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Beste KKNN-ers,
In deze coronatijd wordt soms met een jaloerse blik naar dunnerbevolkte gebieden gekeken.
Of dit er ook toe gaat leiden dat meer jongeren of gezinnen hier blijven of naar toe verhuizen
zal nog moeten blijken. En ook of er meer nationale aandacht voor komt.
Als KKNN blijven we aandacht vragen voor ontwikkeling en leefbaarheid in Noord-Nederland,
ook met minder mensen en met minder groei. Na de zomer starten we met seminars over DeGrowth en over Ondernemen in Krimpgebieden. Ondertussen hopen we dat u deze zomer
geniet van al het goede en unieke dat deze 'verre uithoek' Noord-Nederland te bieden heeft.
We geven u daarbij enkele tips om te kijken, te luisteren, te lezen of te doen.
Vanaf september gaan we digitaal verder en fysiek daar waar het kan.
Een fijne zomer,
Elly van der Klauw
Akko Muskens

Webinar De-growth met Dr.
Thilo Lang
Welke toekomst is er voor rurale gebieden
met bevolkingsdaling? Veel gebieden in
Europa hebben met een daling van de
bevolking en vaak ook de economie te
maken. In de globale economie ligt de
nadruk op steden. Ook veel inwoners zien
daar hun kansen. Misschien moeten we
daarom denken aan een andere ontwikkeling

voor de-growth regio's. Dr. Thilo Lang uit
Leipzig zal hier dieper op ingaan in een
webinar op 10 september. Prof Tialda
Haartsen zal zijn ideeën vertalen naar
Nederlandse krimpgebieden.
Dit Across the border Webinar is in het
Engels. Lees verder en aanmelden..

Verslag webinar What the fact is impact?
Op 28 mei vond het tweede KKNN webinar plaats. Elles Bulder en Peter Meister-Broekema
delen hun inzichten over impact van onderzoek. U kunt een verslag, de presentaties en een
opname van het volledige webinar hier bekijken.

Opiniestuk Versterk de kracht van krimpgebieden
Marijn Molema en Elly van der Klauw schreven een opiniestuk over het versterken van de
toekomstkracht van regio’s. De nadruk voor krimpregio's moet volgens hen nu liggen op de
regionale ontwikkelkansen.

Elk gebied heeft potenties: lage huizenprijzen met veel woonruimte; en/of een sterk
arbeidsethos met innovatieve nichesectoren; en/of een hechte sociale samenhang met goede
nutsvoorzieningen. Elke regio zou zijn eigen potenties moeten herkennen, erkennen en
verder uit moeten bouwen.
Lees verder

Niet overal in Noord- en OostGroningen is krimp
In een interview voor RTV Noord stelt
hoogleraar rurale geografie Tialda Haartsen
dat starters vaak niet naar dorpskernen in
krimpgebieden trekken omdat de woningen
daar veelal oud zijn en er flink opgeknapt
moet worden. Ze kiezen dan liever voor een
woning in een grotere kern waar nieuwere
eensgezinswoningen zijn gebouwd. En de
mensen die in die huizen in dorpskernen
wonen, raken daardoor minder snel hun huis
kwijt, waardoor er makkelijker leegstand
ontstaat.
Lees verder

Zomervoer
We hebben enkele zomertips voor jullie verzameld.
* Floor Milikowski - Klein land met verre uithoeken. Lees hier een recensie door Elly van der
Klauw.
* Documentaire hoe het dorp Eexterveen leefbaar blijft, hoe het zich ontwikkelt en hoe
belangrijk noaberschap is.

* Voor degenen met een Instagram account is dit een aanrader. Student culturele geografie
Joost Blaakmeer (300.000 volgers) plaatst elke dag een kaart.
https://www.ukrant.nl/magazine/joost-laat-je-wereldbeeld-een-beetje-kantelen/,
* Wandel-, fiets- en vaarroutes in Groningen, Drenthe en Friesland:
https://routesingroningen.nl/
https://www.drenthe.nl/fietsen-wandelen/routes
https://www.friesland.nl/nl/plannen/zien-en-doen/activiteiten/1000-routes
* Interview met Jouke Spoelstra, wethouder in Achtkarspelen in een podcast woningmarkt in
krimpregio’s over meer decentrale regie.

Vraag aan u
In deze coronatijd missen wij de kleine informele contactmomenten waarop we toch vaak een
beeld krijgen van wat er speelt en leeft en waarop wij ons programma mede bepalen. Om een
beetje meer gevoel hiervoor te krijgen daarom een vraag aan jullie.
Zijn er thema's waaraan we nu juist aandacht moeten besteden, misschien mede door de
effecten van de coronabeperkingen? Nieuwe mogelijkheden in zorg, voorzieningen, wonen of
mobiliteit doen zich wellicht voor of juist andere knelpunten blijken nu meer urgent. We horen
graag uw ideeën voor onderwerpen of sprekers.
U kunt dat hier aangeven

Agenda
10 september KKNN Across the Border Webinar met Thilo Lang over de-growth
23 september Krimpcafé Ondernemen in Krimpgebieden in Scheemda (onder voorbehoud)
26 november 10 jaar KKNN

Informatie over krimp vindt u op onze website
https://www.kennisvoorkrimp.nl/kknn
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