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Beste KKNN-ers,
Een drukke herfstperiode staat voor de deur, met een Krimpcafé rond Energie (3/10), een
landelijk Krimpcongres in Groningen (31/10) en een KKNN Across the Border - Seminar over
Schotse innovatiehubs (8/11). Maar eerst kijken we nog even terug op een
aantal interessante ontwikkelingen en publicaties van afgelopen zomer. We hadden ook een
afscheidsinterview met plattelandsgeograaf prof. Dirk Strijker over ontwikkelingen op het
platteland. Deze zomer op reis door Europa kwam u misschien spookdorpen tegen, hoe zit
dat in Friesland? En in de Agenda vindt u de belangrijkste bijeenkomsten van de komende
tijd.

Veel veranderingen op
platteland, maar niet allemaal
slecht
Afscheidsinterview met prof. Dirk Strijker
door Nynke Doevelaar. Hij kijkt
tevreden terug op zijn onderzoek en ook met
vertrouwen naar de toekomst voor het
platteland in Noord-Nederland.

Spookdorpen in Italië en in Friesland?
Misschien zag u ook tijdens de vakantie lege dorpen in Spanje of Italië. Wilma de Vries van
het Fries Sociaal Planbureau schreef er een blog over: 'moeten we in Friesland ook vrezen
voor spookdorpen?', en koppelde dit aan het FSP-rapport 'Het leven is mooi in Friesland'.
Deze publicatie vindt u bij onze publicaties. In een Siciliaans spookdorp bood de
burgemeester leegstaande huizen voor een euro aan. Of dit werkte ziet u in deze reportage
van de NOS.

Onderzoek in Europa
Over de regionale politiek in Duitsland verscheen deze zomer een studie van het Institut der
deutschen Wirtschaft (IW) in samenwerking met vier hogescholen. Naast boomende
metropoolregio’s kennen onze oosterburen zeker 19 regio’s, waarmee het niet goed gaat. En
dat zijn niet allemaal oost-duitse of plattelandsregio’s. Het rapport is vrij te downloaden.
In het webmagazine van het Scandinavische onderzoekscentrum Nordregio zijn dit keer
demografische veranderingen het thema, maar ook hoe je de veerkracht van die regio’s kan
vergroten. In november zal hierover in Reykjavik een conferentie gehouden worden.

Blog Taede Tillema, hoogleraar
transportgeografie
De nieuwe bijzondere hoogleraar
Transportgeografie aan de Rijkuniversiteit
Groningen gaat de Ommelanden op de kaart
zetten. Op het Krimpcafé op 23 januari over
mobiliteit gaat hij daar meer over vertellen.
Maar voor het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid schreef hij alvast een
weblog.

Extra geld onderwijs
Minister Slob stelde in juli extra geld beschikbaar voor het onderwijs in krimpgebieden.
Hiermee kunnen gemeenten en scholen aan de slag om goed onderwijs bereikbaar te houden
voor leerlingen. Het gaat daarbij om basisonderwijs en middelbaar onderwijs.
In de vorige Nieuwsbrief vroegen ook mbo, hbo en universitair onderwijs aandacht voor de
bereikbaarhied van opleidingen in krimpgebieden.
Op de landelijke website van Kennis voor Krimp treft u informatie van het ministerie van
Onderwijs, en wat reacties uit het land. In het najaar spreekt de Tweede Kamer nader over
het onderwijsbeleid in krimpgebieden en het rapport van de commissie Dijkgraaf.

Agenda
27 september
Symposium ‘Echt OV daar kom je verder mee!’
BOKD en Consumentenplatform OV Drenthe in Gieten
3 oktober
Krimpcafé Energietransitie in Krimpgebieden - Ansen
Met een inleiding van Andries van den Berg. Zijn motto voor deze dag is: Stop met het
ontwikkelen van eindbeelden voor 2050, en richt je op concreet haalbare stappen, en voor de
koplopers onder ons: “van idealisme naar rendement!”
8 oktober
Masterclass samenwerking krimpopgave woningmarkt
Ministerie BZK - Utrecht
31 oktober
Krimpcongres ‘De Kracht van de verbinding’
Ministerie BZK en provincie Groningen in Groningen

8 november
Across the Border-Seminar
KKNN en Innovation Hub Inverness - Groningen
23 januari
Krimpcafé ‘Mobiliteit’
Nadere informatie volgt
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