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‘H
et is of de tijd hier
heeft stilgestaan”,
zegt Jan Bremmer,
terwijl hij een rond-
leiding geeft door
boerderij Hermans
Dijkstra in Midwol-

da. De inrichting van de monumentale
boerderij uit 1858 is, inclusief vergeelde fa-
milieportretten aan de muur, nog precies
zoals vorige generaties die achterlieten. De
pracht en praal toont de grote rijkdom
waarin landbouwfamilies in de negentien-
de eeuw in ‘Graanrepubliek’ Oost-Gronin-
gen leefden.
Nu zijn het Bremmer en zijn vrouw Chris-
tianne Linssen die de oude boerderij vlak
bij het Oldambtmeer van een nieuwe be-
stemming hebben voorzien. Toen zij de

mogelijkheid kregen hier hun droom, het
leiden van een eigen hotel-restaurant, te
verwezenlijken, was de keuze snel ge-
maakt. „Ondanks dat we ons leventje in
Amsterdam aardig op de rit hadden”, zegt
Linssen, die haar ervaring heeft opgedaan
in een vijfsterrenhotel. Bremmer werkte in
een casino voordat ze de stap naar Gronin-
gen maakten.
Het koppel valt nog wel eens een scheve
blik ten deel als zij buiten Groningen ver-
tellen dat zij Amsterdam verwisselden
voor Midwolda. Dat is toch midden in dat
gebied dat enorm te kampen heeft met het
wegtrekken van de bevolking, werkloos-
heid en leegstand?
Natuurlijk heeft Groningen zijn proble-
men. Het is een krimpende regio met een
hoge werkloosheid en veel inwoners die af-
hankelijk zijn van sociale voorzieningen.
Maar los daarvan: waar kan je nog echt ge-

nieten van de ruimte om je heen? Diana
Wassing uit Vlagtwedde: „Groningen geeft
mij nog een beetje het oergevoel. Hier kan
je nog op ontdekkingstocht. Het is minder
aangeharkt dan de rest van Nederland.”
Het Groninger Landschap beoogt de na-

tuur in de provincie te beschermen. Inge
Scheper, werkzaam bij de stichting: „De di-
versiteit van het landschap is veel groter
dan veel mensen denken. En de stad Gro-
ningen is altijd in de buurt voor stedelijk
vertier. Maar daarbuiten heerst de rust en
ruimte.”
Het typische beeld van de uitgestrekte
landbouwvelden is voornamelijk in het
noorden van de regio te vinden, maar te-
gen de kant van Drenthe ziet de provincie
er heel anders uit. Scheper: „Als je zuidelij-
ker gaat, richting Westerwolde, vind je een
stukje onontdekt Groningen met heide,
bos en akkerland. Het beeld wordt gedomi-
neerd door kronkelende beekjes, lichte
glooiingen in het land, houtwallen en mo-
numentale boerderijen.”
De zoektocht naar rust en ruimte was voor
Diana Wassing reden om haar woonplek in
het centrum van Arnhem te verlaten voor

Groningen geeft
mij nog een beetje
het oergevoel. Je
kan hier nog op
ontdekkingstocht
Diana Wassing uit Vlagtwedde

Groningen krimpt en
zucht onder de aard-
bevingsproblematiek.
Maar de noordelijke
provincie is groter
dan de door bevin-
gen getroffen regio.
De rust en ruimte in
het gebied trekt nog
altijd mensen aan.

“
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� De monumentale boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda wordt gebruikt als restaurant en museum. Bezoekers krijgen een indruk hoe de
vermogende graanboeren in de negentiende eeuw in Oost-Groningen leefden. foto Siese Veenstra/HH

Niet alleen maar ellende in
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E
en hoge werkloosheid, een
lager gemiddeld inkomen,
een lager opleidingsniveau
en een woningmarkt die op
slot zit.

Ook zonder aardbevingen zouden be-
leidsmakers in Groningen genoeg aan
hun hoofd hebben. Het zijn typische
krimpproblemen, zoals ze ook te vin-
den zijn in Zuid-Limburg en Zeeland.
In dat licht staat het project de Blauwe
Stad symbool voor Oost-Groningen.
De bouw van het villadorp, plus de
aanleg van het Oldambtmeer, moest
de Randstedeling overhalen te verhui-
zen naar ‘het Hoge Noorden’. De vraag
naar woningen bleef echter ver achter
bij het aanbod.
„Toch zijn er wel degelijk mensen die
zich in de Nederlandse krimpregio’s
vestigen. Dus ook in Oost-Gronin-
gen”, zegt Rixt Bijker van de Rijksuni-
versiteit Groningen. Zij promoveerde
op de verhuizingen naar het ‘impopu-
laire plattelandsgebied’ Oost-Gronin-
gen. En wat bleek? Oost-Groningen is
populairder dan velen denken. Niet al-
leen onder ouderen, maar vooral on-
der jongvolwassenen.
Bijna de helft van de verhuizers naar
Oost-Groningen bestaat uit mensen
tussen de 20 en 34 jaar oud. Bijker:
„Dat verraste ons ook. Het zijn dus
niet vooral vermogende ouderen die
het platteland in een krimpgebied ver-
kiezen boven het leven in de stad. De
grootste groep zijn jonge mensen die
een betaalbare woning willen in een

prettige omgeving.”
Oost-Groningen afschilderen als een
leeglopende regio is dus volgens Bij-
ker niet terecht. „Hoewel de groep die
vertrekt groter is dan de groep die zich
vestigt in de regio, is het beeld van
een leegloop overtrokken”, zegt Bijker.
Uit het onderzoek bleek dat de lage
vestigingskosten het belangrijkste mo-
tief waren om naar het gebied te trek-
ken. Het wonen in de natuur speelt
eveneens een grote rol.
Toch is een prettige leefomgeving niet
voldoende om een regio aantrekkelijk
te maken. De economische situatie in
Groningen is met de hoge werkloos-
heid en grote afhankelijkheid van so-
ciale voorzieningen zorgelijk. „Het
klopt dat Oost-Groningen een achter-
stand heeft op de rest van Nederland”,
zegt Jouke van Dijk, arbeidsmarkt-
hoogleraar van de Rijksuniversiteit
Groningen. „Dat is historisch gezien
zo gegroeid.”
Van Dijk maakt zich vooral zorgen
over de werkloosheid in bijvoorbeeld
de regio rond Delfzijl, die blijft stij-
gen. „Die mensen hebben een serieus
probleem zonder dat ze uitzicht heb-
ben op directe verbetering.” Ondanks
dat is de perceptie va n de regio
Oost-Groningen vaak te negatief. „De
structuur van de Groningse economie
als geheel is vergelijkbaar met die van
de rest van Nederland. De crisis komt
hard aan, maar zodra de weg omhoog
is ingezet, zal ook Groningen met die
trend meegaan.”

Groningen. Haar communicatiebureau en
uitgeverij ACB Media is nu gehuisvest in
het voormalige postkantoor van Vlagtwed-
de. Dat gemeenten in de regio flexibel om-
springen met bouwvergunningen en be-
stemmingswisselingen is volgens Wassing
een goede zet. „Er werd helemaal niet
moeilijk gedaan over de nieuwe invulling
van de bestemming van dit pand, waar we
ook een woonbestemming op hebben ge-
kregen. Het was voor mij en mijn toenmali-
ge partner een nieuwe start omdat we hier
niemand kenden. We kwamen hier blanco
naartoe”, zegt Wassing.
Een van de eerste dingen die haar opvie-
len: de sociale omgang. Waar de Groninger
vaak wordt getypeerd als stug, zegt Was-
sing dat ze met open armen is ontvangen.
„Groningers zijn misschien bescheiden en
minder ad rem dan veel andere Nederlan-
ders. Ze missen misschien wat stadse hu-

mor. Maar ze zijn wel oprecht betrokken
en opvallend vriendelijk in de omgang. Ze
zullen je altijd helpen.”
Wassing , Linssen en Bremmer zijn te spre-
ken over hun nieuwe woonomgeving. Na-
tuurlijk is het leven op het platteland an-
ders. Een auto is een vereiste. „Maar je
weet ook dat je niet in de file terecht-
komt”, zegt Bremmer. „Dat was in Amster-
dam wel anders.”
Dat de kansen die landelijke krimpregio’s
bieden vaak onderbelicht blijven, staat bui-
ten kijf voor de ondernemers. Bremmer en
Linssen: „Waar anders hadden wij 2 hecta-
re land tot onze beschikking gehad om gro-
te gezelschappen te ontvangen?” Dat hun
kinderen in een groene omgeving op-
groeien, bevalt ze bovendien zeer. „Hoe
lang we hier blijven weten we niet, maar
dat we hier heel tevreden zijn, weten we
zeker. We missen Amsterdam niet.”

Groningen heeft het imago van een leeglopen-
de regio, waar de vergrijzing genadeloos toe-
slaat. Dat is niet terecht, blijkt uit onderzoek.

‘Oost-Groningen
zal niet leeglopen’
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