
● Krimpdorpen kampen vaak 
met dezelfde problemen

n Theo Klein

Ulrum | Het begint toch bij de inwo-
ners, is de overtuiging van Petra de 
Braal. Hun inzet en plannenmakerij 
om het krimpdorp Ulrum leefbaar te 
houden was mede aanleiding voor 
de provincie Groningen het project 
Deel&Ulrum te subsidiëren.
Door de leegloop (in 1995 telde 

het dorp 1663 inwoners, nu 1435) 
staan steeds meer huizen en winkel-
panden leeg en verdwijnen steeds 
meer voorzieningen, waardoor weer 
mensen vertrekken. De Braal, (zelf 
woonachtig in Zeeland) is project-
leider van het begin dit jaar gestarte 
tweejarige project dat de dorpelin-
gen ondersteunt bij het doorbreken 
van die negatieve spiraal.

Informatiecentrum
Morgen wordt er een informatie-
centrum geopend waar de inwoners 
terecht kunnen met vragen over de 
toekomst van Ulrum. Het wordt ook 
de ontmoetingsplek voor de vele 
werkgroepen die het dorp telt en 
een informatieplek voor woningver-
betering, energie en duurzaamheid.
,,Heel typerend: het infocentrum 

komt in een leegstaand pand waar 
tot een aantal jaren geleden een in-
terieurspeciaalzaak was gevestigd. 

Zo‘n leeg winkelpand in het cen-
trum van het dorp heeft een nega-
tieve uitstraling.”

Het project 
Deel&Ulrum omvat meer dan een 
infocentrum. Zo startte er een gas-
tenproject waarbij denkers en des-
kundigen een tijdje gratis logeren 
in het dorp. Als tegenprestatie de-
len ze hun kennis en ideeën met de 
Ulrummers. ,,Een blik van buitenaf 
kan verhelderend werken. De gasten 
komen niet vertellen wat er moet 
gebeuren, maar reiken ideeën aan 
die aansluiten bij de plannen van 
het dorp. We kregen via een gast 

de tip van het kluswoningproject in 
Rotterdam. Daar gaan verouderde 
woningen goedkoop van de hand en 
knappen de nieuwe eigenaren het 
huis op. Dat sluit goed aan bij ons 
streven leegstand tegen te gaan en 
jonge mensen een mooie startposi-
tie te geven en zich in het dorp te 
vestigen.”
Het project duurt twee jaar. Dan 

hoopt De Braal dat het dorp niet al-
leen een visie heeft ontwikkeld maar 
ook de keuzes en ingrepen duidelijk 
voor ogen heeft. ,,In twee jaar kun je 
natuurlijk niet alles oplossen. En we 
moeten ook niet verwachten dat bin-
nenkort busladingen jonge mensen 
zich als nieuwe inwoners aanmel-
den. Het gaat om een nieuw perspec-
tief en ontwikkelingskansen.”
Veel van wat Ulrum de komende 

tijd ontwikkelt kan volgens De Braal 
ook in andere krimpdorpen en re-
gio’s worden gebruikt. ,,Of het nu in 
Groningen, Fryslân of, zoals in mijn 
geval, Zeeland is, krimpdorpen kam-
pen vaak met dezelfde problemen.”
Een draaiboek over hoe Ulrum 

de krimp te lijf ging komt er waar-
schijnlijk niet. Maar via blogs en 
verhalen op de website is er volgens 
De Braal veel informatie te halen 
voor dorpen met vergelijkbare pro-
blemen. ,, Standaardoplossingen be-
staan niet, maar we kunnen wel van 
elkaar leren.”

P www.deelnulrum.nl

We moeten niet 

verwachten dat 

busladingen jonge 

mensen hier komen 

wonen

Ulrum pakt krimp aan 
met hulp van gasten


