
Het RURALIZATION project is gebaseerd op
het idee dat een proces van 'ruralisatie' kan
zorgen voor positieve veranderingen op het
platteland. Het benutten en creëren van
nieuwe kansen moet bevolkingskrimp en
economische achteruitgang voorkomen. Om
het proces van 'ruralisatie' in gang te zetten,
creëert het RURALIZATION project nieuwe
kennis die ook kan leiden tot nieuw en beter
beleid voor het platteland.

Met steun van het Horizon 2020
onderzoeksprogramma werken 18 partners uit
12 verschillende landen samen in
RURALIZATION. Dit zijn niet alleen
universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar
ook partners die innovatieve oplossingen
toepassen in de praktijk, zoals de leden van
het Access to Land netwerk. Deze diversiteit
aan partners zorgt ervoor dat verschillende
perspectieven en situaties aan bod komen,
waardoor het project ook oplossingen vindt en
aanbevelingen doet die beantwoorden aan de
diverse behoeften en mogelijkheden op het
Europese platteland.
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De openstelling van plattelandsgebieden
voor jongeren, zodat zij zicht hebben op
woningen, werk en het overnemen van

boerderijen

www.ruralization.eu



Stedelijk en landelijk gebied ontwikkelen zich
momenteel verschillend. Steden doen het economisch
beter dan het platteland. Bovendien heeft het platteland
te maken met een aantal grote uitdagingen, zoals
beperkte toegang tot banen, moeilijkheden bij
agrarische bedrijfsovername en vergrijzing. Het gebrek
aan opvolgers in boerenbedrijven en het wegtrekken
van jongeren veroorzaakt verdere problemen, zoals een
kleinere hoeveelheid werkenden, eenzaamheid op het
platteland, het verdwijnen van kleinere boerderijen, en
de achteruitgang van landschapswaarden en
natuurkwaliteit.

Plattelandsgebieden moeten aantrekkelijker worden
dankzij een diversificatie van de economische
activiteiten op het platteland en de verbetering van de
levenskwaliteit, zodat een steeds groter aantal
mensen die lokaal wonen en werken, en met name
jongeren, kunnen worden verwelkomd op het
platteland.

Verwachte resultaten

Het faciliteren van nieuwkomers op het
platteland          
Het faciliteren van nieuwe boeren            
Het aanpakken van de gebrekkige toegang
tot landbouwgrond

RURALIZATION probeert bij te dragen aan de
ontwikkeling van een vernieuwend platteland dat
verfrissende mogelijkheden biedt aan nieuwe generaties
om hun dromen op het platteland te realiseren. Het
project richt zich specifiek op:

‘’In de EU is meer dan de helft van de boeren
(56%) ouder dan 55 jaar, is ongeveer 30%
ouder dan de pensioenleeftijd en slechts 6%
onder de 35 jaar’’ (Eurostat, 2018).

Waarom RURALIZATION? Ons doel Onze aanpak

Een succesvol proces van ruralisatie maakt
een verhuizing naar het platteland de norm in
plaats van de uitzondering.

Door het doen van een
trendanalyse en
onderzoek naar de
toekomstdromen van
jongeren in stad en
platteland.

Het faciliteren van
nieuwkomers op
het platteland en

nieuwe boeren

Door het vinden van
veelbelovende
initiatieven die zorgen
voor
plattelandsvernieuwing
en verjonging van de
plattelandsbevolking.

Manieren om
toegang tot

land te
verkrijgen

Door het analyseren van
grondmarkten,
veelbelovende ideeën en
overheidsbeleid in alle EU-
lidstaten.

Het project zal nieuwe opties
voorstellen voor toekomstgericht
beleidsontwerp om de
toekomstdromen van nieuwe
generaties op het platteland te
vergemakkelijken in verschillende
EU-contexten.

Framework voor
onderzoek en

innovatie

Toekomstanalyse
om kansen te

ontdekken

Beleids-
ontwerp en 
-beoordeling

Ons concept

De context op het platteland zorgt voor barrières voor
nieuwe generaties boeren en andere nieuwkomers die
zich daar willen vestigen: Het plattelandsleven kan voor
sommigen onaantrekkelijk zijn vanwege
tekortkomingen qua voorzieningen en cultureel aanbod
en vanwege een gevoel van eenzaamheid.

De verwachting is dat de bevolking in de Europese stedelijke gebieden
tot 2050 toeneemt met 24,1 miljoen mensen. Op dat moment woont
de helft van de totale EU-28 bevolking in deze relatief kleine en
dichtbevolkte gebieden (Eurostat, 2016). Daarentegen is de
verwachting dat de Europese plattelandsbevolking tot 2050 zal
krimpen met 7,9 miljoen mensen (ESPON Policy Brief, 2017).

‘’In 2016 was 52,6% van het Europese landbouwareaal in handen
van slechts 3,4% van de boerderijen. Tegelijkertijd bezitten de 77,2%
kleinste boerderijen slechts 11,3% van het landbouwareaal. Doordat
de   landbouwsubsidies van de EU grotendeels gebaseerd zijn op de
hoeveelheid land in bezit, ontvangen grote boerderijen het grootste
deel van de subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid’’
(Eurostat, 2017).

Het RURALIZATION project is gebaseerd op het idee dat
plattelandsvernieuwing nodig is om kansen te bieden aan
nieuwe generaties van bestaande en mogelijke
plattelandsbewoners. Nieuwkomers op het platteland,
nieuwe boeren en bedrijfssopvolgers hebben een
belangrijke rol in het creëren van innovatie op het
platteland. In RURALIZATION wordt innovatie beschouwd
als veelzijdig. Het gaat over technologische, sociale en
culturele innovatie. Het RURALIZATION project probeert
de landbouw duidelijk onderdeel te laten zijn van de
nieuwe realiteit op het platteland die gecreëerd kan
worden door ruralisatie, als tegenbeweging van
urbanisatie. Daarom geeft het aandacht aan toegang tot
land, momenteel de grootste barrière om boer te worden,
maar ook op andere onderwerpen die nieuwe boeren en
agrarische bedrijfsopvolgers in de weg zitten of juist
kunnen helpen.

RURALIZATION richt zich dus op het begrijpen van de
drijfveren en omstandigheden van plattelandsvernieuwing
en gebruikt empirisch onderzoek om nieuwe
instrumenten, strategieën en beleidsideeën die bijdragen
aan plattelandsvernieuwing te ontwikkelen, te
onderzoeken, en te verspreiden.

Bovendien bestaat het project uit een consortium van
onderzoekers en praktijkmensen die in direct contact met
boeren en andere belanghebbenden op het platteland
staan. Hierdoor komt een breed scala aan expertise en
perspectieven naar voren, zodat een alomvattend en
inclusief begrip van de complexiteit van
plattelandsgebieden in heel Europa wordt gewaarborgd.


