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Supermarkt, pin en huisarts nauwelijks aanwezig in kleine dorpen

De supermarkt, pinautomaat en huisarts zijn veel vaker niet (meer) aanwezig in de kleine dorpen (minder dan 500 inwoners) en 

middelgrote dorpen (500 – 1500 inwoners) vergeleken met de grote dorpen (1500 – 5000 inwoners). In grote dorpen geven 

nagenoeg alle leden van het Fries burgerpanel aan dat de zes in de figuur genoemde voorzieningen aanwezig zijn.  

Het dorpshuis is in alle drie typen dorpen bijna altijd aanwezig, waarvan het vaakst in de kleine dorpen (93%). 

Op de vraag wanneer voorzieningen volgens de panelleden uit het dorp zijn verdwenen, komt naar voren dat de supermarkt, 

pinautomaat en het openbaar vervoer het vaakst meer dan drie jaar geleden zijn verdwenen in de kleine en middelgrote dorpen. 

Het sluiten van de basisschool is, met name in de kleine dorpen, een vrij recente ontwikkeling. 16% van de respondenten in de 

kleine dorpen geeft aan dat de basisschool in de afgelopen drie jaar is verdwenen. Dit komt overeen met de recente sterke 

afname van het aantal leerlingen in veel plattelandsgebieden in Nederland.

Voorzieningen onder druk op 
Friese platteland
 

De leefbaarheid van Fryslân staat centraal in het 

onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). 

De bereikbaarheid en de ontwikkeling van het aantal 

voorzieningen speelt hierbij een belangrijke rol, 

met name op het Friese platteland. In de grotere 

plaatsen in Fryslân (minimaal 5000 inwoners) is de 

bereikbaarheid en het aantal voorzieningen over 

het algemeen goed. Op het platteland komen 

voorzieningen steeds meer onder druk te staan 

door bevolkingsontwikkelingen (krimp, vergrijzing, 

ontgroening), schaalvergroting en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Hoe ervaren inwoners van het 

platteland (plaatsen met minder dan 5000 inwoners) 

de beschikbaarheid van voorzieningen? Hoe belangrijk 

vinden zij de aanwezigheid van deze voorzieningen? 

Hoe mobiel zijn zij en hoe zouden ze reageren als een 

voorziening zoals een dorpshuis uit hun dorp dreigt 

te verdwijnen? Kortom: in hoeverre is het verdwijnen 

van voorzieningen een probleem voor inwoners van 

het Friese platteland? In deze publicatie presenteert 

het Fries Sociaal Planbureau een verdieping van 

een aantal uitkomsten van recente onderzoeken van 

het Fries burgerpanel over voorzieningen (2015) en 

de leefbaarheidsmonitor (2016). Deze resultaten 

zijn onlangs gepresenteerd op een internationaal 

congres. Deze publicatie is een bewerking van een 

wetenschappelijk artikel in Sociologia e Politiche 

Sociali dat begin volgend jaar verschijnt. 
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Aanleiding

Bron: Fries burgerpanel 2016

Beschikbaarheid van voorzieningen volgens de panelleden naar omvang dorp

Dit onderzoek: 753 respondenten.

Verdeling naar omvang dorp:

 Kleine dorpen (<500 inwoners)
 Middelgrote dorpen (500-1500 inwoners)
 Grote dorpen (1500-5000 inwoners)

Bron: Fries burgerpanel 2016

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Kleine dorpen Middelgrote dorpen Grote dorpen 

Supermarkt Pinautomaat Huisarts 

Basisschool Openbaar vervoer Dorpshuis 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Kleine dorpen Middelgrote dorpen Grote dorpen 

Supermarkt Pinautomaat Huisarts 

Basisschool Openbaar vervoer Dorpshuis 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Kleine dorpen Middelgrote dorpen Grote dorpen 

Supermarkt Pinautomaat Huisarts 

Basisschool Openbaar vervoer Dorpshuis 

http://www.friessociaalplanbureau.nl/sites/default/files/field_dldbl_file/fsp_fbp_overvoorzieningen-def.pdf
http://www.friessociaalplanbureau.nl/sites/default/files/field_dldbl_file/nl-burgerpanel-leefbaarheid-def.pdf


www.friessociaalplanbureau.nl

• lokaal: maximaal 2 dagen per week buiten dorp

• regionaal: vaker dan 2 dagen per week buiten dorp, 

niet buiten provincie

• bovenregionaal: minimaal één dag per week buiten provincie

Voorzieningen meest belangrijk gevonden in 

grote dorpen

Een duidelijk verband is te zien tussen de beschikbaarheid van voorzieningen en het belang 

dat respondenten hechten aan de aanwezigheid van voorzieningen. In de grote dorpen, 

waar de zes genoemde voorzieningen bijna altijd zijn te vinden, beschouwen de inwoners 

de aanwezigheid ervan als (zeer) belangrijk. Hier zijn de inwoners ook het meest tevreden 

over de voorzieningen. Inwoners van kleine dorpen vinden vooral de aanwezigheid van 

publieke voorzieningen zoals het dorpshuis, openbaar vervoer en de basisschool in hun dorp 

belangrijk. De aanwezigheid van een supermarkt, huisarts en pinautomaat wordt hier minder 

vaak belangrijk gevonden. Wat opvalt is dat vooral mensen die niet zo mobiel zijn meer 

belang hechten aan voorzieningen in het eigen dorp. Dit geldt voor alle soorten dorpen. 

Hoogste autogebruik in kleine dorpen

Voor de bereikbaarheid van voorzieningen is het hebben van eigen vervoer belangrijk. 

Panelleden van het platteland gebruiken vooral de auto en fiets als vervoersmiddel. 

Hoe kleiner het dorp, des te hoger het dagelijkse autogebruik. Inwoners van kleine 

en middelgrote dorpen zijn meer gewend om grotere afstanden af te leggen voor 

voorzieningen dan inwoners van grote dorpen. In de grote dorpen zijn voorzieningen 

meestal op kortere afstand aanwezig en maken inwoners vaker gebruik van de fiets. 

Van het openbaar vervoer maken dorpsbewoners, ondanks dat het in de drie dorpstypen 

veelal wel aanwezig is en als belangrijk wordt gezien, veel minder gebruik. 

Inwoners van kleine en middelgrote dorpen komen vaker buiten de eigen woonplaats 

dan inwoners van grote dorpen. In deze dorpen zijn de panelleden vaker regionaal en 

bovenregionaal georiënteerd. In grote dorpen is men vaker lokaal georiënteerd, ook doordat 

voorzieningen hier veelal in hun eigen dorp aanwezig zijn. 

Bron: Fries burgerpanel 2015Bron: Fries burgerpanel 2016

Belang van aanwezigheid voorzieningen naar omvang dorp Dagelijks gebruik vervoersmiddelen naar omvang dorp

Geografische oriëntatie:

• Kleine dorpen: 6,5

• Middelgrote dorpen: 6,8

• Grote dorpen: 7,2

Rapportcijfer tevredenheid met voorzieningen:
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Minder teleurstelling bij verdwijnen 
supermarkt, pin en huisarts in klein dorp

De panelleden is gevraagd hoe jammer ze het zouden vinden als voorzieningen uit hun 

dorp dreigen te verdwijnen. Ouderen, mensen met een laag inkomen en inwoners zonder 

auto zijn het meest teleurgesteld als voorzieningen verdwijnen. Vooral inwoners van grote 

en middelgrote dorpen vinden het heel jammer als voorzieningen in hun dorp zouden 

sluiten. Respondenten uit kleine dorpen zijn het minst teleurgesteld over het verdwijnen 

van voorzieningen, met name als het gaat om de supermarkt, pinautomaat of huisarts, die 

er toch al schaars zijn. Panelleden die lokaal georiënteerd zijn vinden het vaker jammer 

wanneer voorzieningen verdwijnen in vergelijking met de (boven)regionaal georiënteerde 

respondenten. Inwoners van kleine dorpen zeggen het meest teleurgesteld te zijn bij 

het verdwijnen van het dorpshuis. Het feit dat het dorpshuis vaak nog één van de laatste 

overgebleven voorzieningen in het dorp is lijkt hier de reden van te zijn. 

   Meeste actiebereidheid    
     voor dorpshuis in kleine en 
middelgrote dorpen

Als voorzieningen dreigen te verdwijnen zijn dorpsbewoners het meest bereid actie te 

ondernemen voor het dorpshuis, de basisschool en het openbaar vervoer. Hierbij zijn verschillen 

tussen de dorpen naar omvang. In grote dorpen willen bewoners voor alle zes voorzieningen in 

actie komen. In middelgrote dorpen willen bewoners vooral in actie komen voor het dorpshuis 

(33%) en de basisschool (31%). In kleine dorpen zou maar liefst 53% van de respondenten in  

actie willen komen om het dorpshuis te behouden en 37% voor het openbaar vervoer.  

Bewoners in kleine en middelgrote dorpen tonen dus de meeste actiebereidheid voor  

publieke voorzieningen. 

Bron: Fries burgerpanel 2016

Aandeel panelleden dat het (heel) jammer vindt als een voorziening dreigt te 

verdwijnen uit hun dorp, naar omvang dorp

Bron: Fries burgerpanel 2016

Aandeel panelleden dat in actie wil komen als een voorziening dreigt te  

verdwijnen uit hun dorp, naar omvang dorp
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Verlies voorzieningen probleem voor minder mobiele inwoners

Fryslân is van oudsher een provincie met veel dorpen en buurtschappen. Sinds een aantal decennia neemt het aantal voorzieningen 

op het platteland af door schaalvergroting en veranderende consumentenvoorkeuren. Recente bevolkingsontwikkelingen (krimp, 

ontgroening, vergrijzing) versterken deze afname. Vooral in kleine en middelgrote dorpen is het aantal voorzieningen afgenomen. In de 

afgelopen jaren zijn met name basisscholen gesloten. Voor de meeste plattelandspanelleden is dit geen probleem omdat zij voldoende  

mobiel zijn. Velen hebben een auto en zij zijn gewend langere afstanden af te leggen om voorzieningen te bereiken.  

De meeste panelleden vinden het echter wel belangrijk in de buurt van voorzieningen te wonen. Als voorzieningen verdwijnen lijkt 

vooral het accepteren van dit verlies de meeste impact te hebben, zowel voor inwoners persoonlijk als dat het als negatief wordt gezien 

voor de leefbaarheid van een dorp. Wel blijkt hoe meer iemand lokaal georiënteerd is en meer tijd doorbrengt in zijn/haar dorp, hoe 

belangrijker voorzieningen in het eigen dorp voor iemand zijn. 

Voor de inwoners die minder mobiel zijn kan het verdwijnen van voorzieningen in de kleine en middelgrote dorpen wél een probleem 

zijn. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners met een lager inkomen die niet de middelen hebben om een auto of e-bike aan te schaffen, of 

ouderen die vanwege fysieke of mentale beperkingen niet in staat zijn om langere afstanden af te leggen naar voorzieningen. Voor 

deze groepen is het de vraag of ze wel in een dorp met minder voorzieningen kunnen of willen blijven wonen. Dit kan alleen als er 

initiatieven ontstaan die ervoor zorgen dat voorzieningen bereikbaar blijven voor minder mobiele inwoners. Ontwikkelingen zoals 

thuisbezorgdiensten, mobiele en digitale voorzieningen, en in de toekomst de zelfrijdende auto, kunnen mogelijkheden bieden. 
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