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1 Studie “Veerkrachtige dorpen”
1.1 Opzet
De studie ‘Veerkrachtige dorpen’ kadert in het dorpenbeleid van de dienst Landbouw en
Platteland van de Provincie Antwerpen en ontwikkelt een theoretisch kader, een
methode en instrumenten die worden toegepast in het dorpenbeleid.
De studie over veerkracht in dorpen vertrekt vanuit de observatie dat “dorpen
momenteel te kampen hebben met uitdagingen zoals bv. ontgroening, vergrijzing, druk
op de dienstverlening, slechte woningkwaliteit, beperkt openbaar vervoer, aantasting
van de sociale cohesie, …. Door deze ontwikkelingen komt de leefbaarheid van dorpen
sterk onder druk staan. Toch is een goede leefomgeving belangrijk voor het samenleven
en het “zich goed voelen” van de bewoners.”
De strategische doelstelling (van deze studie) is om een ondersteuning aan te bieden aan
de gemeenten om concrete acties te kunnen ondernemen op vlak van dorpsontwikkeling
en een aanzet te geven voor een bovenlokale ontwikkeling van een dorpennetwerk.
De Provincie heeft in het Provinciaal Plattelandsontwikkelingsplan opgenomen dat “de
leefbaarheid van een dorp wordt beïnvloed door fysieke en sociale factoren. (…)
Participatie en medezeggenschap van de lokale bevolking speelt in dit alles een
belangrijke rol.1
De onderzoeksdoelstellingen zijn:
• uitwerken van een theoretisch kader rond de veerkracht van dorpen
• opmaken van een analysemethodiek voor het bepalen van de veerkracht van
dorpen
• uitwerken van indicatoren op essentiële domeinen, zoals
bevolkingsontwikkeling, wonen, voorzieningen, zorg, armoede, landbouw, …
• inventariseren van instrumenten / acties in kader van de veerkracht van dorpen
voor het breder uitdragen van (piloot)projecten

Figuur 1 Projectgebied arrodissment Mechelen en de Merode.

Citaten zijn overgenomen uit de projectfiche “Opmaken van een ontwikkelingsstrategie in kader
van de leefbaarheid van dorpen(netwerk)”.
1
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Het projectgebied van de studie zijn de dorpen in het arrondissement Mechelen en het
gebied van de Merode. Deze dorpen worden gebruikt bij het uittesten van de methodiek
en instrumenten door het onderzoeksteam. Na afloop van de studie kan de methodiek
worden uitgerold naar alle dorpen in de Provincie.
Het dorpsniveau dat gebruikt wordt in de dorpenmonitor is gebaseerd op de ruimtelijke
afbakening van kernen die de dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie Antwerpen
hanteert. Deze ruimtelijke grenzen zijn daarna voor team Data & Analyse van de
provincie Antwerpen aangepast zodat ze overeenkomen met de grenzen van statistische
sectoren, om de veerkracht van dorpen in kaart te kunnen brengen.

1.2 Proces
De studie is van start gegaan op 13 april 2016 en werd afgerond op 30 maart 2018. In de
verkennende fase van de studie heeft het onderzoeksteam het theoretisch kader rond
veerkracht van dorpen uitgewerkt en de uitdagingen waar dorpen in de provincie voor
staan in kaart gebracht aan de hand van beschikbare kwantitatieve gegevens en de
informatie uit gemeentegesprekken (april – augustus 2016). In de daaropvolgende fase
heeft het onderzoeksteam een analysemethode uitgewerkt die de huidige toestand van
een dorp in kaart brengt, de dorpenmonitor (zie 1.3.2) (september 2016 – september
2017). Daarnaast heeft het onderzoeksteam ook een inspiratieboek (zie 1.3.3) gemaakt,
dat best practices van veerkracht in dorpen bundelt (februari 2017 – december 2017).
Zowel de dorpenmonitor als het inspiratieboek steunen op input van 6 focusgroepen die
in januari/februari 2017 werden georganiseerd rond bepaalde uitdagingen waar dorpen
voor staan en waar experts uit het werkveld en de academische wereld aan deelnamen.
Datum

Overleg

14.04.2016

Startvergadering

27.04.2016

Selectie data

29.04.2016

Projectgebied

09.05.2016

Datawandeling

07.06.2016

Selectie data

20.06.2016

Projectgroepvergadering

05.08.2016

Voorbereiding projectgroep

26.08.2016

Projectgroepvergadering

13.09.2016

Stand van zaken onderzoek

29.09.2016

Uitdaging: Klimaatsverandering

04.10.2016

Uitwerken Workshop Veerkrachtige dorpen

05.10.2016

Uitdaging: Mobiliteit en bereikbaarheid

17.10.2016

Uitdaging: Energietransitie

17.10.2016

Stand van zaken onderzoek

28.10.2016

Voorbereiding projectgroepvergadering 31.10

28.10.2016

Uitdaging: Vergrijzing en zorg

31.10.2016

Projectgroepvergadering

14.11.2016

Voorbereiding gemeentegesprekken

16.11.2016

Rurant Raad van Bestuur

21.11.2016

Gemeentegesprek: Lier
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21.11.2016

Gemeentegesprek: Mechelen

22.11.2016

Gemeentegesprek: Heist-op-den-Berg

22.11.2016

Gemeentegesprek: Sint-Katelijne-Waver

25.11.2016

Scoop onderzoek, doel en eindresultaat onderzoek

29.11.2016

Gemeentegesprek: Westerlo

13.12.2016

Uitwerken focusgroepen experts

16.12.2016

Gemeentegesprek: Bonheiden

19.12.2016

Doorspreken input gemeenten

24.01.2017

Stand van zaken onderzoek

25.01.2017

Projectgroepvergadering

30.01.2017

Werksessie experts: Vergrijzing

31.01.2017

Presentatie stand van zaken onderzoek

06.02.2017

Werksessie experts: Mobiliteit

07.02.2017

Werksessie experts: Energietransitie en klimaatsverandering

08.02.2017

Werksessie experts: Economische veranderingen

09.02.2017

Werksessie experts: Armoede, sociale kwetsbaarheid en migratie

10.02.2017

Werksessie experts: Lokaal bestuur en bestuurskracht

23.02.2017

Feitenfiches

23.02.2017

Kamp C: extra input energie en klimaat

09.03.2017

Opzet/concept tussentijds verslag

20.03.2017

Projectgroepvergadering

28.04.2017

Projectgroepvergadering

16.05.2017

Werksessie: ontwikkeling dorpenmonitor

17.05.2017

Werksessie: ontwikkeling dorpenmonitor

18.05.2017

Werksessie: ontwikkeling dorpenmonitor

23.05.2017

Werksessie: ontwikkeling dorpenmonitor

08.06.2017

Werksessie: ontwikkeling dorpenmonitor

22.06.2017

Onderzoek dorpen en vergrijzing, UA en KUL

29.06.2017

Afstemming dorpenmonitor

06.07.2017

Startvergadering piloottraject Hulshout

07.07.2017

Projectgroepvergadering

05.10.2017

Uitrol dorpenmonitor

06.10.2017

Projectgroepvergadering

11.10.2017

Workshop inspiratieboek uitwerken

23.10.2017

Workshop inspiratieboek

10.11.2017

Werkoverleg dorpenmonitor en inspiratieboek

01.12.2017

Projectgroepvergadering

09.02.2018

Projectgroepvergadering

14.02.2018

Indicatoren dorpenmonitor

22.03.2018

Eindredactie documenten
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1.3 Leeswijzer
1.3.1 Veerkracht van dorpen
Dit document, 1 Veerkracht van dorpen, is deels een theoretische en deels een
methodologische nota, bedoeld voor medewerkers van de provincie die werken rond
dorpen en het dorpenbeleid. In dit document wordt het theoretisch kader rond
veerkracht van dorpen uitgelegd op basis van een literatuurstudie. Dit theoretisch kader
wordt vertaald naar een bruikbaar concept voor dorpen, dat de basis zal vormen voor
hoe we naar dorpen kijken en hoe we dorpen analyseren doorheen de studie. Naast het
theoretisch kader gebruiken we ook 11 uitdagingen waar dorpen mee geconfronteerd
worden als leidraad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aanbod basisvoorzieningen
Bereikbaarheid
Bestuurskracht
Economische veranderingen
Vergroening
Energietransitie
Klimaatverandering
Sociale kwetsbaarheid
Financiële armoede
Woonbehoefte
Zorgbehoefte

Per uitdaging worden de dorpen in het projectgebied geanalyseerd. Deze analyse brengt
de uitdagingen fijnmazig in beeld en vormt de eerste stap naar de dorpenmonitor.

1.3.2 Dorpenmonitor
Met het dorpenbeleid ondersteunt de Provincie gemeenten om de veerkracht van
dorpen te verhogen. De dorpenmonitor wordt daarbij ingezet als
signalisatieinstrument. In de beginfase van een participatietraject met een dorp wordt
de dorpenmonitor gebruikt om het lokale bestuur en burgers inzicht te geven in de
huidige toestand van het dorp. De dorpenmonitor doet dit door een momentopname
van de kwetsbaarheid van het dorp voor de 11 reeds vermelde uitdagingen te maken.
De analyse signaleert voor welke uitdagingen een dorp meer of minder kwetsbaar is - of
met andere woorden hoe groot de lokale impact van de uitdaging zal zijn - vergeleken
met de andere dorpen in het projectgebied in het arrondissement Mechelen en de
Merode. Op die manier kan een onderbouwde keuze gemaakt worden op welke
onderwerpen het verdere traject zich focust. De monitor vormt dus het startpunt van
onderbouwde participatie.
De dorpenmonitor bestaat uit drie onderdelen. In document 2 Dorpenmonitor wordt
uitgelegd hoe de dorpenmonitor tot stand is gekomen en hoe de dorpenmonitor
gebruikt wordt. Naast deze handleiding bestaat de dorpenmonitor uit een frontoffice
gedeelte, gericht op burgers en lokale besturen. In dit boekje worden op een
toegankelijke manier 30 indicatoren gepresenteerd voor elk dorp in het projectgebied.
Verder is er ook een backoffice monitor. Deze omvat reeds verzamelde cijfers en een lijst
met gewenste indicatoren die in de toekomst verzameld kunnen worden, ter aanvulling
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op de 30 in gebruikgenomen indicatoren. Het backoffice document is enkel bedoeld
voor medewerkers van de provincie, niet voor het grote publiek.

1.3.3 Inspiratieboek
Het tweede instrument dat de provincie zal kunnen inschakelen in het dorpenbeleid is
het inspiratieboek. Het inspiratieboek bundelt inspirerende voorbeelden van hoe
dorpen omgaan met de verschillende uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden.
De verzameling projecten kwam tot stand dankzij de input van adviseurs van de
verschillende diensten binnen de provincie Antwerpen, experten uit het werkveld en de
academische wereld en masterstudenten architectuur van de universiteit Antwerpen.
Dorpen zijn op zoek naar concrete oplossingen en goede voorbeelden van hoe het
anders kan. Het inspiratieboek biedt hier een antwoord op. Na enkele toegankelijke,
inleidende teksten over de betekenis van veerkracht, de uitdagingen waar dorpen voor
staan en de strategieën die dorpen reeds toepassen, volgt er een reeks projectfiches die
de lezer informatie geven over reeds gerealiseerde dorpsprojecten. De fiches bestaan
uit een reeks feiten over het project: wie het heeft opgestart, welke partners er aan
meewerken, vanwaar het budget komt, enzovoort. Daarnaast wordt elk project begeleid
door een korte tekst waarin wordt uitgelegd waarom dit project een inspiratie, een
voorbeeld kan zijn voor andere dorpen, los van de lokale context.
Het inspiratieboek kan in zijn geheel gebruikt worden, als naslagwerk voor lokale
besturen, burgers en andere stakeholders in dorpen. Ook kunnen de projectfiches apart
op formaat naar wens geprint worden, om bijvoorbeeld tijdens een workshop met
dorpsbewoners op te hangen of op tafel te leggen. De projectfiches kunnen daarom als
actief instrument gebruikt worden.
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2 Theoretisch kader veerkracht
Het begrip veerkracht komt oorspronkelijk uit de ingenieurs- en ecologische
wetenschappen. In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader over veerkracht geschetst
aan de hand van de wetenschappelijke literatuur. Verder wordt het begrip veerkracht
vertaald naar de dorpscontext en gekaderd binnen megatrends, de grote
veranderingsprocessen in de samenleving.

2.1 Literatuurstudie
Veerkracht (resilience), door velen beschouwd als het nieuwe buzzword dat
“duurzaamheid” vervangt, kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Het
concept is ontleend aan de manier waarop ecologische systemen omgaan met
belastingen en storingen veroorzaakt door externe factoren. Veerkracht impliceert een
dynamische benadering: systemen functioneren volgens bepaalde evenwichten, maar
dat evenwicht kan over de tijd veranderen (Resilience Alliance, 2010, Tempels et al,
2013). De relatie tussen veerkracht en leefbaarheid zou kunnen omschreven worden als
“veerkracht is leefbaarheid op lange termijn” (Flores et al, 2000).
In de ingenieursdefinitie wordt veerkracht omschreven als de capaciteit van een
systeem om storingen te ondergaan en zijn functies te behouden, met het oog op
herstel en terugkeer naar de normale toestand. Deze interpretatie benadert veerkracht
vanuit een overlevingsdiscours, waar meer traditionele manieren van top-down omgaan
met bedreigingen alsook technische oplossingen voor risicomanagement domineren
(Tempels et al, 2013; Davoudi, 2012; Shaw, 2012).
Ecologische veerkracht erkent het bestaan van meerdere evenwichten en de
mogelijkheid om over te gaan naar een nieuw evenwicht wanneer bepaalde drempels
overschreden worden (Tempels et al, 2013). Volgens ecologische veerkracht gaat een
systeem dus niet terug naar zijn oorspronkelijke staat, zoals bij de ingenieursdefinitie,
maar vindt er een voorwaartse stap naar een nieuwe toestand plaats (Shaw, 2012).
Binnen ecosystemen heersen er bijvoorbeeld evenwichten in de verhouding tussen
prooien en roofdieren. Verstoring van dit systeem (bv door een massale sterfte van de
roofdieren) leidt op termijn terug tot een herstel van het ecologische evenwicht door
een automatisch herstel van de roofdierenpopulatie. Het kan echter ook leiden tot een
nieuw ecologisch evenwicht, waarbij de oorspronkelijke roofdieren worden vervangen
door andere roofdieren.
Sociale veerkracht wordt omschreven als het vermogen van groepen en
gemeenschappen om om te gaan met externe en interne storingen als gevolg van
sociale en politieke veranderingen en veranderingen in de omgeving (Adger, 2000). Ook
hier is een dynamische interpretatie van het begrip veerkracht. Sociale veerkracht gaat
over de mate waarin gemeenschappen zich kunnen aanpassen, of het adaptief
vermogen van gemeenschappen.
Ecologische en sociale veerkracht kunnen met elkaar verbonden zijn door de
afhankelijkheid van gemeenschappen en hun economische activiteiten van bepaalde
ecosystemen. In een sociaalecologisch systeem worden deze elementen geïntegreerd en
als een geheel bekeken. Bij de sociaalecologische benadering van veerkracht wordt het
evenwichtsconcept in vraag gesteld. De focus ligt eerder op het vermogen van
complexe systemen om te transformeren als reactie op schokken. Deze schokken
10

kunnen zowel externe storingen als interne dynamieken zijn. Veerkracht is in dit geval
een eigenschap die voortkomt uit de responsdynamiek van het systeem zelf, waarbij
systemen zich aanpassen aan veranderde omstandigheden (Tempels et al, 2013). De
nadruk ligt daarbij ook op het holistische perspectief en op onvoorspelbaarheid,
verandering en complexiteit (Cote & Nightingale, 2012). Door het linken van sociale en
ecologische systemen biedt deze vertaling van veerkracht het potentieel om complexe
problemen aan te pakken (Porter & Davoudi, 2012). In een sociaalecologisch systeem
spelen naast de handelingskracht en kennis van de mens ook diverse fysieke, socioculturele, historische, ethische, … padafhankelijkheden een rol (Cote & Nightingale,
2012). Veerkracht, in contrast met leefbaarheid, speelt ook eerder op
gemeenschapsniveau dan op niveau van het individu. Veerkracht put uit de aanwezige
lokale kennis in een verankerd sociaal systeem, bottom-up initiatieven, gedeelde sociale
verantwoordelijkheid en daagt uit tot een debat over de lokale uitdagingen en hoe
daarop te reageren (Tempels et al, 2013).
Er bestaat veel discussie over het letterlijk vertalen van veerkracht naar de sociale
wetenschappen. Normatieve factoren zoals machtsverhoudingen, culturele waarden, …
zijn inherent aan sociale veranderingen en aan de dynamiek tussen mens en omgeving
en dus belangrijk om op een of andere manier te integreren in de veerkracht benadering
(Tempels et al, 2013; Cote & Nightingale, 2012).

2.2 Veerkracht vertaald naar dorpen
2.2.1 Het dorp als systeem
Veerkracht van dorpen heeft betrekking op zowel het sociale (maatschappelijke, socioeconomische, demografische) als het ruimtelijke systeem (de gebouwde omgeving, de
natuurlijke omgeving). Het ruimtelijke systeem verandert erg traag ten opzichte van het
sociale systeem: de structuur van een dorp en de omliggende linten is door de eeuwen
heen bewaard gebleven, terwijl de demografische structuur van een dorp op een tiental
jaren drastisch kan veranderen.
Onder het sociaalecologisch systeem verstaan we een netwerk van actoren en relaties
die we kunnen afleiden uit de samenstelling van de bevolking (leeftijd, huishoudtype,
inkomen, …) en de samenstelling van bedrijven (sector, omzet, grootte, …). Het
ruimtelijke systeem bevat de elementen van de materiële wereld: het type woningen,
bedrijfsgebouwen, voorzieningen, open ruimte, … en de onderlinge variatie en
compositie. Sociale en ruimtelijke veerkracht zijn met elkaar verbonden door de
afhankelijkheid van gemeenschappen en (economische) activiteiten van bepaalde
ruimtelijke structuren en processen.
Het dorp als sociaalecologisch systeem wordt begrensd door een ruimtelijke afbakening
gebaseerd op morfologische criteria met betrekking tot de structuur van een dorpskern
en door een sociaaleconomische afbakening die de bevolking en bedrijvigheid binnen
deze ruimtelijke grens omvat. Het dorp maakt natuurlijk ook deel uit van een context
met plaatsgebonden ruimtelijke en sociaaleconomische eigenschappen. Die context
bestaat uit verschillende schalen, gaande van de gemeente, het netwerk van
omliggende dorpen en steden en de gebieden daartussen tot de wijdere regio (bv. de
Provincie). De dynamiek tussen het dorp en zijn context beïnvloedt de veerkracht van
het sociaalecologisch systeem.
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2.2.2 Kwetsbaarheid
Het dorp als systeem op zich streeft niet naar een evenwicht (zoals wordt beschreven in
de ingenieurs- en ecologische definitie van veerkracht). Het dorp wordt eerder benaderd
volgens de sociaalecologische definitie van veerkracht: in deze definitie ligt de focus op
het vermogen van complexe systemen om te transformeren als reactie op storingen. De
sociale en ruimtelijke aspecten van een dorp co-evolueren, onderhevig aan uitdagingen,
en zoeken naar een balans tussen ruimtelijke voorzieningen om te voldoen aan de
sociale behoeften. Zo merken bijvoorbeeld we dat in vele Vlaamse dorpen door de
vergrijzing de demografische samenstelling sterk en snel aan het wijzigen is. Hierdoor
ontstaan nieuwe ruimtelijke behoeften binnen het dorp zoals een aanbod van
assistentiewoningen, de nabijheid van handel en allerhande voorzieningen. De
ruimtelijke structuur past zich dan ook langzaam aan. Zo verandert het woningaanbod in
vele dorpen door de bouw van meergezinswoningen, vaak in het centrum.
Structurele veranderingen in het dorp en de context worden bepaald door de
kwetsbaarheid van het dorp als sociaalecologisch systeem. De kwetsbaarheid van een
dorp is afhankelijk van twee interne elementen: blootstelling en vatbaarheid enerzijds
en aanwezige capaciteit anderzijds. De blootstelling van een dorp voor een uitdaging
zegt iets over op wie, wat of waar de uitdaging een potentiële impact heeft. De
vatbaarheid van een dorp voor een uitdaging geeft aan welke van deze blootgestelde
elementen meer aanleg hebben om onder de uitdaging te lijden. De aanwezige
capaciteit van een dorp zegt iets over hoe een dorp reeds anticipeert op, nu al omgaat
met en herstelt van een uitdaging.
In de internationale bestseller Collapse van Jared Diamond wordt treffend weergegeven
hoe samenlevingen kunnen uitsterven of net overleven bij veranderende
omstandigheden. Het ooit zo machtige Romeinse rijk viel bijvoorbeeld rond 476 na
Christus uiteen, nadat het meer dan een half millennium Eurazia militair, politiek en
cultureel had gedomineerd. Hoewel de inval van de Barbaren in het Oosten een einde
maakte aan het Romeinse politiek bestuur en de militaire overheersing, werd het rijk
reeds lang geteisterd door een langzaam proces van ecologische en sociale problemen.
Zo ook kwam het grote Incarijk roemloos ten einde toen Pizarro met niet meer dan een
handvol huurlingen te paard – in hoofdzaak een stel klaplopers die in Spanje niet meer
welkom waren - een leger van duizenden Incasoldaten versloeg. Ook hier gaven de
Spanjaarden maar een genadeslag aan een regime dat door interne conflicten over
schaarse hulpbronnen langzaam ten onder ging. In onze eigen geschiedenis hebben
externe veranderingen tot langdurige zwarte periodes geleid. Klimaatwijzigingen in de
middeleeuwen in Vlaanderen in de veertiende eeuw leidden tot wat Barbara Tuchman
de waanzinnige 14e eeuw heeft genoemd. De kleine ijstijd – die slechts een
temperatuurdaling van 1 tot 2 graden betekende - leidde volgens John Aberth tot
mislukkende oogsten, en vervolgens tot de grote hongersnood tussen 1315 en 1317. De
verminderde weerstand van de bevolking leidde op zijn beurt dan weer tot
grootschalige pestepidemieën in West-Europese steden en oorlogen waarbij miljoenen
mensen lieten het leven.
Niet enkel grote beschavingen vergingen, ook lokale gemeenschappen zijn in de
geschiedenis het slachtoffer geworden van plots wijzigende omstandigheden. In Spanje
staan naar schatting zo een 3500 dorpen compleet leeg. In sommige Provincies kan je
tegen spotprijzen of zelfs helemaal gratis eigenaar worden van deze dorpen. Veelal
12

waren deze dorpen traditionele landbouwersgemeenschappen, die voornamelijk uit
herders bestonden zoals beschreven door etnografisch antropoloog Ruth Behar. Deze
dorpen bleken echter niet bestand tegen de snelle economische en politieke
veranderingen die het land onderging in de naoorlogse periode. De schaalvergroting,
modernisering en globalisering van de landbouw zorgde dat de lokale productie niet
langer winstgevend was. Jongeren trokken weg naar de steden of de kust op zoek naar
werkgelegenheid, terwijl een verouderde en verpauperde bevolking achter bleef en op
termijn deze dorpen helemaal leeg kwamen te staan en hele gemeenschappen, samen
met hun culturele gebruiken verdwenen.
Volgens Diamond zijn de externe oorzaken van falende maatschappijen vaak erg
gelijkaardig: milieuproblemen, uitputting van natuurlijke hulpbronnen,
klimaatswijziging, of militaire of economische overheersing. Ecologische problemen zijn
ook sterk gerelateerd aan politiek-sociale problemen. Bij een tekort aan hulpbronnen
staan verschillende sociale groepen meer in competitie voor een steeds schaarsere
voorraad. Deze competitie leidt tot interne spanningen waarbij de elites worden afgezet
van de macht. Vervolgens volgen sociale instabiliteit, interne conflicten, oorlogen en
geweld, tot uiteindelijk een samenleving gedecimeerd is en niet langer kan beschikken
over de sociaal-culturele instituties en technologie die het ooit bezat. De teloorgang van
samenlevingen heeft inderdaad ervoor gezorgd dat technologische ontdekkingen
meermaals in de geschiedenis opnieuw zijn moeten gebeuren. Zo beschikten de
Romeinen over tal van uitvindingen en technologieën die in de middeleeuwen compleet
verloren zijn gegaan.

2.2.3 Aanpassingsvermogen
Anderzijds zijn vele samenlevingen wel in staat om veranderende omstandigheden het
hoofd te bieden. Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom beschrijft hoe in de middeleeuwen er
sociale institutionele systemen bestonden voor het beheer van Huerta-irrigatie, die het
hoofd konden bieden aan aanhoudende droogtes op het Spaanse platteland. Diamond
geeft aan dat gelijkaardige bedreigingen, verschillende reacties kennen van
gemeenschappen en samenlevingen. Zo werden ontbossingproblemen in New Guinea,
Japan, Tikopia en Tonga succesvol aangepakt, terwijl ze op Paaseiland en Groenland het
tekort aan hout tot een ineenstorting van de samenleving leidde. Maar ook in de meer
recente geschiedenis kunnen we vaststellen dat de Europese instituties een buffer
hebben kunnen bieden aan de economische crisis en de bankencrisis uit 2008, zodat
verschillende landen vandaag zich langzaam recht trekken uit de crisis.
Het verschil tussen samenlevingen of gemeenschappen die een crisis of verandering
kunnen overleven en samenlevingen en gemeenschappen die dat niet kunnen, ligt net in
het aanpassingsvermogen. Het begrip aanpassingsvermogen stamt oorspronkelijk uit de
biologie en duidt op de capaciteit van een organisme om zich aan te passen aan zijn
omgeving. Uiteraard staat de biologische betekenis nauw in verband met het werk van
Darwin rond natuurlijke selectie, waarbij door variatie en natuurlijk selectie de fit tussen
het organisme en zijn omgeving steeds wordt verbeterd. Het begrip kan ook slaan op
populaties, waarbij de diversiteit van het genetische materiaal van de populatie
garanties biedt op een betere aanpasbaarheid bij wijzigende omstandigheden.
Het begrip werd onder invloed van het werk van onder andere Holling en Folke meer en
meer toegepast op sociale systemen zoals gemeenschappen en maatschappijen.
Aanpassingsvermogen slaat dan op de mate waarin sociale systemen zich kunnen
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aanpassen en veranderen aan gewijzigde omstandigheden. Vaak wordt een onderscheid
gemaakt tussen de mate van verandering waarbij coping ability verwijst naar
aanpassingsgedrag die geen fundamentele verandering inhoudt in het politieke, sociale
en culturele systeem, terwijl adaptive change veeleer op een fundamentele transitie
duidt. In het licht van de peak oil kan de samenleving bijvoorbeeld kiezen om steeds
efficiënter om te springen met fossiele brandstoffen, door bijvoorbeeld meer zuinige
wagens en motorvoertuigen te ontwikkelen. Deze strategie zou veeleer verwijzen naar
een “coping ability”. De meer radicale keuze voor alternatieve brandstoffen zou dan
weer duiden op een “adaptive change”.
2.2.3.1 De traagheid van sociale systemen
Maatschappijen en gemeenschappen tonen zich doorgaans vrij stug wat betreft hun
capaciteit om te veranderen. Om te begrijpen waarom, moeten we eerst stil staan bij
het begrip instituties uit de sociaalwetenschappelijke literatuur. Instituties zijn volgens
Douglas North het geheel van formele en informele “regels” die het gedrag van actoren
bepalen (North, 1991). Het menselijk gedrag staat immers niet op zichzelf, maar wordt
beïnvloed door normen en regels die aangeven welk gedrag toegelaten, wenselijk of net
verboden is. Culturele en sociale normen bepalen bijvoorbeeld hoe begroetingen
moeten plaats vinden (zoals de handdruk), of pakweg hoe men zich moet gedragen
tijdens een treinreis (geen voeten op de banken). Wettelijke normen bepalen welk
gedrag gesanctioneerd kan worden (zoals bijvoorbeeld een boete voor te snel rijden).
Het geheel aan regels kan ook verwijzen naar een culturele traditie, etiquette of
geplogenheden binnen een bepaalde context.
Instituties evolueren doorgaans erg traag doorheen de geschiedenis en vaak slechts
incrementeel. Zo vinden vele Westerse politieke instituties bijvoorbeeld reeds hun
oorsprong in de oude Griekse beschaving. Vele gewoonten, zoals bijvoorbeeld de
tafeletiquette, stammen af uit een lange westerse geschiedenis en traditie en worden
niet zomaar eenvoudig radicaal gewijzigd, ook al liggen soms meer efficiënte
alternatieven voor de hand (denk bijvoorbeeld aan het eten met mes en vork in
Westerse beschavingen versus het eten met stokjes in de Chinese beschaving). Ook op
het vlak van lokale gemeenschappen leven traditionele gebruiken vaak lang door, en
bepalen lokale regels in het bijzonder hoe wordt omgegaan met ecologische systemen.
Regels bepalen vaak ook machtsverhoudingen tussen actoren, en houden deze
machtsverhoudingen in stand. Bepaalde sociale groepen of organisaties kunnen baten
hebben bij bepaalde regels (bv exclusieve toegang tot bepaalde hulpbronnen), waardoor
hun machtspositie ten opzichte van andere groepen wordt verzekerd. Dit leidt ertoe dat
elites vaak baat hebben bij het behoud van de bestaande regels in plaats van
veranderingen dus een belangrijke barrière vormen in veranderingsprocessen. In het
debat over klimaatswijziging hebben de olieproducerende elites uiteraard weinig baat
bij een dalende vraag naar olie en een wijzigend overheidsbeleid dat beperkingen oplegt
aan de uitstoot, zodat deze elites zich gemakkelijk tegen verandering verzetten.
Het geheel van instituties en actoren wordt vaak in de literatuur ook omschreven als
“regimes” (Geels, 2002). Bij ongewijzigde externe omstandigheden kunnen regimes erg
succesvol zijn en leiden tot groei en voorspoed. Wanneer externe omstandigheden
veranderen, zullen regimes in eerste instantie zich slechts beperkt willen aanpassen en
vertonen ze een sterke inertie. Externe druk leidt tot coping strategieën die naar
efficiëntieverbeteringen zoeken. In het voorbeeld van de leegstaande Spaanse dorpen
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zullen agrarische dorpsgemeenschappen niet meteen overschakelen op alternatieve
productiewijzen, maar zullen de herders proberen rond te komen met minder. Vanuit
individueel standpunt is het immers niet eenvoudig om plots over te schakelen op
nieuwe productiewijzen omdat de kennis en de middelen vaak ontbreken. Tegelijk
houdt een omschakeling ook een groot risico in, wat ervoor zorgt dat men liever bij het
vertrouwde blijft. Wellicht speelt bij vele herders ook een eergevoel over de eigen
arbeid en de tradities, zodat verandering als ongewenst wordt aanzien. Wanneer
efficiëntieverbeteringen echter niet meer voldoende zijn, dringt zich een
regimeverandering op of een totale teloorgang. In het geval van de Spaanse dorpen
heeft dit geleid tot de leegstand en teloorgang. Nochtans staan niet alle dorpen leeg en
hebben sommige dorpen zich bijvoorbeeld toegelegd via een regimeverandering op
nieuwe groeiende economieën zoals het toerisme of grootschalige landbouw.
2.2.3.2 Factoren van aanpassingsvermogen
Veerkrachtige dorpen kunnen aan de hand van verschillende factoren hun
aanpassingsvermogen versterken. In een veel geciteerd rapport ter voorbereiding van
de wereldtop duurzame ontwikkeling in 2002 heeft een groep van Zweedse
wetenschappers zich gebogen over de vraag welke factoren nu bijdragen tot
aanpassingsvermogen van een gemeenschap zoals die van een dorp (Folke et al., 2002).
Samenvattend kan gesteld worden dat veerkrachtige gemeenschappen als lerende en
zelfsturende systemen moeten beschouwd worden. Gemeenschappen moeten zich
daarbij bewust zijn van de veranderingen die zich afspelen in hun omgeving en moeten
in staat zijn om alternatieve handelingswijzen te ontwikkelen en uit te proberen, waarbij
die nieuwe handelingen permanent kunnen worden bijgesteld en geëvalueerd. Op basis
van de literatuurstudie kunnen de volgende zes factoren worden vooropgesteld:
Beschikbaarheid van informatie
Veerkrachtige dorpen dienen toegang te hebben tot informatie over de eigen staat van
de gemeenschap, alsook over de uitdagingen die op hen afkomen. Het spreekt vanzelf
dat bewustwording van de situatie een eerste essentiële stap is tot mogelijke
verandering. Als uit bevolkingsprognoses blijkt dat een dorp in de toekomst sterk gaat
vergrijzen, is dat belangrijke informatie om een veerkrachtig beleid op te baseren.
Verschillende auteurs benadrukken dat informatie niet enkel als wetenschappelijke,
abstracte informatie moet begrepen worden, maar dat het evenzeer kan gaan over
lokale, informele kennis die binnen gemeenschappen aanwezig is. Andere auteurs
geven aan dat informatie over sociaalecologische problemen haast altijd “wicked” is, wat
wil zeggen dat sociaalecologische problemen niet eenduidig kunnen gedefinieerd
worden (Rittel & Webber, 1973). Is het fileprobleem in de dorpsstraat een probleem van
doorstroming, of een milieuprobleem? Problemen worden door verschillende groepen
ook op een verschillende manier geïnterpreteerd, en verschillende auteurs geven aan
dat de diversiteit van perspectieven garanties biedt op een meer genuanceerde, en
meer robuuste kijk.
Mogelijkheden tot sociaal en participatief leren
Sociaal leren slaat op het proces waarbij opinies, attitudes, normen en waarden van
bewoners veranderen door interactie met andere bewoners. Sociaal leren impliceert
dat bewoners verschillende perspectieven op hetzelfde probleem ontdekken en tegelijk
zich bewust worden van de verbondenheid van deze perspectieven. Sociaal leren is sterk
verbonden met participatief leren, waarbij bewoners via interactie en debat al dan niet
15

tot nieuwe inzichten komen. Door informele contacten met buren, door workshops of
participatietrajecten en dergelijke kunnen dorpsbewoners sociaal en participatief leren.
In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen single loop en double loop
learning, waarbij single loop slaat op efficiëntieverbeteringen, terwijl double loop
learning betekent dat onderliggende waarden en normen binnen een gemeenschap
worden aangepast. Een voorbeeld van singe loop learning is dat de bakker, de enige
winkel in het dorp, ook andere producten begint te verkopen. Een voorbeeld van double
loop learning zou kunnen zijn dat een detailhandelsstrategie vanuit de vraag en het
aanbod van het veranderende dorp wordt uitgewerkt en toegepast. Een lerend systeem
dient ook een geheugen te hebben. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om te kunnen leren
van voorgaande oplossingen en experimenten. Dit betekent dat zowel
wetenschappelijke als traditionele lokale kennis wordt bewaard en toegankelijk is voor
de gemeenschap.
Variëteit en diversiteit
Gemeenschappen die variëteit en diversiteit nastreven, kunnen zich gemakkelijker
aanpassen aan wijzigende omstandigheden. Variëteit slaat op verschillende
deelaspecten, met name de variëteit van denkbeelden die binnen een gemeenschap
leven, de mate waarin de gemeenschap voor haar beleid input krijgt van een diversiteit
aan actoren, de mate waarin er een diversiteit aan oplossingen kan gegenereerd
worden en de redundantie of doublures van oplossingen. Als een van de drie
bakkerswinkels in een dorp sluit, is er niet direct een probleem: de dorpsbewoners
kunnen bij de twee andere bakkers terecht voor brood. Als er geen bakker meer is maar
wel nog een broodautomaat en een kleine supermarkt, een diversiteit aan oplossingen,
dan kunnen dorpsbewoners nog steeds brood kopen in het dorp.
Mogelijkheden tot organisatie en actie
Of gemeenschappen in staat zullen zijn om, vanuit een bepaald bewustzijn over de
veerkracht van hun dorp, over te gaan naar actie hangt van verschillende factoren af.
Ten eerste dient er ruimte te bestaan die lokale initiatieven vanuit gemeenschappen
toelaat, bijvoorbeeld door vanuit het bestuur burgerinitiatieven te ondersteunen. Ten
tweede is de aanwezigheid van sociaal kapitaal van groot belang. Sociaal kapitaal is de
mate van sociale samenhang tussen de verschillende mensen in een dorp. Door de
aanwezigheid van sociaal kapitaal kunnen er bijvoorbeeld acties ontstaan uit reeds
bestaande netwerken van buren, verenigingen, de jeugdbeweging, ... Een belangrijk
criterium bij de mogelijkheid tot organisatie en actie is de aanwezigheid van lokaal
leiderschap. Bestuurlijke fragmentatie vormt vaak een grote hinderpaal in de
organisatiecapaciteit. Het verbinden van bestaande netwerken en integreren vormt vaak
een belangrijke opgave.
Schaal van acties
Hoewel lokale gemeenschappen in principe het best geplaatst zijn om lokale problemen
aan te pakken op basis van lokale informatie en sociaal leren, moet vermeden worden
dat bepaalde acties leiden tot het afwentelen van problemen in tijd en ruimte.
Verschillende problemen vragen daarom om een multi-level governance aanpak,
waarbij geneste systemen van beleid ontstaan op lokaal en bovenlokaal niveau. De
capaciteit van lokale gemeenschappen om samen te werken rond problematieken op
een hoger schaalniveau is daarom een belangrijk aspect van het aanpassingsvermogen.
Strategieën op vlak van detailhandel zijn hier een goed voorbeeld van: bij het plannen
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van detailhandel moet er rekening gehouden worden met de vraag en het aanbod over
de dorpsgrenzen heen, zodat bijvoorbeeld de opening van een grote kledingwinkel in het
ene dorp geen bedreiging vormt voor de winkeliers in de omringende dorpen.
Mogelijkheden tot experiment, evaluatie en feedback
Aanpassingsvermogen vereist dat door de gemeenschappen geëxperimenteerd kan
worden met verschillende mogelijke oplossingen, zonder dat die experimenten
bedreigend zijn voor het voortbestaan van essentiële functies in de gemeenschap.
Nieuwe ontwikkelingen, methodes en procedures moeten ook snel kunnen
onderworpen worden aan evaluaties en bijgesteld worden in een cyclisch proces van
innovatie. De best practices in het inspiratieboek zijn op een bepaalde manier allemaal
vormen van experimenten die vaak ontstaan door bijvoorbeeld een burgerinitiatief of
een subsidietraject en zich dan verder ontwikkelen en aanpassen aan de noden van de
dorpsbewoners.

2.2.4 Conclusie
Figuur 2 visualiseert hoe het theoretisch kader van veerkracht vertaald wordt naar de
dorpscontext.

Figuur 2 Schematische weergave van veerkracht in dorpen.

1. Uitdagingen
Dorpen hebben te maken met een reeks uitdagingen, van sociale kwetsbaarheid
tot klimaatverandering, die op hen af komen.
2. Kwetsbaarheid
Naargelang de huidige situatie in het dorp, zal het meer of minder blootgesteld
worden aan en vatbaar zijn voor de gevolgen van een uitdaging. Ook heeft een
dorp meer of minder aanwezige capaciteit om te reageren op de gevolgen van
de uitdaging.
3. Aanpassingsvermogen
Aanwezige capaciteit gaat met andere woorden over de maatregelen die nu al in
een dorp toegepast worden en verschilt in die zin van aanpassingsvermogen,
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waarbij het gaat over het realiseren van structurele veranderingen in de
toekomst. Onder aanpassingsvermogen vallen strategieën die toegepast kunnen
worden om institutionele en structurele transformatie te bewerkstelligen, met
als doel de kwetsbaarheid voor uitdagingen te verminderen en de veerkracht te
vergroten. Deze strategieën werken los van het sectorale en bieden vaak
antwoorden op meerdere uitdagingen tegelijk.
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2.3 Megatrends en lokale uitdagingen in dorpen
2.3.1 Wat zijn megatrends?
Verschillende invloedrijke organisaties zoals de VN, het IMF, de Wereldbank,… geven in
hun programma aan dat de maatschappij de komende decennia beïnvloed wordt door
een reeks zogenaamde “megatrends”. Deze megatrends zijn globale processen,
veranderingen die zich momenteel al manifesteren en ook in de komende jaren duidelijk
hun stempel zullen drukken op de maatschappij.
Bevolkingsgroei, urbanisatie, klimaatverandering, globalisering, migratie en tekorten
aan voedsel, water en energie worden geïdentificieerd als de megatrends waarop een
globaal antwoord moet komen, omdat ze leiden tot ontwrichting van samenlevingen en
tot massale migratiestromen.
Een belangrijke megatrend is de globale bevolkingsgroei en de demografische
veranderingen die daaraan gekoppeld zijn. De bevolking van veel landen zal verouderen:
naar schatting 10% van de wereldbevolking zal in 2050 ouder dan 80 jaar zijn. Dit heeft
grote gevolgen voor het behouden van de welvaart in landen met een krimpende
actieve bevolking, maar internationale migratie en technologische vooruitgang kunnen
dit wellicht gedeeltelijk opvangen. Het verouderen van de bevolking in alle werelddelen
behalve Afrika zal grote fiscale en sociale gevolgen hebben. Een groeiende bevolking
doet daarnaast de vraag naar hulpbronnen en grondstoffen toenemen.
Andere demografische veranderingen zijn de veranderingen in familie- en
huishoudstructuren, met de opkomst van huishoudens bestaande uit één persoon en
koppels zonder kinderen.
Naast bevolkingsgroei zal ook klimaatsverandering verstrekkende gevolgen hebben
voor de toegang tot en tekorten aan water, energie en voedsel.
Ongelijkheid en armoede veroorzaakt door globalisering zullen nog steeds toenemen.
De globale beroepsbevolking is de voorbije jaren verdubbeld, wat de kloof in
economische vooruitgang gedeeltelijk heeft verminderd maar door de technologische
vooruitgang zijn er tegelijkertijd veel jobs voor laaggeschoolden verdwenen. De
economische recessie heeft tot hoge werkloosheid geleid, wat op zijn beurt de
ongelijkheid in inkomens globaal versterkt (OECD & DASTI, 2016; 64th General
Assembly, 2009; Ratha, 2014; IMF Survey, 2013).
Het onderzoeksteam en stuurgroep kiezen deze vier megatrends als de focus van de
studie:
Megatrends
1. Demografische veranderingen
2. Vraag naar hulpbronnen en grondstoffen
3. Klimaatverandering
4. Globalisering
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2.3.2 Lokale uitdagingen in dorpen
De bovengenoemde megatrends uiten zich vanzelfsprekend ook op een of andere
manier in dorpen. Aan de hand van enkele sprekende diagrammen en cijfers wordt de
invloed van de megatrends op wereldschaal en de lokale uitdagingen in Vlaanderen en
in de Provincie Antwerpen in beeld gebracht.
2.3.2.1 Demografische veranderingen
Een van deze megatrends heeft betrekking op demografische veranderingen waaronder
vergrijzing. De komende decennia zal de wereldbevolking erg verouderen. Het aantal 60plussers stijgt naar verwachting tot 3,5 miljard in 2050. De andere leeftijdsgroepen
groeien licht of nauwelijks en blijven steken op 1 à 1,5 miljard mensen.

Figuur 3 Globale bevolkingsgroei per leeftijdscategorie, t.o.v. 2000.
Bron: United Nations (2015) World Population Prospectus. The 2015 Revisions.

In de EU valt de vergrijzing ook op in onderstaand diagram: we evolueren van een curve
waar de grootste groep tussen de 15 en 64 is naar een curve die gelijkmatiger over de
leeftijden verdeeld in, met hoge uitlopers op late leeftijd.

Figuur 4 EU27 bevolking in 2010 en 2060.
Bron: European Parliamentary Research Service Blog. https://epthinktank.eu/2013/12/19/ageingpopulation-projections-2010-2060-for-the-eu27/
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Ook in Vlaanderen en in de Provincie Antwerpen is de grijze druk, het aantal ouderen
per 100 inwoners uit de actieve bevolking, reeds hoog. In 2015 waren er tussen 30 en 65
65plussers per 100 inwoners uit de actieve bevolking.

Figuur 5 Grijze druk per gemeente in de Provincie Antwerpen, 2015
Bron:
Barometer
Provincie
Antwerpen.
http://loket.Provincieantwerpen.be/eco_baro/html5/atlas.html
Grijze
druk per
gemeente
in de Provincie
Antwerpen, 2015

Bron: Barometer Provincie Antwerpen.
http://loket .provincieantwerpen.be/eco_baro/html5/atlas.html

2.3.2.2 Vraag naar hulpbronnen en grondstoffen
Een andere megatrend, de vraag naar energie en grondstoffen, heeft invloed op
bereikbaarheid van voorzieningen en dienstverlening in dorpen. Uitdagingen zoals
autoafhankelijkheid en congestie enerzijds en vervoersarmoede anderzijds maken dit
thema tot een complex vraagstuk, gelinkt aan de andere uitdagingen waar dorpen voor
staan, zoals vergrijzing, armoede en economische veranderingen.
De European Environment Agency voorspelt dat het aantal afgelegde kilometers per jaar
en het autobezit nog flink zal stijgen, zeker en vast in het Westen maar ook bijvoorbeeld
in China en de voormalige Sovjet Unie.
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Figuur 6 Aantal km per jaar per capita in 2000 en 2050 en prognose autobezit 2050.
Bron: European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/passenger-kmper-year-per-capita-in-2000-and-projected-for-2050-and-projected-car-ownership-rate

Daarnaast zien we ook de gevolgen van dit toenemende verkeer terugkomen in het
aantal doden door luchtvervuiling. Een verhoogde CO2 uitstoot eist jaarlijks in
Vlaanderen heel wat levens op.

Figuur 7 Luchtverontreiniging door verhoogde uitstoot CO2 eist levens op.
Bron: European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/years-of-life-lostyoll

Op onderstaande kaart van Vlaanderen wordt de indicator weergegeven die meet
hoeveel energie er naar pendel gaat. De donkere gebieden zijn bij uitstek
pendelgebieden, terwijl de wittere gebieden pendelluw zijn.
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Figuur 8 Commute energy performance indicator. Bron: Boussauw (2011)

De pendel naar Brussel is nog altijd erg dominant in Vlaanderen. Dit verklaart waarom
het Hageland en het Pajottenland erg donker inkleuren. Ook de oostkant van Antwerpen
is een sterk pendelgebied. De regio zuidwest Vlaanderen en de Limburgse regio liggen
buiten de invloedssfeer van Brussel en kent daarom een erg regionaal geënte mobiliteit.
Hierdoor zijn ook daar de pendelafstanden laag, omdat de woon- en werkgebieden erg
gemengd voorkomen.

2.3.2.3 Klimaatverandering
Twee megatrends, de toenemende vraag naar hulpbronnen en grondstoffen en
klimaatverandering, hebben ook invloed op de veerkracht van dorpen. Uitdagingen zoals
de energietransitie, droogte en overstromingen, hitte en het belang van open en groene
ruimte maken dit tot een complex vraagstuk in samenspel met de andere uitdagingen
waar dorpen voor staan, zoals vergrijzing, armoede en economische veranderingen.
In de jaren zeventig al stak de ecologische voetafdruk van de mens de biocapaciteit van
de aarde voorbij. We verbruiken dus meer hulpbronnen en grondstoffen dan er
beschikbaar zijn.

Figuur 9 Ecologische voetafdruk steekt de biocapaciteit van de aarde voorbij.
Bron: Global Footprint Network.

De hoge ecologische voetafdruk komt ook tot uiting in een toename van de CO2
uitstoot.
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Figuur 10 Stijgende uitstoot van CO2.
Bron: Jackson (2015) Nature Climate Change.

Op onderstaande kaart kan je per gemeente in Vlaanderen de gemiddelde uitstoot per
inwoner terugvinden.

Figuur 11 CO2 uitstoot per inwoner, 2015.
Bron: Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

De verhoogde CO2 uitstoot is een van de oorzaken die aan de basis ligt van een
veranderend klimaat. Een klimaat dat in deze regio evolueert naar nattere winters en
drogere zomers met hittegolven.
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Figuur 12 Geprojecteerde verandering in de jaarlijkse (links) en zomer (rechts) neerslag in de periode 20712100 in vergelijking met 1971-2000 voor het RCP8.5-scenario.
Bron: MIRA Klimaatrapport 2015

Figuur 13 Geprojecteerde verandering in de gemiddele temperatuur per jaar (links) en in de zomer (rechts) in
de periode 2071-2100 in vergelijking met 1971-2000 voor het RCP8.5-scenario.
Bron: MIRA Klimaatrapport 2015
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Figuur 14 Neerslagtoename in de winter (mm), 2030. Bron: KMI

2.3.2.4 Globalisering
De megatrend globalisering en de economische veranderingen die daar uit voortkomen,
zoals het verdwijnen van lokale en kleinschalige handel, de opkomst van e-commerce, ...
ECONOMISCHE DENSITEIT IN VLAANDEREN
hebben natuurlijk ook een invloed op de veerkrachtINCLUSIEF
van dorpen.
BELANGRIJKE INFRASTRUCTUREN
-

De globale verschuiving in de tewerkstelling van landbouw en industrie naar diensten,
de tertiairisering, drukt natuurlijk al heel wat decennia een stempel op de ruimte. De
economische kerngebieden trekken bijvoorbeeld pendelaars aan. Inkomende en
uitgaande pendel zijn factoren die de veerkracht van een dorp mee bepalen.
ECONOMISCHE
DENSITEIT IN VLAANDEREN
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Figuur 15 Economische densiteit in Vlaanderen, inclusief belangrijke infrastructuren.
Bron. Cabus, P, Allaert, G en Van Haverbeke, W., 2001
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GEBIEDEN MET BOVENLOKALE
ECONOMISCHE BETEKENIS

Economische veranderingen
en veranderde levenswijzen brengen ook een kentering
Km
mee in het aanbod van basisvoorzieningen in dorpen. De kaart hieronder illustreert het
aantal inwoners ten op zichte van het aantal kleine voedselwinkels in Vlaanderen.
GEBIEDEN MET LAGERE
ECONOMISCHE DENSITEIT

Bron infrastructuren: GIS-basisbestand RSV
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Figuur 16 Het aantal inwoners ten opzichte van het aantal kleine voedselwinkels in een gemeente
gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde (600 inwoners per kleine voedselwinkel).
Bron: Locatus; Kaartauteur: UA – Departement Transport en Ruimtelijke Economie.

Globalisering uit zich ook lokaal in uitdagingen zoals armoede, sociale kwetsbaarheid en
migratie, en oefent zo een invloed uit op de veerkracht van dorpen. Globaal neemt de
ongelijkheid tussen landen en de extreme armoede af maar de ongelijkheid binnen
landen stijgt.

Figuur 17 De ongelijkheid tussen landen neemt af, maar de ongelijkheid binnen landen stijgt.
Bron: Worldbank.
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Figuur 18 Evolutie van extreme armoede van 1990 tot 2013. Bron: Worldbank

Ook in de onderstaande grafiek van de evolutie van de inkomensongelijkheid in enkele
Europese landen zien we dat er nog grote verschillen bestaan.

Figuur 19 Evolutie van de inkomensongelijkheid volgens de Gini coefficient in enkele Europese landen.
0 = volledige gelijkheid, 1 = volledige ongelijkheid, 2004 – 2013. Bron: OECD Data

Migratiestromen vanuit alle hoeken van de wereld naar Europa brengen ook
uitdagingen met zich mee op vlak van sociale kwetsbaarheid en inclusiviteit.
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Figuur 20 Migratiestromen naar Europa, 2005 - 2010. Bron: Global Migration

2.3.2.5 Conclusie
Het overzicht van de vier megatrends en hun lokale impact resulteert in het benoemen
van de volgende elf lokale uitdagingen. Deze lokale uitdagingen vormen een kapstok
voor het verdere onderzoek.
Megatrends
1. Demografische veranderingen

2.

Vraag naar hulpbronnen en grondstoffen

3.
4.

Klimaatverandering
Globalisering
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Lokale uitdagingen in dorpen
1. Vergroening
2. Zorgbehoefte
3. Woonbehoefte
4. Bereikbaarheid
5. Energietransitie
6. Klimaatverandering
7. Economische veranderingen
8. Aanbod basisvoorzieningen
9. Sociale kwetsbaarheid
10. Financiële armoede
11. Bestuurskracht

3 Analyse van het projectgebied
Vanuit het theoretisch kader over veerkracht en de begrippen kwetsbaarheid,
aanwezige capaciteit en aanpassingsvermogen kijkt het onderzoeksteam naar het
projectgebied van de studie, een zeventigtal dorpen in het arrondissement Mechelen en
de Merode. Ook wordt het perspectief van de megatrends en de lokale uitdagingen
gebruikt als lens om naar de veerkracht van dorpen te kijken: Hoe gaat een dorp om met
bijvoorbeeld vergrijzing? Hoe kwetsbaar is een dorp voor de gevolgen van een
verouderende bevolking en over welke aanwezige capaciteit en aanpassingsvermogen
beschikt een dorp om gepast op de uitdaging te reageren?

3.1 Proces
In de eerste verkennende fase (juni – augustus 2016) werden de dorpen in het
projectgebied geanalyseerd aan de hand van de uitdagingen op basis van secundaire
data. De bedoeling van de kaarten was om de globale siuatie van de dorpen te
visualiseren en eventuele trends af te leiden, om daarna dieper te gaan analyseren met
het oog op de te ontwikkelen instrumenten voor het dorpenbeleid. Het dorpsniveau dat
gebruikt wordt in de analyse is gebaseerd op de ruimtelijke afbakening van kernen die
de dienst ruimtelijke ordening van de provincie Antwerpen hanteert. Deze ruimtelijke
grenzen zijn daarna door team Data & Analyse van de Provincie Antwerpen aangepast
zodat ze overeenkomen met de grenzen van statistische sectoren, om de kwetsbaarheid
van dorpen voor uitdagingen te kunnen berekenen.
Na deze verkenning werden er gemeentegesprekken en focusgroepen georganiseerd.
Het doel hiervan was om een genuanceerder beeld te krijgen van de relevantie van de
uitdagingen, de kwetsbaarheid van dorpen alsook om inzicht te krijgen in hoe lokaal
bestuur en bewoners hier mee omgaan, met andere woorden wat het
aanpassingsvermogen van dorpen voor een bepaalde uitdaging is. Om verschillende
doelgroepen te bereiken stelde het onderzoeksteam een participatietraject op
bestaande uit twee fases die elk een andere soort input gaven aan het
onderzoekstraject.
In oktober 2016 werden een reeks gesprekken gevoerd met enkele gemeentebesturen.
Over het algemeen bevestigden de resultaten van de gesprekken de uitdagingen die het
onderzoeksteam hadden geformuleerd, maar per gemeente werden er verschillende
accenten gelegd. Vergrijzing en bereikbaarheid/mobiliteit waren veruit de meest
urgente uitdagingen voor de dorpen. Ook bestuurskracht werd belangrijk geacht. Er
werd veel gediscussieerd over de regierol van de gemeente: Wat kan het lokale bestuur
doen bij het wegtrekken van handel, bij nieuwe woningontwikkelingen, bij
zorgvoorzieningen?
Gesprek met lokaal bestuur van
Bonheiden
Heist-op-den-Berg
Sint-Katelijne-Waver
Mechelen
Lier
Westerlo

Aantal aanwezigen
5
5
4
2
2
3
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De input van de gemeentegesprekken heeft bijgedragen aan het helder krijgen van
welke uitdagingen relevant zijn voor dorpen, welke noden en vragen er leven bij
gemeenten rond de uitdagingen en leverden input voor het opzetten van de
discussiethema’s voor de werksessies met experts in fase 2.
Verder bouwend op de input van de gemeentegesprekken werden er later (januari –
februari 2017) een aantal werksessies georganiseerd, een per uitdaging, met actoren uit
het regionale werkveld en academici. Het doel van deze werksessies was om per
uitdaging inzicht te krijgen in de kennis van actoren uit het werkveld zowel als
academische kennis qua kwetsbaarheid en aanwezige capaciteit en in best practices, om
zo in de volgende fase van het onderzoek strategieën te kunnen formuleren voor een
dorpenbeleid per uitdaging. Het samenbrengen van experts gaf het onderzoeksteam de
kans gerichte vragen in kader van het onderzoek te stellen, om zo de juiste kennis voor
de volgende fase van het onderzoek in te winnen.
Er werd gekozen voor focusgroepen met externen, bestaande uit regionale actoren en
academici omdat ze:
-

Niet gebonden zijn aan de context van een bepaald dorp (zoals in de
gemeentegesprekken het geval is) maar daarentegen wel expert zijn in een
bepaalde uitdaging
Midden in het werkveld zitten - ofwel via de praktijk van de dorpen, ofwel via
academisch onderzoek - en dus een andere kijk bieden dan de experts van de
Provincie
Kunnen meedenken op beleidsniveau over toekomstscenario’s om de
uitdagingen aan te pakken

Bij elke werksessie waren ook een of meerdere experts van de provincie aanwezig, om
de link met de huidige werking van de provincie te kunnen maken.
Focusgroep over uitdagingen
Aanbod basisvoorzieningen en economische veranderingen
Bereikbaarheid
Bestuurskracht
Vergroening, woonbehoefte en zorgbehoefte
Klimaatverandering en energietransitie
Financiële armoede en sociale kwetsbaarheid

Aantal deelnemers
4
6
4
8
8
9

Gebaseerd op de gemeentegesprekken en de focusgroepen heeft het onderzoeksteam
gedestilleerd uit welke aspecten de uitdagingen bestaat, hoe deze aspecten met elkaar
verbonden zijn en hoe de uitdagingen gemeten kunnen worden aan de hand van
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Dit participatieproces was een belangrijke
stap om de dorpenmonitor te kunnen operationaliseren.
De rest van dit hoofdstuk geeft de kaarten uit de verkennende fase en de resultaten van
de gesprekken met de gemeenten en focusgroepen weer.
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3.2 Aanbod basisvoorzieningen en economische veranderingen
Op basis van gegevens uit de Locatus databank is er een momentopname gemaakt van
het projectgebied in mei 2016 (bij gebrek aan historisch overzicht). Daaruit blijkt dat de
meerderheid van de dorpen nog voorzien is van winkels met levensmiddelen en voor
persoonlijke verzorging (bv. apotheek). De kaart met leegstaande panden toont wel dat
er in de meeste dorpen leegstand voorkomt.2
Uit de gemeentegesprekken en focusgroepen bleek dat de uitdaging “aanbod
basisvoorzieningen” een viertal deeluitdagingen heeft. De verspreide bebouwing en de
mismatch van vraag en aanbod van lokale voorzieningen worden voelbaar wanneer
winkels uit de dorpskern verdwijnen. Veranderende koopstromen die samenhangen met
woon-werk/woon-school/... verplaatsingen benadrukken het belang van locatie.
Veranderende winkelconcepten zoals opschaling leiden tot minder handel in de dorpen,
terwijl veel (oude) bewoners daar juist behoefte aan hebben. Vanuit de handel neemt
de vraag naar perifere locaties toe, door de opschaling van centrale plaatsen. Er is dan
ook een stijgende behoefte aan bovenlokale werking, omdat geïsoleerde beslissingen
van gemeenten m.b.t. handel vooral gefocust zijn op inkomsten en vaak niet strategisch
zijn in een bovenlokaal perspectief.
In de gemeentegesprekken en focusgroepen werden de economische veranderingen
voornamelijk gelinkt aan de dalende tewerkstelling op het platteland. Met de opkomst
van de diensteneconomie neemt de tewerkstelling in stedelijke gebieden en andere
economische centra toe, met een daling van het aantal jobs op het platteland.

Naast de kaarten is het aangewezen om de provinciale feitenfiches, die te vinden zijn via
Kennisnetwerk Detailhandel, te raadplegen. Deze feitenfiches geven een gedetailleerd en actueel
overzicht van de vraag en het aanbod van detailhandel in per gemeente.
2
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Figuur 21 Voedselwinkels, 2016. Bron: Locatus. Kaartauteur: Universiteit Antwerpen.
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Figuur 22 Winkels persoonlijke verzorging, 2016. Bron: Locatus. Kaartauteur: Universiteit Antwerpen.
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Figuur 23 Leegstaande winkels, 2016. Bron: Locatus. Kaartauteur: Universiteit Antwerpen.
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Figuur 24 Aanbod basisvoorzieningen en economische veranderingen: Verslag van gemeentegesprekken en
focusgroep over het aanbod basisvoorzieningen en conomische veranderingen.
Er kunnen bepaalde aspecten van de uitdagingen ontbreken. Dit schema is uitsluitend een weergave van
wat er in de gesprekken in bod is gekomen.
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3.3 Bereikbaarheid
Uit de kwantitatieve analyses blijkt dat de bereikbaarheid van de dorpen t.o.v. van de
grote steden via de weg erg beïnvloed wordt door verkeersdrukte. Het verschil in
reistijd naar de regionale steden (Antwerpen, Mechelen, Turnhout) is erg groot tussen
dal- en piekuren, met een vertraging die oploopt tot 23 minuten. Vooral het centrale en
oostelijke deel van het projectgebied lijden onder deze problematiek. Alternatieven
zoals trein en (bel)bussen zijn er wel maar deze rijden vaak niet frequent genoeg om een
aantrekkelijk alternatief te vormen.

Figuur 25 Verschil in reistijd per auto tussen de dal- en piekuren, 2007.

De uitdagingen rond mobiliteit en bereikbaarheid bestaan volgens de deelnemers aan
de gemeentegesprekken en focusgroep uit zes deeluitdagingen. Fragmentatie van de
vervoersinfrastructuur waarbij verschillende vervoersregio’s en vervoersmodi niet of
slecht op elkaar zijn afgestemd leidt tot een lage bereikbaarheid. Dit leidt ook tot een
stijgende behoefte aan aangepast vervoer, voor dorpsbewoners die minder mobiel zijn.
Wanneer aangepast vervoer niet goed geregeld is, kan dat tot vervoersarmoede leiden.
Vervoersarmoede kan ook veroorzaakt worden door de locatie van de woning ten
opzichte van voorzieningen. De lage verhuisbereidheid en de verspreide bebouwing
maakt veel voorzieningen moeilijk bereikbaar. Dit kan leiden tot vervoersarmoede, voor
bewoners in bepaalde regio’s of met bepaalde beperkingen qua mobiliteit. Met de auto
als dominant vervoersmiddel is de druk op de wegen hoog, wat ook de druk op de
verkeersveiligheid verhoogt. Problemen met de verkeersveiligheid is daarom ook een
deeluitdaging. Tenslotte hindert het gebrek aan kritische massa in dorpen de uitbouw
van betere vervoersmogelijkheden.
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Figuur 26 Bereikbaarheid: Verslag van gemeentegesprekken en focusgroep over bereikbaarheid.
Er kunnen bepaalde aspecten van de uitdaging ontbreken. Dit schema is uitsluitend een weergave van wat
er in de gesprekken in bod is gekomen.
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3.4 Bestuurskracht
Deze uitdaging is niet door het onderzoeksteam in kaart gebracht omwille van de
uitgebreide bestaande documentatie in de Bestuurskrachtmonitor (Steunpunt
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2017).
De uitdaging is wel besproken tijdens de gemeentegesprekken en focusgroepen. Daar
kwam naar boven dat de uitdagingen in verband met bestuurskracht onder andere gaan
over de spanningen tussen de lokale en bovenlokale bestuursniveaus en het
afstemmen van de werking op de regionale identiteit: Er is behoefte aan
samenwerkingsregio’s gebaseerd op sociologisch karakter, geschiedenis, identiteit,
verplaatsingen van mensen, ruimtelijk karakter, ... Op vlak van lokaal bestuur is het
zoeken naar een evenwicht tussen bestuur en burgers een uitdaging, waarbij het
ondersteunen van wat er vanonder uit groeit belangrijk is.

Figuur 27 Lokaal bestuur en bestuurskracht: Verslag van gemeentegesprekken en focusgroep over
bestuurskracht.
Er kunnen bepaalde aspecten van de uitdaging ontbreken. Dit schema is uitsluitend een weergave van wat
er in de gesprekken in bod is gekomen.
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3.5 Vergroening
Demografische veranderingen kunnen de samenstelling van een dorp op enkele
decennia erg veranderen. Om daar een beeld van te krijgen brengen we enkele
demografische indicatoren in kaart.
Uit de kaarten kunnen we afleiden dat de dorpen in het projectgebied tussen 1990 en
2015 per jaar een erg lichte groei hebben doorgemaakt, met tussen de 10 en de 80
nieuwe bewoners. Tot 2030 wordt er op gemeenteniveau per jaar ook een lichte groei
van de bevolking verwacht.
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Figuur 28 Bevolkingsgroei op dorpsniveau, 1990 - 2015. Bron: Rijksregister. Kaartauteur: Universiteit
Antwerpen.
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Figuur 29 Prognose bevolkingsgroei 2015 – 2030 op gemeenteniveau. Bron: Rijksregister. Kaartauteur:
Universiteit Antwerpen.
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3.6 Energietransitie en klimaatverandering
Op het ogenblik van de analyse was de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid bezig
met een klimaatatlas. Omwille hiervan heeft het onderzoeksteam geen bijkomende
kaarten gemaakt over dit thema.
Volgens de aanwezigen op de focusgroep bestaan de uitdagingen rond de
energietransitie en klimaatverandering uit vijf aspecten. Verspreide bebouwing in en
rond dorpen vraagt veel verplaatsingen en daarom ook veel energie. Wat betreft wonen
en huishoudelijke energieverbruik is energiearmoede een struikelblok. Dorpsbewoners
in armoede beschikken niet over de middelen om groene stroom of energiezuinige
toestellen aan te schaffen. Daarnaast wonen ze vaak in slecht geïsoleerde panden waar
hoge energiekosten tot onleefbare situaties leiden. Het gebrek aan draagvlak en de
toenemende individualisering bemoeilijken de energietransitie en inspanningen die
geleverd moeten worden om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.
Elektrische deelauto’s bijvoorbeeld worden bijvoorbeeld in sommige dorpen niet vaak
genoeg gebruikt om rendabel te kunnen zijn. Stijgende behoefte aan sociale cohesie (bij
natuurrampen zoals overstromingen, om energiecoöperatieven op te richten,...) wordt
bemoeilijkt door toenemende individualisering. Verder is er ook een gebrek aan
integratie van kennis en beleid. Algemene en streekgebonden kennis en werking
bestaat, maar de coördinatie en doorstroom naar de dorpsbewoners verloopt vaak niet
vlot.
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Figuur 30 Energietransitie en klimaatverandering: Verslag van gemeentegesprekken en focusgroep over
energietransitie en klimaatverandering.
Er kunnen bepaalde aspecten van de uitdagingen ontbreken. Dit schema is uitsluitend een weergave van
wat er in de gesprekken in bod is gekomen.
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3.7 Sociale kwetsbaarheid
De kaarten tonen de evolutie van het aantal bewoners met een nationaliteit van buiten
de EU. Het aantal bewoners met een nationaliteit van buiten de EU is in het algemeen
laag, van 0 tot 53 bewoners met een nationaliteit van buiten de EU per 1000 bewoners.
Sinds 1990 is het aantal bewoners met een nationaliteit van buiten de EU in de
meerderheid van de dorpen wel toegenomen.
Uit de gemeentegesprekken en focusgroep komt naar voren dat de uitdagingen rond
armoede, sociale kwetsbaarheid en migratie nauw met elkaar verbonden zijn. De druk
op de welvaart leidt ertoe dat mensen langer moeten werken om hetzelfde niveau van
welvaart te behouden. Daardoor belanden meer mensen in armoede of houden ze
minder tijd over voor bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk. De dalende
mantelzorg en het dalende vrijwilligerswerk leidt tot meer sociale kwetsbaarheid onder
hulpbehoevende dorsbewoners. Ook dorpsbewoners met een migratieachtergrond
zoals bijvoorbeeld vluchtelingen belanden vaak in kwetsbare posities. De
decentralisering van bevoegdheden vormt een bijkomende uitdaging: Door de
bevoegdheid bij het lokale bestuur te leggen, wordt het moeilijker om de structurele
oorzaken van armoede aan te pakken.
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Figuur 31 Inwoners van buiten de EU, 2015. Bron: Rijksregister. Kaartauteur: Universiteit Antwerpen.
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Figuur 32 Evolutie aantal inwoners van buiten de EU, 1990 - 2015. Bron: Rijksregister. Kaartauteur:
Universiteit Antwerpen.
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Figuur 33 Financiële armoede en sociale kwetsbaarheid: Verslag van gemeentegesprekken en focusgroep
over financiële armoede en sociale kwetsbaarheid.
Er kunnen bepaalde aspecten van de uitdaging ontbreken. Dit schema is uitsluitend een weergave van wat
er in de gesprekken in bod is gekomen.

48

3.8 Financiële armoede
De kaart toont de evolutie van het aantal rechthebbenden op verhoogde
tegemoetkoming. Tussen 2005 en 2014 is het aantal rechthebbenden op verhoogde
tegemoetkoming in de meeste dorpen heel licht toegenomen, met 1 à 10 bewoners.
Slechts in 4 dorpen is de stijging in bepaalde statistische sectoren hoger (met 11 à 30
bewoners). Maar veel dorpen zagen ook een afname in het aantal rechthebbenden op
verhoogde tegemoetkoming in een of meerdere statistische sectoren.

49

Figuur 34 Verhoogde tegemoetkoming, 2005 – 2014. Bron: IMA Atlas. Kaartauteur: Universiteit Antwerpen.
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3.9 Woonbehoefte en zorgbehoefte
Deze uitdagingen zijn tijdens de analysefase vooral benaderd vanuit het perspectief van
zorg- en woonbehoefte van ouderen in het kader van de vergrijzing. Dit wordt
weergegeven in de onderstaande kaarten. Later in het onderzoek is de uitdaging breder
bekeken dan zorg voor ouderen alleen en opgesplitst in twee aparte uitdagingen,
woonbehoefte en zorgbehoefte.
Uit de kaarten blijkt dat de grijze druk in veel dorpen reeds hoog is in het projectgebied.
Vooral de dorpen rond Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver, centraal in het
projectgebied, alsook in de dorpen rond Bornem, in het oosten van het projectgebied,
en Westerlo, in het westen van het projectgebied, is de grijze druk erg hoog. Bepaalde
dorpen tellen 50 tot 60 65-plussers per 100 bewoners uit de actieve bevolking (2015).
De grijze druk is in de meeste dorpen sinds 1990 toegenomen, slechts enkele dorpen
(Blaasveld, Heffen en Larum) kregen te maken met een dalende grijze druk. De
prognoses op gemeenteniveau tonen dat de grijze druk naar 2030 toe hoog blijft of
toeneemt.
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Figuur 35 Grijze druk per dorp en per gemeente, 2015. Bron: Rijksregister. Kaartauteur: Universiteit
Antwerpen
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Figuur 36 Evolutie van de grijze druk, 1990 - 2015. Bron: Rijksregister. Kaartauteur: Universiteit Antwerpen.
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Figuur 37 Prognose grijze druk per gemeente in 2030.
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Uit de gesprekken blijkt dat vergrijzing kan worden opgedeeld in zes aspecten. De trend
van vergrijzing, een oudere bevolking waarvan de partner en/of de sociale netwerken
wegvallen, en/of een minder mobiel bestaan kan leiden tot vereenzaming.
Vereenzaming wordt ook versterkt door de dalende mantelzorg en het dalend aantal
vrijwilligers, dit is wellicht te wijten aan o.a. de hoge druk op vrije tijd door werk en
gezin, maar ook door vergrijzing bij de mantelzorgers en vrijwilligers. Velen van hen
worden te oud om zelf die rol nog op te nemen.
Een onaangepast woningaanbod leidt tot een stijgende zorgbehoefte, wanneer de
woning niet is aangepast aan de behoeften van de bewoner en deze daardoor
bijvoorbeeld hulp nodig heeft in het huishouden. Er vindt ook een horizontale en
vertikale fragmentatie van de zorginfrastructuur, waardoor verschillende instellingen
(horizontaal) en verschillende schaalniveaus (verticaal) niet goed op elkaar zijn
afgestemd. Daardoor verloopt de zorgverlening minder efficiënt, met een stijgende
zorgbehoefte tot gevolg. De locatie van de woning ten opzichte van voorzieningen ten
slotte leidt ook tot stijgende zorgbehoefte, omdat ouderen meer hulp nodig hebben als
de aanwezige voorzieningen niet goed bereikbaar zijn voor hen. Dit leidt ook tot
vereenzaming, bijvoorbeeld wanneer minder mobiele ouderen die op een lint wonen,
minder sociaal contact hebben.
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Figuur 38 Vergroening, woonbehoefte en zorgbehoefte: Verslag van gemeentegesprekken en focusgroep
over vergroening, woonbehoefte en zorgbehoefte.
Er kunnen bepaalde aspecten van de uitdagingen ontbreken. Dit schema is uitsluitend een weergave van
wat er in de gesprekken in bod is gekomen.
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4 Conclusie
Uit het in kaart brengen van megatrends en de lokale impact op dorpen en het voeren
van gesprekken met lokale besturen en experts in focusgroepen blijkt dat dorpen voor
heel wat uitdagingen staan. De volgende tabel toont hoe de megatrends en uitdagingen
aan elkaar gelinkt zijn.
Megatrends
1. Demografische veranderingen

2.

Vraag naar hulpbronnen en grondstoffen

3.
4.

Klimaatverandering
Globalisering

Lokale uitdagingen in dorpen
1. Vergroening
2. Zorgbehoefte
3. Woonbehoefte
4. Bereikbaarheid
5. Energietransitie
6. Klimaatverandering
7. Economische veranderingen
8. Aanbod basisvoorzieningen
9. Sociale kwetsbaarheid
10. Financiële armoede
11. Bestuurskracht

Om de veerkracht van de dorpen te verhogen en de kwetsbaarheid voor de uitdagingen
te verminderen, is het belangrijk dat er in dorpen verder gewerkt wordt rond aanwezige
capaciteit en wordt ingezet op aanpassinsgvermogen. De eerste stap naar een
veerkrachtig dorp ligt daarom in het ontleden van de kwetsbaarheid van het dorp voor
de elf uitdagingen. Niet in elk dorp speelt elke uitdaging namelijk in dezelfde mate een
rol. De dorpenmonitor wordt gebruikt als signalisatieinstrument en presenteert een
reeks van indicatoren voor elk van de elf uitdagingen om burgers en lokale besturen
inzicht te geven in het huidige DNA van het dorp. De dorpenmonitor speelt zo in op het
verhogen van het aanpassingsvermogen van het dorp: beschikbaarheid van informatie,
zoals die in de dorpenmonitor, en bewustwording over de eigen staat, is namelijk een
eerste factor van aanpassingsvermogen.
Andere factoren van aanpassingsvermogen, zoals de mogelijkheid bieden tot sociaal en
participatief leren, het faciliteren van variëteit en diversiteit, het ondersteunen van
organisatie en actie enz. worden tijdens en na de bewustwordingsfase gestimuleerd in
een participatief traject met de dorpscoach van de provincie Antwerpen.
Factoren van aanpassingsvermogen
Beschikbaarheid van informatie
Mogelijkheden tot sociaal en participatief leren
Variëteit en diversiteit
Mogelijkheden tot organisatie en actie
Schaal van acties
Mogelijkheden tot experiment, evaluatie en feedback

Het inspiratieboek biedt een schat van informatie die aanzet tot experiment, evaluatie
en feedback. Dorpsbewoners en lokale besturen kunnen hier in lezen over andere
dorpen en de uitdagingen waar zij voor stonden, en met welke oplossingen ze de
veerkracht van het dorp verhoogd hebben. Het boek geeft inspiratie om zelf aan de slag
te gaan en de oplossingen uit het boek te vertalen naar wat het dorp in kwestie juist
nodig heeft.
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