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In Drenthe ben je beter af
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In Drenthe
BERND OTTER
HILBRAND POLMAN

I n Noord-Drenthe is het mooi
wonen, dat weten we nu wel.
Maar wat maakt dit gebied het
rijkste van Nederland? Op de

Veluwe is het toch ook goed toeven.
Waarom staan alle seinen voor
Drenthe op groen, terwijl Groningen
er bekaaid vanaf komt in de Brede
Welvaartsindicator van onderzoe-
kers van de Rabobank en de Univer-
siteit Utrecht?

Heel Drenthe scoort goed in dit
rapport, maar Noord- en Midden-
Drenthe springen eruit. De onder-
zoekers meten de welvaart niet al-
leen af aan de inkomens van men-
sen, maar ook aan hun gezondheid,
woontevredenheid, scholing en ver-
trouwen in de maatschappij. Dit le-
vert verrassende uitkomsten op.
Grote steden zijn in de media hip,
want jongeren vinden het er cool.
Veel welgestelden hebben er een
daalders plekje bemachtigd. Als je
wat ouder wordt en je moet het met
een modaal inkomen stellen, dan
ben je op het platteland veel beter af.

Een eigen huis, een plek onder de
zon, zong René Froger al. Nederlan-

ders vinden een mooie woning be-
langrijk. Overal in Drenthe zijn de
mensen gemiddeld aanzienlijk
meer tevreden over hun woonsitu-
atie dan elders in Nederland. Niet zo
verwonderlijk: hier is aanzienlijk
meer ruimte dan in de dichtbevolkte
Randstad. In Zuidoost-Drenthe zijn
minder banen en zijn de onderwijs-
voorzieningen minder, vandaar dat
daar het brede welvaartspeil lager
ligt. De veiligheid is vooral in Noord-
Drenthe en Zuidwest-Drenthe beter
dan gemiddeld in Nederland.

Het is vooral de mix van landelijk
wonen en stedelijke allure die
Noord-Drenthe interessant maakt,
denkt Jouke van Dijk, hoogleraar
economische geografie in Gronin-
gen. Die stedelijke allure moet dan
vooral van Groningen komen. ,,Hier
is een universiteit, die heb je in Arn-
hem bijvoorbeeld niet’’, stelt de
hoogleraar. ,,Schone lucht vinden
mensen tegenwoordig ook heel be-
langrijk, door alle aandacht voor
fijnstof. In dit opzicht komt het
Noorden er ook veel beter van af dan
de rest van Nederland.’’

Privé en werk zijn in Drenthe ook
beter in balans dan elders in Neder-
land. Mensen hoeven zich hier ken-

nthe ben
nelijk niet uit de naad te werken om
hun hypotheek te betalen. ,,Nou, zo
goedkoop zijn de huizen in Noord-
Drenthe ook weer niet’’, relativeert
Van Dijk. ,,Maar ze zijn natuurlijk
wel gemakkelijker te betalen dan in
Amsterdam.’’

Alles wat je aandacht geeft, groeit.
De regio Groningen-Assen kan zich
sinds de jaren 90 ook in ruime be-
langstelling verheugen van gemeen-
tes en provincies. In de Regiovisie
voor dit gebied maakten zij plannen
om het verder te ontwikkelen. Zo
kwamen er afspraken waar woning-
bouw en nieuwe bedrijvigheid zou
kunnen komen. Hoewel niet alle
plannen zijn verwezenlijkt, denkt
Van Dijk dat ook dit een belangrijke
rol heeft gespeeld. ,,Tussen Gronin-
gen en Assen zijn de verbindingen
uitstekend, er rijden veel treinen,
het openbaar vervoer is goed. Ook
dat draagt bij aan het welvaartspeil.’’

Aan de noordkant van Groningen
ligt dit anders en dit verklaart waar-
om de provincie Groningen er zo
veel anders vanaf komt in de wel-
vaartsindicator. ,,Als je in Delfzijl
woont bijvoorbeeld is de stad Gro-
ningen minder goed bereikbaar dan
vanuit Noord- en Midden-Drenthe.
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‘Is dat echt waar? Ssst....niet zeggen!’
Drenten zijn niet zo goed in trots zijn
op hun eigen streek. Dat valt weer
eens te concluderen uit de reacties op
het nieuws dat Noord- en Midden-
Drenthe in Nederland de beste plek is
om te wonen. De conclusie uit de
Brede Welvaarts-indicator wordt ook
niet door iedereen geloofd, getuige de
reacties op de sociale media.
Zoals het Drenten betaamt, wordt het
verhaal graag afgezwakt: „Als er weer
wat gedoe is over vliegveld Eelde is
het opeens weer de slechtste plek om
te wonen.” Maar andere inwoners van

het noordelijke deel van Drenthe
willen het best onderschrijven. „Is dat
echt waar? Sssst....Niet zeggen.” En
een andere: „Het klopt. Net onder
Groningen is het het best.”
De natuur speelt een belangrijke rol
volgens die reacties: „Ik zou de omge-
ving van Drenthe voor geen goud
willen missen. De buizerd, de specht,
maar vooral de rust.”
Een Eeldenaar onderstreept het ver-
haal ook met liefde: „Nooit anders
geweest: Eelde het land van weelde.’’
De ene na de andere reactie wijst op

een op handen zijnde invasie van
mensen die elders in het land wonen.
Maar er zijn ook nuanceringen: „We
zijn 3 jaar geleden uit Roden vertrok-
ken, we wonen nu in de omgeving van
Rotterdam en geen dag spijt van ge-
had.”
De andere kant van de medaille is dat
goedkoop wonen er vaak niet bij is:
„Waar huurhuizen veel te duur zijn
tenzij je al tien jaar in eentje woont.
En starterswoningen beginnen bij
190.000 euro. Ja, gaat heel goed
hier.”

En als je de andere kant opgaat, kom
je in de zee. Vanuit Drenthe ga je dan
richting de Randstad.’’ Ook de stad
Groningen scoort niet hoog op
woontevredenheid, hoewel die als
een magneet inwoners trekt uit de
regio. Van Dijk: ,,Veel mensen erva-
ren de stad toch als druk of ze heb-
ben bijvoorbeeld overlast van stu-
denten. Dan is het leven in Drenthe
toch beter.’’
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Makelaar: Mensen
maken het verschil
Het Brede Welvaartsonderzoek geeft
voor Dennis van der Veen, werkzaam
voor Groenhout Makelaardij, heel
herkenbare argumenten waarom
inwoners van Noord- en Midden-
Drenthe over het algemeen het meest
tevreden zijn. Maar er mist naar zijn
idee een belangrijke. „Mensen maken
het verschil. De mentaliteit in Noord-
Drenthe spreekt veel mensen aan.
Import voelt zich geen import. Noord-
Drenthe is vooruitstrevend, gastvrij en
sociaal.” Dat de score net over de
provinciegrens heel anders uitpakt,
onderstreept volgens Van der Veen
dat de extra hoge score te maken
heeft met de mensen die er wonen.
Hij voegt er direct aan toe dat in
Groningen niet het tegenovergestelde
geldt, maar verschil merkt hij wel
degelijk. „Je ziet dat jonge gezinnen
uit de stad Groningen graag naar
dorpen als Zuidlaren komen. De stad
is dichtbij, maar Noord-Drenthe is
geschikter om kinderen op te laten
groeien. Je bent met twintig minuten
in de stad met al zijn voorzieningen
en je bent nog sneller in de natuur.”
Ook de aanwezigheid van Assen
speelt in die aantrekkingskracht een
rol, al geldt dat voor het gebied boven
Vries nauwelijks. „Zuidlaren kijkt naar
Groningen, Vries naar Assen, maar
Assen heeft duidelijk minder impact.”

Wat maakt Drenthe
tot het rijkste gebied

van Nederland?
,,Schone lucht

vinden mensen
tegenwoordig heel

belangrijk.’’
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