuwe economische impulsen nodig zijn om het platteland vitaal te houden. 
Ook gezien hun eigen behoeften aan huisvesting en werk hebben bewoners vaak 
belang bij dergelijke ontwikkelingen. Nederlanders zijn dus kritisch over de afname 
van agrarisch land, maar ze hebben minder bezwaar tegen de aanleg van natuur op 
agrarische gronden of herstel van de natuurlijke loop van rivieren. In het algemeen 
lijken ze dus niet zozeer problemen te hebben met een ander aanzien van het plat-
teland, zolang het maar open en groen blijft. De ontwikkeling van nieuwe natuur die 
niet toegankelijk is stuit echter wel weer op grote weerstand, zoals eerder bleek uit 
gesprekken met Zeeuwse burgers (Simon et al. 2007).

Zijn de ontwikkelingen conform de behoeften, activiteiten en wensen van alle 
Nederlanders?

Zo’n driekwart van de bevolking is negatief over de dreigende aantasting van land-
schappelijke kwaliteit door verstedelijking, maar stedelingen en plattelanders hebben 
verschillende belangen. Plattelanders hebben naast de zorg om het landschappelijke 



124 Conclusie en slotbeschouwing

beeld ook de behoefte aan werkgelegenheid en woningen. Wel is er een regionale 
verscheidenheid in de behoefte aan expansie van woningbouw en bedrijvigheid. In de 
Randstad is deze angst voor verlies van het open landschap reëel gezien de recentelijk 
aangekondigde overheidsplannen voor nieuwbouw van een half miljoen woningen.

Wat betekent de jeugd voor de toekomst van het platteland? Het grootste deel 
groeit op in de stad, dus het aandeel jongeren dat met het platteland in aanraking 
zal komen neemt voortdurend af. En hoe langer ze in een stedelijke omgeving 
verblijven, hoe groter de kans dat ze vervreemden van ‘rurale waarden’. De binding 
met het platteland wordt elke generatie minder; interesse voor natuur, landbouw, 
voedselproductie en natuurbeheer neemt af. Als de ontwikkeling van groen in en om 
de stad zich doorzet, kan men vlak bij huis blijven en vervalt de meerwaarde van een 
sportief bezoekje aan het platteland. Anderzijds, nu de nadruk op gezonde voe-
ding en bewegen steeds groter wordt, kan het zijn dat de interesse voor biologische 
voedselproductie en voor bewegen in de natuur juist weer aantrekt. Jonge kinderen 
hebben zeker belangstelling voor de natuur ; met natuur- en milieu-educatie en de 
voortdurende aandacht voor duurzaamheid zullen jongeren de waarde van de natuur 
sneller internaliseren. Welke gevolgen dit heeft voor natuurbeleving en interesse 
voor de landbouw op latere leeftijd is nog koffiedik kijken. Wellicht komen ze in een 
latere levensfase alsnog in aanraking met de waarden van het platteland. Nou sluit de 
snelle en zappende jongerencultuur niet echt aan bij een rustieke beleving van natuur 
en ruimte. Misschien wordt het platteland aantrekkelijker voor jongeren als er meer 
geïnvesteerd wordt in actieve en ‘belevenis’-recreatie. Dat vraagt wel om creatieve 
combinaties, want de kans bestaat dat de rustige natuurtoeristen worden verstoord.

Van cruciaal belang is dat het platteland, ondanks alle veranderingen, zijn identiteit 
behoudt en vooral in ruimtelijke en morfologische zin een contrast blijft vormen 
met het stedelijke gebied. Dat betekent dus dat landschappelijke kwaliteiten als rust, 
ruimte en groen gekoesterd moeten worden. Het agrarische cultuurlandschap blijft 
een belangrijk element, want dat bepaalt voor een groot deel de identiteit van het 
platteland. Evengoed is belangrijk dat de gemeenschap haar hechtheid behoudt en 
ook daarvoor is een gemeenschappelijke ruimtelijke identiteit belangrijk. Die schept 
een verbinding tussen mensen en motiveert hen tot nieuwe initiatieven.

Hetzelfde geldt voor de landschappelijke kwaliteit, want die vertaalt zich in goede 
woonkwaliteit en tevredenheid van de bewoners. Ook de van oudsher regionale 
verscheidenheid draagt bij aan de identiteit van het platteland en is cruciaal om te 
voorzien in de uiteenlopende wensen en behoeften van bewoners, recreanten en 
Nederlanders in het algemeen.

Als er één ding duidelijk is geworden, is het dat er onder de Nederlandse bevol-
king verschillende beelden en behoeften leven over het platteland, en dat mensen 
sterk verschillen in hun recreatieve activiteiten en woonwensen. Dus hoe groter de 
diversiteit in landschappen, natuurtypen, woonomgevingen en recreatieve activi-
teiten is, des te beter zal het platteland functioneren als een platteland voor alle 
Nederlanders.
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A countryside for all Dutch people

How the Dutch view and use the countryside

Summary

From a social and cultural perspective, the Dutch countryside underwent radical 
changes in the last three decades of the 20th century. The enormous increase in car 
mobility expanded people’s radius of action in their daily lives, and the upscaling of 
all kinds of facilities reinforced this effect. Most rural villages in the Netherlands 
lost their autonomy during this period, as many inhabitants found work and leisure 
in the towns and in other villages. In addition, villages saw an influx of new resi-
dents, who retained their ties with their old social networks and residential environ-
ment. Rural areas became increasingly important for dwelling. The quality of life in 
these ‘residential villages’ derives above all from the good environment they offer. 
The inhabitants are forced to go elsewhere for work, shops and often schools as well. 

The countryside is also undergoing major spatial and functional changes, though 
not to the same degree or with the same emphasis in all regions and all villages. 
Growing urbanisation is having a major impact on the countryside, since newly built 
houses, business parks and major infrastructure projects leave their mark on the 
landscape. The countryside has become an increasingly multifunctional area, which 
is being developped just as much as a place for recreation and as a place to live. At 
the same time, collective aims lay claim to the countryside, such as nature develop-
ment projects and energy facilities. It is these socio-cultural, spatial and functional 
changes which provide the context for this study.

The renewal of the countryside which began in the 1990s is strongly focused on 
vitalisation. When it launched its Agenda for a Living Countryside (Agenda Vitaal Plat-
teland) in 2004, the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality set out a 
clear vision: “The countryside of the future will not just reflect the activity of farmers 
and other rural dwellers, it will reflect the activities and needs of all Dutch people.”

In this population survey we attempt to discover how the Dutch perceive and use 
the countryside. The 2,058 respondents in the survey constitute a representative 
sample of the Dutch population. The central research questions are:
1 What does the countryside mean for the Dutch as a place to live and relax?
2 How do the Dutch perceive and appreciate the countryside? 

Living in the countryside 

The 6.2 million people living in the Dutch countryside are predominantly very happy 
with their residential situation. However, the countryside is not only important as a 
place for rural dwellers to live; it is also important for urban dwellers, around 30% 
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of whom say they have explored the possibility of moving to the countryside. Those 
who have done so are mainly people who live in moderately urbanised areas. A rela-
tively high proportion (43%) of ‘quasi-urban people’ – people who have lived in the 
countryside sometime in their life– would like to return to the countryside in their 
old age. Many ‘original’ urban dwellers having or planning a young family (42% of 
30-39 year-olds) are also inclined to move to the country. They often consider the 
town less suitable for growing children and wish to find a safe and small-scale world 
in which to raise their families. Finally, an average of 10% of the elderly people (65 
years or older) say they would like to move to the countryside, but the figure among 
quasi-urban people is almost twice as high. This matches the picture found among 
‘returning migrants’ – rural dwellers who have spent some time living in an urban 
area and return to the countryside in later life. 

The satisfaction with the residential environment correlates strongly with the sat-
isfaction with the dwelling. Not surprisingly, rural dwellers are more satisfied in this 
regard, because they predominantly live in detached owner-occupied homes, which 
are relatively large and are situated in a natural and green environment. 

Living in the countryside appeals very much to the imagination. The number of 
Dutch people saying they would like to live in the countryside one day amount to 
more than 2 million households. This is of course a latent desire which in most cases 
will not be realised owing to constraints and competing desires. Ultimately , around 
30% of urban dwellers will actually take the step of moving to the countryside. The 
appeal for urban people is not only the attractive residential setting, but also the 
perceived close-knit and safe communities. The satisfaction with the countryside 
as a place to live, as expressed by newcomers, can be explained to a large extent by 
their satisfaction with their dwelling in combination with a positive view of the rural 
community.

The countryside for recreation 

The countryside is important as a recreational area for virtually all Dutch people. For 
those living in the countryside, this is not very surprising, since it forms their day-
to-day environment. Yet 93% of those living in towns also say they sometimes visit 
the countryside for recreational purposes. At least 70% of the population walk, cycle 
and enjoy nature in the countryside. Rural dwellers do this in larger numbers and 
more frequently than town-dwellers. The more ‘sportive’ activities such as running, 
in-line skating and road cycling are carried out by a relatively small group of people 
(just under a third), though in most cases they do so relatively often (over half do so 
monthly). 

On average, people engage in two activities in the countryside; there is no differ-
ence in this between town-dwellers and rural dwellers. There is a difference in terms 
of frequency, however, because eight out of the ten recreation types are undertaken 
on a monthly basis significantly more often by rural dwellers. The agricultural land-
scape provides a backdrop for a restrained form of recreation, in which people tradi-
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tionally enjoy the natural surroundings whilst cycling or walking. Since this kind of 
activity is especially popular among older people, the ageing of the population would 
appear to signal a growing demand here. Horseriding also fits in very well with a 
rural environment, and the current growth of this sector is likely to continue. Those 
undertaking more active recreational pursuits are often younger people, and they are 
more attracted by water sports. 

Woodland and heathland are the ultimate recreational landscape for 85% of the 
population. Coastal landscapes also appeal to two-thirds of the Dutch population; 
they owe their popularity not only to the ‘wild’ nature they offer, but undoubtedly 
also to the opportunities for beach recreation. Many Dutch people consider the agri-
cultural landscape considerably less attractive. 

At present, recreation in the countryside is not of major economic significance; on 
average, recreation and tourism account for no more than 3% of rural employment, 
slightly higher in some areas. Day trips do not generate much revenue: a walker or 
cyclist will spend an average of six or seven euros during a day trip. Around 80% of 
the population are interested in agrotourism, especially for buying homemade prod-
ucts and seeing how modern agricultural businesses operate. There is also a sub-
stantial market for camping on farms or staying at farmhouse B&Bs, as these attract 
more than 40% of the population.

Perception and appreciation of the countryside

Individuals experience the countryside in their own way, but we have found that 
positive feelings dominate. More than three-quarters of the Dutch are (very) posi-
tive about the countryside, with the figure among rural dwellers being substantially 
higher than among urban people (87% and 72%, respectively). Only 2%, mainly 
young people, express negative or very negative views about the countryside. The 
positive feelings about the countryside are based on numerous factors: people enjoy 
the beauty of the countryside, the peace and quiet, safety and orderliness, and also 
appreciate the agreeable social climate and good housing quality. People who live in 
the countryside particularly appreciate its vitality, the social climate and the good 
housing. Urban dwellers do express the prejudice that people in the countryside are 
somewhat old-fashioned; they are also slightly more negative in their views about 
the accessibility of the countryside. 

The perceptions that the Dutch have of the countryside were divided into three 
dimensions. The landscape dimension is the most important for more than half of all 
Dutch people. Qualities such as peace and quiet, space and a green environment are 
related largely to the landscape. With an average score of 7.4 out of 10, the landscape 
is clearly positively appreciated. Young people value the landscape less than elderly 
people. Town-dwellers tend to attach great importance to the landscape qualities 
of the countryside, especially from a recreational perspective. For rural dwellers 
the vitality of the countryside is also important. Their opinions are accordingly 
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less negative about the sacrifice of the traditional agricultural landscape for other 
 (economic) functions. 

The functional dimension shows that the countryside is still seen mostly as an 
agricultural (production) area. This is not surprising, given the predominant use of 
land for farming in the Netherlands. At the same time, however, the size of the agri-
cultural sector has been in decline for several decades and new functions (housing, 
recreation) are becoming more important in maintaining the socioeconomic vitality 
of the countryside. However, the Dutch regard these newer functions as less impor-
tant for the countryside. Although they approve of the diversification of agriculture, 
they are more moderate in their appreciation of other functions which impinge on 
the landscape (such as the equestrian sector). 

The socio-cultural dimension is considered important mainly by rural dwellers. 
This is expected, because the countryside is where they spend their daily lives. The 
associations with life in the countryside are formulated positively, in terms of peace 
and quiet, freedom, safety, agreeable atmosphere and close-knit communities. There 
are also some negative perceptions, albeit to a lesser extent, concerned with social 
control, poverty and an old-fashioned image. All Dutch people, and especially rural 
dwellers, express very negative views about the crumbling of social life and a dwin-
dling level of amenities in the countryside. 

Generally speaking, the Dutch have a very positive, somewhat conservative and 
idyllic image of the countryside. Developments which could disrupt this positive 
image, such as urbanisation, the presence of intrusive structures in the landscape 
and changes to social life, are seen above all in negative terms. 

All in all, our conclusion is that the idyllic image of the countryside still holds 
sway in the perception of the Dutch, even though modernisation and changes have 
undoubtedly less idyllic aspects. This supports the findings of other studies (e.g. 
Heins 2002). Although people understand the need for change, changes which 
adversely affect the landscape are usually seen as undesirable, unless they are also 
‘green’. The preference of the Dutch population could thus be summarised in the 
phrase ‘a new countryside in an old guise’.

A countryside for all the Dutch people?

The countryside is important as a place to live, not only for 6.2 million people cur-
rently living there, but also for 30% of the urban population who have indicated to 
migrate to the country at some point in the future. The countryside goes a long way 
to meeting the residential needs of a majority of rural dwellers: 95% of them are 
(very) satisfied with their home and 92% with their residential setting. Yet approxi-
mately 10% of rural dwellers are dissatisfied with their residential setting. Both 
potential newcomers and present rural dwellers feel that a number of qualities need 
to be actively safeguarded, namely the residential quality, social quality and land-
scape quality of the countryside. 
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The countryside is also important as a place for recreation; more than 90% of the 
Dutch population sometimes use the countryside for this purpose. Naturally, rural 
dwellers are more likely to spend their free time in the local countryside. Evidently, 
the countryside meets a certain need for recreation for large parts of the Dutch 
population, especially nature-related recreation. A number of specific characteristics 
are associated with this: people in search of recreation in the countryside are look-
ing for peace and quiet, space, green and farms.

It may thus be concluded that the countryside is the domain of a large part of the 
Dutch population, though not (yet) all Dutch people, because around 10% of the 
population reported that they rarely or never visit the countryside for recreational 
activities. Moreover, the involvement with the countryside is selective; young people 
generally have a fairly negative image of the countryside and participate to only a 
limited extent in recreational activities in the countryside. 

The future of the countryside 

The Dutch people are fairly critical about all manner of developments. They are par-
ticularly pessimistic about the building of new homes and business parks, feeling 
that these by definition destroy the Dutch landscape. At the same time people, and 
especially rural dwellers, realise that new economic impulses are needed in order 
to retain the vitality of the countryside. Rural dwellers often also have an interest in 
such developments with a view to meeting their own needs for housing and employ-
ment. The Dutch are thus critical about the disappearance of agricultural land, but 
have few objections to the restoration of nature on former farmland or the rein-
statement of the natural course of rivers. They thus appear generally not to be too 
concerned if the appearance of the countryside changes, as long as it remains open 
and green. 

Of crucial importance is that the countryside, despite all the changes, retains its 
identity and continues to provide a contrast, especially in a spatial and morphologi-
cal sense, to the urban area. This means that qualities such as peace and quiet, space 
and green must be nurtured. The agrarian cultural landscape remains an important 
element, because it largely shapes the identity of the countryside. Just as important, 
however, is that the rural community remains close-knit. Here again, a shared iden-
tity is important, because this creates a bond between people and motivates them to 
undertake new initiatives.

The same applies for the landscape quality, because this is translated into good 
residential quality and satisfaction on the part of rural dwellers. The traditional 
regional differentiation also contributes to the identity of the countryside and is 
 crucial in meeting the divergent needs and wishes of residents, people seeking 
 recreation and the Dutch population in general.

If one thing has become clear, it is that the Dutch population have different 
images of and needs in relation to the countryside, as well as widely differing prefer-
ences in recreation and housing. The more diverse the countryside is in terms of 
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landscapes, nature, residential environments and recreational activities, the better it 
will function as a countryside for all Dutch people.
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