
 

 
 

Spookdorpen 
Hoe nu verder?  

 

Krimpregio's zijn gebieden in Nederland waar het aantal inwoners afneemt. Een 

kwart van de Nederlandse gemeenten heeft over 30 jaar minder inwoners dan nu.  

 

Deze regio's vinden we vooral in Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-

Vlaanderen. Sommige gemeenten dreigen door de leegloop te veranderen in 

spookdorpen. Vooral jongeren verlaten deze dorpen, maar waarom doen ze dat 

eigenlijk? 

Kijkvragen 

1 De stad heeft pluspunten en minpunten. Je leest de 

minpunten. 

a Noem er nog één. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

b Noem ook twee pluspunten van de stad. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Een dorp op het platteland heeft ook pluspunten en minpunten. Je leest een 

pluspunt.  

a Noem er nog één. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b Noem ook twee minpunten van een dorp op het platteland. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 

3 Sommige dorpen op het platteland dreigen door de leegloop ‘spookdorpen’ te 

worden. 

a Wat is een spookdorp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b Stel je voor, je woont in een ‘spookdorp’.  

Waarom zou jij daar dan toch blijven wonen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 
 

Toepassing 

 

Tim en Mandy wonen allebei in een dorp in noordoost Groningen. Ze denken heel 

anders over het leven in het dorp. 

Wat hoort bij Tim en wat hoort bij Mandy? 

a Zet de juiste naam in de vakjes naast de foto’s. 

b Zet de volgende woorden onder de juiste foto.  

Let op sommige woorden kunnen onder beide foto’s. 

– Meeden – Wagenborgen – platteland – sportschool – tevreden – ontevreden – 

jeugdsoos – rust – saai.  

 

……………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 

 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………  
  
…………………………………………………………………………………. 

  



 

 
 

Spookdorpen – Docentenhulp 

 

Kernbegrippen 

 

Aantrekkingsfactoren (Pluspunten) 

- Redenen waarom mensen in een gebied willen gaan wonen. 

 

Afstotingsfactoren (Minpunten)  

- Redenen waarom mensen uit een gebied weg willen gaan. 

Stad  
- Grote nederzetting met hoogbouw, veel mensen, hoge bevolkingsdichtheid en veel 

werk en voorzieningen bij elkaar.  

Agglomeratie  
- Een stad met daaraan vastgegroeide randgemeenten en dorpen.  

Stadsgewest  

- De (voor)steden en dorpen rond een stad die veel contacten hebben met de stad, 

maar ook onderling.  

Stedelijke zone  
- Steden en stadsgewesten die (bijna) aan elkaar zijn vastgegroeid.  

 
 
Randstad  
- Het grote stedelijke gebied in West Nederland. De vier grote steden Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht en daartussen gelegen steden en dorpen inclusief 

het Groene Hart. 

Vertrekoverschot  

- Als er meer mensen uit een gemeente vertrekken dan er komen wonen.  

 

  



 

 
 

Antwoordsuggesties 

1 De stad heeft pluspunten en minpunten. Je leest de minpunten. 

a Noem er nog één. 

- criminaliteit, drukte, onveiligheid enz. 

b Noem ook twee pluspunten van de stad. 

- gezelligheid, veel soorten diensten enz. 

 

2 Een dorp op het platteland heeft ook pluspunten en minpunten. Je ziet een 

pluspunt.  

a Noem er nog één. 

- ruimte, veiligheid, schone lucht enz. 

b Noem ook twee minpunten van een dorp op het platteland. 

- saai, weinig diensten enz. 

 

3 Sommige dorpen op het platteland dreigen door de leegloop ‘spookdorpen’ te 

worden. 

a Wat is een spookdorp? 

- Een dorp dat ligt in een gebied waar het inwonertal, de beroepsbevolking en het 

aantal huishoudens afneemt. Het dorp loopt als het ware leeg. 

b Stel je voor, je woont in een ‘spookdorp’.  

Waarom zou jij daar dan toch blijven wonen? 

- Ik zou daar blijven wonen, omdat ik van het platteland en de rust houd. Omdat ik 

het niet heel erg vind om een stukje te reizen voor winkels. Omdat ik niet van de 

drukte van de grote stad houd. Omdat mijn ouders, familie en vrienden daar wonen. 

Opmerking: De vraag kan je ook omdraaien.  

  



 

 
 

Toepassingsvraag 
 

  

Mandy: 

– Wagenborgen – platteland – sprotschool – ontevreden – saai. 

 

Tim: 

– Meeden – platteland – tevreden – jeugdsoos – rust. 

 

 

Internet 

Op www.schooltv.nl vindt u enkele filmpjes over migratie en verhuizen: 

Kijk op de titels: 

- Verhuizen 

- Verstedelijking in Nederland 

 

Op www.schooltv.nl vindt u informatieblokken over spookdorpen en aanverwante 

onderwerpen. Zoek op “spookdorpen”. 

 

http://www.schooltv.nl/
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer

