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1. Inleiding 

 

De Leefbaarheid van kleine kernen is een belangrijk aandachtspunt in de Agenda Vitaal 

Platteland van de provincie Utrecht. De agenda heeft tot doel een krachtig en vitaal 

landelijk gebied te ontwikkelen. Het is een investeringsprogramma, gericht op eenmalige 

fysieke investeringen in het landelijke gebied.1 Te denken valt hierbij onder meer aan 

investeringen in natuur, bodem, water, landschap, cultureel erfgoed en recreatie.  

 

Het thema leefbaarheid in kleine kernen is nieuw in het bij de Agenda behorende 

meerjarenprogramma voor de periode 2016-2019. In het vorige programma beperkte het 

thema leefbaarheid zich tot het omliggende platteland. De verbreding naar kleinen kernen 

is ingegeven door de gedachte dat vitale kernen bijdragen aan een vitaal platteland en dat 

zij vaak de (recreatieve) poort vormen naar het omringende gebied (Provincie Utrecht 

2015).  

 

Aandacht voor de leefbaarheid in kleine kernen past bij de vaak geuite sombere beelden 

over vertrek van veelal jonge mensen, het opheffen van (de laatste) voorzieningen en het 

verdwijnen van werkgelegenheid (Slaakweg et al. 2015). Deze beelden hebben betrekking 

op kleine kernen in buitenlandse regio’s en in Nederlandse krimpgebieden. Het is de vraag 

of zulke beelden ook opgaan voor een sterk verstedelijkte provincie als Utrecht.    

 

De Provincie Utrecht stelt zich proactief op en wil niet afwachten tot er zich in de kleine 

kernen een opeenstapeling van leefbaarheidsproblemen voordoet. Daarom stimuleert de 

Provincie lokale initiatieven die kunnen bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid, 

inclusief de economische ontwikkeling ter plekke. Te denken valt hierbij aan het verbeteren 

van de bereikbaarheid, het in standhouden van een basisniveau van voorzieningen, het 

waarborgen van sociale samenhang en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. 

Voor de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland heeft de provincie voor de periode 

2016-2019 ruim 12 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan één miljoen voor het thema 

kleine kernen. Tot de subsidiabele kosten behoren loonkosten en kosten voor de 

aanpassing van bestaand vastgoed.  

 

De Provincie heeft gekozen voor een benadering van onderop, waarbij inwoners en 

ondernemers in het gebied initiatieven kunnen aandragen. De coördinatie en uitvoering 

heeft de provincie neergelegd bij de twee gebiedscommissies die actief zijn binnen de 

provincie, Utrecht-West en O-gen. Wat betreft financiering wil de provincie zo goed 

                                                           

1 Het gaat bij de uitvoering van eenmalige fysieke maatregelen overigens niet alleen om het  daad-

werkelijk uitvoeren, maar ook om werkzaamheden die nodig zijn om de uitvoering voor te bereiden 
(onderzoek, ontwerp, bestek etc.) en te begeleiden (communicatie, afstemming, overdracht naar 
beheer etc.). 
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mogelijk aansluiten bij het Europese Leaderprogramma. Dit is een Europees subsidie-

programma, gericht op versterking van het platteland.  

 

In juni 2016 hebben Provinciale Staten het onderwerp Kleine Kernen door middel van een 

amendement als een van negen maatschappelijke opgaven toegevoegd aan het Innovatie-

programma Fysieke Leefomgeving. Doel van dit programma is op basis van experimenten 

een impuls geven aan maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptie 

en functieverandering op het platteland. 

 

Ervaringen van de gebiedscommissies met het thema kleine kernen tot nu toe leren dat 

het moeilijk is om te komen tot uitvoeringsgerichte subsidiabele projecten. In de afgelopen 

twee jaar hebben Provinciale Staten daarom meermaals aandacht gevraagd voor het 

verbeteren van de leefbaarheid in de kleine kernen, met name op het gebied van bereik-

baarheid, vergrijzing en faciliteiten. Dit betekent dat de leefbaarheidsproblematiek van 

kleine kernen op de politieke agenda staat van de Provincie Utrecht, maar dat de maat-

schappelijke weerklank daarvan nog betrekkelijk gering is geweest.   

 

Tegen deze achtergrond heeft de provincie Utrecht het departement Sociale Geografie en 

Planologie van de Universiteit Utrecht gevraagd een onderzoek te doen dat inzicht geeft in 

de specifieke situatie van de kleine kernen in de provincie. Inzicht begint uiteraard bij de 

definitie van kleine kernen. Het is gebruikelijk om de ondergrens van kleine kernen te 

leggen bij een lokale verzameling van tenminste 25 woningen die bekend zijn onder een 

gemeenschappelijke naam. De Provincie hanteert bij de afbakening van kleine kernen tot 

nu toe een bovengrens van 8.000 inwoners. In beide gevallen gaat het om arbitraire 

grenzen. Het belangrijkste criterium voor de definitie is van sociale aard. Een kleine kern 

kent een gemeenschappelijk gedragen identiteit. De inwoners zijn bereid zich in te zetten 

voor die identiteit. Andere vragen die rond de definitie van kleine kernen spelen, zijn in 

hoeverre kleine kernen in de provincie Utrecht van elkaar verschillen en of er zich een 

variatie aan leefbaarheidsproblemen voordoet.  

 

Het resultaat van het onderzoek moet zijn: 

• een duidelijke hanteerbare definitie van kleine kernen; 

• een situatieschets van de kleine kernen in de provincie Utrecht; 

• bouwstenen voor provinciaal beleid. 

 

In het onderzoek komen naast de kleine kernen in de provincie Utrecht ook de Zuid-

Hollandse kleine kernen in de nieuwe Utrechtse gemeente, die per 1 januari 2019 ontstaat 

aan de orde. Deze gemeente ontstaat door een fusie van de Utrechtse gemeente Vianen 

en de Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik.   

 

De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat de belangrijkste conclusies uit 

de uitgevoerde analyse en geeft aanbevelingen voor het provinciale beleid. Met deze 
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inleiding vormt het de managementsamenvatting van dit rapport. De overige hoofdstukken 

gaan in op de uitgevoerde analyses. In hoofdstuk 3 staat de problematiek van kleine 

kernen in Nederland centraal. Dit hoofdstuk dient als referentie voor de eventuele 

problematiek in de Utrechtse kleine kernen. Hoofstuk 4 geeft inzicht in de stedelijke context 

waarbinnen de kleine kernen functioneren. De definitie van kleine kernen komt aan de orde 

in hoofdstuk 5. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie in de provincie 

Utrecht. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de gebruikte data. De hoofdstukken 7, 8 en 9 bevatten 

de analyses van de huidige situatie van de kleine kernen in de provincie Utrecht. Hierbij 

gaat het vooral om de vraag hoe vitaal zijn de kleine kernen in de provincie Utrecht en 

waar liggen mogelijke aangrijpingspunten voor provinciaal beleid. 
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2. Conclusies en aanbevelingen 

 

Het begrip leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en geschikt een gebied is om er te 

wonen (bijlage 1). Dit is een algemene omschrijving. De exacte omschrijving is sterk 

afhankelijk van tijd en plaats. Het oordeel van bewoners over de leefbaarheid van hun 

woonomgeving is niet constant. De vraag of in de kleine kernen sprake is van een leefbare 

woonomgeving is, is niet eenvoudig te beantwoorden. 

 

De leefbaarheid in kleine kernen in de provincie Utrecht verschilt fundamenteel van die in 

andere delen van het land. Ten eerste is Utrecht een (sterk) verstedelijkte provincie. Er is 

dan ook relatief weinig platteland. De meeste bevolking woont in steden, niet in kleine 

kernen. Vrijwel alle kleine kernen liggen in de nabijheid van stedelijk gebied, waardoor de 

meeste inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen in de steden, voor zover 

die niet in de eigen kern aanwezig zijn. Belangrijke voorzieningen, zoals winkels, 

gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke diensten, zijn hierdoor relatief nabij. De 

gemiddelde afstanden tot deze voorzieningen zijn wel groter dan in het stedelijke deel van 

de provincie, maar zijn altijd nog aanzienlijk geringer dan voor bewoners in kleine kernen 

in de echte plattelandsgebieden in het noorden, oosten en zuiden van het land. 

 

Veel van die typische plattelandsregio’s krijgen op termijn bovendien te maken met krimp 

van de bevolking. De provincie Utrecht is een echte groeiregio. Niet alleen in de stedelijke 

gebieden is sprake van groei. De helft van de Utrechtse kleine kernen laat groei van de 

bevolking zien. Voor de totale provincie wordt tot 2040 een verdere groei van de bevolking 

verwacht. Deze zal zich waarschijnlijk sterk richten op de steden Utrecht en Amersfoort, 

maar ook de kleinere gemeenten zullen naar verwachting blijven groeien. Alleen in het 

westen van de provincie zal op regionaal niveau waarschijnlijk enige krimp optreden. 

Uiteraard kan er in afzonderlijke kleine kernen in de provincie Utrecht wel krimp van 

bevolking optreden, maar in de meeste regio’s blijft sprake van groei.   

 

Uit het uitgevoerde onderzoek komen geen aanwijzingen van grote problemen naar voren. 

De lokale werkgelegenheid- en voorzieningensituatie staat weliswaar in menige kleine kern 

onder druk, maar de meeste kleine kernen in de provincie vormen door de relatief korte 

afstand tot de steden een aantrekkelijke woonomgeving voor inwoners die voor werk en 

voorzieningen gebruik maken van die steden. Utrecht is de kleinste provincie van 

Nederland en kan worden opgevat als een zogeheten ‘Daily Urban System’. De inwoners 

van Utrecht kunnen voor hun werk, het gebruik van voorzieningen en voor hun sociale 

contacten heel goed terecht binnen de grenzen van de provincie. De hoge kwaliteit van de 

leefomgeving komt onder meer tot uiting in het hoge aandeel koopwoningen en de relatief 

hoge woningwaarde. Veel Utrechtse kleine kernen voldoen aan het SCP-label “welvarende 

dorpen bij de stad”. De inwoners kunnen profiteren van rust, ruimte en groen in de kleine 

kernen en maken gebruik van de voorzieningen in de nabij gelegen stedelijke gebieden.  
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Ook in sociale zin doen de kleine kernen in de provincie Utrecht het goed. De sociale 

cohesie in de Utrechtse kleine kernen is relatief groot. De analyses laten zien dat 70% van 

de kleine kernen actief georganiseerd is. De helft hiervan is intern gericht op gezelligheid 

en informele activiteiten of op externe promotie. De andere helft is te karakteriseren als 

dorpsbelangenorganisatie (dorpsraad, klankbordgroep, dorpsbelangenvereniging etc.). In 

een aantal gevallen ondersteunen zij hun visie op de gewenste ontwikkeling van de kern 

met een dorpsvisie of een dorpsontwikkelingsplan.  

 

De relatief gunstige situatie in de Utrechtse kleine kernen wil niet zeggen dat er zich geen 

problemen voordoen. Met name kwetsbare groepen, zoals minder mobielen en ouderen 

kunnen de nadelen van de kleine kernen ondervinden. Sommige inwoners hebben te 

maken met vervoersarmoede. De inzet van collectieve vervoersmiddelen al dan niet 

gerund door vrijwilligers, bewijst echter goede diensten. Ook bestaat het gevaar dat de 

autochtone bevolking (met name jongeren) wordt verdrongen op de lokale woningmarkt 

door de nieuwkomers. Het relatief lage aandeel sociale huurwoningen in de kleine kernen 

is hiervoor een indicatie. Op grond van de uitgevoerde analyses is niet vast te stellen hoe 

groot beide problemen zijn. De analyses laten wel zien dat de situatie van kern tot kern 

sterk verschilt. Iedere kern is min of meer uniek. Beleid om de vitaliteit van kleine kernen 

te versterken, moet daarom zijn gebaseerd op het specifieke karakter van de kern en moet 

aansluiten bij de beoordeling van de bevolking over de eigen woonomgeving.  

 

Aansluiten bij initiatieven van onderop, zoals de provincie doet in het kader van de Agenda 

Vitaal platteland ligt daarom voor de hand. Voor zover aanwezig zijn de dorpsbelangen-

organisaties (dorpsraden, klankbordgroepen en dergelijke) de eerstaangewezen gespreks-

partners van de gemeente. Dorpsvisies of dorpsontwikkelingsplannen, die in een aantal 

kernen zijn opgesteld, zijn hierbij een goed instrument. Hierdoor kan een agenda ontstaan 

met initiatieven om de lokale leefbaarheid, het voorzieningenaanbod of duurzaamheid te 

bevorderen. Echter niet in elke kleine kern is een dergelijke dorpsbelangenorganisatie 

actief. In het kader van dit onderzoek is niet vast te stellen of dit een probleem is. Voor 

zover nodig is de gemeente de eerstaangewezen partij om het organiserend vermogen in 

de kleine kernen te vergroten. Een subsidie van de Provincie kan hiervoor een stimulans 

zijn.  

 

Het accent bij het versterken van leefbaarheid in kleine kernen zou moeten liggen op 

initiatieven die gericht zijn op kwetsbare groepen (op de woningmarkt en vervoersmarkt) 

en op initiatieven die de sociale cohesie binnen de lokale gemeenschap en de 

zelfredzaamheid van individuele burgers stimuleren. Beleid, gericht op het in standhouden 

van voorzieningen is weinig kansrijk. Als gevolg van het proces van schaalvergroting is het 

benodigde draagvlak van veel voorzieningen zodanig dat veel voorzieningen economisch 

niet meer rendabel zijn. De verwachting is bovendien dat veel (nieuwe) inwoners gebruik 

maken van de voorzieningen in de steden. De afstand tot deze voorzieningen is, zoals 

gezegd, in de meeste kernen niet heel groot. Daar waar in kleine kernen de laatste winkel 
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of het laatste café aanwezig is, kan geprobeerd worden een beroep te doen op de loyaliteit 

van de plaatselijke bevolking. Indien dit onvoldoende soelaas biedt, kan men denken aan 

een plaatselijk collectief dat probeert met beperkte openingstijden de voorziening in de 

lucht te houden. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de concurrentie van de 

voorzieningen in de omgeving het lokale draagvlak verder zal aantasten. 

   

Op grond van de uitgevoerde analyses is er geen aanleiding voor een fundamenteel andere 

rol van de provincie met betrekking tot de kleine kernen. Het ontwikkelen van initiatieven 

in de kleine kernen is primair de verantwoordelijkheid van de dorpsbelangenorganisaties 

in samenwerking met de gebiedscommissies en de desbetreffende gemeenten. De 

provincie kan zich beperken tot het ondersteunen door middel van de huidige 

subsidieregelingen in het kader van de Agenda Vitaal Platteland (bijlage 2), het Innovatie-

programma fysieke leefomgeving en de Europese Leadersubsidies. Wel is aandacht nodig 

voor de subsidievoorwaarden. Knelpunt is dat de vertaling van initiatieven naar concreet 

te subsidiëren projecten moeizaam verloopt door te strikte subsidievoorwaarden. We 

bevelen daarom aan de regelgeving te versoepelen en beter in te kunnen spelen op lokale 

omstandigheden.   

 

Om tot een afbakening van kleine kernen te kunnen komen, hanteert de provincie Utrecht 

een bovengrens van 8.000 inwoners. Op zich voldoet deze grens. Er is wel aanleiding voor 

enige aanscherping van deze begrenzing. 

• In overweging wordt gegeven de bovengrens aan te passen naar 5.000 inwoners. 

Dit sluit aan bij de indeling van het CBS. Dat zou betekenen dat Odijk, Maartensdijk, 

Bunnik, Amerongen, Leersum en Maarn niet meer als kleine kern worden 

beschouwd. Kernen van deze omvang hebben niet of nauwelijks last van de typische 

problematiek van kleine kernen. 

• Omdat de problematiek van kleine kernen vooral in plattelandsregio’s speelt, 

verdient het aanbeveling aan te geven dat het moet gaan om weinig en niet 

verstedelijkte kernen. Hierdoor blijven een aantal voormalige kleine kernen, die aan 

steden zijn vastgegroeid, buiten beschouwing. 

 

Om lintbebouwing en verspreide bewoning in het buitengebied buiten beschouwing te 

laten, definieert het CBS een kern als aaneengesloten bebouwing van een minimale 

omvang van 25 woningen. In het kader van de uitvoering van genoemde subsidie-

regelingen verdient het aanbeveling een exacte afbakening van de ondergrens achterwege 

te laten. Het open landschap en de veelheid aan lintbebouwing maakt het afbakenen van 

kleine kernen in het Westelijke deel van de provincie Utrecht complex. Daarentegen 

kennen veel dorpen, buurtschappen en ‘verspreide bebouwing’ op het platteland wel een 

actieve informele bewonersorganisatie, die op basis van andere indelingscriteria in 

aanmerking zouden kunnen komen voor extra ondersteuning. In Utrecht Oost zijn deze 

problemen minder prominent aanwezig, vanwege het meer besloten landschap en 

compactere kernen.  
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3. Problematiek van kleine kernen   

 

In de Dorpenmonitor constateert het Sociaal Cultureel Planbureau dat er van oudsher 

verschillen bestaan tussen stad en platteland, maar dat de verschillen vaak minder groot 

zijn dan gedacht (Steenbekkers & Vermeij, 2013). De problemen in kleine kernen hangen 

sterk samen met demografische ontwikkelingen en schaalvergrotingen. Door krimp, 

vergrijzing en ontgroening neemt het draagvlak voor voorzieningen af, terwijl deze door 

processen van schaalvergroting juist meer draagvlak nodig hebben. Hierdoor verdwijnen 

voorzieningen als scholen, winkels, postkantoren, banken, geldautomaten. Ook is er in 

veel kleine kernen een tekort aan welzijns- en zorgvoorzieningen. De inwoners van de 

kleine kernen zijn hierdoor voor veel voorzieningen aangewezen op de centrale kernen en 

stedelijke gebieden in de omgeving. Doordat het openbaar vervoer onder druk staat 

krimpende budgetten en stijgende exploitatielasten zijn zij daarbij sterk afhankelijk van de 

eigen auto. 

 

Wel blijkt dat de problemen sterk verschillen tussen kleine kernen. Slaakweg et al. (2015) 

constateren in hun onderzoek naar de vitaliteit in kleine kernen dat er binnen het minder 

verstedelijkte deel van Nederland aanzienlijke verschillen bestaan. Steenbekkers & Vermeij 

(2013) maken een hoofdonderscheid tussen: 

• grote dorpen en kleine dorpen;2 

• dorpen bij de stad en afgelegen dorpen.3 

 

De afgelegen dorpen liggen in de drie noordelijke provincies, Zeeland, de Kop van Noord-

Holland, delen van Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. De dorpen bij de stad zijn 

te vinden in de Randstad, rond de Brabantse Stedenrij, Groningen/Assen, de Twentse 

Stedenrij, Arnhem/Nijmegen en Zuid-Limburg (figuur 3.1). 

 

Volgens Steenbekkers & Vermeij (2013) is een tweedeling zichtbaar tussen welvarende 

gewilde dorpen in de nabijheid van de stad en de kleinere afgelegen minder gewilde dorpen 

in de periferie. Het “echte platteland” is te vinden in de kleine afgelegen dorpen. Sociaal-

economisch blijven deze dorpen achter en de voorzieningen zijn er ver weg. Daar staat 

tegenover dat de sociale binding sterker is dan in de andere dorpstypen. Vooral in krimp-

gebieden zijn de problemen zichtbaar. Hier zijn de inwoners het minst tevreden over hun 

leefsituatie. In de grote afgelegen dorpen is de situatie gunstiger omdat deze door hun 

afgelegen ligging een centrumfunctie vervullen. Hierdoor zijn veel voorzieningen dichterbij 

dan in de overige dorpstypen.  

 

                                                           

2 Grote dorpen hebben 5.000 inwoners of meer; kleine dorpen hebben minder dan 5.000 inwoners. 
3 Onder dorpen bij de stad rekent het SCP-postcodegebieden van waaruit bewoners binnen vijftien 

minuten over de weg (buiten de spits) minimaal 150.000 personen kunnen bereiken. 
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Figuur 3.1: Indeling van dorpen in Nederland 

 

Bron: Steenbekkers & Vermeij (2013) 

 

De grote dorpen bij de stad zijn volgens Steenbekkers & Vermeij (2013) zeker geen 

zorgenkind. Deze dorpen hebben geen last van de lange afstanden, het grote nadeel van 

het platteland.  Dagelijkse voorzieningen zijn dichtbij en stedelijke voorzieningen bevinden 

zich op relatief korte afstand. Hetzelfde geldt voor het aanbod aan werk. Bovendien 

profiteren de inwoners van deze dorpen van rust, ruimte en veiligheid. Deze dorpen zijn 

daarom in trek bij nieuwe inwoners. Dit blijkt onder meer uit de relatief hoge 

woningprijzen.  Ook de kleine dorpen bij de stad zijn geen echte probleemcategorie. 

Volgens Steenbekkers & Vermeij (2013) vertegenwoordigen ze het beste van twee 

werelden. De woonkwaliteit is uitstekend. Stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid 
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zijn goed bereikbaar. De lokale samenhang is in dit type dorpen relatief sterk. Dat de 

dagelijkse voorzieningen wat verder weg zijn, zou voor veel inwoners geen bezwaar zijn. 

 

Slaakweg et al. (2015) vonden wel dat de achteruitgang van het voorzieningenaanbod in 

de periode 2000-2010 wat sterker is in de kleinere kernen in de Randstad. De concurrentie 

van het voorzieningenaanbod in de nabij gelegen stedelijke gebieden is hierbij waar-

schijnlijk voelbaar. Deze kernen lijken zich te ontwikkelen tot woondorpen. De inwoners 

werken in de omliggende steden en zij maken ook gebruik van de daar aanwezige 

voorzieningen. 
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4. Het landelijke gebied in de provincie Utrecht 

 

De problematiek van kleine kernen is sterk verbonden van het platteland. Volgens een 

veelgebruikte afbakening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vormen de 

niet-stedelijke en weinig stedelijke postcodegebieden het platteland. 4 Op grond van deze 

definitie woont een kwart van de inwoners van de provincie Utrecht op het platteland 

(figuur 4.1). Landelijk is dat 34%. Bij de weinig verstedelijkte postcodegebieden gaat het 

vooral om de grotere bevolkingskernen. Met name het aandeel van de bevolking dat in een 

niet stedelijke omgeving woont, ligt aanzienlijk lager dan landelijk het geval is (17%). 

Vooral in de drie noordelijke provincies en in Zeeland woont een relatief groot gedeelte 

van de bevolking in een niet stedelijke woonomgeving (figuur 4.2). 

 

Figuur 4.1: Mate van stedelijkheid per postcodegebied in de provincie Utrecht en Nederland 

(2017) 

  
Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 

 

Tussen de gemeenten is er een groot verschil in het aandeel van de bevolking dat op het 

platteland woont. Dit aandeel is het grootste in de gemeenten Bunnik, Lopik en 

Renswoude. Hier woont de totale bevolking in weinig stedelijke of niet stedelijke omgeving. 

Ook in de Zuid-Hollandse gemeente Zederik die in het kader van de gemeentelijke 

herindeling 2019 onderdeel wordt van de nieuwe fusiegemeente woont 100% van de 

bevolking in een weinig of niet stedelijke omgeving. De gemeente Lopik, Renswoude en 

Zederik zijn op grond van deze verdeling door het CBS gekarakteriseerd als niet stedelijke 

woonomgeving (figuur 4.3). 

 

Weinig stedelijk zijn Bunnik, Eemnes, Montfoort, Oudewater, Rhenen, de Ronde Venen, 

Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Woudenberg (figuur 4.4 en bijlage 3). Dit zijn gemeenten, 

waar meer dan 50% van de bevolking in weinig of niet stedelijke woonomgeving woont.   

 

                                                           

4 Het CBS heeft op basis van adressendichtheid (bijlage 3) postcode 4 gebieden ingedeeld in vijf klassen van 
stedelijkheid: zeer sterk stedelijk – sterk stedelijk – matig stedelijk – weinig stedelijk – niet stedelijk. 
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Figuur 4.2: Aandeel van de bevolking in een weinig of niet stedelijk postcodegebied per 

provincie (2017) 

 

Bron: CBS 

 

Bijna alle Utrechtse kleine kernen vallen in de categorie “bij de stad”. Alleen in het meest 

westelijk deel van de provincie (in de gemeenten Lopik, Oudewater en Woerden) in het 

zuiden in Vianen en het oosten in Rhenen vallen enkele kleine kernen in de categorie 

“afgelegen”. Ook in de Zuid-Hollandse gemeente Zederik, die vanaf 1 januari 2019 behoort 

tot de nieuwe fusiegemeente bevinden zich enkele afgelegen kernen. 
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Figuur 4.2: Aandeel van de bevolking in een weinig of niet stedelijk postcodegebied per 

gemeente (2017) 

 
Inclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 

 

Figuur 4.3: Mate van stedelijkheid per gemeente (2017) 

 
Inclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 
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5. Definitie van kleine kernen 

 

 

In de loop der jaren is er een rijke wetenschappelijke literatuur opgebouwd om tot een 

goede definitie van het landelijke gebied en dorpen of kleine kernen te komen. Groot 

(1972) koppelde een geografisch element (min of meer geconcentreerde bebouwing) in 

een kern aan een sociaal element (eigen collectieve identiteit). Het Centraal Bureau voor 

de Statistiek definieert een bevolkingskern eveneens als een morfologisch aaneengesloten 

gebied met een groep gebouwen en een duidelijk herkenbaar stratenpatroon dat hoofd-

zakelijk door mensen wordt bewoond (Vliegen & Van Leeuwen 2005). Het rekent het in 

ons land veelvoorkomende verschijnsel van lintbebouwing langs wegen, kanalen en 

rivieren of soortgelijke nederzettingsvormen in het landelijke gebied niet tot de kleine 

kernen. Als ondergrens hanteren zij een nederzetting van minimaal 25 inwoners. 

 

In deze paragraaf komen vier manieren aan de orde om tot een goede afbakening te 

komen: een statistische benadering, een materiële benadering, een sociale benadering en 

tot slot een benadering waarbij de ervaringen van bewoners zelf centraal staan. Deze 

benaderingen zijn gebaseerd op (voortschrijdende) inzichten uit de wetenschappelijke 

literatuur. Het is gewenst in de definitie van kleine kernen rekening te houden met de 

Utrechtse situatie, zoals beschreven is in hoofdstuk 4. Aan het slot van dit hoofdstuk is 

daarom bij het definiëren een relatie gelegd met de stedelijke context waarbinnen de kleine 

kernen in de provincie Utrecht functioneren. 

 

Kleine kern als statistische representatie 

 

Er zijn verschillende statistische definities van kleine kernen in omloop. De meest 

eenvoudige definitie is gebaseerd op het aantal inwoners. In de provincie Utrecht zijn 

verschillende criteria voor het definiëren van kleine kernen op basis van aantal inwoners 

in omloop: tot 8.000 inwoners (CBS-studie in opdracht van de Provincie Utrecht), tot 5.000 

inwoners (website CBS) en 400-4.000 inwoners (voormalige Utrechtse Vereniging van 

Kleine Kernen), kernen met 5.000-30.000 inwoners, gelegen in gebieden die voor 90% uit 

platteland bestaan (LEADER).  

 

Naast het aantal inwoners zijn er een aantal andere statistische gegevens waarop kleine, 

landelijke kernen als zodanig kunnen worden onderscheiden: samenstelling van de 

bevolking (in landelijke gebieden is wonen gemiddeld minder jongeren en meer ouderen), 

samenstelling van de economie en werkgelegenheid (groter aandeel landbouw-

gerelateerde inkomstenbronnen) of de diversiteit en afstand tot voorzieningen. In 

plattelandsgebieden is die gemiddeld kleiner dan in steden (Woods, 2015).  
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In de dorpenmonitor definieert het Sociaal Cultureel Planbureau platteland als niet- 

stedelijk gebied5 (Steenbekkers & Vermeij, 2013). Wat als dorp wordt gedefinieerd, hangt 

af van verschillende factoren, zoals aantal inwoners per postcodegebied en de afstand tot 

andere clusters van inwoneraantallen. Dit maakt dat hun definitie complex is om mee te 

werken. Daarnaast maakt het SCP onderscheid tussen grote en kleine dorpen en tussen 

dorpen nabij stedelijk gebied en afgelegen dorpen. Grofweg tellen kleine dorpen 400 tot 

5.000 inwoners en grote dorpen 5.000 tot 13.000 inwoners. Het laatste onderscheid (veraf 

of nabij stad) is voor deze studie van belang: in de provincie Utrecht komen afgelegen 

dorpen niet voor, alle dorpen liggen nabij een stad. Dit is interessant, omdat uit hun 

analyse blijkt dat in afgelegen dorpen andere problemen spelen, dan in dorpen nabij een 

stad. In het volgende hoofdstuk zullen we de algemene bevindingen van het SCP met 

betrekking tot de leefbaarheid in dorpen nabij stedelijk gebied koppelen aan onze eigen 

bevindingen. 

 

Atzema et al. (1990) maakten een onderscheid tussen dorpen en kleine kernen. Wat betreft 

dorpen leggen zij de grens bij 10.000 inwoners. Zij wezen erop dat de aanduiding kleine 

kernen in de praktijk vooral wordt gebruikt voor de zeer kleine dorpen (tot bijvoorbeeld 

3.000 inwoners). Kleine nederzettingen met enkele tientallen inwoners rekenden zij tot 

gehuchten of buurten. Vaak staan deze kleine nederzettingen evenals de dorpen bekend 

onder een eigen naam.  

 

Het voordeel van een statistische benadering is dat het een heldere en goed afgebakende 

definitie van een kleine kern en het landelijk gebied geeft. Om tot een snelle indeling te 

komen, kan het een doeltreffende manier zijn om rurale van stedelijke gebieden te 

onderscheiden. De veelheid aan criteria die op het moment in omloop zijn, geven echter 

ook aan dat het lastig is om tot een goede grens te komen. Is een kern van 5.001 inwoners 

dan stedelijk gebied? En hoe zit het met kleine kernen (tot 5.000) die door de nabijheid 

van stedelijk gebied eerder lijken te functioneren als buitenwijk van een grote stad dan 

zelfstandige kern? Zeker in snel veranderende en metropolitane gebieden (zoals de 

provincie Utrecht) is een statistische benadering te beperkt om tot een goede definitie van 

kleine kernen te komen (Cloke & Little, 1997; Halfacree, 1993; Woods, 2015).  

 

Kleine kern als materiële representatie 

 

Een andere manier om tot een definitie van landelijk gelegen kleine kernen te komen, is 

door te kijken naar uiterlijke kenmerken. De nabijheid van landbouw en natuurgebieden, 

alsmede de afwezigheid van stedelijke bebouwing (flats, grootschalige winkel-

voorzieningen, culturele centra, industrie) worden vaak gezien als kenmerken van 

landelijke gebieden. De aanwezigheid van boerderijen, laagbebouwing, veel open groen, 

                                                           

5 ‘Alle niet- stedelijke postcodegebieden en de weinig stedelijke postcodegebieden in niet-stedelijke en weinig 
stedelijke gemeenten’ (op basis van CBS-gegevens). 
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mogelijkheden voor buitenrecreatie, maar ook koeien, kerktorens en de dorpskroeg 

behoren tot het beeld dat veel mensen hebben van kleine kernen. Dit onderscheid is 

oppervlakkig, maar beantwoordt aan de beleving  van kleine kernen zoals veel mensen die 

ervaren (zowel inwoners van het landelijke gebied als stedelingen) en in sommige gevallen 

graag zouden behouden (Halfacree, 1993; Woods, 2015).  

 

Dit stereotype beeld is wat in de wetenschappelijke literatuur de ‘rural idyll’ wordt 

genoemd. Deze ‘rural idyll’ is even productief als beperkend: enerzijds ‘verkoopt’ dit beeld 

van het platteland landelijke gebieden en kleine kernen als recreatie- en woongebieden, 

en voorziet (agrarische) producten uit het landelijk gebied van een meerwaarde: denk 

maar aan boerderijkaas, boerengolf en weidemelk. Anderzijds zijn kleine kernen, zeker in 

een stedelijke context, meer diverse en complexer van aard: lang niet alle inwoners zullen 

zich in dit beeld herkennen. Daarnaast is er de laatste decennia sprake van een 

toenemende integratie tussen stedelijke en landelijke gebieden, economieën, culturen en 

sociale structuren (Woods, 2010). Het onderscheid, gebaseerd op klassieke uiterlijke 

kenmerken is daardoor steeds lastiger te maken. Ook is dit steeds minder representatief 

voor kleine kernen op het platteland. Ook op het platteland zijn grootschalige 

voorzieningen te vinden en wonen steeds meer mensen die geen binding hebben met de 

plattelandseconomie: zij forensen of werken als zelfstandige in een andere economische 

branche. Dit is zeker van toepassing in een metropolitane context als die van Utrecht. 

 

Kleine kern als sociale representatie/sociaal construct 

 

Sinds de jaren negentig wordt in de wetenschappelijke literatuur steeds meer gekeken 

naar de sociale definitie van kleine kernen en het landelijk gebied. In plaats van concrete 

factoren als uiterlijke of statistische kenmerken, wordt er binnen deze benadering vooral 

naar zachte of ongrijpbare factoren gekeken die het platteland definiëren: sociale cohesie, 

het ‘dorpsgevoel’, maar ook conservatisme, nuchterheid en minder ontwikkeld staan hierin 

als begrippen centraal (zie tabel 5.1).  

Deze sociale factoren geven een andere dimensie aan het begrip kleine kern: een kleine 

kern wordt daarmee relatief, de definitie is context-afhankelijk en dynamisch. Vroege 

studies naar kleine kernen vanuit een sociaal perspectief leidden vaak nog tot een 

stereotiep beeld dat vooral door oudere bewoners werd onderstreept (Woods, 2010).  

Recente artikelen laten een diverser beeld zien van kleine kernen en besteden aandacht 

aan verschillende perspectieven: bijvoorbeeld dat van ‘jongeren’ (tabel 5.2), 

‘nieuwkomers’, ‘rustzoekers’, ‘autochtone bewoners’ of ‘mobile residents’: inwoners van 

kleine kernen die ook sterk verbonden zijn met steden.  
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Tabel 5.1: Welke aanduidingen karakteriseren ruraal Amerika?  

  

A strong sense of family 33% 

Hard working 31% 

Commitment to community 21% 

Strong religious beliefs 20% 

Self-sufficient 14% 

Loyal to their country 11% 

Tough or resilient 5% 

Behind the times   4% 

Tolerant of others 3% 

Lacking initiative 2% 

Sophisticated  1% 

Bron: W.K. Kellogg Foundation, 2002 

 

Tabel 5.2: Beoordeling door rurale jeugd in Noorwegen van de omschrijving van het begrip 

ruraal  

  
 Mean 

score 
Standard 

deviation  

Nature  4.7 0.6 

Everyone knows everyone  4.3  0.8 

Gossip  4.0  1.1 

Neighbourliness  4.0  0.9 

Peaceful  3.9  1.0 

Solidarity  3.9  0.9 

Spirit of cooperation  3.8  1.0 

Knowledge  3.5  0.9 

Tolerance  3.2  1.0 

Boring  3.1  1.3 

Redneck  2.8  1.2 

Opportunities  2.8  1.1 

Masculinity  2.8  1.0 

Modern  2.7  1.0 

Femininity  2.5  0.9 

(1 = not suitable at all; 5 = very suitable) (N= 619-646). 

Bron Rye (2006) 

Voor veel mensen heeft het dorp als sociaal construct meer betekenis, dan het 

inwoneraantal, sociaal-economische statistieken of een aantal markante gebouwen. Als je 

mensen (insiders en outsiders) vraagt naar leven in het dorp zullen zij vaak antwoorden in 

termen die niet grijpbaar, maar wel sterk hun gevoel weergeven. Ook onder experts is de 

sociale benadering inmiddels een gangbare benadering geworden. Daarbij is het echter wel 

belangrijk om verder te kijken dan klassieke en stereotiepe beelden van het dorp en de 
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percepties van een diverse groep inwoners mee te nemen (Haartsen, Groote, & Huigen, 

2003; Haartsen, Huigen, & Groote, 2003).  

 

Kleine kern als ‘lived’ (ervaren) representatie 

Een vierde benadering bouwt voort op de bovenstaande sociale benadering. Echter in 

plaats van te kijken naar specifieke doelgroepen of klassieke ideeën over het ‘dorpsleven’ 

is de kleine kern als ‘lived’ of ervaren ruimte een holistische benadering, die het dorp zelf 

centraal stelt. Deze benadering is sterk kwalitatief van aard en leidt tot een rijke, maar 

ook diverse definitie van wat een kleine kern is (Goodwin-Hawkins, 2016). Sterker nog 

Goodwin-Hawkins (2016) stelt dat juist alle inwoners samen beleven, bepalen en 

versterken de identiteit van een (hun) dorp en maken het daardoor tot wat het is. Ook 

aspecten die out-of-place (een asielzoekerscentrum, Poolse arbeiders, de snelweg) lijken, 

kunnen bepalend zijn voor de identiteit van een dorp en zijn daarmee ook onderdeel van 

het dorp geworden. Goodwin-Hawkings (2016) gebruikt een etnografische methode om tot 

een beschrijving van een dorp te komen: ‘doing the village’. Doing the village stelt 

handelingen centraal en gaat uit van een hele actieve benadering. Door alle handelingen 

van verschillende inwoners is het dorp aan constante verandering onderhevig en is het 

haast onmogelijk om tot een vaste definitie te komen. Al deze handelingen staan in 

verband met elkaar en beïnvloeden het dorp en haar identiteit continue.  

 

Deze benadering geeft een gedetailleerd beeld van een dorp, het dorpsleven, de behoeften 

van inwoners en de grote diversiteit die er bestaat. Ook in Utrecht zijn niet twee kleine 

kernen hetzelfde en is het belangrijk om deze diversiteit niet uit het oog te verliezen. 

Bovendien is er een groeiend aantal wetenschappers die benadrukken dat het onmogelijk 

is om rurale van urbane gebieden te onderscheiden en dat dit onderscheid per definitie 

zinloos is: alle plaatsen zijn veranderlijk en niet eenduidig te vatten.  

Aan de andere kant is een individuele benadering tijdrovend en per definitie nooit volledig. 

Om een algemeen beeld te schetsen van de stand van zaken van kleine kernen in Utrecht 

is deze benadering wellicht minder geschikt. Het is echter wel belangrijk, zeker bij thema’s 

als zelforganisatie, participatie en burgerinitiatieven de lokale structuren en behoeften 

binnen de kleine kernen goed te inventariseren (Gieling & Haartsen, 2017; Syssner & 

Meijer, 2017).  

 
Definitie voor de provincie Utrecht 

De kleine kernen in de provincie Utrecht functioneren vooral in een context die sterk wordt 

bepaald door stedelijke factoren. Het gaat om inwoners die in steden werken, een lokale 

economie die door stedelijke factoren wordt bepaald, minder klassieke dorpsgebonden 

activiteiten. Hierdoor is het belangrijk voorbij het klassieke, maar ook vaak stereotype, 

beeld van een dorp te kijken. Een eenduidige en eenvoudige definitie is er niet te geven 

van een kleine kern. Een statistische benadering leidt tot een ruwe, maar ook eenvoudig 

te stellen indeling, maar roept ook vragen op. Een inschatting die gebaseerd is op de als 
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derde beschreven sociale benadering en ruimte biedt aan individuele ervaringen, sluit het 

best aan bij de huidige wetenschappelijke inzichten over het definiëren van landelijk gebied 

en kleine kernen. Deze is echter dynamisch van aard, en zou voortdurend moeten worden 

bijgesteld, gezien de grote verscheidenheid aan kleine kernen en de beleving van het 

platteland in de provincie Utrecht.  

Om tot een afbakening van kleine kernen te kunnen komen, hanteert de provincie Utrecht 

een bovengrens van 8.000 inwoners. Op zich voldoet deze grens. Het hanteren van een 

harde grens qua inwoneraantal, gebaseerd op de CBS-gebiedsindeling, als norm voor het 

definiëren van kleine kernen zal altijd discussies blijven opleveren. Een oplossing voor dit 

probleem zou een omgekeerde of negatieve definitie, zoals het SCP die hanteert, kunnen 

zijn. Het SCP noemt het platteland niet-stedelijk (Steenbekkers & Vermeij, 2013). Het 

uitsluiten van grote kernen of steden van de subsidieregeling, omdat zij in aanmerking 

kunnen komen voor andere regelingen, zou een oplossing kunnen zijn voor de huidige 

problemen met betrekking tot het definiëren van kleine kernen.  

 

Op grond van het voorafgaande betekent dit het volgende. 

• In overweging wordt gegeven de bovengrens, in overeenstemming met de Dorpen-

monitor, aan te passen naar 5.000 inwoners. Dit sluit aan bij de indeling van het 

CBS.  Dat zou betekenen dat Odijk, Maartensdijk, Bunnik, Amerongen, Leersum en 

Maarn niet meer als kleine kern worden beschouwd. Kernen van deze omvang 

hebben niet of nauwelijks last van de typische problematiek van kleine kernen. 

• Omdat de problematiek van kleine kernen vooral in plattelandsregio’s speelt, 

verdient het aanbeveling aan te geven dat het moet gaan om weinig en niet 

verstedelijkte kernen. Hierdoor blijven een aantal voormalige kleine kernen, die aan 

steden zijn vastgegroeid, buiten beschouwing. 

 

Om lintbebouwing en verspreide bewoning in het buitengebied buiten beschouwing te laten 

definieert het CBS een kern als aaneengesloten bebouwing van een minimale omvang van 

25 woningen. In het kader van de uitvoering van genoemde subsidieregelingen verdient 

het aanbeveling een exacte afbakening van de ondergrens achterwege te laten. Het open 

landschap en de veelheid aan lintbebouwing maakt het afbakenen van kleine kernen in het 

Westelijke deel van de provincie Utrecht complex. Daarentegen kennen veel dorpen, 

buurtschappen en ‘verspreide bebouwing’ op het platteland wel een actieve informele 

bewonersorganisatie, die op basis van andere indelingscriteria in aanmerking zouden 

kunnen komen voor extra ondersteuning. In Utrecht Oost zijn deze problemen minder 

prominent aanwezig, vanwege het meer besloten landschap en compactere kernen.  
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6. De statistische analyses 

 

Voor de statistische analyses van de situatie in de kleine kernen in de provincie Utrecht 

zijn verschillende bronnen gebruikt: 

• CBS-bestand kerncijfers wijken en buurten;  

• CBS-bestand bevolkingskernen 2011; 

• Provinciaal Arbeidsplaatsen register 2016. 

 

Kerncijfers wijken en buurten  

 

Dit bestand is “op maat” toegeleverd door het CBS. In dit bestand heeft het CBS gegevens 

opgenomen over niet en weinig stedelijke wijken met minder dan 8.000 inwoners in de 

provincie Utrecht. Onder een wijk verstaat het CBS een onderdeel van een gemeente 

waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Voorbeelden zijn 

een industriegebied, een woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één 

of meerdere aangesloten buurten. 6 

 

In het bestand voor de provincie Utrecht zijn gegevens over bevolking, inkomen, 

woningvoorraad en afstand tot voorzieningen beschikbaar voor 2005 en voor de periode 

2010-2016. Het vergelijken van de gegevens tussen de jaren is niet zonder meer mogelijk. 

Hiervoor zijn twee oorzaken (CBS 2016): 

• er zijn gemeenten waar de wijk- en buurtindeling (soms ingrijpend) is gewijzigd; 

• sommige adressen kunnen door kwaliteitsverbeteringen van buurtcode zijn 

gewisseld. 

 

Als gevolg hiervan is een van jaar tot jaar wisselend aantal kleine kernen opgenomen. Voor 

de jaren 2015 en 2016 zijn er 59 kleine kernen opgenomen in het bestand. Voor de jaren 

2010 tot en met 2014 zijn dat er 56. Het bestand voor 2005 telt slechts 47 kleine kernen. 

Dit betekent dat analyses over ontwikkelingen in de tijd slechts in beperkte mate mogelijk 

zijn. Analyses in de tijd hebben betrekking op de jaren 2010 en 2016. Voor 42 van de 59 

geselecteerde kleine kernen is het mogelijk om een vergelijking tussen deze jaren te 

maken. In 2016 woonden in deze 42 kernen 94.000 van de ruim 125.000 inwoners in 

kleine kernen (75% van het aantal inwoners in de kleine kernen). 

 

In het licht van de gesuggereerde aanscherpingen van de definitie van kleine kernen heeft 

de wijk- en buurtindeling een belangrijk nadeel. Het criterium aaneengesloten bebouwing 

speelt geen rol bij de selectie. Hierdoor is in een aantal gevallen toch verspreide bewoning 

                                                           

6 Onder een buurt verstaat het CBS een onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt 

of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie 
dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve 
functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen. 
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en lintbebouwing meegenomen. In een aantal andere gevallen zijn kleine kernen 

samengevoegd of toegedeeld aan grotere kernen, waardoor ze niet aan het 

omvangscriterium voldoen (minder dan 8.000 inwoners). Zo zijn herkenbare kernen als 

Huis ter Heide, Bosch en Duin, Harmelen en Wilnis niet opgenomen in het CBS-bestand. 

Ook komt het voor dat door het verleggen van grenzen, kleine kernen worden opgenomen 

in grotere kernen, waardoor ze uit het bestand verdwijnen. Daarnaast zijn enkele grotere 

kernen na 2010 gesplitst (bijvoorbeeld Den Dolder Noord en Den Dolder Zuid) waardoor 

er twee ‘nieuwe’ kleine kernen zijn ontstaan. 

 

Bevolkingskernen 2011 

 

Een betere methode om kleine kernen te identificeren, is een selectie van bevolkingskern 

van het CBS.7 Een bevolkingskern voldoet aan de aaneengesloten bebouwing. Hierdoor 

worden lintbebouwing en verspreide bewoning uitgesloten. Nadeel is dat recente data niet 

rechtstreeks beschikbaar zijn. Data kunnen alleen worden geleverd als maatwerk via de 

microdata van het CBS.   

 

Op basis van het meest recente bestand Bevolkingskernen 2011 is een selectie gemaakt 

van kleine kernen in de provincie Utrecht en in de gemeenten Zederik en Leerdam. Hiertoe 

zijn alle bevolkingskernen met minder dan 8.000 inwoners die door het CBS als weinig en 

niet verstedelijkt zijn geclassificeerd, geselecteerd. Dit levert 68 kleine kernen in de 

provincie Utrecht op en acht in de Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam (2) en Zederik (6). 

Kernen als Abcoude, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Harmelen en Wilnis zijn nu wel 

geselecteerd. Door de grens van 8.000 naar 10.000 (criterium voor een dorp) te verhogen, 

komen drie kernen extra in beeld. Dit zijn Breukelen, Doorn en Montfoort (bijlage 4). Als 

gevolg van het criterium aaneengesloten bebouwing zijn wel een aantal gebieden 

meegenomen die fysiek zijn gescheiden van de kern, waarbij ze functioneel behoren. Het 

gaat om relatief kleine eenheden (Breukelen-West, Rhenen-Cuneraweg, Vinkeveen-

Veldwijck, Driebergen-Boshoven, Doorn-West en Lexmond-Noord).  

 

In 2011 telden de 68 geselecteerde Utrechtse bevolkingskernen 131.000 inwoners. Dat 

zijn twaalf kleine kernen meer dan zijn geselecteerd op basis van de wijk- en buurtindeling 

van het CBS. Wat betreft inwoneraantal is het verschil minder groot. De 56 voor 2011 

geselecteerde wijken telden 129.340 inwoners. Dat de geselecteerde wijken (gemiddeld 

2.310 inwoners) wat groter zijn dan de geselecteerde bevolkingskernen (gemiddeld 1.925 

inwoners) vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in de samenvoegingen en in het in een aantal 

gevallen meenemen van lintbebouwing en verspreide bewoning in het buitengebied. 

 

                                                           

7 Een bevolkingskern bestaat uit aaneengesloten bebouwd gebied met een regelmatig stratenpatroon 
en woongebied als kern. Het bevat minimaal 25 woonadressen of 50 inwoners. 
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Ook de verdeling over de grootteklasse laat een verschillend beeld zien (tabel 6.1). De 

grootste (5.000 inwoners of meer) en kleinste kernen (minder dan 500 inwoners) zijn in 

het CBS-bestand bevolkingskernen oververtegenwoordigd. De overige twee 

grootteklassen zijn nadrukkelijker aanwezig in het wijk-buurt bestand. 

 

Tabel 6.1 Aantal inwoners in kleine kernen naar grootteklasse (2011) 

 

CBS-wijken en 
buurten 

2011 

CBS-
bevolkingskernen 

2011 

Grootteklasse Kernen Inwoners Kernen Inwoners 

Minder dan 500 inwoners 4 1.405 29 7.310 

500-2.000 inwoners 29 31.705 16 17.590 

2.001-4.999 inwoners 15 45.310 12 37.860 

5.000 -8.000 inwoners 8 50.920 11 68.255 

Totaal 56 129.4340 68 131.015 

Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 

 

 

Provinciaal Arbeidsplaatsenregister 

 

Het Provinciale Arbeidsplaatsenregister (PAR) van de provincie Utrecht geeft inzicht in de 

in de kleine kernen aanwezige bedrijvigheid en werkgelegenheid. Op grond van de 

standaardbedrijfsindeling is het ook mogelijk met behulp van het PAR ook het aanbod 

voorzieningen in de overige kleinere kernen in beeld te brengen. Het PAR is een 

vestigingsregister en geen ondernemingsregister. Dit betekent dat iedere vestiging (filiaal) 

afzonderlijk is geregistreerd. Anders dan het CBS, dat uitgaat van de wijk- en buurtindeling 

of van bevolkingskernen, hanteert het PAR woonplaatsen als uitgangspunt voor de 

registratie. Het PAR heeft gegevens over 68 woonplaatsen binnen de provincie Utrecht. 

 
Doordat de bronnen uitgaan van verschillende selecties van kleine kernen, die in omvang 

kunnen verschillen, is het niet goed mogelijk uitspraken te doen over de situatie in 

individuele kernen. Wel is het mogelijk een indicatie te geven van de situatie in de kleine 

kernen als groep. Om zicht te krijgen op de problematiek in individuele kernen is 

aanvullend onderzoek nodig in de kernen zelf.   
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7. Bevolking en woningbouw in de kleine kernen 

   
Als het gaat om de mate van verstedelijking is er een duidelijk onderscheid tussen de 

grotere kernen (5.000 inwoners of meer) en de kleine kernen (minder dan 5.000 

inwoners). De Elf grotere bevolkingskernen vallen allen in de categorie weinig verstedelijkt. 

Van de overige 57 bevolkingskernen vallen er 51 in de categorie niet verstedelijkt en zes 

in de categorie weinig verstedelijkt.8  

 

Vrijwel alle kleine kernen binnen de provincie vallen in de SCP-categorie dorpen bij de stad. 

Lopik is volgens het SCP het enige grotere afgelegen dorp. Kleinere afgelegen dorpen zijn: 

Vinkeveen-Waverveen, Hekendorp, Everdingen, Cothen en Langbroek.  

 

De analyses in dit hoofdstuk zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het wijk- en buurtbestand 

van het CBS. 

  
De ontwikkeling van de bevolking 

Volgens het wijk- en buurtbestand van het CBS waren er in 2016 in de provincie Utrecht 

59 kleine kernen met ruim 125.000 inwoners (tabel 7.1). Dit is 10% van het 

bevolkingsaantal van de provincie Utrecht. Het gemiddelde inwoneraantal is 2.126 per 

kern. Ruim 60% van de kleine kernen heeft minder dan 2.000 inwoners. Zeven kernen 

hebben meer dan 5.000 inwoners. De grootste kern in 2016 was Leersum met ruim 7.400 

inwoners. Ook Amerongen, Bunnik, Soesterberg, Maarn en Odijk en Maartensdijk hebben 

meer dan 5.000 inwoners. De kleinste kern is Overberg met 230 inwoners. Minder dan 500 

inwoners hebben ook Stoutenburg, Papekop, Nieuwersluis, Loenersloot, ’t Goy en Lage 

Vuursche. 

De kleine kernen in het oostelijke deel van de provincie zijn aanzienlijk groter (gemiddeld 

2.780 inwoners) dan in het westelijke deel van de provincie (gemiddeld 1.535 inwoners).   

 

Tabel 7.1 Aantal inwoners in kleine kernen naar grootteklasse (2016) 

Grootteklasse Kernen Inwoners 

Minder dan 500 inwoners 8 2.915 

500-2.000 inwoners 29 30.540 

2.001-4.999 inwoners 15 47.840 

5.000 -8.000 inwoners 7 44.110 

Totaal 59 125.405 
Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS  

 

                                                           

8 De grootste drie zijn Maartensdijk, Loenen en Den Dolder. Daarnaast gaat het in drie gevallen om relatief kleine 
eenheden die fysiek gescheiden zijn van hun hoofdkern, Breukelen-West (het deel van Breukelen tussen de A2 
en het Amsterdam-Rijnkanaal), Rhenen-Cuneraweg (langs de N233) en Vinkeveen-Veldwijck. 
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Van bevolkingskrimp was in de Utrechtse kleine kernen tussen 2001 en 2011 nog geen 

sprake. In de 68 bevolkingskernen groeide de bevolking met 5.180 inwoners (+4%). In de 

kleine kernen in Leerdam en Zederik was per saldo wel sprake van krimp. In 21 kernen 

was sprake van krimp. De bevolking liep met 900 inwoners terug tot 27.600 (-3%). De 

krimp vond uitsluitend plaats in de kleine bevolkingskernen (met minder dan 5.000 

woningen). Amerongen is de enige grotere bevolkingskern, waar krimp optrad.  

Tussen 2010 en 2016 is het aantal inwoners van de 43 kleine kernen waarvoor 

vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn, gegroeid met 1%. 

Tussen 2010 en 2016 is het aantal inwoners van de 43 kleine kernen waarvoor 

vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn, gegroeid met 1%.  In 23 kernen was sprake van 

groei; in 20 kernen kromp de bevolking.  

De leeftijdsopbouw in de kleine kernen wijkt enigszins af van die van de totale provincie 

Utrecht (figuur 7.1). De gemiddelde leeftijd in de kleine kern is wat hoger dan in de rest 

van de provincie. Het aandeel jongeren tot 25 jaar is nagenoeg vergelijkbaar: 29% in de 

kleine kernen tegen 31% in de provincie Utrecht. De 25 tot 44-jarigen zijn ondervertegen-

woordigd; de ouderen zijn oververtegenwoordigd. Hierdoor is de vergrijzing in de kleine 

kernen wat sterker dan in de rest van de provincie. 

 

Figuur 7.1 Leeftijdsopbouw bevolking in kleine kernen provincie Utrecht (2016) 

 
Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 

 

De leeftijdsopbouw tussen de kleine kernen in het westelijke deel van de provincie verschilt 

weinig van die in het oostelijke deel van de provincie. Tussen de kernen is wel er een groot 

verschil in leeftijdsopbouw. Het aandeel 65-plussers varieert van 11% in Jaarsveld tot 25% 

in Lage Vuursche. Het aandeel jongeren tot 25 jaar is het hoogste in Achterberg (41%). 

Dit aandeel is het laagste in Lage Vuursche (18%).   

 

De huishoudenssamenstelling in de kleine kernen wijkt sterk af van die in de provincie 

Utrecht (figuur 7.2) In de kleine kernen wonen relatief meer meerpersoonshuishoudens. 

De eenpersoonshuishoudens zijn in de kleine kernen ondervertegenwoordigd (figuur 7.2). 

In het westelijke deel van de provincie is het aandeel eenpersoonshuishoudens het laagst. 
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Hier wonen relatief meer gezinnen met kinderen. De differentiatie tussen de individuele 

kernen is opnieuw groot. Het aandeel éénpersoonshuishoudens is het laagst in Eemdijk 

(1%) en hoogst in Den Dolder-Zuid (40%). Het aandeel van de gezinnen met kinderen is 

het hoogst in Achterberg (53%) en het laagste in Lage Vuursche (22%). 

 

 Figuur 7.2 Huishoudenssamenstelling in kleine kernen provincie Utrecht  

 
Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 

 

Woningvoorraad 

In 2016 waren in de Utrechtse kleine kernen 50.880 woningen aanwezig. De gemiddelde 

woningbezetting bedroeg 2,46 personen per woning. Van de woningvoorraad is 87% een 

eengezinswoning en 13% meergezinswoning. Het aandeel eengezinswoningen was 

aanzienlijk hoger dan in de rest van de provincie (63%).  

Van de totale woningvoorraad was in de kleine kernen in 2015 bijna twee derde (63%) 

een koopwoning (figuur 7.3). Dit ligt iets boven het aandeel van de provincie Utrecht 

(58%). Van de huurwoningen in de kleine kernen werd het merendeel particulier verhuurd. 

Dit wijkt af van de provinciale huurmarkt, waar de corporatiewoningen juist een groter 

aandeel hebben in de huurmarkt. Het aandeel van de corporatiehuurwoningen was in de 

kleine kernen laag (17%). Het provinciale aandeel bedroeg in 2015 (28%). 

 

Figuur 7.3 Woningvoorraad naar eigendomssituatie 

 
Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 
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De gemiddelde woningwaarde (WOZ-waarde) ligt in de kleine kernen (€ 332.700) 

aanzienlijk hoger dan in de provincie Utrecht (€ 243.800). In het westelijke deel van de 

provincie ligt de gemiddelde woningwaarde (€ 342.800) 7% boven die in het oostelijke 

deel (€ 321.100). De verschillen tussen de kernen zijn opnieuw groot. Koploper is 

Nieuwersluis (€ 574.000). Jaarsveld sluit de rij (€ 214.000). 
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8. Voorzieningen in de kleine kernen 

 

Het winkelaanbod in de provincie Utrecht volgt de bevolkingsspreiding en is sterk 

geconcentreerd in de grotere steden met een sterke regionale functie (figuur 8.1). De 

inwoners van de kleine kernen zijn voor hun dagelijkse boodschappen aangewezen op de 

(centrale) kernen met de functie lokaal hoofdcentrum. Hier concentreert zich het 

winkelaanbod in het platteland. Deze kernen liggen redelijk gespreid over de provincie. 

Alle grotere kleine kernen (meer dan 5.000 inwoners) vervullen, met uitzondering van 

Amerongen binnen de provinciale detailhandelsstructuur de functie van lokaal 

hoofdcentrum. Voor de kleinere kernen geldt dit ook voor Den Dolder, Maarn, Maartensdijk 

en Wilnis.  

 

Figuur 8.1 Detailhandelsstructuur provincie Utrecht 

 
Bron: Provincie Utrecht 2017 
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Uit het Koopstromenonderzoek Randstad (KSO) 2016 blijkt dat de kleine kernen voor de 

dagelijkse boodschappen overwegend een functie vervullen voor de inwoners uit de eigen 

gemeente. Meer dan 80% van de bestedingen voor dagelijkse goederen is afkomstig uit 

de eigen gemeenten. De kernen Den Dolder, Eemnes en Rhenen vervullen ook een functie 

voor een groter gebied.  

 

Opvallend is de positie van het centrum van Rhenen dat tot de top 30 van grootse 

winkelgebieden in de provincie behoort. Gegevens uit het KSO 2016 laten zien dat in 

Rhenen relatief veel bestedingen met (name niet dagelijks) worden gedaan door toeristen 

en dat het dorp ook een functie vervult voor de inwoners uit de omliggende gemeenten: 

Neder Betuwe, Buren, Wageningen en Utrechtse Heuvelrug. Uit gegevens van het KSO 

2016 blijkt bovendien dat het vloeroppervlak voor dagelijkse boodschappen fors is 

gestegen, terwijl het aantal winkels nauwelijks is toegenomen. 

 

Uit het KSO 2016 blijkt voorts dat er van krimp in de lokale hoofdcentra nog geen sprake 

is (tabel 8.1). Tussen 2011 en 2016 nam het vloeroppervlak voor dagelijkse boodschappen 

er zelfs nog toe. Het vloeroppervlak voor niet dagelijkse boodschappen kromp er overigens 

wel. Analyses van DNTP in het kader van de provinciale Retailvisie laten zien dat de 

detailhandel in de lokale hoofdcentra economisch gemiddeld tot iets bovengemiddeld 

presteert. Deze centra zijn volgens de Provincie Utrecht (2017) door hun sterke oriëntatie 

op dagelijkse goederen perspectiefrijker dan veel middelgrote centra. De uitbreidings-

ruimte voor dagelijkse boodschappen is er echter beperkt. 

 

Tabel 8.1 Vloeroppervlak (m2) dagelijkse goederen in lokale hoofdcentra (2011-2016) 

 2016 2011 Groei 

Bunnik 1.946 2.170 -10% 

Odijk 2.331 2.594 -10% 

Breukelen 2.964 2.914 2% 

Abcoude 1.901 2.077 -8% 

Lopik 1.892 1.346 41% 

Montfoort 2.902 3.347 -13% 

Oudewater  1.080 1.010 7% 

Renswoude 772 1.020 -24% 

Rhenen 3.956 2.521 57% 

Soesterberg 2.379 1.191 100% 

Amerongen 40 45 -11% 

Doorn 3.356 3.066 9% 

Leersum 1.990 2.020 -1% 

Den Dolder 3.632 3.658 -1% 

Totaal 31.141 28.979 7% 

Bron: KSO 2016 
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In de gemeente Zederik is het aanbod aan dagelijkse winkels (2.825 m2) in 2016 verspreid 

over de over de kernen. Meerkerk neemt als grootste aankooplocatie ongeveer 30% van 

het aanbod voor haar rekening. Sinds 2011 is het aanbod nagenoeg gelijk gebleven. In de 

gemeente Leerdam is een groot gedeelte van de dagelijkse winkels in Leerdam te vinden.  

 

Het Provinciale Arbeidsplaatsenregister (PAR) van de provincie Utrecht geeft aanvullend 

inzicht in het aantal winkels in de overige kleinere kernen. Het grootste deel van de winkels 

bevindt zich in de lokale hoofdcentra. Het aantal winkels voor dagelijkse boodschappen in 

de overige kleine kernen is beperkt. In negentien van de vijftig overige kleine kernen is 

een supermarkt aanwezig. Het gaat steeds om één supermarkt. Dat betekent dat in 31 

kleine kernen geen supermarkt aanwezig is. Gespecialiseerde winkels in voedings- en 

genotmiddelen (bakker, slager, groenteboer) zijn in twintig kleine kernen aanwezig. Het 

aantal winkels varieert er van één tot drie. Winkels voor de dagelijkse verzorging zijn 

slechts aanwezig in 5 kleine kernen. In 21 kleine kernen zijn geen winkels voor dagelijkse 

boodschappen aanwezig. Hier zijn de inwoners aangewezen op voorzieningen in de 

omgeving 

 

Tabel 8.2 Aantal winkelvestigingen in kleine minder dan 10.000 inwoners (2016) 

 Lokale hoofdcentra Overige kleine kernen 

Supermarkt 42 (18) 19 (19) 

Overig voedings- en genot 127 (18) 39 (20) 

Dagelijkse verzorging 34 (18)   5 (5) 

Totaal  203 (18) 63 (50) 

Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: PAR 2016 

 

De gemiddelde afstand vanuit de kleine kernen naar een supermarkt in 2016 was 1,4 

kilometer. Dit ligt boven het provinciale en landelijke gemiddelde, maar ligt aanzienlijk 

onder de afstanden in de meer afgelegen kleine kernen in de perifere regio’s. In de grotere 

lokale hoofdcentra ligt de gemiddelde afstand net boven het provinciale gemiddelde 0,9 

kilometer. In de kleinere kernen is de gemiddelde afstand 1,6 kilometer. In kernen zonder 

supermarkt loopt de afstand op tot 5,6 kilometer in Nieuwer ter Aar en 5,4 kilometer in 

Lage Vuursche. In negen kleine kernen is binnen een straal van drie kilometer geen grote 

supermarkt aanwezig.9 In vier kleine kernen beschikken niet alle bewoners binnen een 

straal van vijf kilometer over een grote supermarkt. Binnen een straal van 5 kilometer is 

het gemiddelde aantal supermarkten voor de kleine kernen wel aanzienlijk lager dan in de 

rest van de provincie. 

 

                                                           

9 Grote supermarkt: Winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte 
van 150 m2. 
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Wat betreft de overige levensmiddelen is de gemiddelde afstand in de kleine kernen iets 

lager dan bij supermarkten (1,2 kilometer). Het verschil tussen de lokale hoofdcentra en 

de overige kleine kernen is opnieuw zichtbaar (gemiddelde afstand respectievelijk 0,8 

kilometer en 1,3 kilometer). De afstand loopt op tot 4,9 kilometer in Nieuwer Ter Aar en 

4,7 kilometer in Lage Vuursche. In vier kleine kernen is binnen een straal van 3 kilometer 

geen winkel voor overige levensmiddelen aanwezig.  

 

Door de ligging in de nabijheid van stedelijk gebied is ook de gemiddelde afstand tot een 

warenhuis niet extreem groot (4,5 kilometer). Gemiddeld binnen de provincie Utrecht is 

dit 2,1 kilometer en in Nederland 2,6 kilometer. Volgens het PAR is in vijf kleine kernen 

een warenhuis aanwezig. In de overige kernen kan de afstand oplopen tot ruim 9 kilometer 

in Jaarsveld, Loenen aan de Vecht en Nieuwer ter Aar.   

 

 Tabel 8.3 Gemiddelde afstand tot winkelvoorzieningen in kilometers 

 Kleine 

kernen 

Provincie 

Utrecht 

 

Nederland 

Grootste 

afstand 

Grote supermarkt (2016) 1,4 0,8  1,0 5,6  

Overige levensmiddelen (2016) 1,2 0,7 0,8 4,9 

Warenhuis (2016) 4,5 2,1 2,6 9,8 

Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 

 

Medische voorzieningen 

 

In twee derde van de Utrechtse kleine kernen was in 2015 minimaal één huisartsenpraktijk 

aanwezig. Gemiddeld waren er drie huisartsen per kern. De helft van de praktijken bevond 

zich in de lokale hoofdkernen. De gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk is 1,4 

kilometer. Dat is verder dan in de rest van de provincie en ligt ook boven het landelijke 

gemiddelde. In 60% van de kleine kernen ligt de gemiddelde afstand tot een 

huisartsenpraktijk boven dit gemiddelde. De grootste afstand is te vinden in Nieuwer ter 

Aar (5,9 kilometer). Dit ligt echter nog aanzienlijk lager dan de maximale afstanden van 

ruim 8 kilometer in enkele Drentse kernen. 

 

Voor ziekenhuizen zijn de inwoners van de Utrechtse kleine kernen aangewezen op de 

grotere steden en kernen. Alleen Doorn heeft een polikliniek van het Diaconessen-

ziekenhuis. Daarnaast zijn er nog privéklinieken, gericht op specialismen in Bosch en Duin 

en Linschoten. Gemiddeld wonen de inwoners van de kleine kernen 9,8 kilometer van een 

ziekenhuis/polikliniek. Dat is aanzienlijk verder dan in de rest van de provincie. De 

gemiddelde afstand ligt ook ver boven het landelijke gemiddelde. In 80% van de Utrechtse 

kleine kernen ligt de afstand tot een ziekenhuis boven het landelijke gemiddelde. 
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Tabel 8.4 Gemiddelde afstand tot voorzieningen gezondheidzorg in kilometers 

 Kleine 

kernen 

Provincie 

Utrecht 

 

Nederland 

Grootste 

afstand 

Huisarts (2015) 1,4 0,9 1,0 5,9 

Ziekenhuis (2016) 9,8 5,7 6,9 17,1 

Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 

 

Onderwijsvoorzieningen 

 

In de meeste kleine kernen is minimaal één basisschool aanwezig. In 15% van de Utrechtse 

kleine kernen is dit niet het geval. Het gaat dan steeds om de kleinste kernen. De 

gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool is 1,0 kilometer (tabel 8.5). Dit is 

verder dan in de rest van de provincie en ligt ook boven het landelijke gemiddelde. In Lage 

Vuursche wonen scholieren het verst van een basisschool (3,3 kilometer). Landelijk lopen 

de afstanden op tot ruim 7 kilometer op Zeeuwsch Vlaanderen. 

 

In de kleine kernen zijn zeventien instellingen van voortgezet onderwijs aanwezig, 

variërend van mbo tot vmbo. Gemiddeld wonen scholieren in de kleine kernen 4,2 

kilometer van een instelling van voortgezet onderwijs. In de provincie Utrecht is dat 2,0 

kilometer en landelijk 2,5 kilometer. De werkelijke afstand is natuurlijk afhankelijk van het 

type school dat wordt bezocht. 

   

Tabel 8.5 Gemiddelde afstand tot onderwijsvoorzieningen in kilometers 

 Kleine 

kernen 

Provincie 

Utrecht 

 

Nederland 

Grootste 

afstand 

Basisschool 1,0 0,6 0,7 3,8 

Voortgezet onderwijs 4,2 2,0 2,5 9,9 

Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: CBS 

 

Bereikbaarheid 

 

Voor zover inwoners van de kleine kernen niet over een auto beschikken, zijn zij 

aangewezen op het openbaar vervoer. Een acceptabele afstand tot de dichtstbijzijnde 

bushalte is 400 à 500 meter. Voor de inwoners van de kleine kernen in Utrecht ligt de 

gemiddelde afstand (circa 600 meter) iets boven deze norm. In 29 kleine kernen is de 

gemiddelde afstand groter dan 500 meter en in zes kleine kernen zelfs meer dan één 

kilometer. De inwoners van Hekendorp wonen met een gemiddelde afstand van 3,1 

kilometer het verst van een bushalte.  
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9. Sociale cohesie in kleine kernen 

 

Volgens de analyses in het kader van de Dorpenmonitor was de sociale cohesie in 2009 in 

de Utrechtse dorpen relatief hoog ten opzichte van de dorpen in andere provincies (figuur 

9.1). Dit geldt met name voor de kleine dorpen met minder dan 5.000 inwoners. 

Figuur 9.1  Sociale cohesie in de Utrechtse kleine kernen (2009)  

 
Zederik en Leerdam bij Zuid-Holland 

Bron: Steenbekkers & Vermeij (2013) 

 

Kleine kernen kunnen op verschillende vlakken actief georganiseerd zijn. Soms bestaan er 

Oranjeverenigingen en dorpsbelangenverenigingen naast elkaar in hetzelfde dorp, of 

functioneren buurtverenigingen als dorpsbelangenorganisatie. Tijdens het categoriseren 

van de kleine kernen is meestal het organisatietype dat het meest prominent aanwezig is 

als uitgangspunt genomen. Een uitzondering is gemaakt voor de dorpsbelangen-

organisaties. Deze spelen op het vlak van leefbaarheid en ontwikkeling een belangrijke rol 

als communicatiepartner voor overheden. Wanneer er een actieve dorpsbelangen-

vereniging aanwezig was, is deze vaak als uitgangspunt genomen (boven bijvoorbeeld 

actieve promotie van natuur en landschap, of informele activiteiten).  
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Om meer inzicht in de sociale cohesie te krijgen, is op basis van de kleine kernen die zijn 

opgenomen in het bestand van het CBS een website analyse uitgevoerd. Op basis van 

informatie op lokale websites zijn activiteiten die lokaal worden ontplooid in beeld gebracht. 

Op grond van de rol die betrokkenen voor zichzelf definiëren, zijn activiteiten naar typen 

informele organisatie ingedeeld. De wijze van classificatie is opgenomen in bijlage 5.  

Van de onderzochte kleine kernen in de provincie Utrecht blijkt 70 % actief georganiseerd. 

Deze informele organisatie laat zich op verschillende manieren typeren. Kernen kunnen 

vooral intern gericht zijn en laten zich kenmerken door een actieve Oranje- of 

Buurtvereniging, of informele sociale activiteiten die in het dorpshuis georganiseerd 

worden. Voor de sociale cohesie en leefbaarheid zijn dit belangrijke uitgangspunten. Voor 

kernen met een website die gericht zijn op de promotie van landschappelijke en culturele 

waarden geldt dit een stuk minder: op het vlak van lokale economische ontwikkeling 

functioneren zij goed, of dit het geval is voor de sociale cohesie blijft de vraag. Beide typen 

kernen kennen echter vaak geen extern gericht orgaan, zoals een 

dorpsbelangenorganisatie of klankbordgroep. De communicatiemogelijkheden met 

gemeenten is daardoor vaak ook beperkt. De vraag is echter of dit vanuit de dorpen zelf 

als een probleem wordt ervaren.  

Figuur 9.2  Sociale cohesie in de Utrechtse kleine kernen (2009)  

 
Exclusief Zederik en Leerdam 

Bron: Lokale websites 
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In totaal hebben 39 van de 63 getelde kleine kernen een overkoepelende dorps- of buurt-

vereniging. Sommige daarvan zijn niet meer actief of zijn zelfs opgeheven. Desondanks 

kunnen 29 kernen (bijna de helft) nog steeds gekenmerkt worden als actief tot zeer actief. 

De meeste daarvan hebben een actieve klankbordgroep (19 in totaal) en functioneren als 

constructieve gesprekspartner voor lokale overheden. Twee kernen kenmerken zich door 

actief verzet tegen overheidsplannen en hebben een actiegroep gevormd. De doelstelling 

van deze actiegroepen is beperkt (het tegenhouden van herinrichting van het 

dorpscentrum, of uitbreiding van infrastructuur). Zij zijn minder gericht op sociale cohesie, 

of een duurzame dialoog met overheidsinstanties.  

Onderling verschillende dorpsbelangenorganisaties sterk van elkaar. Sommige zijn sterk 

geprofessionaliseerd en laten zich bijna karakteriseren als minioverheden, inclusief 

dorpswethouder, uitgebreide dorpsvisies en een uitgebreide website of nieuwsbrief. Andere 

lijken eerder op initiatief van de gemeente te zijn geïnstalleerd en formuleren hun taak als 

het vormen van een gesprekspartner voor de lokale overheid. Zij zijn vaak pas recent in 

het leven geroepen en moeten zichzelf nog waarmaken. Naast gesprekspartner of 

klankbord richting de gemeente hebben veel dorpen ook eigen ideeën over de ontwikkeling 

voor hun dorp. Zij hebben een agenda opgesteld met initiatieven om de lokale 

leefbaarheid, het voorzieningenaanbod of duurzaamheid te bevorderen. Vaak doen zij 

daarbij een beroep op lokale overheden. Veel initiatieven realiseren ze echter ook met 

eigen middelen (een buurtwinkel, dorpsauto, behoud cultuurhistorisch erfgoed of het 

opwekken van lokale duurzame energie). Ongeveer 1/3 (21 in totaal) van de kleine kernen 

heeft een (actief gebruikt) dorpshuis, waar verschillende verenigingen en kerken gebruik 

van maken.  

Tussen Oost en West zijn een aantal verschillen waarneembaar. Opvallend is dat in Oost 

meer organisaties gericht zijn op de promotie van de culturele en landschappelijke waarden 

van de regio. Dit is te verklaren door de aanwezigheid van de Utrechtse Heuvelrug en het 

toeristisch potentieel dat daarvan uitgaat. In West is een nagenoeg even groot aantal 

kernen actief georganiseerd als in Oost. Hier kenmerken meer organisaties zich echter als 

klankbordgroep of dorpsbelangenorganisatie.  
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Bijlage 1 Leefbaarheid 

 

Het begrip leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en geschikt een gebied is om er te 

wonen. Dit is een algemene omschrijving. De exacte omschrijving is sterk afhankelijk van 

tijd en plaats. Het oordeel van bewoners over de leefbaarheid van hun woonomgeving is 

niet constant. In de negentiende eeuw was een woonomgeving leefbaar als deze niet 

ziekmakend was. De vraag of in de kleine kernen sprake is van een leefbare woonomgeving 

is, is niet eenvoudig te beantwoorden. 

 

Methodologisch is het meten van leefbaarheid complex. Er zijn twee mogelijke 

benaderingen (Veenhoven, 2000).  

• veronderstelde leefbaarheid: meten van de omstandigheden in een buurt aan de 

hand van indicatoren waarvan de veronderstelling is dat ze bepalend zijn voor de 

leefbaarheid; 

• kennelijke leefbaarheid: meten van het functioneren van bewoners in de wijk. 

 

De veronderstelde leefbaarheid is niet goed te meten. Het oordeel van bewoners over de 

leefbaarheid verschilt sterk tussen bevolkingsgroepen. Door het heterogene karakter van 

de bevolking is niet goed te specificeren aan welke omstandigheden het platteland of een 

kleine kern moet voldoen om leefbaar te zijn (Veenhoven, 2000). De omgevingskenmerken 

die bepalend zijn voor het oordeel van bewoners kunnen bovendien in relatief korte tijd 

veranderen (Leidelmeijer et al. 2015a). Probleem is daarnaast dat het platteland geen 

uniform gebied is, maar bestaat uit deelgebieden, die wat betreft functies en samenstelling 

van de bevolking sterk van elkaar kunnen verschillen. Een zinvolle meting van leefbaarheid 

moet daarom betrekking hebben op relatief kleine geografische gebieden. Leidelmeijer et 

al. (2015a) gaan uit van een straal van circa 200 meter rond de woning. 

 

Kennelijke leefbaarheid is te meten op basis van bevolkingsonderzoek naar gezondheid, 

geluk, gedrag en dergelijke (Veenhoven, 2000). Een alternatief is het door middel van 

enquêtes vragen naar het oordeel van bewoners.   

 

De waardering van hun buurt vanuit de optiek van bewoners hangt samen met drie met 

elkaar samenhangende groepen van factoren: 

• de fysieke omgeving (de openbare ruimte en de voorzieningen); 

• de sociale omgeving (de mensen en hoe men met elkaar omgaat); 

• overlast, criminaliteit en veiligheid. 

Het oordeel van bewoners over de leefbaarheid van hun wijk is bovendien niet zonder meer 

gelijk aan de veronderstelde leefbaarheid. Een aantal omstandigheden verstoort de 

veronderstelde leefbaarheid van de buurt.  

• de gehechtheid aan de buurt; 

• de mate van tevredenheid over de woning; 

• overlast van de buren. 
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Een indicatie over de leefbaarheid in woonwijken komt uit de Leefbaarometer, die bestaat 

uit een groot aantal omgevingskenmerken. Deze kenmerken hebben betrekking op de 

kwaliteit van de woningen, de bewoners, veiligheid, voorzieningen en fysieke omgeving De 

leefbaarometer meet leefbaarheid op een relatief laag schaalniveau (postcode 6 gebieden).  

De Leefbaarometer laat zien dat de meeste Nederlanders tevreden zijn met de kwaliteit 

van hun woonomgeving. De leefbaarheid verbetert bovendien. Ongeveer 80% van de 

respondenten woont in een gebied met minimaal een ruim voldoende leefbaarheid. 

Gebieden met een zwakke leefbaarheid zijn vooral te vinden in de aandachtswijken in de 

grote steden en in krimp- en anticipeerregio’s.  
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Bijlage 2 Subsidievoorwaarden  Leefbaarheid en kleine kernen  
 
1.Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op 
het versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied en de daarin gelegen kleine kernen van de 
provincie Utrecht als: 
a. het in stand houden van basisvoorzieningen in geval van marktfalen; 
b. het uitvoeren van activiteiten gericht op het tegengaan van eenzaamheid onder senioren en/of 
kwetsbare groepen; 

c. het versterken van de organisatie van culturele en/of gemeenschappelijke activiteiten. 
 
2. Nadere criteria 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien er 
sprake is van een breed draagvlak bij de inwoners van het dorp of de regio, welke blijkt uit bijvoorbeeld 
actieve betrokkenheid van inwoners bij de realisatie en inzet van eigen uren. 
 
3. Hoogte van de subsidie  
a. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,–; 
b. In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie in bijzondere gevallen worden verhoogd tot 
maximaal 50% van de subsidiabele kosten; 
c. Tot de subsidiabele kosten behoren: 

i. loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor 
opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek en ondernemersplan) tot een maximum van 15% 
van de projectkosten; 
ii. loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en 
begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 
iii. loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere 
vormen van communicatie; 
iv. kosten voor aanpassing van reeds in gebruik zijnde onroerende zaken. 

d. Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval 
geen subsidie verstrekt voor de kosten voor structurele ondersteuning of het afdekken van 
exploitatietekorten van activiteiten en organisaties. 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan publieke- en private en natuurlijke rechtspersonen met uitzondering 
van grote ondernemingen. 
 
5. Aanvraag  
a. De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;  
b. De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van de gebiedscommissie van het gebied (zie 
bijlage *) waarin de activiteiten plaatsvinden; 
c. Bij investeringen in basis-voorzieningen moet sprake zijn van een exploitatieplan en een 
onderhoudsplan. 
 

6. Verplichtingen subsidieontvanger  
Gedurende de uitvoering van het project gelden de volgende verplichtingen ten aanzien van de 
rapportage over de voortgang van het project: 
a. de monitoring wordt op een inzichtelijke manier gerapporteerd waaruit blijkt hoeveel personen of 
groepen zijn bereikt, welke activiteiten zijn uitgevoerd, en wat het gemeten of berekende effecten zijn 
van deze activiteiten in brede zin (te denken valt aan deelnamecijfers, de feitelijke toepassing en de 
sociaaleconomische aspecten en gevolgen); 
b. de rapportage bevat ook een advies voor de verdere implementatie of voortzetten van de activiteiten. 
 
7. Europese regelgeving  
Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de 
verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun. 

  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR378390/CVDR378390_3.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR378390/CVDR378390_3.html
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Bijlage 3 Mate van stedelijkheid per gemeente (2017) 

Gemeente Mate van stedelijkheid 

Amersfoort Sterk stedelijk 

Baarn Sterk stedelijk 

De Bilt Matig stedelijk 

Bunnik Weinig stedelijk 

Bunschoten Matig stedelijk 

Eemnes Weinig stedelijk 

Houten Matig stedelijk 

IJsselstein Sterk stedelijk 

Leerdam Matig stedelijk 

Leusden Matig stedelijk 

Lopik Niet stedelijk 

Montfoort Weinig stedelijk 

Nieuwegein Sterk stedelijk 

Oudewater Weinig stedelijk 

Renswoude Niet stedelijk 

Rhenen Weinig stedelijk 

De Ronde Venen Weinig stedelijk 

Soest Matig stedelijk 

Stichtse Vecht Matig stedelijk 

Utrecht (gemeente) Zeer sterk stedelijk 

Utrechtse Heuvelrug Weinig stedelijk 

Veenendaal Sterk stedelijk 

Vianen Weinig stedelijk 

Wijk bij Duurstede Matig stedelijk 

Woerden Matig stedelijk 

Woudenberg Weinig stedelijk 

Zederik Weinig stedelijk 

Zeist Sterk stedelijk 

Inclusief Leerdam en Zederik 

Zeer sterk stedelijk: gebied met een omgevingsadressendichtheid groter of gelijk aan 2.500 

adressen per vierkante kilometer. 

Sterk stedelijk: gebied met een omgevingsadressendichtheid groter of gelijk aan 1.500 adressen 

en kleiner dan 2.500 adressen per vierkante kilometer. 

Matig stedelijk: gebied met een omgevingsadressendichtheid groter of gelijk aan 1.000 adressen 

en kleiner dan 1.500 adressen per vierkante kilometer. 

Weinig stedelijk: gebied met een omgevingsadressendichtheid groter of gelijk aan 500 adressen en 

kleiner dan 1.000 adressen per vierkante kilometer. 

Niet stedelijk: gebied met een omgevingsadressendichtheid kleiner dan 500 adressen per vierkante 

kilometer 

Bron: CBS 
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Bijlage 4 Niet en weinig verstedelijkte bevolkingskernen (2011) 

Niet verstedelijkt Weinig verstedelijkt 

Bevolkingskern Inwoners 2011 Bevolkingskern Inwoners 2011 

Achterberg 1.225 Abcoude 6.715 

Achterveld 1.905 Amerongen 5.065 

Austerlitz 1.275 Breukelen 9.210 

Baambrugge 950 Breukelen-West 125 

Benschop 2.005 Bunnik 6.250 

Beukbergen 345 Den Dolder 3.430 

Cabauw 350 Doorn 8.320 

Cothen 2.550 Eemnes 7.745 

De Hoef (U.) 205 Harmelen 7.030 

Doorn-West 55 Leersum 6.185 

Driebergen-Boswijk 355 Loenen (U.) 3.500 

Eemdijk 415 Lopik 5.460 

Elst (U.) 3.545 Maartensdijk (U.) 4.330 

Everdingen 680 Montfoort 8.155 

't Goy 215 Odijk 5.185 

Groenekan 865 Oudewater 7.320 

Haarzuilens 220 Rhenen-Cuneraweg 255 

Hagestein 860 Soesterberg 5.965 

Hekendorp 390 Vinkeveen-Kern 5.335 

Hollandsche Rading 790 Vinkeveen-Veldwijck 280 

Hollandsche Rading-West 95   

Hollandsche Rading-Zuid 75   

Huis ter Heide/Bosch en 
Duin (U.) 

2.345   

Jaarsveld 290   

Kamerik 2.400   

Kanis 305   

Kockengen 2.325   

Lage Vuursche 130   

Langbroek 1.290   

Linschoten 3.425   

Loenersloot 325   

Lopikerkapel 245   

Maarn 4.155   

Maarsbergen 685   

Nieuwersluis 65   

Nieuwer-Ter-Aa 455   
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Nigtevecht 1.270   

Overberg (U.) 315   

Polsbroek 520   

Renswoude 3.850   

Schalkwijk (U.) 695   

Soestduinen 120   

Tienhoven (U.) 145   

Tull en 't Waal 250   

Uitweg 170   

Vreeland 1.235   

Waverveen 130   

Werkhoven 1.765   

Westbroek (U.) 495   

Zegveld 1.580   

Zijderveld 490   

Ameide (ZH) 2.895   

Hei- en Boeicop (ZH) 395   

Leerbroek (ZH) 750   

Lexmond (ZH) 1.305   

Lexmond-Noord (ZH) 235   

Meerkerk (ZH) 2.375   

Nieuwland (ZH.) 445   

Kedichem (ZH) 525   

Schoonrewoerd (ZH) 990   

Inclusief Leerdam en Zederik 

Weinig stedelijk: gebied met een omgevingsadressendichtheid groter of gelijk aan 500 adressen en 

kleiner dan 1.000 adressen per vierkante kilometer. 

Niet stedelijk: gebied met een omgevingsadressendichtheid kleiner dan 500 adressen per vierkante 

kilometer 

Bron: CBS 
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Bijlage 5 Classificatie informele organisatie kleine kernen  

Afkorting 

Type informele 

organisatie 

Omschrijving 

 

IG 

Intern gericht op 

gezelligheid en informele 

activiteiten 

Actieve buurt, carnavals of Oranjevereniging. Nadruk ligt 

op (informele) activiteiten en ontmoeting: bingo, 

feestavonden, carnaval, koningsdag, knutselmiddag, 

poolen, enz.  

ELC 

Extern gericht op 

promotie landschap, 

cultuur, toerisme 

(actieve rol 

middenstand) 

Website is vooral gericht op mensen die ‘van buiten’ 

komen. Landschappelijke en culturele waarden, en de 

aantrekkelijkheid daarvan staan centraal. Vaak 

gecombineerd met aanbod toeristische voorzieningen, 

door lokale middenstand (ondernemersvereniging) 

BB 

Belangenbehartiging Dorpsbelangenorganisatie, klankbordgroep dorpsplatform 

of stichting. Gericht op behoud en ontwikkeling van 

leefbaarheid, lokale voorzieningen en soms 

duurzaamheidsinitiatieven.  Communicatie met gemeente; 

soms actief gestimuleerd door gemeente 

AG 

Actie/protest groep Ontstaan vanuit een gemeenschappelijke onvrede over 

gemeentelijk beleid. Actief verzet; samen krachten 

bundelen, veel media-aandacht, indienen 

zienswijzen/protesten/Raad van State 

NA 

Niet of nauwelijks 

actief/georganiseerd 

Geen website bekend, website wordt niet meer actief 

beheerd, dorpsplatform is opgeheven; of wel website, 

maar geen bewijs van draagvlak gevonden (beheert door 

eenling of klein groepje).  

 

 




