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Samenvatting

Het platteland van Spanje loopt leeg. En niet zo’n beetje ook. Woonde in 1900 nog 48 procent
van de bevolking in kernen met minder dan 2000 inwoners, in 1991 was dit gedaald naar 25
procent. Binnen 50 jaar is de plattelandsbevolking van Spanje met 28 procent afgenomen.
Deze leegloop van het platteland moet geplaatst worden in het kader van een
functieverandering van het platteland, een proces dat sinds de Tweede Wereldoorlog in heel
Europa gaande is. De landbouw wordt als werkgever steeds minder belangrijk. De
werkgelegenheid in de landbouw is in Spanje de laatste 25 jaar gedaald van ongeveer 22
procent in 1976 naar 6 procent in 2003. Vanwege het ontbreken van voldoende
werkgelegenheid in de teruglopende landbouwsector vindt in Spanje al vanaf de jaren dertig
een migratiebeweging plaats van platteland naar stedelijk gebied, versterkt door de industriële
revolutie in de steden. Gedurende de jaren zestig verhevigen deze stromen zich, wat leidt tot
een complete rurale exodus.

In de regio Aragón hebben deze processen zich duidelijk gemanifesteerd. In deze regio in
noordoost Spanje is sprake van een sterke tegenstelling tussen stad en platteland in termen
van bevolkingsdichtheid. De overgang van stad naar platteland is geen geleidelijke, maar een
abrupte. De hoofdstad Zaragoza kent een zeer hoge bevolkingsdichtheid, maar in de
omliggende gebieden daalt deze tot zeer lage waarden (minder dan 10 inwoners per vierkante
kilometer). Deze tegenstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de migratie naar de
stedelijke gebieden. Deze migratie is selectief van aard geweest, waardoor de
plattelandsbevolking sterk is vergrijsd en het voortbestaan van de dorpen in gevaar komt.

Verschillende actoren betitelen de leegloop van het platteland als een probleem, waar wat aan
gedaan moet worden. Immigratieprojecten worden opgezet om de dorpen van het platteland
weer levendig te maken. Deze projecten worden met de beste bedoelingen opgezet, toch lijkt
het beter de ontvolking van het platteland te accepteren en vooruit te kijken naar een andere
invulling van dat platteland. Het platteland wordt, ook in Aragón, steeds meer voor
consumptieve doeleinden gebruikt, al blijft ook de landbouw een belangrijke functie
vervullen. Ruraal toerisme vormt steeds meer een complementaire functie voor de
plattelandseconomie. LEADER-projecten kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Eenzelfde
graad van werkgelegenheid als vóór de rurale exodus is echter ondenkbaar.
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Voorwoord

Deze scriptie gaat over de bevolkingsleegloop van het Spaanse platteland. Zij is tot stand
gekomen naar aanleiding van een verblijf in de Spaanse stad Zaragoza, de hoofdstad van de
autonome regio Aragón.

Mijn interesse voor de ‘despoblación de los campos’ werd gewekt tijdens een eerder bezoek
aan Aragón, in april 2002. Tijdens een busrit van Barcelona naar Zaragoza verbaasde ik mij
over de oneindig lege vlakten die je tussen deze twee plaatsen aantreft. Komende vanuit het
dichtbevolkte Nederland verwonderde mij dit.

Toen ik enige tijd later op zoek ging naar een onderwerp voor mijn afstudeeronderzoek, en
het idee opkwam om dit in Spanje te gaan uitvoeren, ging mijn interesse al snel uit naar de
problematiek van het platteland. In eerste instantie had ik het idee mijn scriptie te schrijven
over ‘Vías Verdes1: mijn interesse voor spoorwegen kon dan mooi gecombineerd worden met
een interessant geografisch thema. Na enkele gesprekken met dhr. Dekker werd mij duidelijk
dat dit een te beperkt thema zou zijn. Uiteindelijk heb ik besloten het thema te verbreden en
mij te gaan verdiepen in de achtergronden van de leegte van het Spaanse platteland. Een
artikel uit de Volkskrant over ontvolking in het hedendaagse Spanje versterkte mijn interesse.

Voor u ligt het resultaat van bijna anderhalf jaar gegevens verzamelen, interviewen en
literatuuronderzoek in Zaragoza en in diverse plaatsen elders in Aragón. In eerste instantie
had ik een dergelijk lang verblijf niet gepland, maar ik zie toch met voldoening terug op de
tijd die ik in Zaragoza heb doorgebracht. Naast het vele wikken en wegen over hoe de scriptie
moest worden opgebouwd heb ik er een erg leerzame en vooral ook leuke tijd gehad.

Deze scriptie had nooit tot stand kunnen komen zonder de hulp van velen. Ik ben speciale
dank verschuldigd aan de hieronder vermelde personen.

Allereerst wil ik de coördinator internationalisering van de Faculteit, de heer Paul van Steen,
bedanken voor het organisatorisch en financieel mogelijk maken van mijn verblijf in
Zaragoza. Speciaal wil ik dhr. Dekker bedanken, die om gezondheidsredenen de begeleiding
van deze scriptie moest staken, voor zijn ideeën en opmerkingen over het onderwerp, ook
tijdens mijn verblijf in Spanje. Ik wil Tialda Haartsen bedanken voor haar bereidheid de
scriptiebegeleiding van dhr. Dekker over te nemen. Ik heb haar commentaar bij de door mij
ingeleverde hoofdstukken altijd als opbouwend ervaren.

Van de universiteit van Zaragoza heb ik veel hulp ontvangen van Ana Escalona Orcao,
coördinator internationalisering van het Departement voor Geografie en Ruimtelijke
Ordening. Was er een probleem op welk gebied dan ook dan kon ik bij haar altijd terecht.
Voor het ter beschikking stellen van ArcMap® kaartmateriaal van Spanje en Aragón wil ik de
heer Ángel Pueyo Campos, medewerker GIS van hetzelfde departement, hartelijk bedanken.

                                                          
1 Vías Verdes betekent letterlijk ‘Groene Wegen’ en duidt op een Spaans initiatief om op verlaten spoorlijnen
fiets- en wandelroutes aan te leggen, om de plattelandsgebieden een toeristische impuls te geven.
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Voor het verzamelen van gegevens heb ik veel gehad aan de welwillendheid van Carlos
Serrano Lacarra, medewerker van het CEDDAR, het Studiecentrum voor Ontvolking en
Rurale Ontwikkeling te Zaragoza, voor het voor mij openstellen van de bibliotheek van deze
instelling. De aan dit instituut en aan de economische faculteit van de universiteit van
Zaragoza verbonden medewerkers, zoals Luis Antonio Sáez Pérez en Fernando Collantes zijn
in enkele verhelderende gesprekken zeer behulpzaam geweest bij het krijgen van een betere
kijk op de problematiek. Javier Silvestre bedank ik voor de geleverde data.
Verder bedank ik de medewerkers van het (toevallig bij mij in de straat gelegen) Aragonees
Instituut voor de Statistiek in Zaragoza, in het bijzonder Sara Zapatero, voor het leveren van
data over migratie in de provincie Teruel.

Onderstaande personen wil ik bedanken voor hun bereidheid om mee te werken aan een
interview. Het heeft bijgedragen aan een goede indruk van de problematiek van de
ontvolking, gezien de verschillende invalshoeken waarvanuit men het fenomeen benadert.

- de woordvoerder van de beweging Teruel Existe , de heer Francisco Juárez
- de heer Joaquín Lorenzo, van de lokale actiegroep OMEZYMA, actief in de comarca’s

Bajo Aragón en Matarraña
- Jet Knijn en Joost Leeuwenberg, eigenaars van een nog op te zetten kleinschalige camping

in La Fresneda in de comarca Matarraña
- Joris en Moniek van Rossum, woonachtig in Valderrobres en werkzaam in Fuentespalda,

Matarraña
- De medewerkers van de Asociación de Municipios contra la Despoblación, in Aguaviva,

Bajo Aragón, een instelling die immigranten probeert te werven

Ik wil Ingrid Prikken bedanken voor het mij op de hoogte brengen van het bestaan van het
model ‘The cyclic nature of rural decline’ van Gilg, wat zeer goed toepasbaar bleek in deze
scriptie. Het model heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk wat structuur in het verhaal kwam.
Verder wil ik Katja Lachmann bedanken, die een aantal foto’s voor de illustratie ter
beschikking stelde. Nynke Scheeper bedank ik voor het nakijken van de scriptie op stijl- en
spelfouten.

Ook wil ik mijn huisgenoten, Erasmusstudenten en vrienden uit Zaragoza bedanken voor de
gezellige tijd die ik er heb gehad. Verder bedank ik alle vrienden en bekenden in Groningen,
die na mijn terugkomst uit Spanje voor de af en toe o zo broodnodige afleiding hebben
gezorgd. Het motiveerde mij steeds weer om verder te gaan.

En als laatste, maar zeker niet in het minste wil ik mijn ouders en zus bedanken.
Jullie inspanningen en belangstelling van de afgelopen zeven jaar zijn toch niet helemáál voor
niets geweest… voor jullie ligt het resultaat!

Groningen, mei 2004

Henk Jan Slomp



                                                                                           Bevolkingsleegloop van het Spaanse platteland

                                                                                                1.  Bevolkingsleegloop van het platteland 10

1. Bevolkingsleegloop van het platteland

1.1  Aanleiding van het onderzoek

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van het hieronder weergegeven krantenartikel.
Het artikel gaat over de bevolkingsleegloop van het Spaanse platteland en de gevolgen van dit
proces. Het geeft een inleidende indruk van de ernst van de bevolkingsleegloop van het
platteland zoals deze momenteel in de Spaanse plattelandsgebieden gaande is.

Kader I. Aanleiding van het onderzoek

In spookdorp Revilla leven alleen nog schapen
Spanje kan de vergrijzing alleen nog tegengaan door jaarlijks 260 duizend immigranten toe te
laten

Het Spaanse platteland ontvolkt. De laatste vijftig jaar zijn vijftienhonderd dorpen letterlijk
uitgestorven geraakt. Alleen de komst van immigranten kan het tij keren.

De enorme kerk ligt er redelijk bij, maar de straten van het dorp zijn er niet best aan toe. Maar
goed, dit is het Spaanse platteland en daar moet je wel vaker hobbelen. De huizen zijn hermetisch
afgesloten, de luiken potdicht. Het is uitgestorven als in het uur van de siësta. Het enige dat je hoort
is de wind die door de straatjes jakkert. Het is echter geen siësta-tijd. De rust in Revilla de Campo
heeft minder aangename oorzaken. De meeste huizen vertonen serieuze gebreken, sommige zijn
half ingestort, van ander staan alleen nog stukken muur overeind. In een open schuur liggen hoge
bergen half vergane jutezakken, een oud tv-toestel steekt er tussenuit, evenals het karkas van een
koelkast. Vanaf het kerkplein zie je alleen de eindeloos lege heuvels, zonder enig teken van leven.
Revilla de Campo is een spookdorp, gelijk een dorp in het Wilde Westen na de plundering door
een bende bandieten of een dorp dat net door een zwaar bombardement is getroffen. Tussen de
verlaten kerk en het kerkhof ligt een door onkruid overwoekerde speeltuin. De roestige schommels
zwaaien knarsend in de wind, alsof de kinderen net zijn weggerend. Maar er zijn geen kinderen in
dit dorp. Sterker, er zijn helemaal geen mensen. Revilla de Campo is een van die dorpen op de
hoogvlakte van Castillië die letterlijk zijn uitgestorven. Het ligt maar een paar kilometer van de
drukke provinciale weg van Palencia naar León, maar hier binnenrijden is een dood verleden
betreden. Het is de ultieme consequentie van de vergrijzing: nadat de laatste bejaarden waren
overleden is Revilla aan zijn lot overgelaten. Plotseling voert de wind het geluid van stemmen aan.
Helemaal achter in het dorp zijn twee arbeiders een schuur aan het opknappen, precies tussen de
enige twee huizen die wonder boven wonder nog bewoond blijken te zijn. ‘Nee, wij wonen in de
stad, in Palencia.’, zegt Javier. ‘Maar er wonen nog twee echtparen hier. Vier personen in totaal.
Herders, want eigenlijk leven in dit dorp alleen nog schapen.’ Javier vertel het al klassieke verhaal
van de leegloop van het Spaanse platteland. De grond is droog en levert niet voldoende op, zodat
de eerste boeren het voor gezien houden. Dan verdwijnt de dokter, gevolgd door de veearts. De
enige winkel moet sluiten, net als het café. ‘Heb je de oude school naast de kerk gezien? Dat was
de eerste voorziening die dicht ging. In het volgende dorp is ook geen school, dus ouders met
kinderen moesten wel vertrekken.’ Uiteindelijk pakte ook de pastoor zijn biezen. De laatste
volhouders overleden zo’n vijftien jaar geleden, en toen viel het doek voor Revilla. Het is bepaald
geen op zichzelf staand geval. Door de ontvolking van het Spaanse platteland zijn de afgelopen
vijftig jaar meer dan vijftienhonderd dorpen veranderd in spookdorpen, een proces dat
onverminderd doorgaat. Voor het jaar 2050 is de helft van alle Spaanse dorpen verdwenen. En als
de Spanjaarden niet oppassen, dreigen zij als volk uit te sterven. Volgens de laatste prognoses
slinkt de bevolking van Spanje binnen vijftig jaar met 24 procent, zodat er ruim tien miljoen
minder Spanjaarden zullen zijn. Tegelijk zal het land het meest vergrijsde ter wereld zijn, met 37
procent van de inwoners boven de 65 jaar tegenover de 17 procent nu. Het aanhoudende lage
geboortecijfer begint Spanje in grote sociaal-economische problemen te brengen.  >vervolg>
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In bovenstaand artikel wordt gesuggereerd dat grote delen van het Spaanse platteland onder
druk staan. Het voortbestaan van veel dorpen kan volgens het artikel niet worden
gegarandeerd.

In deze scriptie is getracht de geschetste problematiek te onderzoeken. Is het werkelijk zo
ernstig gesteld met de leegloop van de Spaanse plattelandsgebieden? Zo ja, welke oorzaken
zijn hier dan voor aan te wijzen? Hoe reeël is de kans dat het doemscenario zoals dat geschetst
wordt voor de toekomst van de Spaanse dorpen werkelijkheid wordt? Dat wil zeggen, zal over
vijftig jaar een groot deel van de Spaanse dorpen werkelijk in spookdorpen veranderd zijn?

Men kan zich afvragen of het zo’n vaart zal lopen met het Spaanse platteland. Laten we het
weergegeven proces voor kennisgeving aannemen. We kunnen ons dan afvragen of het
‘probleem’, zoals dat hierboven geschetst wordt, wel echt als een probleem beschouwd moet
worden. In heel Europa hebben plattelandsgebieden immers te maken met problemen,
ingegeven door een afname van de werkgelegenheid in de landbouw. Is de leegloop van het
Spaanse platteland daar dan geen logisch uitvloeisel van?

In de volgende paragraaf worden de probleem-, doel- en vraagstelling van het onderzoek
uiteengezet.

Het land waar een paar decennia geleden het kroostrijke katholieke gezin het beeld bepaalde, is nu
wereldrecordhouder géén kinderen krijgen met een geboortecijfer van 1,15, terwijl voor het op peil
houden van de bevolking 2,1 nodig is.  Zelfs een drastische toename van het aantal geboorten zal
volgens een VN-rapport over vergrijzing geen soelaas meer bieden. De meest voor de hand
liggende en voorzichtig bepleite oplossing is immigratie. Wanneer Spanje het actieve deel van de
bevolking op het huidige peil wil houden, zou het jaarlijks rond de 260 duizend immigranten
moeten opnemen. Dat cijfer is afkomstig van de BBVA, de grootste bank van het land. De
gemeenten in de grootste leegloopgebieden als Castillië en de deelstaat Aragón zijn inmiddels
actief immigranten aan het werven. In Aragón verkeren meer dan vierhonderd dorpen in een
terminale fase, dat wil zeggen dat 40 procent van de inwoners boven de 65 jaar is. De
overlevingsstrategie van de bedreigde gemeenten behelst het aantrekken van gezinnen met
kinderen uit met name Latijns Amerika en Oost-Europa. De nieuwkomers moeten de
dorpseconomie weer leven inblazen. Ze krijgen bijvoorbeeld steun als ze een bakkerij of café
overnemen die al jaren dicht is. Als er genoeg kinderen komen, kan de school weer open. En
misschien komt op een mooie dag zelfs meneer pastoor terug. Ook in het dode dorp Revilla de
Campo ondernemen immigranten een schuchtere reanimatiepoging. ‘Daar woont het laatste
Spaanse echtpaar’, wijst Javier. ‘Maar in dat huis zit een Bulgaars paar. Dat is in dienst van een
herder die zelf in de stad woont.’ Maar hij gelooft niet dat dit het begin is van een nieuw Revilla:
‘Je moet hier eens ‘s avonds komen. Om heksen te vinden hoef je niet naar Galicië. In dit dorp kom
je alleen nog heksen en geesten tegen.’

Bron: Cees Zoon, De Volkskrant, 5 september 2003.
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1.2  Probleem-, doel- en vraagstelling

In deze scriptie wordt geprobeerd te onderzoeken hoe het ontvolkingsproces zich in Aragón
heeft gemanifesteerd. Er wordt uitgegaan van de hieronder weergegeven probleem-, doel- en
vraagstellingen.

Probleemstelling

In welke mate is er sprake van bevolkingsleegloop van de plattelandsgebieden van de regio
Aragón en in welke mate dient dit fenomeen als probleem te worden beschouwd?

Doelstellingen

Doelstelling 1.

Het verklaren van het verschijnsel ontvolking van rurale gebieden in algemene zin aan de
hand van ruraal-geografische literatuur.  De in de literatuur gevonden theorieën toepassen om
de migratiestromen in Spanje gedurende de twintigste eeuw te beschrijven. Vanuit deze basis
de ontvolking vanuit de provincie Teruel in de autonome regio Aragón proberen te verklaren.
Uitspraken doen over de effecten van de bevolkingsleegloop voor deze provincie op sociaal-
economisch gebied, i.e. niveau van de dienstverlening, werkgelegenheid en het toerisme.

Doelstelling 2.

Het verkrijgen van een dieper inzicht van de impact van het verschijnsel bevolkingsleegloop
door de bestudering van een specifiek gebied, de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña. Voor
dit gebied is gekozen, omdat er verschillende initiatieven zijn ondernomen om de negatieve
gevolgen van de bevolkingsleegloop een halt toe te roepen.

Doelstelling 3.

Een voorzichtige blik in de toekomst werpen. Moet het probleem van de ontvolking gezien
worden als eindfase, of zijn er mogelijkheden (bijvoorbeeld op het gebied van het toerisme)
die het tij kunnen keren?
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Vraagstellingen

- Welke factoren zijn aan te wijzen die de oorzaak vormen van het verschijnsel ontvolking
in algemene zin?

Het verschijnsel ‘ontvolking van het platteland’ wordt in een theoretisch kader aan de orde
gesteld. Tevens wordt een conceptueel model opgesteld, dat als kader voor het onderzoek
dient. Er zal onderzocht worden welke processen invloed uitoefenen op het verschijnsel
ontvolking. Hiervoor zal de verhouding tussen stad en platteland onder de loep genomen
worden. Ook worden definities gegeven van aan het thema ontvolking gerelateerde
begrippen zoals platteland en migratie. Het proces van ‘productie’ naar ‘consumptie’,
zoals dat op het platteland aan de gang is, komt aan bod.

- In welke mate is er sprake van een proces van ontvolking van het Spaanse platteland en
welke factoren hebben hier invloed op gehad?

Er wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van het Spaanse platteland. Er wordt een
overzicht gegeven van de migratiestromen van platteland naar stad gedurende de
twintigste eeuw. De oorzaken van deze stromen worden gekoppeld aan de opkomst van de
werkgelegenheid in de industriële sector.

- Hoe heeft het ontvolkingsproces in Aragón zich ontwikkeld en welke effecten heeft dit
gehad in de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña?

Met behulp van gegevens over de bevolking wordt getracht een specifieke indruk te
krijgen van de ontvolking in Aragón. Aan bod komen de gevolgen voor de
bevolkingsspreiding en –samenstelling. Er wordt gekeken in welke mate de ontvolking
invloed heeft gehad op de huidige kenmerken van bevolking, zoals spreiding en opbouw.
Ook wordt gekeken naar de werkgelegenheid, qua verdeling van de beroepsbevolking
over de verschillende sectoren.

- Hoe wordt er tegen het ontvolkingsproces aangekeken? Welke actoren zijn betrokken en
welke mening vertegenwoordigen zij?

Verschillende actoren hebben een mening over de bevolkingsleegloop van het platteland.
Overheid en lokale actoren hebben ideeën over hoe de problematiek moet worden
aangepakt. Zo zijn er bijvoorbeeld LEADER-initiatieven, gecoördineerd door locale
actiegroepen, die moeten zorgen voor een diversivisering van de economie. Er zal bij de
analyse specifiek gekeken worden naar de regio’s Bajo Aragón en Matarraña.
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- In hoeverre vindt er in de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña een proces plaats
van ‘productie’ naar ‘consumptie? Is het toerisme de oplossing voor ontvolkte gebieden?

In algemene zin is er op het platteland sprake van een trend van ‘productie’ naar
‘consumptie’. De landbouw wordt steeds minder belangrijk als inkomstenbron en de
belangstelling voor het platteland vanuit recreatieve motieven groeit. Gekeken wordt in
hoeverre dit opgaat voor de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña. In de comarca’s zijn
bovendien verschillende projecten tot uitwerking gebracht (LEADER, initiatieven tot
herbevolking van dorpen), waarmee geprobeerd wordt de dorpen van de comarca’s ook in
de toekomst te verzekeren van bedrijvigheid en leefbaarheid. Gekeken wordt welke
kansen er zijn voor het toerisme in deze streek.

- Conclusie

In de conclusie zal getracht worden een antwoord te geven op de vraagstellingen.

In de volgende paragraaf is de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het
onderzoek uiteengezet. De terminologie die in de vraagstellingen is verwerkt, wordt hierin
verduidelijkt. De wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie geeft het kader weer
waarbinnen het fenomeen ‘bevolkingsleegloop van het platteland’ geplaatst dient te worden.
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1.3 Relevantie van het onderzoek

Wetenschappelijke relevantie

Het thema ‘platteland’ staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Deze belangstelling
wordt ingegeven door het feit dat er in West-Europa sprake is van een verschuiving in de
functie die het platteland vervult. Was de landbouw tot voor enkele decennia nog de
voornaamste ‘rol’ voor het platteland, gedurende de laatste vijftig jaar is de landbouw steeds
minder belangrijk geworden als ruimtegebruiker. Binnen de landbouw hebben modernisering,
rationalisering en schaalvergroting gezorgd voor een afname van de agrarische en agrarisch-
gerelateerde werkgelegenheid (Haartsen, 2002). Het gebruik van het platteland door andere
functies dan landbouw is in opkomst. Er is een algemene tendens zichtbaar dat de consumptie
van het platteland terrein wint ten opzichte van de productie op het platteland (Huigen, 1996;
Ilbery, 1998). Natuurontwikkeling en recreatie en toerisme worden steeds belangrijker ten
koste van de landbouw, maar het is vooral de opkomst van de woonfunctie geweest waardoor
het West-Europese platteland veranderd is. Suburbanisatieprocessen leidden vanaf de jaren
’60 en ’70 tot een ‘trek naar buiten’ (Haartsen, 2002). Deze trend van steeds meer
belangstelling voor het platteland als woongebied wordt ingegeven door een verheerlijking
van het leven op het platteland, de ‘rurale idylle’. Het presenteert het plattelandsleven als een
prettig, gezond en probleemloos bestaan, veilig genesteld in een hechte gemeenschap en een
aantrekkelijke woonomgeving (Cloke en Milbourne, 1992; Mingay, 1989 in Huigen, 1998:
266-272). Het platteland wordt in de beleving van de drukbezette stadsbewoner gezien als een
gebied waar nog rust, ruimte en natuur aanwezig is.

In Noord-West Europa is sprake van een sterke druk op het platteland. Uitbreiding van
stedelijk gebied doet vaak de vrees opkomen dat het platteland moet ‘inleveren’ ten opzichte
van de stad, omdat de stad haar invloedssfeer steeds verder uitbreidt. In kleine dorpen mogen
door wetgeving in de ruimtelijke ordening vaak maar zeer beperkt nieuwbouwwoningen
gebouwd worden. Jonge dorpsbewoners die graag een woning in het dorp willen betrekken
zien zich vaak gedwongen het dorp te verlaten als gevolg van het ontbreken van geschikte
woonruimte. Jongeren uit de dorpen trekken weg, ouderen blijven achter. Op deze manier
vergrijst de bevolking in de dorpen met als gevolg dat voorzieningen als een supermarkt of
bibliotheek het hoofd niet meer boven water kunnen houden en verdwijnen.

In Zuid-Europa en dan met name in Spanje hebben we met een andere situatie te maken.
Enerzijds zien we overeenkomsten met Noord-West Europa, anderzijds zijn er duidelijke
verschillen aanwijsbaar. Net als aan Noordwest-Europese landen zijn aan Spanje de
veranderingen in de landbouw niet voorbijgegaan. Ook in Spanje hebben schaalvergroting en
mechanisatie hun intrede gedaan, met ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid.
Eveneens is in Spanje sprake van een functieverandering van het platteland, zij het op een
geheel andere schaal dan in Noord-West Europa.

Het grote en niet in het minst onbelangrijke verschil met Noord-West Europa is te vinden in
de ‘morfologie’ van het platteland. De scheiding tussen stad en platteland is erg abrupt en er is
geen sprake van een geleidelijke overgang tussen stad en platteland (Camarero, 1993).
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De grote uitgestrektheid van het platteland brengt problemen met zich mee die we in Noord-
Europa niet op deze schaal tegenkomen. We vinden in de meest afgelegen Spaanse
plattelandsgebieden dorpen waarvan de bevolking vergrijsd is en waar nauwelijks nog
voorzieningen aanwezig zijn.
Deze dorpen bevinden zich op een dermate grote afstand tot stedelijke zones dat zij niet
interessant zijn voor woon-werkverkeer tussen platteland en stad.

Het proces van functieverandering van het platteland heeft gezorgd voor een verschuiving van
productie naar consumptie (Huigen, 1996; Ilbery, 1998). De ‘productie’ is echter in Spanje op
grotere schaal aanwezig dan in Noord-Europa (Hoggart en Paniagua, 2001). De ‘consumptie’
heeft zich in de perifeer gelegen gebieden van het Spaanse platteland beperkt tot (kansen
voor) natuurontwikkeling, toerisme en recreatie. Een woonfunctie zoals die in Noord-Europa
in de dorpen aanwezig is treffen we er, zoals gezegd, niet aan. Wat Noord-Europese
onderzoekers ‘herstructurering van het platteland’ zouden noemen, gaat voor Spanje
nauwelijks op. Rurale economieën veranderen, maar er is nauwelijks sprake van een
alternatieve bestaansbasis naast de landbouw (Hoggart en Paniagua, 2001). Roche (2003)
geeft aan dat in rurale gebieden sprake kan zijn van agro-industriële ontwikkeling of post-
productieve consumptie. In de perifeer gelegen rurale gebieden vindt zeker agro-industriële
ontwikkeling plaats. De landbouw is er immers, hoewel sterk gemechaniseerd, nog steeds
aanwezig. De post-productieve consumptie biedt mogelijkheden, maar heeft zich vooralsnog
vooral gemanifesteerd in plattelandsgebieden die profiteren van de spin-off van metropolitane
economieën, bijvoorbeeld Barcelona en Madrid (Hoggart en Paniagua, 2001). Volgens
Hoggart en Paniagua moeten we goed beseffen dat globalisering een belangrijk proces
geweest is, maar dat het geen uniformiteit gegenereerd heeft, zelfs niet binnen landen met
hetzelfde ‘supranational legal framework’. De transformatie van rurale gebieden in de vorm
van ‘counterurbanization’ en een proces van productie naar consumptie, zoals we dat kennen
uit Noord-Europa, is niet zonder meer toepasbaar op een land als Spanje.

De hoofdvraag van deze scriptie is of het ontvolkingsproces in Spanje als probleem moet
worden beschouwd of dat er, ongeacht de leegloop van het platteland, voldoende
mogelijkheden zijn op het gebied van ‘post-productie’, zoals toerisme en recreatie (eventueel
gebruikmakend van het idee van de ‘rurale idylle’) om de perifeer gelegen
plattelandsgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk te houden.
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Maatschappelijke relevantie

Als we ons mengen in de discussie over de toekomst van het platteland dan is de algemeen
heersende gedachte dat het platteland ‘gezond’ moet zijn, met levendige dorpen die over
voldoende voorzieningen beschikken. Vaak is de realiteit echter anders. Zo ook in Spanje. In
Spanje heeft de afname van de werkgelegenheid in deze sector gezorgd voor een proces van
bevolkingsleegloop van het platteland. De bevolkingsopbouw op het platteland is hierdoor
veranderd. Het platteland vergrijst in rap tempo, waardoor ook het aanbod van voorzieningen
onder druk komt te staan.

Men kan zich afvragen of leegloop van het Spaanse platteland als probleem moet worden
beschouwd. Als het de bevolking op het platteland ontbreekt aan mogelijkheden qua werk,
scholing of mogelijkheden tot culturele ontwikkeling, dan is migratie naar andere, vaak
stedelijke gebieden, daarvan een logisch gevolg (Faus Pujol, 1992). Het ontvolkingsproces
heeft een maatschappelijke discussie in gang gezet over de toekomst van de
plattelandsgebieden. Zijn de plattelandsgebieden ten dode opgeschreven gezien de grote
afname van de bevolking of zijn er mogelijkheden die het platteland nieuwe kansen kan
bieden?

Vanuit de overheid zijn lange tijd geen initiatieven genomen om de negatieve gevolgen van
de ontvolking van het platteland te bestrijden. De Aragonese overheid heeft bijvoorbeeld pas
in 2000 een integraal beleidsplan opgesteld waarin (weliswaar weinig concrete)
mogelijkheden worden aangedragen die het platteland ten goede komen.

Vanuit de Europese Unie is door middel van LEADER-gelden, een ontwikkelingsfonds voor
rurale gebieden, geld beschikbaar gesteld om nieuwe functies op het Spaanse platteland een
kans te geven. Deze LEADER-gelden worden door lokale actiegroepen aangewend om
projecten op te starten, die het platteland een nieuwe impuls kunnen geven. Lokale
actiegroepen zijn veelal op zoek naar investeerders, die bedrijvigheid naar de rurale gebieden
willen brengen en hiermee werkgelegenheid creëren, waardoor de bevolking kan worden
‘vastgehouden’.

De vraag is of de maatregelen voor plattelandsontwikkeling die voorgesteld worden door de
verschillende actoren (regionale overheid, actiegroepen) werkelijk effectief zijn en wel in die
mate dat zij erin kunnen slagen de ontvolking een halt toe te roepen.
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1.4 Methodologie

Om de verschillende vragen uit de voornoemde vraagstelling te kunnen beantwoorden, zijn in
het onderzoek de volgende methoden toegepast.

- literatuurstudie
- verzamelen van statistische gegevens
- het houden van enkele diepte-interviews

Een groot gedeelte van het onderzoek is gedaan door middel van literatuurstudie. Het
theoretische kader is geheel op deze wijze tot stand gekomen. De literatuur is verkregen uit de
bibliotheken van de universiteit van Zaragoza, de Rijksuniversiteit Groningen en voor een
zeer belangrijk gedeelte uit de bibliotheek van het CEDDAR2 te Zaragoza.

Om de hoofdstukken over Spanje en Aragón goed te kunnen onderbouwen is statistische
informatie verzameld. Dit is gedaan met behulp van databases van het Instituto de Estadística
van de Gobierno de Aragón3. Om de statistische gegevens visueel weer te kunnen geven is
gebruik gemaakt van verschillende ArcMap® kaarten, die het Geografisch Departement van
de universiteit van Zaragoza beschikbaar stelde. Enkele interviews met onderzoekers van het
CEDDAR, verbonden aan de Economische Faculteit van de universiteit van Zaragoza, hebben
een bijdrage geleverd aan de beeldvorming over de ernst van de plattelandsproblematiek op
het Aragonese platteland.

Bij het schrijven van het hoofdstuk waarin de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña centraal
staan is gebruik gemaakt van enkele interviews, die gehouden zijn met verschillende actoren.
Dit is gedaan om een indruk te verkrijgen van de mate waarin de ontvolking ‘speelt’ in het
gebied. Zo is de voorzitter van de organisatie Teruel Existe, een beweging die pleit voor
betere voorzieningen in Teruel, geïnterviewd. Verder is de voorzitter van de lokale actiegroep
OMEZYMA geïnterviewd, die belast is met de uitvoering van LEADER-projecten zoals die
door ‘Brussel’ worden gesubsidieerd. Tevens is een bezoek gebracht aan enkele lokale
bewoners die m.b.v. LEADER-gelden een project hebben opgestart. Om een indruk te krijgen
van de activiteiten met betrekking tot het bevorderen van de immigratie in Bajo Aragón, is
een gesprek gehouden met leden van de Asociación de Municipios contra la Despoblación in
Aguaviva.

                                                          
2 CEDDAR = Centro de Estudios sobre la Despoblación y el Desarrollo de Áreas Rurales (Studiecentrum voor
ontvolking en ontwikkeling van rurale gebieden).
3Het Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, Aragonees Instituut voor de Statistiek) is een onderdeel van de
regionale overheid, de Gobierno de Aragón.
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1.5  Leeswijzer

Deze scriptie begint met een theoretisch hoofdstuk, waarin een algemene theoretische
beschouwing gegeven wordt van het onderzoeksthema. Het dient als basis voor de scriptie.
Hierna wordt ingegaan op de ontvolkingsproblematiek in Spanje. Vervolgens wordt
ingezoomd op de regio Aragón. Er wordt op macro-niveau een overzicht gegeven van de
ontwikkeling van het ontvolkingsproces in deze regio. Daarna worden twee comarca’s
uitgelicht, die een representatief beeld geven van de ontwikkelingen. Geschetst wordt hoe de
gevolgen van de ontvolking van het Aragonese platteland zich op lokaal niveau hebben
gemanifesteerd. De analyse van de problematiek die op het lagere schaalniveau wordt
aangetroffen, vormt de basis voor een in een breed verband geldende conclusie.

In hoofdstuk 2 worden de theoretische aspecten rond het thema ontvolking behandeld. Ook
komt in dit hoofdstuk het conceptueel model aan de orde. Dit hoofdstuk vormt de ruggengraat
van de scriptie. Het in hoofdstuk 2 besproken conceptueel model vormt het kader waarbinnen
we het thema ontvolking moeten plaatsen. In hoofdstuk 3 worden de specifieke kenmerken
van het Spaanse platteland aan de orde gesteld. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling en de
oorzaken van het migratieproces in Spanje en op de gevolgen die dit heeft gehad voor de
plattelandsgebieden. Hierop wordt verder ingegaan in hoofdstuk 4, waar de regio Aragón
centraal staat. Aan de orde zal komen welke effecten de ontvolking heeft gehad op sociaal-
economisch en demografisch terrein in dit gebied. Er vindt een gedetailleerde beschouwing
plaats van twee comarca’s, te weten Bajo Aragón en Matarraña. In hoofdstuk 5 staan
verschillende actoren centraal, die een rol spelen bij het beperken van de negatieve gevolgen
van de bevolkingsleegloop. Behandeld wordt welke maatregelen er, al dan niet van
overheidswege, genomen worden aangaande de ontvolking van het platteland. In hoofdstuk 6
wordt gekeken in welke mate er sprake is van een proces van ‘productie’ naar ‘consumptie’ in
de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña. In deze comarca’s zijn specifieke maatregelen
binnen het thema rurale ontwikkeling ondernomen. In hoofdstuk 7 tenslotte zal worden
geconcludeerd in welke mate er sprake is van ontvolking in Aragón en of dit verschijnsel als
probleem moet worden beschouwd. Eveneens zal hier getracht worden een uitspraak te doen
over de vraag of er voldoende toekomstperspectief is voor plattelandsgebieden die te maken
hebben met ontvolking.
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2 Theoretische kernbegrippen met betrekking tot bevolkingsleegloop

2.1 De ontvolking van het platteland in een theoretisch raamwerk geplaatst

Voordat het thema van ontvolking in Aragón tot in detail behandeld kan worden is het
noodzakelijk om een overzicht te geven van de verschillende theoretische begrippen die te
maken hebben met dit thema. Hiertoe is het op de volgende pagina vermelde conceptuele
model opgesteld. Dit conceptuele model (zie figuur 2.1) dient als kader voor het onderzoek.
Het bestaat uit verschillende elementen, die in dit hoofdstuk stuk voor stuk aan de orde zullen
komen.
Het conceptuele model helpt ons het verschijnsel ontvolking in de context te plaatsen
waarbinnen het verschijnsel in de werkelijkheid, in algemene zin, optreedt.

Het model keert in de verschillende hoofdstukken van de scriptie terug. De in het model
weergegeven factoren worden in de verschillende hoofdstukken toegepast op de specifieke
situatie zoals we die in Spanje aantreffen.



Figuur 2.1  Conceptueel model. Eigen bewerking van ‘The cyclic nature of rural decline’ (Gilg, 1983: 95 in Boyle et al., 1998)
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In figuur 2.1 is een duidelijke scheiding zichtbaar tussen plattelandsgebied en stedelijk
gebied. Het platteland is het belangrijkste ‘kader’ van waaruit de bevolkingsleegloop
plaatsvindt. De verschillende componenten zoals deze in het model aanwezig zijn worden in
dit hoofdstuk uitgewerkt. Het ligt voor de hand om dit theoretisch hoofdstuk te beginnen met
het geven van een goede definitie van wat precies onder ‘platteland’ verstaan wordt.

Wat verstaan we onder ‘platteland’?

Een eenduidige definitie van wat platteland is, is moeilijk te geven. Het begrip ‘ruraal’ of
‘platteland’ kan worden gedefinieerd vanuit de functie die het platteland vervult (Cloke en
Milbourne, 1992 in Ilbery, 1998). Het begrip ‘ruraal’ of ‘ruraliteit’ kan echter ook als ‘mental
construct’ worden gedefinieerd. Hierbij gaat het om hoe platteland door mensen in het
dagelijks leven ervaren wordt. Het gaat om de perceptie die men heeft bij het platteland,
welke associaties men bij het begrip platteland heeft (Ilbery, 1998). Eerst wordt ingegaan op
een functionele definitie van het begrip platteland, daarna komt  ruraliteit als ‘mental
construct’ aan de orde.

‘Platteland’ of ‘rural space’ kan worden gedefinieerd als alles wat te identificeren is als ‘non-
urban space’ (Ilbery, 1998; Sharpley en Sharpley, 1997). Alle gebieden die niet stedelijk zijn,
komen in principe dus voor het predikaat ‘platteland’ in aanmerking. Maar op grond van
welke criteria komt men tot deze uitspraak? Wanneer hebben we het over een stad en waar
begint het platteland? Traditioneel gezien wordt het platteland gedefinieerd in termen van
onderscheidende functies die het platteland vervult (Cloke en Milbourne, 1992). Sharpley en
Sharpley (1997) spreken over een indeling voor platteland met behulp van drie criteria. Aan
de hand van deze criteria kan een goede definitie van ‘platteland’ gegeven worden. Deze
criteria zijn de bevolkingsdichtheid, landgebruik en economie en traditionele sociale
structuren. De bevolkingsdichtheid in rurale gebieden is laag (Lane in Sharpley en Sharpley,
1997; Bealer, Willits en Kuvlevsky in Camarero, 1993). Bovendien zijn de kernen op het
platteland relatief klein. Verder is er sprake van een belangrijke functie voor de landbouw
(Sharpley en Sharpley, 1997; Johnston et al., 2000; Bealer, Willits en Kuvlevsky in
Camarero, 1993). De traditionele sociale structuren komen tot uiting in een ‘sense of
community’ die er op het platteland heerst. De manier van leven op het platteland is  op een of
andere manier langzamer, minder materialistisch en completer dan de manier van leven in
stedelijke gebieden (Sharpley en Sharpley, 1997).

Johnston et al. (2000) definieert het platteland als volgt:

‘…areas which are dominated by extensive land uses such as agriculture or forestry, or by
large open spaces of undeveloped land; which contain small, lower-order settlements
demonstrating a strong relationship between buildings and surrounding extensive landscape,
and which are perceived rural by most residents; and which are thought to engender a way of
life characterized by a cohesive identity based on respect for the environment, and behavioural
qualities of living as part of an extensive landscape. In practice, rural areas vary considerably,
from those which may still be defined functionally (by land use and geographical location) to
those closer to urban centres where ‘rural’ is more of a socially and culturally constructed and
therefore contested category’.
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Uit deze definitie blijkt dat de perceptie die mensen hebben bij het platteland een belangrijke
rol vervult.
Platteland wordt geassocieerd met landbouw, rust en ruimte, de ‘rurale idylle’ (Cloke en
Milbourne, 1992; Mingay, 1989 in Huigen, 1998: 266-272) terwijl de stad geassocieerd wordt
met anonimiteit, efficiëntie, industrie en gejaagdheid. ‘Het rurale’ wordt op deze manier als
een sociale representatie van de werkelijkheid, of als een ‘mental construct’ gedefinieerd.
(Shucksmith (1994); Pierce, (1996) in Ilbery, 1998)

Tönnies (1955) in Johnston et al. (2000) omschrijft het leven op het platteland als
Gemeinschaft, tegenover de Gesellschaft van de stad. De sociale structuren op het platteland
kenmerken zich door een ‘sense of community’ (Sharpley en Sharpley, 1997). De contacten
tussen mensen zijn intenser op het platteland, in tegenstelling tot de stad, waar het leven veel
anoniemer is. Op het platteland kent men zijn buren nog.

Tegenstellingen tussen stad en platteland

Uit figuur 2.1 blijkt dat er een tegenstelling bestaat tussen stad en platteland in zowel functie
als vorm. Deze tegenstelling kan als volgt benaderd worden. Het platteland dient van oudsher
als landbouwgebied, dat landbouwproducten levert aan stedelijke gebieden. De stad is de plek
waar sinds de industriële revolutie de industrie en dienstverlening de belangrijkste
economische motoren zijn. Het platteland heeft nog een tweede functie, het dient als
recreatiegebied voor stadsbewoners. Dit past in het huidige proces wat op het platteland aan
de gang is. In het algemeen wordt de landbouwfunctie van het platteland minder, ten gunste
van toerisme en recreatie. We zien een overgang van productie naar consumptie (Ilbery, 1998;
Roche, 2003; Hoggart en Paniagua, 2001).
De morfologische overgang tussen stad en platteland (de tegenstelling in ‘vorm’), dat wil
zeggen de overgang die te maken heeft met de zichtbare verschillen in het landschap, is geen
directe maar een geleidelijke. Rurale en stedelijke samenlevingen gaan als het ware in elkaar
over. Er bestaat geen ‘punto de ruptura’ (breekpunt) tussen stad en platteland (Camarero,
1993). Plattelandskenmerken zijn richting de stad in steeds mindere mate terug te vinden.
Andersom vinden we steeds minder kenmerken van stedelijkheid naarmate we verder naar het
platteland gaan. Er is sprake van een ruraal-urbaan continuum (Johnston et al., 2000; Sorokin
en Zimmerman in Camarero, 1993). Sorokin en Zimmerman omschrijven het ruraal-urbaan
continuum als volgt:

‘…in reality, the transition from a purely rural community to an urban one, whatever may be
the definition, is not abrupt but gradual: from an open farm throught a small settlement of
agricultarists, a hamlet with a slight admixture of few non-farming people, a village, a small
town, to larger and larger towns and cities. Each step is associated with a proportionately
decreasing agricultural population and increasing of the proportion of the people engaged in
other than agricultural pursuits. There is no absolute boundery line which would show a
clearly cut cleavage between the rural and the urban community. Correspondingly, many
differential characteristics of the rural and urban community would consist not so much on the
presence of certain traits in rural, and their absence in urban communities, as much as in a
quantitive increase or decrease of characteristics.’
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Het ruraal-urbaan continuum kan als volgt worden weergegeven.

Figuur 2.2. Het ruraal-urbaan continuum volgens Sorokin en Zimmerman (1929)
(bron: eigen bewerking).

Volgens Sorokin en Zimmerman is er dus een sprake van een continuum, waarin ‘rurale
kenmerken’ in steeds mindere mate aanwezig zijn naarmate we verder bij het ‘stedelijke’
komen. Een belangrijk ruraal kenmerk binnen deze theorie is het aandeel van de landbouw in
de werkgelegenheid. Des te verder men opschuift in de stedelijke hiërarchie, des te minder
belangrijk wordt het aandeel van de landbouw. In hoofdstuk 3 zal worden gekeken in welke
mate dit model toepasbaar is op de Spaanse situatie.

Het afnemende belang van de landbouw op het platteland

Het thema landbouw brengt ons terug bij het conceptueel model van figuur 2.1. De cirkel in
het model, aan de zijde van het platteland, is gebaseerd op het model ‘The cylic nature of rural
decline’ (Gilg, 1983:95 in Boyle et al., 1998a). Dit model behandelt de neerwaartse spiraal
waarin veel plattelandsgebieden zich bevinden sinds de landbouw in steeds mindere mate
aanwezig is op het platteland. Als gevolg van schaalvergroting en mechanisatie is de
werkgelegenheid in de landbouw de laatste vijftig jaar afgenomen (Haartsen, 2002). Door de
komst van nieuwe technologieën zoals machines, bestrijdingsmiddelen en kunstmest (Ilbery,
1998) kon het arbeidsproces vereenvoudigd worden. De cyclus van ‘rural decline’ is hiermee
in gang gezet. De ‘quality of life’ in de rurale gebieden wordt aangetast (Boyle et al., 1998a).
Emigratie leidt tot een afnemende bevolking, waardoor er minder vraag naar voorzieningen
ontstaat. Minder vraag naar voorzieningen leidt tot sluiting van deze voorzieningen, waardoor
er nog minder werkgelegenheid overblijft en uiteindelijk nog meer migratie tot gevolg heeft.
Tegelijkertijd vindt er een ontwrichting plaats van de demografische structuur. De migratie is
selectief, overwegend vrouwen óf overwegend mannen migreren, waardoor er minder
gemakkelijk een partner gevonden kan worden. Dit heeft zijn weerslag op de natuurlijke
aanwas en versterkt de vicieuze cirkel (Vince, 1952 in Boyle et al., 1998a).
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Ten gevolge van de gedaalde werkgelegenheid in de landbouw, zien we in het algemeen een
trek naar stedelijke gebieden, waar door economische groei in bijvoorbeeld de industrie wél
werk te vinden was. Deze trek vanaf het platteland is in figuur 2.1 weergegeven met het
begrip ‘ontvolking’. In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de definitievorming van
de begrippen ontvolking en migratie.

De begrippen ‘ontvolking’ en ‘migratie’ nader verklaard

Het begrip ‘ontvolking’ betekent ‘staat van afname van de bevolking’ (González Quiñones,
2004). Dit kan zowel een afname van de natuurlijke aanwas betekenen als een afname als
gevolg van een negatief migratiesaldo. Er kan echter gesteld worden dat de afname van de
natuurlijke aanwas op het platteland voor een gedeelte veroorzaakt wordt door een
‘verstoorde’ bevolkingsopbouw, die tot stand gekomen is door migratie van platteland naar
stad.

Het begrip ‘migratie’ is door vele wetenschappers gedefinieerd.
Halfacree en Boyle, in Boyle et al. (1998b) zeggen bijvoorbeeld:

‘Human migration appears to be a very straightforward concept – it is the movement of a
person from point A to point B, usually involving a change in one’s place of permanent
residence so as to distinguish the idea from simple spatial mobility.’

Johnston et al. (2000) omschrijft ‘migration’ als:

‘permanent or semi-permanent change of residence by an individual or group of people’ .

De voor dit onderzoek meest relevante theorie over migratie komt van Lee (1966). Migratie
tussen plaatsen is het antwoord op ‘push’ factoren in het originele woongebied en ‘pull’
factoren in het gebied van bestemming (Johnston et al., 2000) (zie conceptueel model en
kader II).
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De invloed van push- en pullfactoren op ontvolking

De ontvolking van het platteland is te verklaren met behulp van de door Lee (1966) in
Johnston et al., (2000) opgestelde theorie over push- en pullfactoren. In figuur 2.1 zijn zowel
push- als pullfactoren weergegeven als oorzaak van de afname van de bevolking in
plattelands-gebieden.

Bogue geeft in Boyle et al. (1998a) een overzicht van verschillende push- en pullfactoren die
een rol kunnen spelen bij migratie. Pushfactoren gelden in het geval van migratie voor het
gebied van herkomst, pullfactoren voor het gebied waarnaartoe gemigreerd wordt. In  kader II
wordt een overzicht gegeven van de push- en pullfactoren volgens Bogue.

Kader II. Push- en pull factoren volgens Bogue 4

In het conceptuele model (figuur 2.1) wat als uitgangspunt dient voor deze scriptie gaat het bij
de pushfactoren om een afname van de werkgelegenheid in de landbouw. Dit komt overeen
met de pushfactoren gesteld door Bogue. Als pullfactor is in figuur 2.1 de groeiende stedelijke
economie sinds de Industriële Revolutie aan te merken. Dit komt eveneens overeen met
Bogue.

                                                          
4 Er moet een kanttekening geplaatst bij het kader over push- en pullfactoren. De verklaring van de migratie van
platteland naar stad m.b.v. push- en pullfactoren lijkt logisch. Er zou echter gesuggereerd kunnen worden dat op
het platteland enkel en alleen pushfactoren aanwezig zijn en in de stad slechts pullfactoren. Deze gedachte is te
simplistisch. In zowel het gebied van herkomst als van bestemming zijn push- en pullfactoren aanwezig. Het
migratieproces is het resultaat van een individuele afweging van voor- en nadelen van push- en pullfactoren. Er
kunnen verschillende obstakels optreden die migratie verhinderen (familieverplichtingen, verhuiskosten,
wettelijke beperkingen). Sommige wetenschappers pleiten voor een meer humanistische en structuralistische
benadering van het fenomeen migratie (Boyle et al., 1998).

Push factors
- decline in a natural resource or the prices it commands; decreased demand for a particular

product or service; exhaustion of mines, timber or agricultural resources
- loss of employment due to incompetence, changing employers’ needs, or automation or

mechanisation
- discriminatory treatment on the grounds of politics, religion or ethnicity
- cultural alienation from a community
- poor marriage or employment opportunities
- retreat due to natural or humanly created catastrophe

Pull factors
- improved employment opportunities
- superior income-earning opportunities
- opportunities for specialised training or education
- preferable environment or general living conditions
- movement as a result of dependency on someone else who has moved, such as a spouse
- novel, rich or varied cultural, intellectual or recreational environment (especially the city

for rural populations).

Bron: Bogue in Boyle et al, (1998a).
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De factoren die de migratie van platteland naar stad verklaren zijn over het algemeen
economisch van aard. De trek naar de stad is een gevolg van de economische groei in de stad
sinds 1860 (Lawton, 1968 in Boyle et al., 1998a). Volgens Lord Eversley (1907) in Boyle et
al., (1998a) is deze rurale ontvolking het gevolg van ‘de grotere welvaart in stedelijke
gebieden en de hogere lonen in de industrie’, maar ook van ‘een groeiende aversie tegenover
werk op de boerderij onder werknemers in rurale gebieden en de afwezigheid van
mogelijkheden in de landbouwsector, plus de wens van een grotere onafhankelijkheid en
vrijheid van leven in de stad.’ Het platteland wordt ontvlucht om van een betere toekomst
gegarandeerd te zijn. De stad beschikt over ‘better prospects’ (Simpson 1987:157 in Boyle et
al., 1998a). Degenen die migreren zijn vaak jong-volwassenen, mensen met bekwaamheden
of opleiding, ‘those who can best adapt’ en in toenemende mate vrouwen (Boyle et al.,
1998a).

Er zijn echter ook factoren van andere aard te noemen die de migratie kunnen helpen
verklaren. Dit komt tot uiting in Brandes (1975) in Boyle et al., (1998a). Hij observeerde de
migratie in een Spaans dorp in de jaren zeventig, waar de migratie niet puur vanuit
economische factoren kon worden begrepen. Er was sprake van culturele pullfactoren, zoals
Bogue die omschrijft als ‘preferable environment or improved living conditions’. Het gaat om
de ‘ambiente de la ciudad’ of de aantrekkingskracht die de stad heeft op plattelandsbewoners.

‘Moving to the city means the acquesition of modern conveniences (…) the city has more
‘ambiente’ than the pueblo and, almost for this reason alone, is to be preferred over the
restricted and comparatively uneventful life of the village (Brandes, 1975 in Boyle et al.,
1998a).

Stedelijke problemen en nieuwe mogelijkheden voor het platteland

We maken een sprong naar de stedelijke gebieden. De ontwikkelingen in de stad hebben niet
stilgestaan. Door de toenemende immigratie zijn de steden steeds voller geworden. Gedurende
de jaren zestig en zeventig vindt er in toenemende mate een ‘trek naar buiten’ plaats. Steeds
meer mensen laten de stad voor wat hij is en trekken naar nabijgelegen plattelandsgebieden.
Dit proces van ‘counterurbanization’ wordt mede veroorzaakt door de ‘rurale idylle’, het
geromantiseerde beeld dat men heeft van het platteland. Men snakt naar een ‘tranquil
landscape of timeless stability and community, where people know not just their next door
neighbours but everyone else in the village.’ (Halfacree, 1994; Hughes, 1997; Jedej en Nuttall
1996; in Boyle et al., 1998a) om de drukte van de stad achter zich te kunnen laten.
In Engeland werd de trend van ‘de trek naar buiten’ ingeluid door de komst van ‘garden
cities’, dichtbij grotere kernen gelegen, maar met de voordelen van rurale gebieden (Johnston
et al., 2000). Niet in alle Europese landen is het proces van counterurbanization op dezelfde
manier verlopen. In hoofdstuk 3 zal gekeken worden in welke mate dit in Spanje het geval
geweest is.

Het platteland heeft gedurende het migratieproces van stad naar platteland veel inwoners
verloren. De ‘trek naar buiten’ of counterurbanization kan echter als een nieuwe pullfactor
voor het platteland worden beschouwd. Is de doorbraak zoals die in figuur 2.1 is weergegeven
daadwerkelijk mogelijk? Kan de vicieuze cirkel van ‘rural decline’ doorbroken worden?
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De pullfactor die de stad ooit bezat, als aanbieder van werkgelegenheid, heeft zich door de
toenemende drukte geconverteerd in een pushfactor. Het platteland daarentegen staat opnieuw
in de belangstelling (zie figuur 2.1) en biedt mogelijkheden voor de gestresste stadsbewoner
op het gebied van toerisme, recreatie en natuurontwikkeling: het platteland is veranderd van
afstotingsgebied in aantrekkingszone.
De landbouw wordt op het platteland minder belangrijk, wat leidt tot mogelijkheden voor
‘consumptie’ van het platteland. Deze trend wil niet zeggen dat de landbouw volledig
verdwijnt uit de plattelandsgebieden. Er vindt een divergentie plaats binnen de landbouw
(Boyle et al., 1998a). Landbouw wordt gecombineerd met andere bestaanswijzen, zoals ruraal
toerisme. Het platteland krijgt er nieuwe functies bij in het post-productivistische tijdperk.
In hoofdstuk 6 zal bekeken worden in hoeverre dit in de Spaanse praktijk daadwerkelijk het
geval is.
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3. Het Spaanse platteland

In dit hoofdstuk worden de specifieke kenmerken van het Spaanse platteland aan de orde
gesteld. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van het migratieproces in Spanje en op de
gevolgen die dit heeft gehad voor de plattelandsgebieden aldaar.

3.1 Het ruraal-urbaan continuum toegepast op de Spaanse situatie

Volgens Sorokin en Zimmerman in Camarero, (1993) is er in algemene zin sprake van een
‘ruraal – urbaan continuum’ (zie figuur 2.2). Dit betekent dat de rurale kenmerken, zoals die
in de definitie van ‘platteland’ in hoofdstuk 2 aan de orde zijn geweest, in steeds mindere
mate aanwezig zijn wanneer opgeschoven wordt in de stedelijke hiërarchie. In een groot deel
van Spanje is echter nauwelijks sprake van een continuum, er is eerder sprake van een abrupte
scheiding tussen stad en platteland. Dit is duidelijk zichtbaar in figuur 3.1, waar de
bevolkingsdichtheid van Spanje in het jaar 2001 wordt weergegeven. Er is te zien dat er grote
lege ‘vlekken’ op de kaart te vinden zijn, waar de bevolkingsdichtheid waarden van minder
dan 5 inwoners per vierkante kilometer bereikt.

Ook in de wetenschappelijk literatuur wordt onderkend dat er in Spanje niet zoiets als ruraal-
urbaan continuum bestaat. Carloza (1969) ontkent in Camarero, (1993) het bestaan van een
dergelijk continuum in Spanje:

‘… er komt in Spanje geen ruraal-urbaan continuum voor, er is daarentegen sprake van min
of meer grote kernen, die onderling gescheiden zijn door open plattelandsgebieden.’

En volgens FOESSA in Camarero, (1993):

‘Er bestaat in Spanje geen ruraal-urbaan continuum (…), integendeel, er bestaat een harde,
heftige tegenstelling tussen beide leefwijzen. Het wonen in een ‘dorp’ betekent niet alleen het
over minder zaken beschikken dan in de stad, maar belangrijker, een bestaanswijze die
kwalitatief verschilt. Het rurale woongebied betekent in Spanje een verschillend systeem van
sociale organisatie’
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Figuur 3.1. De bevolkingsdichtheid van Spanje in 2001 op gemeenteniveau.
Bron: A. Pueyo Campos, 2004

De relatie stad-platteland zoals we die in Spanje tegenkomen kan weergegeven worden zoals
in onderstaande figuur.

Figuur 3.2. Het ruraal-urbaan continuum van Sorokin en Zimmerman toegepast op de
Spaanse situatie. Bron: eigen bewerking.



                                                                                           Bevolkingsleegloop van het Spaanse platteland

                                                                                                                      3.     Het Spaanse platteland 31

In figuur 3.2 wordt verondersteld dat het in Spanje ontbreekt aan ‘intermediairs’. De overgang
van stad naar platteland zou direct zijn. Wanneer we terugkoppelen aan de bevolkings-
dichtheid in Spanje (figuur 3.1), dan kunnen we concluderen dat dit geldt voor de autonome
regio’s Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra en La Rioja (voor
een overzicht van de autonome regio’s en provincies in Spanje zie bijlage 1 ). In de overige
regio’s, zoals Madrid, Cataluña, Andalucía en de Comunidad Valenciana is sprake van minder
extreme tegenstelling tussen stad en platteland. De bevolkingsdichtheid neemt hier veel
geleidelijker af naarmate men vanuit de meest verstedelijkte gebieden uitwijkt naar minder
dichtbevolkte aangrenzende gemeenten.

Er moet een nuancering aangebracht worden bij de uitspraak dat in de regio’s Aragón, Castilla
y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra en La Rioja sprake is van een directe
overgang van stad naar platteland. Uit figuur 3.1 blijkt dat in deze zone de dichtheden snel
afnemen naarmate we ons verder van stedelijk gebied begeven. We moeten er ons echter van
bewust zijn dat de weergegeven bevolkingsdichtheid een gemiddelde dichtheid is. Een
gemeente heeft een bepaalde gemiddelde bevolkingsdichtheid, maar het kan best zo zijn dat er
binnen die gemeente op kleine schaal sprake is van een op zichzelf staand ‘ruraal-urbaan
continuum’. Immers, een (rurale) gemeente is niet in zijn geheel volgebouwd, er kan sprake
zijn van verschillende dorpen, al dan niet van verschillende omvang, afgewisseld door open
ruimte. Op het Spaanse platteland vinden we veel kleine dorpen, die onderling gescheiden zijn
door lege gebieden. We vinden geen verspreide bebouwing, maar buurtschappen waarin
huizen en boerderijen gegroepeerd zijn. Vanwege veiligheidsoverwegingen bouwde men
vroeger boerderijen op geringe afstand van elkaar. In Spanje komt daar nog bij dat de fysische
gesteldheid van het platteland verspreide bebouwing vaak niet mogelijk maakt. Spanje is een
van de bergachtigste gebieden in Europa. De regio Aragón is een goed voorbeeld van een
gebied waar de bevolkingsdichtheid een omgekeerde samenhang vertoont met de fysische
beperkingen van het landschap (zie hoofdstuk 4).

Zoals valt af te lezen van figuur 3.1 is in Aragón sprake van een zeer extreme tegenstelling
tussen stad en platteland. De specifieke kenmerken van de ontvolking van het platteland in
deze regio komen uitgebreid aan bod in hoofdstuk 4. In het vervolg van dit hoofdstuk zal
geprobeerd worden een verklaring te geven van het tot stand komen van de extreme
bevolkingsspreiding zoals we die in het huidige Spanje tegenkomen.
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3.2 De ontwikkeling van het ruraal-urbane migratieproces in Spanje

Deze paragraaf geeft een overzicht van de migratiebewegingen in Spanje sinds het einde van
de negentiende eeuw.
Het migratieproces van platteland naar stad wordt volgens figuur 2.1 uit hoofdstuk 2
veroorzaakt door een afname van de werkgelegenheid in de landbouw. Tabel 1A vergelijkt de
arbeidsverdeling over de primaire, secundaire en tertiaire sector zien in verschillende
Europese landen. Opvallend is dat Spanje pas relatief laat (tussen 1950 en 1970) een
substantiële afname laat zien van de werkgelegenheid in de primaire sector.

Tabel 1A. Sectorale arbeidsverdeling van de beroepsbevolking in
verschillende landen (in %)

sector/jaar land
VS Frankrijk Spanje Zweden Gr. Britt.

1850
Primair 65 52 70 64 24
Secundair 18 27 16 17 48
Tertiair 18 21 15 19 28

1900
Primair 38 43 68 54 10
Secundair 30 31 14 20 51
Tertiair 32 26 18 27 39

1950
Primair 12 27 49 20 6
Secundair 34 36 25 41 49
Tertiair 54 37 26 39 46

1971
Primair 4 13 26 8 3
Secundair 33 39 36 38 44
Tertiair 63 48 38 55 53

1998
Primair 3 4 8 3 2
Secundair 24 25 30 26 27
Tertiair 74 70 62 72 72

Bron: Collantes, (2004).

De afname van de Spaanse bevolking werkzaam in de landbouw impliceert een verschuiving
naar andere sectoren. Tussen 1900 en 1950/1971 laten de secundaire en de tertiaire sector een
groei zien. De industriële ontwikkeling (secundaire sector) en de groei van de
dienstverlenende sector (tertiaire sector) vinden vooral plaats in stedelijke gebieden. De
industriële revolutie leidt tot een concentratie van industriële activiteiten. Door verbeterde
transportmogelijkheden hoeft de productie van goederen niet noodzakelijkerwijs bij de
vindplaats van grondstoffen plaats te vinden (Collantes, 2004).
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De concentratie van economische activiteiten in stedelijke gebieden heeft zijn invloed gehad
op het migratiepatroon in Spanje. De industrie had arbeidskrachten nodig, die op het
platteland in ruime mate aanwezig waren als gevolg van de teruglopende werkgelegenheid in
de landbouw. Er kwam een migratiestroom op gang van platteland naar stad. De ontwikkeling
van de migratiestromen in Spanje is weergegeven in de figuren 3.3 en 3.4, door middel van
migratiesaldi per 1000 inwoners. Figuur 3.3 geeft de ontwikkelingen in een aantal provincies
met een sterk positief saldo voor de periode van 1878 tot en met 1990. Figuur 3.4 doet
hetzelfde voor (een selectie van) provincies met een negatief saldo.

De verdeling van de provincies over de figuren 3.3 en 3.4 is geen toevallige. Er is een
duidelijk onderscheid te maken tussen overwegend stedelijke en overwegend
plattelandsgebieden. Uit de figuren blijkt dat de provincies met een sterk toenemend saldo
overwegend urbane gebieden zijn waar industriële groei heeft plaatsgevonden. De gebieden
met een negatief saldo zijn provincies met overwegend een plattelandskarakter.5

Uit de figuren 3.3 en 3.4 is in grote lijnen een drietal perioden af te leiden. De eerste is de
periode 1887 – 1939, die zich kenmerkt door geringe tot sterke positieve saldi in een beperkt
aantal overwegend stedelijke provincies en negatieve saldi in de plattelandsgebieden
gedurende de jaren rond 1920. De tweede periode loopt van 1939 tot 1975, met extreme
migratiesaldi in zowel stedelijke als plattelandsgebieden; positief in de stad en negatief op het
platteland. Als laatste ‘grote’ periode valt de periode 1975 – 1990 te onderscheiden, met
afnemende saldi in de voorheen negatief scorende plattelandsgebieden, en een afname van de
groei in de steden, gebieden met een positief saldo. In bijlage 2 is een kaartenreeks
opgenomen, die per tijdsinterval een gedetailleerde weergave geeft van de ontwikkelingen in
geografische zin. Bij de hierna volgende gedetailleerde beschrijving van de perioden zijn
enkele kaarten uit deze bijlage bijgevoegd, die een goede representatie geven van de migratie-
bewegingen in die periode.

                                                          
5 De gebieden die als ‘stedelijk’ resp. ‘platteland’ worden betiteld, zijn dit in overwegende mate. In de figuren
3.3 en 3.4 is een selectie gemaakt van provincies die de algemene trend het beste weergeven. In bijlage 2 is een
kaartenreeks opgenomen behorend bij figuren 3.3 en 3.4, waarin voor de verschillende tijdsperioden de
ontwikkelingen in geografische zin zijn weergegeven. Ook hier zou de illusie gewekt kunnen worden, dat het bij
de gebieden met positieve saldi om puur stedelijke centra gaat en bij gebieden met een negatief saldo om louter
rurale gebieden. Het gaat in deze beschouwing echter om de trend op nationaal niveau. Op gedetailleerdere
schaal (binnen een provincie) kan sprake zijn van een andere ontwikkeling. Trends wat betreft migratie in
Aragón komen aan bod in hoofdstuk 4.
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Figuur 3.3. Provincies met een sterk positief migratiesaldo (per 1000 inwoners)

Figuur 3.4. Provincies met een sterk negatief migratiesaldo (per 1000 inwoners)

Bron figuur 3.3 en 3.4: eigen bewerking van Silvestre, (2003) en García Coll et al., (1995).
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De periode 1887 – 1939: urbanisatie door de industriële revolutie

In deze periode vindt een sterke groei plaats van stedelijke gebieden, zoals Madrid, Barcelona
en País Vasco (Baskenland) als gevolg van de industriële revolutie (Mikelarena, 1993; García
Barbancho, 1967; Bernabé et al., 1986; Bover, et al., 1999; Silvestre, 2001). Er vond dan ook
migratie plaats naar deze gebieden (zie voor een staatkundig overzicht van Spanje bijlage 1).
Cataluña was de motor van de textielindustrie. Migranten uit de omgeving trokken naar
Barcelona om in textielfabrieken te gaan werken. País Vasco was het centrum van de ijzer- en
staalindustrie (Collantes, 2004).
De belangrijkste expulsiegebieden in deze periode zijn de plattelandsgebieden van Aragón,
Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicië, Extremadura, Valencia en de
kustprovincies van Andalucía (Mikelarena, 1993). Het eerste kaartje uit figuur 3.5 geeft een
goede weergave van deze periode. De landbouwsector in de overwegend rurale gebieden biedt
onvoldoende werk voor alle arbeidskrachten (Leal et al.,1986). Zoals valt af te lezen uit het
kaartje 1921-1930, is er in dit tijdsinterval sprake van een sterke groei van de migratie naar
Madrid en Barcelona. De industriële groei is op een hoogtepunt. Bij het uitbreken van de
burgeroorlog (1936-1939) daalt de migratie eerst, maar wanneer Franco in 1939 aan de macht
komt trekt deze weer aan.
In tabel 1B is het percentage arbeiders werkzaam in de landbouw tussen 1900 en 1930
weergegeven. Opvallend is dat dit percentage het meeste afneemt in de genoemde
expulsiegebieden. De industrie wint tegelijkertijd terrein in geheel Spanje. De industrie werkt
als pull-factor voor de arbeider afkomstig van het platteland (Naredo, 1996). De industrie
groeit echter, zo blijkt uit tabel 1B, in verschillende gebieden minder snel dan de landbouw
daalt. Dit is opmerkelijk, aangezien de arbeidskrachten vanuit de landbouw ‘verhuizen’ naar
de industrie. Het gaat hier echter om relatieve cijfers.  In plattelandsgebieden zien we soms
een vrij sterke groei van de industriële sector, omdat hier het principie ‘van niets naar iets’
geldt. In de traditionele industriegebieden vindt een minder uitgebreide procentuele groei
plaats, omdat de industrie hier al eerder in relatief grote omvang aanwezig was. Uit de
migratiesaldi kan worden opgemaakt, dat de ‘pull’ van de grote attractiegebieden en de vraag
naar arbeiders in deze gebieden groter was dan de aantrekkingskracht van en vraag naar
arbeid in regionale stedelijke centra.

Figuur 3.5. Overzicht van migratiesaldi  per 1000 inwoners per provincie 1888 – 1900
    en 1921-1930. Bron: Silvestre,(2003)
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Tabel 1B. Percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw en in de industrie.

Landbouw Indexcijfer
1930

Industrie Indexcijfer
1930

1900 1930 1900=100 1900 1930 1900=100
Andalucía 70 54 77 15 27 177
Aragón 73 53 72 12 26 225
Asturias 82 35 43 8 47 572
Baleares 71 37 53 15 39 263
Canarias 72 47 66 11 26 242
Cantabria 71 38 54 14 38 276
C-La Mancha 78 69 89 11 18 159
Cast. Y León 80 61 76 7 21 290
Cataluña 53 23 43 28 54 197
Extremadura 80 71 88 10 15 151
Galicia 86 70 81 6 16 273
Madrid 34 11 31 21 36 176
Murcia 77 56 73 10 23 244
Navarra 72 55 76 11 23 211
País Vasco 51 23 46 26 48 182
La Rioja 68 52 77 15 27 178
C. Valenciana 70 46 65 15 33 221
SPANJE 71 47 66 14 31 227
Bron: Dominguez Martín (2002).
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De periode 1939 – 1975: rurale exodus ten tijde van Franco

Tussen de jaren 1939 en 1975 zet de trek van platteland naar stad zich voort, echter op een
geheel andere schaal. Er vindt een tweede industriële revolutie plaats (Ferrer Regales, 1989)
die leidt tot een ware ‘éxodo rural’ (García Coll et al., 1995; Capel, 1967). Met de tweede
industriële revolutie wordt de stabilisatiepolitiek van generaal Franco bedoeld.6 Franco komt
in 1959 met een stabilisatieplan met als doel de sukkelende economie weer uit het slop te
trekken. Gedurende de zelfvoorzienende politiek van de jaren na de Spaanse Burgeroorlog
was de economische toestand van Spanje verslechterd. Bij invoering van het Stabilisatieplan
gaat men echter de internationale schaalvoordelen waarover men beschikt gebruiken. Er zijn
goedkope energie en grondstoffen aanwezig en er is een overvloedige aanwezigheid van
arbeidskrachten in met name de plattelandsgebieden, waar de mechanisatie in de landbouw
gezorgd heeft voor een overschot aan arbeidskrachten (García Delgado, 1995). Het aanbod
van arbeiders is echter veel groter dan de industriële ontwikkeling in de plattelandsprovincies
kan opnemen. Relatief gezien vindt hier een grote industriële groei plaats, maar de grootste
steden absorberen het merendeel van het arbeiderssurplus. De tegenstelling tussen stad en
platteland wordt hierdoor, wat betreft bevolkingsaantallen, steeds groter. De relatieve afname
van de landbouwsector in de verschillende regio’s wordt weergegeven in tabel 1C.

Figuur 3.6 Overzicht van migratiesaldi  per 1000 inwoners per provincie 1951-1960, 1961-
1970 en 1971-1975. Bron: Silvestre, (2003) en García Coll et al., (1995).

                                                          
6 De dictator Franco is in Spanje aan de macht vanaf het einde van de Burgeroorlog in 1939 tot zijn dood in
1974.
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Op het hoogtepunt van de periode, tussen 1961 en 1970, is sprake van zeer hoge pieken in de
migratiesaldi (zie figuur 3.3 en 3.4 en tweede kaartje figuur 3.6). De migratie van
boerenarbeiders naar de stad, gelokt door de hogere lonen in de industrie, leidt tot een grote
desagrarisatie van het platteland (Collantes, 2004). Traditionele rurale provincies in het
Spaanse binnenland zoals Soria, Teruel, Granada, Córdoba, Guadalajara, Badajoz, Salamanca
en Ciudad Real verliezen veel inwoners (Santillana, 1984).
In de stedelijke gebieden wordt vooral geïnvesteerd in zware metallurgische industrie, zoals in
Baskenland en Asturias. Ook de textielindustrie in de regio Barcelona blijft groeien.
De groei van de industriële productie per inwoner blijft als pullfactor werken voor de rurale
bevolking (zie tabel 1C).

Tabel 1C. Percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw en in de industrie.
      1930 – 1960

Landbouw Index ‘60 Industrie Index ‘60
%1930 %1960 1930=100 %1930 %1960 1930=100

Andalucía 54 52 96 27 23 85
Aragón 53 45 85 26 28 108
Asturias 35 35 100 47 44 94
Baleares 37 38 103 39 33 85
Canarias 47 54 115 26 19 73
Cantabria 38 39 103 38 34 89
C-La Mancha 69 61 88 18 18 100
Cast. Y León 61 54 89 21 22 105
Cataluña 23 16 70 54 48 89
Extremadura 71 66 93 15 18 120
Galicia 70 63 90 16 18 113
Madrid 11 7 64 36 42 117
Murcia 56 49 88 23 27 117
Navarra 55 42 76 23 30 130
País Vasco 23 16 70 48 53 110
La Rioja 52 51 94 27 25 93
C. Valenciana 46 44 96 33 29 88
SPANJE 47 42 89 31 30 97
Bron: Dominguez Martín, 2002

Uit tabel 1D blijkt dat in vrijwel alle gebieden de landbouw blijft afnemen als sector binnen
de arbeidsmarkt. Echter, ook de industrie begint een afname te vertonen in een aantal regio’s.
De dienstensector is in opkomst. In de periode 1975 – heden wordt de tertiaire sector de
belangrijkste van Spanje.

Tabel 1D. Generatieprofiel van rurale emigranten in Spanje
Leeftijd Nederzettingen met minder dan 2.000

inwoners
Nederzettingen met minder dan
10.000 inwoners

1950-60 1960-70 1970-81 1950-60 1960-70 1970-81
5 – 14 29,7 26,2 23,0 22,5 24,0 25,5
15-29 41,7 37,4 47,7 39,3 33,2 32,3
30-44 16,5 20,2 16,5 20,4 22,0 20,6
45-59 7,1 10,8 7,5 11,0 13,5 13,9
>60 5,0 5,4 5,2 6,7 7,3 7,7
Totaal 100 100 100 100 100 100
Bron: Collantes, (2004).
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De periode 1975 – heden: decentralisatie en suburbanisatie

Vanaf de jaren zeventig neemt de intensiteit van de migratiestromen af. Hiervoor zijn een
tweetal redenen aan te voeren.  Ten eerste had de Spaanse economie het moeilijk na de
oliecrisis van de jaren zeventig. De werkloosheid in stedelijke gebieden nam toe. De stad
werd hierdoor minder aantrekkelijk voor potentiële migranten uit de plattelandsgebieden
(Rapado, 1983). Een tweede verklaring ligt in het feit dat er ‘steeds minder te migreren valt’.
Gedurende de periode 1939-1975 vond een sterke ontvolking van het platteland plaats, met
als gevolg dat er sindsdien steeds minder mensen op het platteland achterblijven. De
bevolking is bovendien sterk vergrijsd. Deze factoren leiden ertoe dat er op het platteland
minder potentiële migranten te vinden zijn. Immers, ouderen zijn minder geneigd te migreren
dan jongeren (Collantes, 2004; Bentolila, 2001). Er was gedurende de migratieprocessen
sprake van selectieve migratie, dat wil zeggen, vooral jongeren en vrouwen migreerden naar
de stad, vooral ouderen en mannen bleven achter. De leeftijdsopbouw van de migranten in de
verschillende periodes blijkt uit tabel 1D. Af te lezen valt dat het gros van de migranten in alle
perioden in zowel de herkomstgebieden met minder dan 2000 inwoners als in die met minder
dan 10.000 inwoners jonger is dan 29 jaar. Ook de leeftijdsgroep van 30 tot 44 jaar is relatief
groot.
Zoals blijkt uit figuur 2.1 in hoofdstuk 2 leidt de selectieve migratie tot het in gang zetten van
‘the cyclic nature of rural decline’. De bevolkingssamenstelling verandert dusdanig dat het in
stand blijven van de bevolking in gevaar komt.

Na de dood van Franco in 1975 breekt voor Spanje een nieuw tijdperk aan. Spanje laat de
dictatuur achter zich en wordt een democratisch land. De economische crisis, ingezet in 1973,
leidt tegelijkertijd tot een afname van de industriële activiteit in Spanje (Cubel, 2004).

De stedelijke groei vindt sinds het einde van de jaren zeventig niet meer zozeer plaats in de
van oudsher populaire gebieden zoals Madrid, Barcelona en Baskenland. Provinciesteden
maken steeds vaker een groei door, hoewel in veel geringere mate dan in de periode van
Franco het geval was. De gegenereerde groei is een gevolg van het spreidingsbeleid, ingezet
door Franco. Franco was begonnen met industriële ontwikkeling in provinciesteden. In de
jaren zeventig en tachtig is de regering hiermee doorgegaan, in een poging voor
werkgelegenheid te zorgen. Er vindt een afname plaats van de stedelijke groei in de
traditionele groeipolen, ten gunste van kleinere regionale kernen (Precedo Ledo, 1989).
Voorbeelden van deze regionale kernen zijn Valladolid (komst Renault fabriek), Puertollano
(provincie Ciudad Real, komst petrochemische industrie), Zaragoza (vestiging General
Motors), Valencia (Fordfabriek), Vigo (Citroënfabriek), Huelva (eveneens petrochemie),
Gijón (Asturias, scheepsindustrie), Cartagena en Cádiz (beide scheepsindustrie) (Planeta).
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Ook komt sinds het einde van de jaren zeventig de dienstensector op. In figuur 3.7 is de
ontwikkeling verdeling van de beroepsbevolking over de sectoren weergegeven.

Figuur 3.7. Percentage van de totale werkgelegenheid voor de sectoren landbouw, industrie,
bouwsector en dienstverlening naar jaartal.

                                                                                                                         Landbouw
                                                                                 Industrie
                                 Bouwsector

    Diensten

 

Bron: García Mainar, (2004)

De groei van de dienstensector levert geen grote migratiebewegingen op. De dienstensector
groeit vooral in stedelijke gebieden. Werknemers die in de stad wonen en in de noodlijdende
industrie geen werk meer kunnen vinden, zijn veelal overgestapt naar een baan in de
dienstensector in dezelfde regio.

Het onderstaande kaartje, figuur 3.8, van de periode 1981 – 1985 geeft de verschillende
provincies weer, waar zich een licht positief migratiesaldo heeft gemanifesteerd.

Figuur 3.8. Bron: García Coll et al.,(1995).
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Naast de tendens van migratiebewegingen vanaf de traditionele plattelandsgebieden, zien we
op de kaart eveneens de eerste gevolgen van een tendens van suburbanisatie. Zoals te zien is
op de kaart vindt er tussen 1981 en 1985 een lichte groei plaats van provincies die in de
directe nabijheid liggen van de voormalige attractiegebieden Madrid, Barcelona en
Baskenland, bijvoorbeeld La Rioja, Tarragona en Gerona. Deze tendens wordt ingegeven
door het veranderende motief voor migratie. Naast economische factoren gaan ook andere
factoren een rol spelen bij de migratie, zoals bijvoorbeeld het streven naar een gezondere
woonomgeving (Ferrer Regales, 1989). Provincies als Navarra, La Rioja, Zaragoza, de
kuststrook rond Valencia en de provincies rond Madrid winnen aan populariteit. Opvallend is
ook de groei van Extremadura in deze periode, die slechts van korte duur is. Tussen 1986 en
1990 zet de ‘counterurbanization’ in Cataluña en de kustprovincies van Valencia door (figuur
3.9). We zien echter ook een toename van de negatieve migratiesaldi in de van oudsher rurale
gebieden, zoals Soria, Teruel en Cuenca. In bijlage 3 is op kaart 2.1 het jaarlijkse groeicijfer
op gemeenteniveau weergegeven. Duidelijk te zien is de negatieve groei in de stedelijke
gebieden, en de groei van suburbaan gelegen regio’s.

Figuur 3.9. Bron: García Coll et al., (1995).
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3.3 Conclusie

De specifieke kenmerken van de migratie van platteland naar stad zijn in dit hoofdstuk aan de
orde geweest. Concluderend kan gesteld worden dat het migratieproces in Spanje uiteen valt
in drie perioden. Als eerste is de periode 1887-1939 te onderscheiden. Gedurende deze
periode leidt de opkomst van de industrie tot migratie naar de drie kerngebieden van
industriële ontwikkeling, Madrid, Barcelona en Baskenland. In de periode 1939-1975 leidt de
stabilisatiepolitiek van Franco tot een rurale exodus. Er is sprake van een tweede industriële
revolutie. Plattelandsgebieden lopen leeg ten gunste van stedelijke gebieden. In het huidige
Spanje zijn daar de kenmerken nog van terug te vinden (zie figuur 3.5 in de kaartenreeks van
bijlage 3, waarin het aandeel van personen dat geboren is in een andere provincie dan de
huidige woonprovincie is weergegeven). Het aandeel van de landbouw in de totale economie
neemt verder af. De migratie neemt eind jaren zeventig af als gevolg van de economische
crisis. In de periode vanaf 1975 tot op heden vindt een lichte stedelijke groei plaats. Deze zeer
geringe stedelijke groei vindt zowel plaats in de gebieden die vanoudsher door industriële
ontwikkeling groeiden, maar ook in de stedelijke centra van de plattelandsprovincies, door de
decentralisatiepolitiek van de Spaanse overheid. Verder is er een trend gaande van
suburbanisatie vanuit de industriële centra, gezien de positieve migratiesaldi in enkele
provincies die rondom deze stedelijke gebieden gelegen zijn.

De migratie van platteland naar stad is selectief van aard geweest. Er zijn duidelijke gevolgen
voor de bevolkingsopbouw van de plattelandsbevolking en voor de bevolkingsspreiding
binnen regio’s. In hoofdstuk 4 wordt gekeken in welke mate dit in de regio Aragón is
gebeurd.
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4 Aragón: regio van extremen

4.1 Inleiding

Het migratieproces zoals dat in hoofdstuk 3 is beschreven, is niet overal in Spanje op dezelfde
manier verlopen. In dit hoofdstuk staat de regio Aragón centraal. Deze regio kenmerkt zich
door haar extremiteiten op het gebied van o.a. klimaat en bevolkingsspreiding. De nadruk in
dit hoofdstuk ligt op het analyseren van de manier waarop het proces van migratie van
platteland naar stad in het specifieke geval van Aragón verlopen is. Er wordt aandacht besteed
aan de gevolgen van de migratie voor de bevolkingsspreiding en -opbouw in deze autonome
regio. Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 3, heeft de migratie plaatsgevonden als gevolg
van een verandering in de economische structuur. Gekeken zal worden hoe de economische
structuur in een tweetal comarca’s van Aragón veranderd is. Eerst volgt echter een algemeen
overzicht van de kenmerken van Aragón om een indruk te krijgen van het gebied.

Aragón: staatkundige kenmerken

De autonome regio Aragón heeft een oppervlakte van 47.720 vierkante kilometer en is
gelegen in het noordoosten van Spanje. Op 1 januari 2003 had Aragón 1.230.090 inwoners
(Instituto Aragonés de Estadística). De regio is onderverdeeld in de provincies Zaragoza,
Huesca en Teruel.

De provincies zijn weer verder
onderverdeeld in comarca’s, die op hun
beurt bestaan uit municipios (gemeenten).
In figuur 4.1 is de indeling in provincies
opgenomen. Zie voor een gedetailleerd
overzicht met onder andere de indeling in
comarca’s  de kaartenreeks in bijlage 1.

     Figuur 4.1. Bron: www.rtve.es
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Fysische gesteldheid van Aragón

Er is in Aragón sprake van een aantal bijzonderheden betreffende het reliëf, waar de
bevolkingsspreiding door beïnvloed wordt. Er vallen drie gebieden te onderscheiden. Ten
eerste de Pyreneeën en de voorlopers daarvan met hoogten boven de 1000 meter in de
noordelijke provincie Huesca. Ten tweede de Ebrovallei met overwegend vlakke zones van
rond de 200 meter en als laatste de berggebieden van het Iberisch Systeem in de provincie
Teruel, waar we eveneens gebieden tegenkomen met een hoogteligging van 1000 meter of
hoger. Zie figuur 4.2.

Figuur 4.2. Het reliëf in Aragón naar hoogteligging en percentage van de totale oppervlakte

Grote delen van Aragón zijn compleet lege, uitgestrekte steppegebieden, die wel wat weg
hebben van een maanlandschap. Er is hier nauwelijks vegetatie, die door het droge klimaat
toch al geen kans van slagen had. In figuur 4.3 is de natuurlijke plantengroei van Aragón
weergegeven. In de witte gebieden is geen natuurlijke plantengroei aanwezig. Het vertoont
grote gelijkenis met een woestijn. Droogte maakte deze gebieden ongeschikt voor landbouw.

 Figuur 4.3. Actuele vegetatiekaart Aragón

        Naaldbos

        Loofbos

        Gemengd bos

        Struikgewas

       Weiland

      Gebied zonder plantengroei

Bron 4.2 en 4.3: Castellano Lafuente, (2004).
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Onderstaande foto’s geven een indruk van het landschap in de gebieden zonder natuurlijke
vegetatie.

Foto 4.1. ‘Maanlandschap’ bij Alfajarín in de comarca Los Monegros
Bron: K. Lachmann, 2003

Foto 4.2. Spaanser dan dit is onmogelijk… zelfs in de woestijn
wordt reclame gemaakt voor een bekend sherrymerk.
Bron: K. Lachmann, 2003
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4.2 Bevolkingskenmerken van Aragón

De hoofdstad van Aragón is de stad Zaragoza, die op 1 januari 2003 een inwonertal had van
626.081. Er is in Aragón sprake van een zeer scheve verdeling van de bevolking (Faus in
Pinilla et al., 2002). De provincie Zaragoza neemt bijna 72 procent van de totale bevolking
voor haar rekening. In de provincie Teruel woont 11 procent van de bevolking en in Huesca
17 procent. De bevolkingsdichtheid in Aragón is zeer laag. Voor de gehele regio bedraagt de
bevolkingsdichtheid 25,8 inwoners per vierkante kilometer. De Spaanse gemiddelde
bevolkingsdichtheid bedraagt 84,4 inwoners per vierkante kilometer (Instituto Nacional de
Estadística). Er is echter sprake van een grote interne tegenstelling. In de hoofdstad Zaragoza
woonden op 1 januari 2003 zo’n 588 personen op een vierkante kilometer (Instituto Aragonés
de Estadística), terwijl op hetzelfde moment de bevolkingsdichtheid in grote delen van de
provincie Teruel niet boven de 10 personen per vierkante kilometer uitkomt. Ter vergelijking:
in 2003 bedroeg de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland 479 inwoners per vierkante
kilometer (Centraal Bureau voor de Statistiek). De plattelandsgebieden van Teruel kunnen
daarom met recht ‘desiertos demográficos – demografische woestijnen’ genoemd worden.
Minder inwoners per vierkante kilometer vinden we in Europa alleen in enkele gebieden in
Zweden, Finland, Portugal, Schotland en in Spanje in de regio Castilla la Mancha (Ayuda et
al., (2000).

In figuur 4.4 is de bevolkingsdichtheid van Aragón voor 1900 en 2003 weergegeven.
In bijlage 3 is een reeks kaarten opgenomen die de ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid
in de tussenliggende periode per decennium laat zien.

Figuur 4.4. De bevolkingsdichtheid van Aragón per municipio in 1900 en in 2003.
        De donkere vlek in 2003 is de hoofdstad Zaragoza.

Bron: IAEST7, 2003

                                                          
7 IAEST = Instituto Aragonés de Estadística – Aragonees Instituut voor de Statistiek
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Uit figuur 4.4 vallen twee belangrijke trends af te leiden. Ten eerste valt op dat er een sterke
afname van de bevolkingsdichtheid heeft plaatsgevonden in de afgelopen honderd jaar in het
merendeel van de gemeenten. Het aantal dorpen met een bevolkingsdichtheid van minder dan
10 inwoners per vierkante kilometer is sterk toegenomen. Ten tweede zien we een sterke
concentratietendens. De bevolking concentreert zich steeds meer in een beperkt aantal kernen.
Er vindt een herverdeling plaats van de bevolking, waarbij de kleinste dorpen een steeds
minder relatief belang krijgen. In Zaragoza vindt de grootste concentratie plaats. De
bevolkingsdichtheid stijgt hier sterk. In figuur 4.5 is het aantal gemeenten weergegeven in
zowel 1900 als 2003, waarvan de bevolkingsdichtheid beneden de ‘magische grens’ van 10
inwoners per vierkante kilometer ligt. Wanneer de dichtheid deze grens passeert, wordt van
‘demografische woestijnen’ gesproken (Ayuda et al., 2000). Deze tendens komt overeen met
de ‘cyclic nature of rural decline’, in figuur 2.1. Er vindt bevolkingsafname plaats, in het
geval van Aragón in zeer extreme mate.

Figuur 4.5. ‘Desiertos demográficos’ in
1900 en 2003

Bron: IAEST, 2003



                                                                                           Bevolkingsleegloop van het Spaanse platteland

                                                                                                           4.     Aragón: regio van extremen 48

In figuur 4.6 is de ontwikkeling van de bevolking in Aragón voor de periode 1900-2003 per
provincie weergegeven.

Figuur 4.6. Bevolkingsontwikkeling Aragón, 1900-2003. Bron: IAEST, 2003.

Zoals valt af te lezen uit figuur 4.6 is de bevolking in een eeuw tijd in de provincie Zaragoza
sterk toegenomen, terwijl deze in Huesca en Teruel sterk is afgenomen. In Teruel is zelfs
sprake van een afname van 48 procent. Afname van de bevolking in Teruel heeft geresulteerd
in een dalende bevolkingsdichtheid in veel gemeenten. De bevolkingsverandering in zowel
stad als platteland is het gevolg van de migratie van platteland naar stedelijke gebieden (zie
hoofdstuk 3).

De migratietendens heeft zijn weerslag gehad op de bevolkingssamenstelling van de regio
Aragón. Gedurende de twintigste eeuw is de bevolkingspiramide sterk van uiterlijk gewijzigd.
In 1900 had de piramide nog daadwerkelijk de vorm van een piramide (Solans Castro, 1968),
gezien de jonge leeftijdsopbouw van de bevolking en de hoge geboorte- en sterftecijfers. In
het jaar 2000 zag de bevolkingspiramide er heel anders uit. Zie figuur 4.7
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Figuur 4.7. Bevolkingspiramide Aragón, 2000. Bron: IAEST, 2003.

Er is sprake van een relatief laag aandeel jongeren op de totale bevolking. Dit is veroorzaakt
door de afnemende geboortencijfers in Spanje gedurende de twintigste eeuw. Tegelijkertijd
zien we een relatief groot aandeel ouderen, een leeftijdsgroep die de komende jaren alleen
maar zal toenemen. In tabel 4A zijn de kenmerken van de Aragonese bevolking vergeleken
met de gehele Spaanse bevolking.

Tabel 4A. Bevolkingskenmerken Aragón en Spanje

Percentage van de bevolking naar
leeftijdsgroep

Grados de Juventud

Jaar: 2001 %0 - 19 jaar %20 - 64
jaar

%65 jr en
ouder

% jonger
dan 15jr

% jonger
dan 25jr

% jonger
dan 35jr

% jonger
dan 45jr

Gemiddelde
leeftijd

Aragón 17,83 60,69 21,48 12,61 24,75 40,27 55,46         42,88

Spanje 20,56 62,39 17,05 14,52 28,35 45,19 60,66 -

I.
Envejecimi

ento*

I.
Sobreenvej
ecimiento**

Tasa Global
de

Dependencia

Tasa de
masculinda

d

I. de
maternidad

I. Potencialidad

Aragón 120,48 11,08      51,73     97,70     17,06    101,83

Spanje 82,93 10,17      46,14     96,14     18,15    110,37

* Verouderingsindex. Bevolking 65jr en ouder / bev 0-19jr * 100

** Bevolking 85jr en ouder / bevolking 65jr en ouder *100

Bron: IAEST, 2003

Opvallend is dat in Aragón de bevolking relatief vergrijsd is ten opzichte van het Spaanse
gemiddelde. Een verklaring voor deze vergrijzing zou de migratie kunnen zijn. Jongeren zijn
in de loop der tijd uit Aragón vertrokken, waardoor relatief gezien meer ouderen overblijven.
In geografische zin is binnen Aragón echter een onderscheid te maken. De vergrijzing van de
bevolking heeft niet overal toegeslagen. In het algemeen is de vergrijzing op het platteland
ernstiger dan in de stedelijke gebieden, veroorzaakt door een selectieve migratie van
platteland naar stad. In de provincie Teruel verkeert 32,6 procent van alle dorpen in een
‘terminale fase’, dat wil zeggen dat meer dan 40 procent van de bevolking ouder is dan 65
jaar. De verschillen in bevolkingsopbouw tussen platteland en stad komt tot uitdrukking,
wanneer we de bevolkingspiramides van Zaragoza en Burbáguena, een dorp in de comarca
Jiloca, in het midden van de provincie Teruel, met elkaar vergelijken.
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Figuur 4.8. Een vergelijking van de bevolkingsopbouw in stedelijk gebied en op het platteland
Zaragoza (1) en Burbáguena (2). Bron: IAEST, (2003).

(1)

(2)

De bevolkingsopbouw van Zaragoza vertoont grote gelijkenissen met die van Aragón uit
figuur 4.7. Voor Burbáguena geldt een gemiddelde leeftijd van 62,71 jaar en een
verouderingsindex van maar liefst 1106,25. Slechts 8,25 procent van de bevolking is er jonger
dan 25 jaar. Op de kaarten 4.4 en 4.10 in bijlage 3 is de mate van veroudering voor Spanje
weergegeven. Hieruit blijkt dat niet alleen in Aragón, maar ook in omliggende regio’s het
platteland sterk is vergrijsd.
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4.3 De provincie Teruel: de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña

De provincie Teruel beslaat een oppervlakte van 14.800 vierkante kilometer en is daarmee de
tiende provincie van Spanje. Onder de provincies is het de op één na kleinste provincie
gemeten in aantal inwoners. De bevolkingsdichtheid van Teruel bedraagt gemiddeld 9,3
inwoners per vierkante kilometer, terwijl de bevolkingsdichtheid in sommige gebieden lager
is dan 5 inwoners per vierkante kilometer, het laagste van Spanje. Gedurende de twintigste
eeuw heeft de provincie Teruel 40% van haar bevolking verloren, als gevolg van een negatief
groeisaldo van –4,9% (het Spaanse landelijk gemiddelde ligt op +4,7%) en migratie naar
elders. 30% van de bevolking is 60 jaar of ouder (Frutos et al., (1994). Teruel is een
bergachtige provincie. 62 procent van het oppervlak ligt boven de 1000 meter. (zie figuur
4.2). De beroepsbevolking maakte in 2000 45,3 procent van de totale bevolking uit, tegenover
49,4 procent in Aragón en 50,4 procent in Spanje. 18 % van de bevolking is werkzaam in de
landbouw, tegenover 7,7 % in Spanje. Het werkloosheidscijfer is met 5,4 procent relatief laag
(zie figuur 5.7 in bijlage 3). Dit lage cijfer heeft te maken met de migratie naar andere
gebieden gedurende de twintigste eeuw.

De processen van bevolkingsspreiding en concentratie zullen nu op een lager schaalniveau
worden verduidelijkt. Gekozen is voor de comarcas Bajo Aragón en Matarraña, in het
noordoosten van de provincie Teruel. De gemeenten waaruit deze comarca’s bestaan zijn
weergegeven in bijlage 1.

Bevolkingsontwikkelingen

In de regio Bajo Aragón / Matarraña heeft een concentratietendens plaatsgevonden in Alcañiz,
het stedelijke centrum van de regio. De ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid en van de
bevolking is weergegeven in de figuren 4.9 en 4.10. In bijlage 3 is het verloop van de
bevolkingsdichtheid per decennium opgenomen.
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Figuur 4.9. Ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid in de comarca’s Bajo Aragón en
                   Matarraña, 1900-2003  Bron: IAEST, (2003).

Alcañiz

Figuur 4.10. Ontwikkeling van de bevolking in Alcañiz en rest van de gemeenten, 1900-2003
Bron: IAEST, (2003)

Alcañiz

De tendens van concentratie van de bevolking is duidelijk af te lezen uit figuur 4.9. De
bevolking van Alcañiz is gedurende de laatste 100 jaar sterk gegroeid, zo bevestigd figuur
4.10, terwijl de bevolking van de omringende plattelandsgemeenten is gedaald. Deze tendens
is ook de laatste tien jaar zeer sterk geweest. Dat de vergrijzing ook in deze regio toeslaat,
blijkt uit figuur 4.11. Gebieden met de laagste bevolkingsdichtheid zijn vaak het sterkst
vergrijsd. In Bajo Aragón en Matarraña treffen we dan ook een aantal ‘terminale’ dorpen aan
(de gemeentenummers staan vermeld in bijlage 3). In figuur 4.12 zijn bevolkingspiramides
opgenomen van Alcañiz en de plattelandsgemeente Torrevelilla.
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Figuur 4.11. Dorpen in Bajo Aragón en Matarraña met meer dan 40 procent 65 plussers
Bron: IAEST, (2003)

Figuur 4.12. Bevolkingspiramide Alcañiz (1) en Torrevelilla (2) (2000). Bron: IAEST, 2003.

(1)

(2)
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Dat er verschillen in bevolkingsopbouw bestonden binnen Aragón, was al bekend uit figuur
4.8. Uit de bevolkingspiramides van 4.12 blijkt dat ook binnen het platteland, op een lager
schaalniveau, verschillen zijn aan te wijzen. Rurale gemeenten blijken overwegend vergrijsd,
de plaats Alcañiz heeft een overwegend jonge bevolkingsopbouw.Deze verschillen zijn
veroorzaakt door een sterke mate van selectiviteit in de migratie. Vooral jongeren zijn uit de
dorpen weggetrokken, op zoek naar werkgelegenheid, die in de landbouw immers terugliep.

Arbeidsverdeling

In de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña, overigens in de gehele provincie Teruel, is de
landbouw in relatieve zin vaak nog steeds de belangrijkste economische sector, in de
Matarraña is in 1991 zelfs 52 procent van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw
(Ayuda et al in García Pascual, 2003) (zie kaarten 5.1 en 5.5 in bijlage 3). In figuur 4.13 is de
huidige arbeidsverdeling opgenomen voor Alcañiz en de plattelandsgemeente Peñarroya de
Tastavíns.

Figuur 4.13. Arbeidsverdeling in Alcañiz (1) en Peñarroya de Tastavíns (2). Bron: IAEST,
         (2003).
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Gevolgen voor de dienstverlening

Ook voor de dienstverlening in de dorpen heeft de vergrijzing en leegloop van het platteland
gevolgen. Het zal steeds moeilijker worden om voorzieningen zoals winkels en scholen in
stand te houden.
In kader III worden de voorzieningen van verschillende dorpen in de comarca Matarraña
weergegeven

Kader III. Dienstverlening in de dorpen van de Matarraña
     Bron: www.comarcamatarraña.com

Levensmiddelen: in vrijwel elk dorp zijn (kleine) levensmiddelenwinkels te vinden.

Apotheken: Beceite, Calaceite, Cretas, La Fresneda, Fuentespalda, Mazaleón, Monroyo,
Peñarroya de Tastavíns en Valderrobres.

Gezondheidscentra: Calaceite en Valderrobres

Postkantoor: Valderrobres

Tankstations: Calaceite, Monroyo, Valderrobres

Banken: in de meerderheid van de dorpen houdt een bank een dagdeel in de week zitting.
Geldautomaten in Calaceite en Valderrobres.

Guardia Civil: Valderrobres en Monroyo

Lager onderwijs (‘colegio’):  het lager onderwijs is geregeld middels een C.R.A. (Colegio Rural
Agrupado) waardoor in een groot aantal dorpen dependances van basisonderwijs gevestigd zijn.

Voortgezet onderwijs (‘instituto’):  Valderrobres

Foto III-1. Apotheek in Aguaviva (Bajo Aragón). Hoe lang nog? ©
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4.4 Conclusie

Aragón is een regio van extremen. Zowel in fysisch-geografische- als in sociaal-geografische
zin. Er heeft zich in Aragón een sterke trend van ontvolking van het platteland voorgedaan.
Als gevolg daarvan is de bevolking op het platteland sterk vergrijsd. Dat de migratie van stad
naar platteland niet alleen op landelijk niveau geldt, maar ook op regionaal / lokaal niveau,
blijkt uit de ontvolkingstendens die zich in Bajo Aragón en Matarraña heeft afgespeeld.
Op het eerste gezicht betekent de ontvolking weinig voor de relatieve arbeidsverdeling. De
landbouw is op veel plaatsen nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten. In absolute
cijfers is de landbouw echter wel degelijk van minder belang geworden. Voor de
dienstverlening in de dorpen zal de vergrijzing in de nabije toekomst verstrekkende gevolgen
hebben. Het zal in de toekomst steeds moeilijker worden het hoofd boven water te houden.
De trend van bevolkingsafname op het platteland wordt door verschillende actoren met
argusogen bekeken. In hoofdstuk 5 komt aan bod welke maatregelen er volgens deze actoren
tegen de ontvolking genomen moeten worden.
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5. Visies van verschillende actoren op de bevolkingsleegloop van het
platteland

5.1 Inleiding

De bevolkingsleegloop van de plattelandsgebieden in Aragón, zoals deze in hoofdstuk 4 aan
de orde is geweest, heeft een grote impact gehad op deze gebieden. Zoals blijkt uit figuur 2.1
leidt de afname van de werkgelegenheid in de landbouw tot een vicieuze cirkel, waarbinnen
emigratie en ontwrichting van de demografische structuur belangrijke factoren zijn. In theorie
zou het echter mogelijk moeten zijn de vicieuze cirkel te doorbreken, waardoor de economie
van het platteland een impuls krijgt en de bevolkingsopbouw en –structuur in een beter
evenwicht komen. Deze doorbraak is weergegeven in figuur 2.1. Men kan proberen de
vicieuze cirkel te forceren, door extra werkgelegenheid te creëren op het platteland,
bijvoorbeeld door promotie van toeristische activiteiten. Het toerisme is een groeisector,
ingegeven door de hernieuwde belangstelling voor het platteland vanuit stedelijke gebieden
(zie figuur 2.1). De opkomst van het toerisme kan de functieverandering van het platteland, de
trend van ‘productie’ naar ‘consumptie’ van het platteland, gestalte geven. Een andere manier
om de cirkel te doorbreken is het aantrekken van nieuwe bewoners, door bijvoorbeeld met
immigratieprogramma’s nieuwkomers te werven.
De ernst van de problematiek van bevolkingsleegloop van het platteland heeft in Aragón
geleid tot een maatschappelijke en ‘professionele’ discussie. Dit hoofdstuk geeft een overzicht
van de verschillende actoren, die participeren in deze discussie. Geanalyseerd wordt in
hoeverre de ontvolking van het platteland door verschillende actoren als probleem wordt
bestempeld, en op welke manier de vicieuze cirkel uit figuur 2.1 doorbroken zou kunnen
worden. Achtereenvolgens wordt de betrokkenheid van de Aragonese overheid, de Europese
overheid,  verschillende lokale actiegroepen en de lokale bewoners bestudeerd. In paragraaf
5.7 wordt een uitspraak gedaan over de effectiviteit van de maatregelen die door deze actoren
worden voorgesteld. Concrete voorbeelden van voorgestelde maatregelen worden in
hoofdstuk 6 verder uitgewerkt.

5.2 De betrokkenheid van de Aragonese overheid

De Aragonese overheid schenkt pas sinds relatief korte tijd aandacht aan de rurale exodus. Pas
in het jaar 2000 werden een tweetal beleidsplannen opgesteld, namelijk een integraal
demografisch beleidsplan en een ruraal ontwikkelingsprogramma voor de periode 2000-2006.
Dat de overheid relatief laat is met deze beleidsplannen, heeft te maken met het feit dat er in
Spanje lange tijd (met name tijdens het bewind van generaal Franco) geen plaats was voor
principes als territoriale gelijkheid en solidariteit. De economische groei van het land stond
voorop. De mogelijkheden om een gebiedsgericht bevolkingsbeleid te voeren werden als
ongewenst schrikbeeld afgedaan. Bovendien werd in Aragón de voorkeur gegeven aan
beleidsthema’s die meer in het oog springen en daardoor politiek interessanter zijn, zoals het
Plan Hidrológico Nacional8 (Ayuda et al, 2003).

                                                          
8 Het Plan Hidrológico Nacional is een plan om Ebrowater via kanalen om te leiden naar droge gebieden in Zuid-
Spanje. In Aragón is men fel tegenstander van dit plan.
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Het integraal demografisch beleidsplan

In dit plan wordt door de Aragonese overheid voor het eerst erkend dat er in Aragón sprake is
van een ‘zeer onevenwichtige bevolkingsverdeling’, zowel in de zin van de opbouw van de
bevolking als in geografische zin, veroorzaakt door een jarenlang migratieproces. In het
integraal beleidsplan staan onder andere de volgende doelstellingen:

1. De grootste ruimtelijke onevenwichtigheden zoals die in Aragón te vinden zijn moeten
gecorrigeerd worden, met als speciaal doel het tegemoetkomen aan de comarca’s met de ernstigste
ontvolkingsproblemen.

2. De regressieve tendens van de bevolkingsomvang dient te worden afgeremd
3. Er moet een basisniveau van dienstverlenende voorzieningen in stand gehouden worden
4. Het welzijn van de burgers moet op allerlei gebied gewaarborgd blijven
5. De vrijheid van de burger staat voorop (bijvoorbeeld aangaande het aantal kinderen dat men

wenst)
6. Er moet actief naar investeerders gezocht worden, die de economie een impuls kunnen geven

zodat er gezorgd kan worden voor een nieuwe balans in de onevenwichtigheid op territoriaal
gebied

(…)
7. Er dient positief gediscrimineerd te worden, om de positie van vrouwen en jongeren op de

arbeidsmarkt te versterken.
(Bron: El Justicia de Aragón, 2000)

Het plan bevat weinig concrete maatregelen. Een van de weinige concrete uitwerkingen
gericht op een herstel van de demografische structuur van de rurale gebieden, is de bijdrage
van 600 euro bij elke geboorte vanaf het derde kind, een middel om het aantal geboorten te
laten stijgen (Ayuda et al in García Pascual, 2003). Verder voorziet het plan in het aanbieden
van cursussen om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Jongeren
krijgen financiële steun bij het zoeken naar een woning als hun inkomen tekortschiet. Om de
economie te diversifiseren, denkt men aan activiteiten als promotie van de toeristische sector.
De plannen voor promotie van het toerisme zijn uitgewerkt in een ruraal
ontwikkelingsprogramma, een ander beleidsplan van de Aragonese overheid.

Het ruraal ontwikkelingsprogramma voor de periode 2000 – 2006

Het uiteindelijk doel van dit ontwikkelingsplan is het ‘garanderen en versterken van het
multifunctionele karakter van het Aragonese platteland, in economische, sociale en
ecologische zin’ (Gobierno de Aragón, 2000). Dit wil men bereiken door de
concurrentiepositie van Aragón te versterken, de agrarische sector te diversifiseren en het
natuurlijke en culturele erfgoed te benutten. Evenals bij het integraal demografisch
beleidsplan het geval was, gaat het ook hier om een kaderstellend programma. Voor
verschillende regio’s zijn in het plan SWOT-analyses opgenomen, met daarin algemene
doelstellingen om deze gebieden te ontwikkelen.

In kader IV is de SWOT-analyse voor de voorlopers van de berggebieden van de provincie
Teruel, waaronder onder meer de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña vallen, weergegeven.
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Kader IV.      (Bron: Plan de Desarrollo Rural 2000-2006, Gobierno de Aragón)

Uit kader IV kan worden afgeleid dat het rurale ontwikkelingsprogramma, net als het
demografisch beleidsplan een kaderstellend plan, weinig concrete maatregelen voorstelt.
Sommige doelstellingen lijken vergezocht, zoals het ‘verbeteren van de concurrentiepositie’
in het kader van het probleem van verouderde irrigatietechnieken. ‘Modernisering’ zou hier
een betere uitwerking hebben. De doelstellingen van het plan zijn echter wel relevant in een
context van functieverandering van het platteland. In hoofdstuk 6 worden concrete
maatregelen die binnen het kader van deze SWOT-analyse vallen, met name op het gebied
van diversifisering van de economie, zoals de promotie van toeristische activiteiten,
uitgewerkt voor de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña.

SWOT-analyse ‘Somontanos del Sistema Iberico’ (voorlopers van de berggebieden van het
Iberisch Systeem), met daaronder schuingedrukt de belangrijkste doelstellingen die van
toepassing zijn uit het ruraal ontwikkelingsprogramma.

Weaknesses en Threats 
- In enkele regio’s is de landbouw extreem afhankelijk van de wijnbouw

Diversifiseren van de economie
- Agrarische activiteiten worden beperkt door de grote perceelversnippering en toepassing van

verouderde irrigatietechnieken, met kans op uitputting van de grondwatervoorraden
Verbeteren van de concurrentiepositie

- Gebrek aan bescherming van kwetsbare natuurgebieden
Veiligstellen van de resources van het gebied

- Aanwezigheid van rivieren met weinig watermassa, die kwetsbaar zijn voor vervuiling
Veiligstellen van de resources van het gebied

- Er vindt erosie van landbouwgronden plaats
Veiligstellen van de resources van het gebied

Strenghts en Opportunities
- Zeer hoge productie van levensmiddelen met streekkeurmerk, zoals wijnen, olie, etc.

Diversifisering van de economie
- De aanwezigheid van een erg productieve geïrrigeerde landbouw, gespecialiseerd in fruit- en

tuinbouwproductie
Verbeteren van de concurrentiepositie, diversifisering van de economie

- De ontwikkeling van gewassen die niet direct aan levensmiddelen gerelateerd zijn,
bijvoorbeeld aromatische gewassen (kruiden voor homeopathische doeleinden), gewassen
waaruit biobrandstof gewonnen kan worden, gewassen voor cellulose, etc.
Diversifiseren van de economie

- De aanwezigheid van belangrijke jachtgebieden
Diversifiseren van de economie

- De aanwezigheid van kernen die beschikken over een goede bereikbaarheid en voldoende
voorzieningen
Verbeteren van het welzijn, versterken van het territoriale evenwicht

- De aanwezigheid van ecosystemen en landschappen van grote milieukundige waarde
(Puertos de Beceite, Matarraña)
Veiligstellen van natuurlijke hulpbronnen

- De ontwikkeling van de dienstensector, gerelateerd aan nieuwe vormen van toerisme, die
mogelijk worden gemaakt door de aanwezigheid van belangrijk natuurlijk en cultureel
erfgoed
Verbeteren van het welzijn, diversifisering van de economie

- Een goede ligging ten opzichte van belangrijke verkeersaders, zoals de Ebrovallei en de
verbinding Zaragoza-Castellón
Verbeteren van de concurrentiepositie, verbeteren van het territoriale evenwicht.
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5.3 De betrokkenheid van de Europese Unie

De Europese Unie beschikt net als de Aragonese overheid over een beleid betreffende het
platteland. Een groot verschil met het Aragonese beleid is dat er voor het Europese beleid
geld beschikbaar is uit de Structuurfondsen van de Europese Unie. Een belangrijke uitwerking
van het Europese rurale ontwikkelingsbeleid zijn de LEADER-projecten. Deze projecten zijn
er op gericht om het potentieel van rurale regio’s op langere termijn te ontwikkelen. Er moet
dan gedacht worden aan projecten die de diversifisering van de economie ten goede komen:
ook vanuit de Europese Unie probeert men de ‘cyclic nature of rural
decline’ te doorbreken. De coördinatie van de projecten vindt plaats op
lokaal niveau. Lokale actiegroepen houden zich bezig met de verdeling
van de EU-gelden over de verschillende projecten. Ook in Aragón zijn
deze lokale actiegroepen actief, bijvoorbeeld in de regio’s Bajo Aragón
en Matarraña. De LEADER-projecten zijn voor het eerst opgezet in
1994. In de periode 2000-2006 is men bezig het programma LEADER
Plus te ontwikkelen. Specifiek kenmerk van de LEADER-projecten is het innoverende aspect
ervan ( 9 ; Roberts et al., 2001). Getracht wordt bedrijven bereid te vinden te investeren in
rurale gebieden. Hierdoor kan in theorie werkgelegenheid gegenereerd worden, waardoor de
bevolking aan een bepaald gebied verbonden blijft. Men hoeft dan niet meer te migreren naar
andere gebieden omdat het aan werk ontbreekt.

5.4 Lokale actiegroepen

In Aragón zijn verschillende actiegroepen actief, die een bepaalde rol spelen in de
problematiek van de plattelandsgebieden. Op provinciaal niveau is er bijvoorbeeld de
organisatie Teruel Existe, die pleit voor meer aandacht vanuit de politiek voor de provincie
Teruel. Op lokaal niveau zijn in heel Aragón lokale actiegroepen actief, die zich bezighouden
met de coördinatie van LEADER-projecten, gefinancierd door de Europese Unie.
OMEZYMA is hiervan een voorbeeld.

Teruel Existe

Teruel Existe is een vereniging van burgers van de provincie Teruel, die zich als doel heeft
gesteld de toekomst van de provincie veilig te stellen, door bij de nationale overheid aan te
dringen op meer investeringen in infrastructuur en dienstverlenende voorzieningen in de
provincie. Volgens de vereniging kan alleen op deze manier de negatieve spiraal waarin de
provincie zich bevindt worden doorbroken.  ‘Bij de bewoners van Teruel was duidelijk dat er
wat moest gebeuren, omdat de politiek de provincie de afgelopen eeuw compleet in de
vergetelheid heeft doen geraken. ‘Sí seguimos así, la provincia se muere10’  was het devies.
‘De politiek heeft de provincie Teruel de afgelopen eeuw compleet in de vergetelheid doen
geraken. De bevolkingsomvang is sterk afgenomen, met alle negatieve gevolgen van dien,
zoals de vergrijzing van de dorpen. Ook is Teruel door de bevolkingsafname politiek gezien
relatief oninteressant geworden. Er moet een einde gemaakt worden aan deze
achterstandspositie. Om Teruel in economische zin weer op de kaart te zetten, is het
noodzakelijk dat de bereikbaarheid van Teruel verbeterd wordt. Er dient geïnvesteerd te
worden in de infrastructuur.

                                                          
9 Bron: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_nl.htm
10 Dit wil zoveel zeggen als: ‘als we zo doorgaan, dan is de provincie ten dode opgeschreven’
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De aanwezigheid van een goede infrastructuur is onontbeerlijk bij het ontwikkelen van
economische activiteiten en bij het aantrekken van investeerders’ (Juárez, 2003). De
belangrijkste maatregelen die Teruel Existe voorstelt, zijn hieronder op een rij gezet:

- Het opstellen van werkgelegenheidsplannen die moeten zorgen voor voldoende
werkgelegenheid, zodat de bevolking niet wegtrekt

- Verbetering van het wegennet, o.a. verdubbeling van de N232 Zaragoza-Alcañiz
- Het verbeteren van de spoorverbinding Valencia-Teruel-Zaragoza, uit te voeren als

hogesnelheidslijn (het initiatief ‘AVE11 por Teruel’)
- Verbetering van medische voorzieningen (spoedeisende hulp, ambulances)
- Verbetering van het onderwijs

Teruel Existe probeert deze doelstellingen te verwezenlijken door steeds maar weer aandacht
te vragen bij de regionale en nationale overheid voor de zaken die in Teruel ontbreken, door
middel van manifestaties. ‘Teruel moet worden opgenomen in de begroting. Teruel komt niet
in aanmerking voor het grootste gedeelte van de financiële middelen uit de Structuurfondsen
van de Europese Unie, omdat bij de verdeling van de middelen uitgegaan is van het bruto
binnenlands product per hoofd van de bevolking in Aragón. Dit ligt boven het Europees
gemiddelde, terwijl het voor de provincie Teruel achterblijft.’, aldus de heer Juárez. Teruel
Existe pleit dan ook voor een ander criterium om regio’s in te delen, bijvoorbeeld de
bevolkingsdichtheid. Teruel heeft één van laagste bevolkingsdichtheden in Europa  (zie kaart
in bijlage 3) en zou dus gebaat kunnen zijn bij een verdeling van financiële middelen op
grond van de bevolkingsdichtheid.

Het is echter de vraag of de maatregelen zoals die door Teruel Existe worden voorgesteld,
werkelijk zullen worden uitgevoerd. Bedrijven zijn niet snel geïnteresseerd in het doen van
investeringen in afgelegen gebieden. Wordt echter de AVE-spoorlijn Zaragoza – Valencia via
Teruel aangelegd, dan biedt dit voor de op dit moment 30.000 inwoners tellende hoofdstad
enige perspectieven en kan dit het begin van een opbloei zijn in de regio rond de hoofdplaats.

                                                          
11 AVE staat voor Alta Velocidad Española. Het is de equivalent van de Franse TGV. Er vindt uitbreiding van
het AVE-netwerk plaats.
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OMEZYMA.

OMEZYMA (Organisación para el desarrollo del Mezquín
y Matarraña)12 is een lokale actiegroep, actief in de
comarca’s Bajo Aragón en Matarraña. OMEZYMA geeft
in het kader van de Europese wetgeving over rurale ontwikkeling de LEADER-projecten in
het gebied gestalte. ‘Wat wij in het gebied van OMEZYMA nodig hebben, zijn investeerders.
Dit is erg belangrijk om de werkgelegenheid in de regio ook in de toekomst veilig te stellen’
(Lorenzo, 2003). De specifieke doelstellingen van de LEADER Plus – projecten in het gebied
waarin OMEZYMA actief is, te realiseren in de periode 2000-2006, luiden als volgt:

- Het behouden van de bevolking en de dienstverlening in de kleinste dorpen en het
aantrekken van nieuwe bewoners voor de leeglopende dorpen (zie paragraaf 5.6)

- Creëren van voldoende werkgelegenheid, met speciale aandacht voor de integratie van
jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt.

- Diversifiseren van de landbouwsector. Promoten van de levensmiddelen met
kwaliteitskeurmerk (‘agro-alimentación de calidad’ ).

- Promotie van producten met ‘Denominación de Origen13’: olijfolie uit Bajo Aragón,
perziken uit Calanda (‘melocotón de Calanda), landwijnen, ‘jamón de Teruel’ (ham uit
Teruel), lamsvlees uit Aragón (‘Ternasco de Aragón’)

- Promotie van ecologische landbouw en veeteelt
- In de markt zetten van de kenmerkende resources van het gebied, zoals het toerisme,

natuurlijk en cultureel erfgoed, ambachtswerk en lokale producten
- Bij het uitvoeren van transregionale projecten samenwerken met Catalonië en de

Comunidad Valenciana.

Enkele voorbeelden van LEADER-projecten zoals die zijn uitgevoerd in de regio van
OMEZYMA komen in hoofdstuk 6 aan bod.

                                                          
12 Organisatie voor de Ontwikkeling van Bajo Aragón en Matarraña
13 Denominación de Origen is een keurmerk voor streekproducten. Het garandeert de herkomst van
levensmiddelen. Het wordt vaak gebruikt om een bepaalde regio op de gastronomische kaart te zetten.



                                                                                           Bevolkingsleegloop van het Spaanse platteland

                                     5.   Visies van verschillende actoren op de bevolkingsleegloop van het platteland 63

5.5 ‘El caso Aguaviva’: herbevolking van een ontvolkt dorp

Naast regionale planvorming vinden er ook op lokaal niveau initiatieven plaats om de
neergaande spiraal op het platteland te doorbreken. In 2001 is de Asociación de Municipios
Contra la Despoblación opgericht, een vereniging van 80 dorpen uit Aragón, Soria en
Valencia. Deze vereniging is opgezet door een aantal burgemeesters. Onder
verantwoordelijkheid van deze vereniging, die door lokale politici wordt voorgezeten, is een
initiatief tot herbevolking van kleine dorpen van start gegaan. Men was van mening dat de
bevolkingsafname de dorpen niet ten goede kwam en er werd besloten dat hier een concrete
oplossing voor gevonden moest worden.
De Asociación heeft zich als doel gesteld om immigranten te werven, om de dorpen nieuw
leven in te blazen. Tot eind 2003 hebben zich 55 families gevestigd in het gebied waarin de
Asociación actief is: 112 volwassenen en 144 kinderen. De immigranten zijn afkomstig uit
Argentinië, Ecuador, Chili, Roemenië, Spanje en Colombia. De immigranten kwamen in
eerste instantie terecht in Aguaviva in de comarca Bajo Aragón, waar het project in 2001
gestart is. Er wordt vanuit Aguaviva actief immigranten geworven in Zuid-Amerika. De
immigratie wordt als middel gezien die het neergaande tij in het dorp kan keren (Venegas,
2003).
De immigranten dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:

- men dient getrouwd te zijn en niet ouder dan 40 jaar
- ieder lid van het huwelijk dient Spaans staatsburger te zijn of ingezetene van een lidstaat

van de Europese Unie
- men mag geen universitaire titel bezitten
- men moet minimaal 2 kinderen beneden twaalf jaar bezitten (Asociación de Municipios

contra la Despoblación, 2003)

De eis dat men geen universitaire titel mag bezitten is opmerkelijk. De gedachte is dat men
aan universitair geschoolden geen werkgelegenheid op het juiste niveau kan garanderen.
Voldoet men aan deze eisen dan volgt een selectieproces, waarna een contract getekend dient
te worden waarin staat dat men tenminste vijf jaar in het dorp moet blijven wonen.

Bij aankomst in Aguaviva wordt voor een huurwoning en werkgelegenheid gezorgd. In 2003
waren echter alle beschikbare arbeidsplaatsen bezet. ‘Het creëren van werkgelegenheid is één
van de moeilijkste uitdagingen van het project. De meeste immigranten in Aguaviva vinden
werk in de bouwsector of in werkplaatsen. Er is in de dorpen een enorm aantal oude woningen
dat opgeknapt kan worden. Vrouwen doen het huishouden, eventueel gecombineerd met
werkzaamheden op het gebied van ruraal toerisme. Het genereren van werkgelegenheid is
echter een moeilijke zaak’  (Asociación de Municipios contra la Despoblación, 2003). Toch
valt of staat het slagen van dit project met het aanbod aan werkgelegenheid.

De effecten voor Aguaviva zijn aanzienlijk. Negen families vestigden zich in 2001 in
Aguaviva en van deze negen wonen er nog drie in het dorp. In Aguaviva kwam in 2001 82%
van de immigranten uit het buitenland, op een totaal van 65 immigranten. Er was sprake van
een positief migratiesaldo van 49 personen in 2001. De bevolkingsomvang is de laatste jaren
licht gegroeid. Ook is de opbouw van de bevolking sterk veranderd. Het aantal kinderen en
het aantal volwassenen tussen 30 en 50 jaar is sterk toegenomen. De gemiddelde leeftijd van
de bevolking in 2001 was 46,3 jaar. Deze trends worden weergegeven in figuur 5.1 en 5.2.
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Figuur 5.1 Bevolkingsontwikkeling Aguaviva 1900 – 2003. Bron: IAEST, 2003.

Figuur 5.2 Bevolkingspiramide Aguaviva, 2000. Bron: IAEST, 2003.

Foto 5.1. Aguaviva: voorbeeld van een ‘herbevolkt dorp’
Geeft het bord de maximumsnelheid aan of de gemiddelde leeftijd
in het dorp na de komst van de immigranten? ©
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5.6 Visie van de bewoners op de ontvolking

De beleidsplannen die vanuit de overheid worden opgesteld, zeggen weinig over de
betrokkenheid van de burgers van de dorpen bij de beleidsvorming. Interessant is daarom om
na te gaan hoe de lokale bevolking denkt over de ‘despoblación’. OMEZYMA, de lokale
actiegroep in Bajo Aragón en Matarraña, heeft onder de bevolking interviews gehouden om te
onderzoeken in hoeverre men de ontvolking van het platteland als probleem ervaart. Er zijn
hiertoe 580 interviews gehouden in 28 gemeenten. In 22 gemeenten ervoeren de burgers de
ontvolking als de grootste bedreiging voor de sociaal-economische ontwikkeling van de
gemeente. Slechts in Alcañiz (het regionale centrum) werd de ontvolking niet als probleem
gezien. In het hieronder vermelde kader is voor een aantal dorpen van de comarca’s Bajo
Aragón en Matarraña uiteengezet welke problemen door de bewoners werden aangegeven als
meest bedreigend voor het voortbestaan van de dorpen.

Kader V.  Bron: OMEZYMA, 2003
Gemeente Problemen
Fórnoles - ‘we zijn met veel ouderen in het dorp, dit bemoeilijkt de

ontwikkeling’
- ‘er zijn te weinig mensen om het voortbestaan te garanderen’
- ‘het ontbreekt aan jonge mensen’

La Codoñera - ‘emigratie’
- ‘er zijn veel bejaarden en weinig jongeren’

Belmonte de San José - ‘we betalen hier dezelfde belastingen als in Madrid, maar wij moeten
het met veel minder voorzieningen doen’

- ‘ontvolking en vergrijzing van de bevolking’
- ‘dorpen worden door de politiek niet serieus genomen’

Torrecilla de Alcañiz - ‘onvoldoende aanbod van woningen’
- ‘onmogelijk om gekwalificeerd personeel te vinden’
- ‘veel verhuizingen naar Alcañiz’

Fuentespalda - ‘het wegtrekken van de bevolking’
- ‘kleine dorpen worden vergeten’

La Cerollera - ‘aantrekken van nieuwe bewoners’
- ‘grond ter beschikking stellen waarop huizen gebouwd kunnen

worden’
- ‘ontbreken van middelen voor jongeren in het dorp, waardoor zij niet

in het dorp blijven wonen’
Monroyo - ‘er blijft steeds minder bevolking over’

- ‘er moet meer werkgelegenheid komen voor vrouwen’
Ráfales - ‘ontvolking; gebrek aan actieve beroepsbevolking’

- ‘jongeren moeten in het dorp bijven’
- ‘jongeren moeten een degelijk salaris verdienen’

La Portellada - ‘wegtrekken van de jeugd, door slechte relatieve economische positie
van het dorp’

Lledó - ‘de dorpen hebben te weinig politieke macht door gebrek aan
bevolking’

- ‘het beleid om nieuwe bewoners te trekken heeft niet geleid tot
behoud van bevolking’

Cretas - ‘er zijn te weinig inwoners om wat voor activiteit dan ook van de
grond te tillen’

- ‘in het dorp moeten we net zoveel belasting betalen als elders, maar
we hebben minder voorzieningen’

Arens de Lledó - ‘gebrek aan inwoners’
Torre del Compte - ‘gebrek aan kinderen’

- ‘arbeidsplaatsen zijn slechts tijdelijk’
Valdeltormo - ‘gebrek aan arbeidskrachten’

- ‘dorp moet nieuwe inwoners aantrekken’
- ‘gebrek aan gekwalificeerd personeel voor seizoenswerk’
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Zoals blijkt uit kader V, wordt in veel dorpen het gebrek aan inwoners als belangrijke reden
genoemd voor het verval van de dorpen. Op de vraag of men het aantrekken van nieuwe
inwoners dan ook als dé oplossing ziet om de dorpen nieuw leven in te blazen, antwoordt men
in vrijwel alle dorpen positief. Als grootste obstakel wordt daarbij echter het gebrek aan
voldoende werkgelegenheid genoemd, gevolgd door het ontbreken van woningen. Ook vreest
men in een aantal gevallen voor moeilijkheden bij de integratie van de nieuwkomers.

Problemen in verband met werkgelegenheid die in de interviews naar voren komen zijn:
- ‘er is eenvoudigweg geen werk in het dorp’
- ‘als men niet in de landbouw wil werken, met salarissen van 20 jaar geleden, dan is er

geen enkele andere mogelijkheid’
- ‘ontbreken van werk voor jongeren en vrouwen’

Andere problemen die vaak genoemd worden, zijn:
- ‘mensen moeten zich aanpassen aan het leven in een dorp’
- ‘als mensen uit het buitenland komen moeten ze Spaans leren’
- ‘cultuurproblemen met mensen uit de stad’
- ‘taalproblemen’
- ‘bewoners van de dorpen zijn onbekend met de achtergronden van de nieuwkomers, zoals

cultuur en religie’

De lokale actiegroep OMEZYMA is mede naar aanleiding van de interviews begonnen met
het opzetten van een project, in samenwerking met onder andere de Asociación de Municipios
contra la Despoblación. Dit project moet voor nieuwe bewoners van de dorpen
werkgelegenheid garanderen en woningzekerheid bieden. Het verschil met het initiatief wat
vanuit Aguaviva is opgezet, is de regionale benadering. Werkt Aguaviva samen met andere
autonome regiós, OMEZYMA bekijkt voor elk dorp in de regio Bajo Aragón / Matarraña
specifiek de situatie, met name het aanbod van werkgelegenheid en woningen. In het project
worden, net als in Aguaviva, eisen gesteld aan de nieuwe inwoners van het platteland, echter
minder specifiek. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken of men geschikt is voor toelating.
De immigrant heeft een proeftijd van 4 maanden, waarna een definitief contract getekend
moet worden. OMEZYMA zorgt voor de begeleiding van de immigranten, in een ‘oficina de
acogida de nuevos pobladores’- een kantoor van waaruit men de immigranten met raad en
daad terzijde staat.
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5.7 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de verschillende actoren aan bod geweest die allen op hun eigen wijze
ideeën hebben over hoe de neergaande spiraal waarin plattelandsgebieden zich bevinden
doorbroken kan worden. Zowel de diverse overheden als bewoners, al dan niet in
georganiseerde vorm, zijn van mening dat de ontvolking van het platteland een bedreiging is
voor het voortbestaan van dat platteland. Het creëren van arbeidsplaatsen en de diversifisering
van de economie worden door alle partijen als belangrijkste middel genoemd om de
ontvolking tot stilstand te brengen. De beleidsmaatregelen die vanuit de regionale overheid
worden voorgesteld om deze doelen te bereiken, zijn kaderstellend en geven een denkrichting
aan. LEADER-projecten gefinancierd door de Europese Unie zijn meer praktische middelen,
die de diversifisering van de economie ten goede komen. In hoofdstuk 6 worden voorbeelden
van LEADER-projecten uitgewerkt. De op lokaal niveau uitgewerkte projecten van
herbevolking van leeggelopen dorpen zijn gestoeld op een verlangen om een situatie uit het
verleden te herstellen. De manier waarop dit gebeurt is een geforceerde manier, waarbij het
garanderen van werkgelegenheid voor immigranten een groot struikelblok is. Voor de lange
termijn is deze manier van handelen dan ook geen oplossing. Door bewoners wordt de komst
van immigranten in sommige gevallen als problematisch ervaren. Men vreest problemen
veroorzaakt door cultuurverschillen en ook ziet men de werkgelegenheid als een probleem.
Misschien moeten actoren echter accepteren dat het in plattelandsgebieden moeilijk is om
werkgelegenheid te creëren, die in staat is om bevolking vast te houden. Dit hoeft echter niet
het einde van het platteland te betekenen. Het platteland krijgt steeds meer een andere functie,
steeds meer in de richting van recreatie, toerisme en natuurontwikkeling, meer en meer
ingegeven door het ideaalbeeld van de ‘rurale idylle’ (Cloke en Milbourne, 1992; Mingay,
1989 in Huigen, 1998: 266-272). In hoofdstuk 6 wordt bekeken in welke mate het toerisme in
de comarca’s Bajo Aragón en Matarraña zich ontwikkelt.
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6 Ruraal toerisme in Matarraña: een complementaire functie
voor het platteland?

6.1 Inleiding

De aandacht voor het platteland als gebied om te recreëren groeit in Europa. De grote stad
wordt in toenemende mate als ‘vies, ongezond, vol, stressvol, gevaarlijk en onaantrekkelijk’
ervaren. Rurale gebieden daarentegen worden in toenemende mate gezien als ‘veilig, gezond,
minder stressvol voor het grootbrengen van kinderen en geschikt om vrije tijd door te
brengen’ (Ilbery, 1998). Het plattelandsleven wordt afgeschilderd als ‘ruraal idyllisch’ (Cloke
en Milbourne, 1992; Mingay, 1989 in Huigen, 1998: 266-272). Op datzelfde platteland wordt
het belang van de landbouw in de economie, ten minste in termen van werkgelegenheid,
steeds minder belangrijk. Er vindt een proces plaats van ‘productie’ naar ‘consumptie’
(Huigen, 1996; Ilbery, 1998).
In figuur 2.1 is de toenemende belangstelling voor het platteland vanuit de stad weergegeven
als ‘trek naar buiten’. Het platteland wordt als ‘natuurlijker ervaren dan de stad, en daarom
beter geschikt geacht voor recreatie dan de stad’ (Ilbery, 1998). De toegankelijkheid van
rurale gebieden is als gevolg van de groei van de mobiliteit de afgelopende decennia sterk
toegenomen. Het platteland kwam dichterbij te liggen en de interesse voor het platteland als
‘erholungsgebiet’ neemt steeds meer toe.

Ook in de Spaanse provincie Teruel is sprake van een toenemend belang van het toerisme in
de economie, hoewel op zeer kleine schaal (OECD, 2001). In dit hoofdstuk wordt gekeken
welke kansen er zijn voor het toerisme in de comarca’s Bajo Aragón en vooral Matarraña 14,
en op welke manier het toerisme bij kan dragen aan diversifisering van de economie, zoals dat
door de Europese Unie is voorgesteld. Er worden voorbeelden gegeven van enkele LEADER-
projecten in het gebied, waarin veelal getracht is de diversifisering van de agrarische
bedrijfstak en de opkomende toeristische belangstelling voor de comarca’s met elkaar te
verenigen. Er wordt als het ware geprobeerd om agro-industriële ontwikkeling en post-
productieve consumptie (Roche, 2003) met elkaar te verbinden. De trend van opkomend
toerisme wordt veelal ook door ‘neo-rurales’ aangewend om de voordelen van rust en ruimte
te combineren met een bron van inkomsten.

                                                          
14 In bijlage 1 is een kaart opgenomen van de Matarraña, waarop de toeristische attracties zijn weergegeven..
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6.2 Ruraal toerisme in Teruel

Onder ruraal toerisme verstaan we ‘alle toeristische activiteiten die in rurale gebieden
plaatsvinden, welke gerelateerd zijn aan de zoektocht naar rust, aantrekkelijk landschap,
traditionele cultuur en de vlucht van massaliteit’ (Valdés in De Pedro, 2001). Vanaf de jaren
zeventig bestaat er een toenemende belangstelling voor ruraal toerisme, gevoed door een
toenemend milieubesef en cultuurgerichtheid van de beoefenaars, die in rurale gebieden een
alternatief zoeken voor de ‘verzadiging van het conventionele toerisme’. Ruraal toerisme is
gericht op kennismaking met de natuur, tradities en gewoonten van rurale gebieden,
geschiedenis en geografie ervan en bepaalde sportieve activiteiten (De Pedro, 2001).
In 2001 is door de de OECD, de Organisation for Economic Co-operation and Development,
een studie gedaan naar de mogelijkheden voor toerisme in de provincie Teruel. Het toerisme
is er op dit moment geen grote sector. In de provincie is minder dan 20 procent van alle
toeristische accommodaties in Aragón te vinden, en slechts 15 procent van alle
overnachtingen in Aragón vinden in de provincie Teruel plaats. Slechts 0,5 procent van alle
toeristische bezoeken aan Spanje vinden in Teruel plaats. Het toerisme is echter wel aan het
groeien.

De attracties van de provincie Teruel zijn gevarieerd, vooral op gebied van het ruraal toerisme
zijn er volop mogelijkheden. Er zijn dorpen te vinden met een rijkdom aan architectonische
gebouwen, de natuurlijke omgeving is zeer geschikt voor avontuurlijk toerisme en de
agrarische achtergrond van de regio vormt een goede basis voor boerderij-gerelateerd
toerisme (OECD, 2001). Volgens de OECD is het toerisme een ‘tool’ voor ontwikkeling en
conservering, wanneer men maar steeds de duurzaamheid van ruraal toerisme onder ogen
blijft zien (OECD, 2001). In kader VI is een SWOT-analyse weergegeven, waarin de sterke
en zwakke punten van het toeristisch potentieel van Teruel tot uitdrukking worden gebracht.
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Kader VI. SWOT-analyse van het toeristisch erfgoed in de provincie Teruel.
Bron: OECD, 2001

Strenghts -     Teruel beschikt over een visueel aantrekkelijk bergachtig landschap
- In enkele gebieden is bergbeklimming mogelijk
- Er zijn grote (beschermde) natuurgebieden in o.a. de Puertos de Beceite
- Er bestaan grote gebieden met natuurlijke ecosystemen, waar voor West-Europa

unieke diersoorten voorkomen
- Er is een potentieel van architectonisch interessante gebouwen
- Vrijwel de gehele provincie is ongerept, uitgezonderd de mijnbouwgebieden
- Accommodatie en maaltijden zijn goedkoop
- Er is een overvloed aan gastronomische tradities
- Er is een groot aantal kamers beschikbaar in hotels en hostals
- Er zijn hotels en restaurants in vrijwel alle prijsklassen beschikbaar
- Het plaatsvinden van dorpsfeesten (feria’s) gedurende het hele jaar
- Er zijn verschillende LEADER-groepen aanwezig, die over geschoolde

medewerkers beschikken
Weaknesses -     Teruel is buiten Spanje vrijwel onbekend als toeristische bestemming

- Binnen Spanje heeft Teruel een slechte reputatie: afgelegen en koude winters
- Er zijn in Spanje veel concurrerende gebieden, die een betere bekendheid genieten

en op toeristisch gebied beter georganiseerd zijn
- De berggebieden zijn relatief gezien niet zeer spectaculair, in vergelijking met de

andere berggebieden die Spanje kent, zoals de Pyreneeën en de Sierra Nevada
- Architectonisch erfgoed is nauwelijks een pijler om toerisme op te bouwen
- Er is een tekort aan arbeidsmogelijkheden
- In het gebied ontbreekt het aan jonge mensen die bereid zijn te investeren

Opportunities -     Er is een groeiende markt voor authentiek, goed gepresenteerd ruraal toerisme
- Een bij het publiek onbekend gebied kan veranderen in een publiekstrekker
- Huizenprijzen liggen laag
- Er zijn veel authentieke gebouwen in het gebied beschikbaar die een nieuwe

functie kunnen krijgen, bijvoorbeeld als toeristische accommodatie
- Promotie van geregenereerde gebieden kan nieuwe bedrijven naar de streek halen
- Door middel van nieuwe technologieën (internet) kan het obstakel van de

afgelegen ligging overwonnen worden
- Er is potentieel voor ‘hiking’ en bergbeklimmen
- In het gebied kan gespecialiseerde bergbeklimming ontwikkeld worden die kan

concurreren met andere gebieden in Spanje
- Er is een sterk potentieel voor ‘rail-trail’ toerisme in Teruel. Verlaten spoorlijnen

zijn reeds in kaart gebracht en worden veranderd in off-road fiets-, ruiter- en
wandelpaden.

- De agrarische productie van streekproducten is een groeisector
Threats -     Gebrek aan jonge ondernemers die nieuwe bedrijven willen opstarten

- Andere gebieden zijn misschien sneller met de marketing van hun gebied op de
toeristische markt

- Er kan een overvloed aan ruraal toeristische initiatieven in Teruel ontstaan
- Men kan falen in het streven om de beeldvorming van Teruel te verbeteren

Er zijn voldoende sterke punten en mogelijkheden om in Teruel het rurale toerisme uit te
breiden. In de volgende paragraaf worden enkele punten uit de SWOT-analyse die relevant
zijn voor de regio Matarraña uitgelicht.
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6.3 De SWOT-analyse toegepast op de comarca Matarraña

In de SWOT-analyse wordt als sterk punt het aanbod van kamers in hotels en hostals
genoemd. In tabel 6A is het aanbod van accommodatie in de comarca’s Bajo Aragón (ter
vergelijking) en Matarraña weergegeven, voor de jaren 2000 en 2003.

Tabel 6A. Groei van het aanbod van toeristische accommodatie in Bajo Aragón en
Matarraña, 2003 t.o.v. 2000. Bron: IAEST, 2003.

Hotels, hostals en
overeenkomstig

‘Viviendas de
Turismo Rural'

Campings Toeristische
appartementen

Etablisse-
menten

Kamers Etablisse
menten

Plaatsen Etablisse-
menten

Plaatsen Etablisse-
Menten

Plaatsen

2000

BAJO
ARAGÓN

17 343 9 68 1 297 0 0

MATARRAÑA 14 150 33 218 0 0 5 78

2003

BAJO
ARAGÓN

17 362 9 68 1 297 1 21

MATARRAÑA 17 178 35 224 1 156 8 94

Deze tabel laat een groei zien van het aantal kamers in hotels en hostals en eveneens een groei
van het aantal ‘viviendas de turismo rural’. In Fuentespalda in de Matarraña is een camping
geopend met 156 plaatsen. In 2005 zal het aantal campingplaatsen verder stijgen, door de
komst van een nieuwe camping in La Fresneda (zie kader VII).
Ook zit er een groei in het aantal toeristische appartementen en beschikbare plaatsen in
‘viviendas de turismo rural’ (vergelijkbaar met de Franse ‘Gîtes Rureaux’, maar zonder
keurmerk). De stelling van de OECD dat het toerisme in de provincie Teruel een groeisector
is gaat, gemeten in etablissementen en beschikbare plaatsen, zeker op voor de comarca
Matarraña, zo blijkt uit bovenstaande cijfers.

Een ander punt dat toeristisch gezien sterk is, zo blijkt uit de SWOT-analyse in paragraaf 6.2,
is de aanwezigheid van een gastronomische traditie in de regio. De regionale keuken wordt
gekenmerkt door eenvoud en hoge kwaliteit van de ingrediënten. Er bestaan in Bajo Aragón
en Matarraña verschillende keurmerken, zoals ‘Denominación de Origen’ en ‘Aragón Calidad
Alimentaria’. Voorbeelden hiervan zijn de Jamón de Teruel (ham), Ternasco de Aragón
(schapenbout), Extra Virgen Aceite de Oliva del Bajo Aragón (olijfolie) en de Melocotón de
Calanda (perziken).
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De comarca Matarraña beschikt naast de eerder genoemde kenmerken ook over een
belangrijk historisch erfgoed, in de vorm architectonisch interessante gebouwen.
Verschillende dorpen zijn als beschermd dorpsgezicht aangewezen. Aanwezige bouwstijlen
zijn onder andere de gotische stijl, bijvoorbeeld in het kasteel van Valderrobres (foto 6.2) De
renaissancistische stijl is vertegenwoordigd in onder andere de kerk van Cretas. Barokke
kerken staan onder meer in Beceite en Peñarroya de Tastavins (OECD, 2001). La Fresneda
(foto 6.3), Ráfales en Beceite zijn eveneens cultureel en historisch interessant.

Foto 6.1 en 6.2. Valderrobres. Beschermd
dorpsgezicht (links) en kasteel (boven) ©

Foto 6.3 Luchtfoto van
La Fresneda. Duidelijk
zichtbaar is de compacte
structuur van het dorp,
met het lege platteland
eromheen

Bron: A. Deketelaere,
www.lafresnedaweb.com
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Ook zijn er grote, beschermde natuurgebieden, zoals de Puertos de Beceite, waar actief
toerisme zoals hiking en rotsklimmen beoefend kan worden. Zie foto’s 6.4 t/m 6.6.

Foto’s 6.4, 6.5 en 6.6
Natuurschoon en
actief toerisme in de
Puertos de Beceite ©
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6.4 Voorbeelden van toeristische ontwikkelingen in de Matarraña: de aanwending
van LEADER-gelden*

In de Matarraña zijn verschillende projecten tot stand gekomen, die met behulp van
LEADER-gelden zijn gefinancierd en gecoördineerd door de lokale actiegroep OMEZYMA.
Een groot deel van de onderstaande projecten heeft een financiële bijdrage ontvangen van de
Europese Unie.

Een voorbeeld van een project dat zich richt op de markt voor authentieke
kwaliteitsvoedselproducten is de komst van een ‘Centro de interpretación del porcino’ in de
gemeente Peñarroya de Tastavins. Dit centrum richt zich op een ‘kennismaking met het
varken’ en de ‘jamón de Teruel’ wordt er gepromoot. Het heeft werkgelegenheid gecreëerd en
is voor toeristen interessant, gezien de winkel waar ham gekocht kan worden en er is een
permanente expositie over de streek. De promotie van streekproducten is toeristisch gezien
interessant. In Torre de Arcas heeft men een oude broodbakoven in ere hersteld en in Ráfales
bevindt zich het Museo del Aceite Molí de L’Hereu, waar toeristen meer te weten kunnen
komen over het productieproces van olijfolie. Boeren hebben zich verenigd in een Asociación
om de ecologische agrarische productie een impuls te geven. Hiermee wordt ingespeeld op de
trend van ‘toenemend milieubewustzijn van de rurale toerist’ (De Pedro, 2001). In aansluiting
hierop is in Ráfales een coöperatieve fabriek voor homeopathische en ‘aromatische’ opgezet,
die zich bezighoudt met de verbouw van de benodigde medicinale planten (soms op
marginale, erosiegevoelige gronden), de productie en de verkoop ervan.

Een voorbeeld van een etablissement waar de gastronomie hoog in het vaandel staat is het
hotel La Torre del Visco. Het betreft hier een oude masía (boerderij met landgoed) van 80
hectare uit de 15e eeuw in het buitengebied van Fuentespalda, dat verbouwd is tot luxueus
hotel. Het gaat hier om ‘turismo de calidad’ (kwaliteitstoerisme), gericht op het hogere
marktsegment. De Engelse eigenaar heeft de masía om weten te toveren in een oase van rust.
Het hotel is uitermate geschikt voor bezoekers die willen onthaasten. De rurale toerist van nu
zoek immers ‘de rust van het platteland, de ruraliteit, het traditionele, maar eist comfort’
(Cánoves, 2003). Het hotel beschikt niet over televisie, wel over een uitgebreide bibliotheek
en een telescoop. Verder worden er mountainbikes verhuurd. Ook beschikt het over
conferentiezalen, inspelend op de groeiende behoefte aan de vergaderen in kleine groepen in
een rustige omgeving. Het hotel heeft vanuit de nationale en internationale pers veel lovende
kritieken gekregen. Het hotel beschikt over een eigen tuin, die ecologisch wordt onderhouden.
In het restaurant worden de zelf verbouwde producten in de gerechten verwerkt.

Foto 6.7. Hotel La
Torre del Visco is
gelegen aan de rivier
de Tastavíns

Bron:
www.relaischateaux.com
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Een ander voorbeeld waarin vele aspecten uit de SWOT-analyse verenigd worden, is de
komst van het hotel La Parada del Compte. In Torre del Compte is een oud spoorwegstation
gerestaureerd en omgebouwd tot een hotel in de hogere klasse. Men speelt hiermee in op de
toenemende belangstelling voor ‘rust en ruimte’ vanuit de stad. 15.Het hotel ligt langs de
buitendienstgestelde spoorverbinding Val de Zafán, die vanuit La Puebla de Híjar via Alcañiz
richting de Middellandse Zee liep. Het is het eerste voorbeeld van rehabilitatie van een oud
station in Spanje, dat voor toeristische doeleinden gebruikt wordt. Het hotel beschikt over 9
kamers, die in de inrichting refereren aan elk een ander Spaans spoorwegstation. Het hotel is
gelegen aan een ‘Via Verde’. De bedding van de oude spoorlijn ligt er nog en zal in de
toekomst worden gebruikt als off-road fiets-, wandel- en ruiterpad.

Foto 6.8. Hotel La Parada del Compte is gevestigd in een verlaten spoorwegstation
Bron: www.hotelparadadelcompte.com

Het hotel La Parada del Compte valt onder een netwerk van ‘aantrekkelijke overnachtings-
mogelijkheden’, opgesteld door OMEZYMA. Er is een keurmerk (‘Alojamientos con
Encanto’) verleend aan nieuwe logies die nieuwe toeristische infrastructuur hebben
gerealiseerd. Onder dit netwerk vallen onder andere enkele middeleeuwse masías (Torre del
Visco), landbouwbedrijven, verschillende graan- en oliemolens, oude papierfabrieken, een
klooster uit de 17e eeuw en een oud station (La Parada del Compte). De eigenaren van de
projecten hebben vaak banden met de landbouwsector, waardoor comfort gecombineerd kan
worden met de lokale gastronomie. Het is bekend dat de markt voor ruraal toerisme openstaat
voor authentieke kwaliteitsvoedselproducten. Ook is er ervaring met succesvolle restaurants
in afgelegen gebieden elders in Europa, die door hun uitstekende keuken veel gasten trekken.
Gastronomisch toerisme past eveneens in de wens om Teruel van een beter imago te voorzien
(OECD, 2001).

                                                          
*Alle voorbeelden die in deze paragraaf gegeven worden van projecten die met behulp van LEADER-gelden zijn
gefinancierd zijn afkomstig van de website van de EU:
http://europa.eu.int/comm/archives/leader2/action_innovante_result.cfm?selected_lang=en&id_territoire=1073&
contact=yes
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6.5 Voornaamste herkomstgebieden van de toeristen in de Matarraña

De groei van het toeristische aanbod in de Matarraña geeft aanleiding tot een analyse van de
herkomst van de toeristen. Gezien de trend dat steeds meer stedelingen de rurale gebieden
gebruiken voor de besteding van vrije tijd (Butler in Ilbery, 1998) ligt het voor de hand, dat de
toeristen in Matarraña uit de stad afkomstig zijn. Callizo Soneiro heeft in 1993 en 1994
interviews gehouden onder toeristen in de Matarraña, en kwam tot een aantal interessante
conclusies. Ondanks de gedateerdheid van de waarnemingen, kunnen er toch enkele algemene
uitspraken aan worden verbonden. Er blijkt een verband te zijn tussen de migratie vanuit de
jaren rond 1960 naar de industriële kernen van Spanje en het huidige toerisme:

- het grootste gedeelte van de toeristen heeft banden met de regio vanuit het verleden. Het
betreft hier emigranten en familieleden van deze emigranten.

- het overige gedeelte van de toeristen heeft geen banden vanuit het verleden. Men reist
vaak in familieverband, met een gemiddelde leeftijd tussen 30-44 jaar, of als jongere
tussen 15-29 jaar.

In 1994 was 93,8 procent van alle toeristen (58.465 personen) afkomstig uit Spanje,
voornamelijk uit de gebieden rond de Ebro en de noordelijke helft van de Mediterrane
kuststreek. 61,8 procent van de toeristen is afkomstig uit de provincie Barcelona. Dit hoge
aantal wordt veroorzaakt door de ‘linkages’ die de comarca sinds de jaren 1960-1970 heeft
met het in die tijd snel industrialiserende Barcelona (Callizo, 1996). Zoals we in hoofdstuk 4
zagen, was Barcelona voor de provincie Teruel een belangrijk attractiegebied ten tijde van de
rurale exodus. Veel emigranten van toen hebben nog een woning in Matarraña of hebben er
familie wonen. Na Barcelona volgen Zaragoza en Tarragona, met respectievelijk 9,0 en 7,1
procent van alle bezoekers. In dit geval geldt de relatieve nabijheid als belangrijke reden voor
bezoek. Callizo verwacht een toename van het aantal bezoekers uit het buitenland. De
verwachting is dat deze zich t.o.v. 1993-94 reeds gemanifesteerd heeft, gezien de toegenomen
belangstelling van ‘neo-rurales’ uit heel Europa (zie paragraaf 6.5).

Kenmerken van de bezoekers

Het feit dat het rurale toerisme in de Matarraña zich heden vooral richt op de comfortgerichte
toerist uit het hogere marktsegment, doet de vraag rijzen wat voor cliëntele de Matarraña
aantrekt. Callizo heeft ook hier onderzoek naar gedaan. Wederom moet vermeld worden dat
de data in 1993-94 zijn verzameld. We kunnen ook hier echter een indruk verkrijgen van het
toeristische publiek. In 1993-94 blijkt 36,6% van de bezoekers te vallen in de categorie
‘gepensioneerd, huisvrouw, student, werkloos.’ 30% zijn ‘werknemers’, 18,6% ‘ambtenaren’,
11,4% heeft een vrij beroep (ingenieur, econoom, tandarts, fotograaf, architect, etc.).

Hoe de verdeling in 2004 is zal nieuw onderzoek moeten uitwijzen. Te verwachten is echter,
dat de beroepengroepen met een relatief hoog inkomen zijn gestegen, gezien de toeristische
activiteiten die zich op dit niveau hebben ontwikkeld.
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6.6 De komst van ‘neo-rurales’ in de Matarraña

‘Neo-rurales’ zijn nieuwe bewoners van rurale gebieden, die op vrijwillige basis een nieuw
bestaan opbouwen, aangetrokken door de rust en ruimte van het platteland, de schoonheid van
het landschap, de stilte. Vaak zijn zij afkomstig uit stedelijke gebieden, uit Spanje, maar in het
overgrote deel van de gevallen uit andere landen van de Europese Unie, zoals Engeland,
Duitsland, Nederland en Zweden, waar men genoeg heeft van de toenemende
(lucht)vervuiling, verkeersopstoppingen, dure grondpijzen en gebrek aan betaalbare woningen
(De Pedro, 2001). Er zijn verschillende typen neo-rurales te onderscheiden:

- Jonge echtparen of jonge koppels met een gemiddeld / laag inkomen, die een gezin willen
stichten en de stad verlaten vanwege de dure woningen en hoge huren.

- Oudere, gepensioneerde echtparen die de drukte van de stad achter zich laten
- Gepensioneerden die terugkeren naar hun geboortegrond
- Personen die een radicale omslag in hun manier van leven willen. (Hobby)boeren,

kunstenaars, schilders of vrije zelfstandigen die een rustiger en natuurlijker omgeving
nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep, installeren zich in afgelegen rurale
gebieden (De Pedro, 2001)

OMEZYMA (2003) en Carbonell (2003) voegen hier aan toe:

- Personen afkomstig uit de Eurpese Unie die bereid zijn te investeren in rurale gebieden
- Mensen die op zoek gaan naar een welzijn dat zij alleen denken te vinden in rurale

gebieden, en die hun werk willen behouden, o.a. mogelijk gemaakt door nieuwe
technologiën.

In de Matarraña, en met name in de regio rond Valderrobres, zijn veel ‘neo-rurales’ van deze
laatste groep te vinden. In Valderrobres wonen bijvoorbeeld verschillende Engelse families,
op zelf gerestaureerde finca’s 16. In Cretas wordt een bodega waar kwaliteitswijn gemaakt
wordt, gerund door een gepensioneerd echtpaar uit Zwitserland, die werk verschaft aan vier
vrouwen uit de omgeving en aan een vinoloog (Aguilar, 2003). Eveneens in de omgeving van
Valderrobres hebben Joris en Moniek van Rossum, afkomstig uit Nederland, een finca
gekocht en doen hier als hobby aan ecologische landbouw. Beiden zijn werkzaam in het hotel
‘Torre del Visco’ in Fuentespalda, dat gerund wordt door Engelsen. ‘In een later stadium
willen we misschien iets met ruraal toerisme gaan doen. Maar dat heeft geen hoge prioriteit’
(Van Rossum, 2003)

Een ander initiatief van ‘Nederlanders op zoek naar rust en ruimte’ is dat van Jet Knijn en
Joost Leeuwenberg. Zie kader VII.

                                                          
16 Een finca is een landgoed op het platteland
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Foto VII-1. Jet Knijn en
Joost Leeuwenberg op hun
finca in La Fresneda ©
Teruel

Foto VII-3. Plek waar de camping
moet komen ©

Foto VII-2. Het uitzicht
vanaf de camping ©

Kader VII. ‘Neo-rurales’ in La Fresneda

Jet Knijn en Joost Leeuwenberg besloten in 2001 om het drukke
Nederland de rug toe te keren en op het Spaanse platteland te gaan
wonen. Het werd La Fresneda, in de comarca Matarraña. ‘Ons
besluit om uit Nederland te vertrekken was goed overwogen’, zo
vertellen ze op een zonnige dag in oktober 2003, onder het genot
van een (Nederlandse) stroopwafel in hun zelfverbouwde woning
op hun finca. ‘We wilden weg uit Nederland vanwege de drukte en
zijn toen in Spanje gaan kijken. We wilden een camping beginnen
in een gebied wat nog ongerept is, maar toch goed bereikbaar. Met
de kaart van Spanje op tafel zijn we toen in de Matarraña
terechtgekomen. In La Fresneda vonden we een finca, die te koop
stond. In de zomer van 2001 hebben we de finca gekocht en eind
februari 2002 zijn we hierheen verhuisd’, vertelt Joost. De finca is
prachtig gelegen, op een flauwe helling, tegen een rotswand en is 8
hectare groot. Het uitzicht reikt tot ver in het grensgebied met de
provincies Tarragona en Castellón. De woning op de finca is
gerestaureerd, en als tijdelijke woning in gebruik genomen. Joost is
bezig met de bouw van een nieuwe woning, dichtbij de te realiseren

camping. ‘We zijn van plan om
een kleinschalige  camping
realiseren voor gasten die veel
prijs stellen op rust en ruimte en van de natuur houden,’ zo zegt
Jet. ‘Gedurende de voorbereidingen bleek dat we in aanmerking
kwamen voor een bijdrage uit het LEADER-fonds. We zijn
momenteel nog aan het bouwen, maar het ligt in de bedoeling om
in Semana Santa van 2005 de camping voor het eerst open te
stellen. De camping zal bestaan uit 26 plaatsen. We hebben in
februari bomen geplant om schaduw te creëren. Van de 6000
vierkante meter die op de camping beschikbaar is, wordt de helft
ingericht voor tenten. De rest is bestemd voor caravans.’ Dat er
nog druk gebouwd wordt op de finca is goed zichtbaar. Er moet
een receptie met bar gebouwd worden voor de campinggasten.
‘We zijn van plan om alles zoveel mogelijk in evenwicht te laten
zijn met de natuur. De bar en receptie mogen niet verstorend zijn
in het landschap’ aldus Jet. ‘Joost heeft zelf alle voorzieningen
aangelegd. Er was geen electriciteit, telefoon en waterleiding toen
wij hier kwamen.
Water hebben we
een tijd bij de

brandweer in het dorp vandaan gehaald. Electriciteit en
telefoon zijn vanuit een schuur op een naburig terrein
aangelegd. Er komt heel wat bij kijken bij de aanleg van
de camping, maar als alles straks klaar is hopen we een
aantrekkelijke vakantiebestemming te hebben
gerealiseerd’. De burgemeester van het dorp was in
ieder geval blij met de komst van de Nederlanders, zeker
toen bekend werd dat er een baby op komst was. De
geboorte van de baby was de eerste geboorte in drie jaar
tijd. Met de komst van de Nederlandse ‘neo-rurales’
slaat het dorp twee vliegen in één klap: de lagere school van het dorp is verzekerd van haar
voortbestaan én  het toeristisch aanbod wordt aantrekkelijker gemaakt.
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Het grote verschil tussen de zogenaamde ‘neo-rurales’ en de immigranten die zich in
Aguaviva hebben gevestigd (hoofdstuk 5) zit hem in de vrijwilligheid van de komst van de
‘neo-rurales’. Men komt naar het platteland vanuit een overtuiging dat het leven op het
platteland beter is dan in de stad. Neo-rurales zijn vaker bereid investeringen te doen op het
gebied van bijvoorbeeld ruraal toerisme dan immigranten die puur vanuit economische
redenen naar het platteland trekken. De vrijwilligheid waarmee dit gebeurd, kan leiden tot
nieuwe functies voor het platteland. Als het een beetje meezit, levert dit ook voor de lokale
bevolking werkgelegenheid op. De ‘rurale idylle’ is de drijvende kracht achter de
economische impuls. Een ander effect van de vrijwilligheid waarmee men naar het platteland
komt, is de verscheidenheid aan immigranten die in de leeglopende gebieden komen wonen.
Door middel van nieuwe technologieën zoals internet kunnen ook academisch geschoolden
(die immers uitgesloten waren van immigratie in het geval van Aguaviva) die op zoek zijn
naar rust en ruimte hun werk blijven uitoefenen (denk aan schrijvers, technisch tekenaars,
e.d.). In het gunstigste geval levert dit een positieve bijdrage aan de lokale werkgelegenheid.

6.7 Conclusie

Het toerisme is een relatief belangrijke groeisector in de Matarraña. De provincie heeft voor
toeristen dan ook voldoende potentieel. De LEADER-initiatieven waarvan enkele
voorbeelden aan de orde zijn geweest hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de
diversifisering van de economie. In sommige gevallen is zelfs werkgelegenheid gecreëerd. Er
zijn kansen die een verder toeristische ontwikkeling in het vooruitzicht stellen. Vanuit
stedelijke gebieden zal de vraag naar ruraal toerisme de komende jaren alleen maar toenemen.
Het toerisme kan naast de landbouwsector (die een belangrijk onderdeel van het BNP zal
blijven vervullen) een complementaire functie worden voor het platteland. Er moet echter wel
rekening gehouden worden met de ‘breekbaarheid’ van het platteland (Cánoves, 2003). Ruraal
toerisme moet duurzaam zijn (OECD, 2001) waardoor de ‘eigenaardigheden en authenticiteit
van het rurale toerisme gewaarborgd blijven’ (Cánoves, 2003). Ook kleven er nadelen aan
ruraal toerisme, zoals seizoensgebondenheid en schommelingen van inkomsten in de agro-
alimentaire sector. Er zijn echter voldoende mogelijkheden om in gebieden met een
bijzondere landschappelijke of culturele waarde ruraal-toeristische arrangementen te
ontwikkelen. De agro-alimentaire sector kán hiervoor een goede pijler vormen. Er is immers
een groeiende belangstelling voor duurzame, traditionele en ecologische rurale producten
(Bramwell, 1994; Denman, 1994 in Butler, 1998). Promotie van de Matarraña kan uitstekend
gebeuren met behulp van de vele ‘Denominaciones de Origen’ – de streekproducten van het
gebied. De ‘neo-rurales’, mét of zonder historische banden met de Matarraña, kunnen hierin
een belangrijke rol spelen. De LEADER-initiatieven van de Europese Unie hebben reeds laten
zien op welke wijze er diversifisering van de economie plaats kan vinden. Investeringen
hebben gedurende de LEADER II – periode (1994-1999) plaatsgevonden over een breder
scala van sectoren dan voorheen (Ruiz Budría et al., 2000). Vinden deze investeringen ook in
de toekomst doorgang, dan zal de Matarraña, wat een aantrekkelijke streek is, de komende
jaren steeds meer in de belangstelling van de ruraalgerichte toerist komen te staan.
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7. Conclusie

In deze scriptie is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag in welke mate er sprake is
van bevolkingsleegloop in de Spaanse regio Aragón en in hoeverre dit als probleem moet
worden beschouwd.

7.1 Bevolkingsleegloop in Aragón

Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 4 is er in Aragón sprake geweest van een zeer sterke
bevolkingsleegloop van de plattelandsgebieden. Deze bevolkingsleegloop heeft zich
voorgedaan als gevolg van een algemene trend die op het Europese platteland gaande is,
namelijk de functieverandering van het platteland. De agrarische productiefunctie maakt meer
en meer plaats voor functies die aan consumptie van het platteland gerelateerd zijn, zoals
wonen en toerisme. Ook in Spanje is het platteland aan veranderingen onderhevig. Vanaf het
einde van de negentiende eeuw begint in Spanje een migratieproces.  Deze migratie van het
platteland naar stedelijke gebieden is het resultaat van een samenspel van push- en
pullfactoren. De werkgelegenheid in de opkomende industrie trok werknemers naar de stad,
een proces dat werd versterkt door een crisis in de werkgelegenheid in de landbouw. Dit
proces is gedurende de gehele twintigste eeuw doorgegaan, met een piek in de jaren rond
1960, wanneer er in de overgrote meerderheid van de plattelandsgebieden sprake is van een
rurale exodus.
Specifiek heeft de rurale exodus binnen Aragón geleid tot een tweetal zaken. Ten eerste vindt
er een proces van bevolkingsconcentratie plaats. De bevolking van Aragón concentreert zich
in de loop der jaren steeds meer in een beperkt aantal regionale kernen zoals Zaragoza,
Huesca, Alcañiz en Teruel, waardoor een grote scheefheid ontstaat in de bevolkingsdichtheid
van Aragón. Het aantal gemeenten met een bevolkingsdichtheid van minder dan 10 inwoners
per vierkante kilometer neemt drastisch toe, terwijl de dichtheid in de grotere kernen stijgt.
Ten tweede is de migratie naar de stedelijke gebieden selectief van aard, wat leidt tot een
scheefheid in de bevolkingsopbouw tussen rurale gebieden en stedelijke gebieden. De
bevolking in de plattelandsgebieden is vergrijsd, omdat de jongeren naar elders zijn
vertrokken. In de steden daarentegen is de bevolking jonger, hoewel ook hier de leeftijdsgroep
van 0-19 jaar zeer klein is. Op het platteland heeft het ontbreken van deze groep de grootste
impact. Bij ontbreken van voldoende natuurlijke aanwas, en een proces van migratie naar
elders, zal de bevolking steeds verder afnemen.

7.2 De balans: ontvolking van het platteland, een probleem?

Het feit dat verschillende actoren proberen met een reeks van maatregelen de negatieve
spiraal waarin het platteland zich bevindt te doorbreken, laat zien dat de bevolkingsleegloop
als probleem wordt beschouwd, waaraan wat gedaan dient te worden.

De maatregelen die ondernomen worden, zijn er echter op gericht om een evenwicht te
herstellen van een eerdere situatie. De vraag is of het niet beter is om het ontvolkingsproces
als zodanig te accepteren. De ontvolking kan alleen dan begrepen worden wanneer zij
geplaatst wordt in de juiste context: die van functieverandering van het platteland. De
landbouwgerelateerde werkgelegenheid, van oudsher zeer verbonden met het platteland, is
afgenomen, waardoor de bevolking in grote getale naar elders is getrokken, vanwege het
ontbreken van economische en sociale ontplooiingsmogelijkheden in de dorpen.
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Toch probeert men de bevolkingstoestand uit het verleden te herstellen, bijvoorbeeld door het
werven van ‘contract-immigranten’, waardoor de bevolkingsstructuur van vergrijsde dorpen
weer op die van vroeger gaat lijken. Bijkomende problemen zijn het creëren van voldoende
werkgelegenheid en mogelijke conflicten tussen ‘locals’ en ‘non-locals’. Het lijkt beter om de
vrijwillige migratie naar de plattelandsgebieden zijn gang te laten gaan. De ‘neo-rurales’ die
op deze manier naar de rurale gebieden komen, zijn bereid investeringen te doen in het
gebied, bijvoorbeeld op het terrein van ruraal toerisme. Dit kán leiden tot nieuwe
ontplooiingsmogelijkheden voor het platteland. Veel werkgelegenheid zal dit ruraal toerisme
echter niet opleveren. De ‘cyclic nature of rural decline’, de trend van concentratie en
ontwrichting van de bevolking,  zal ook in de toekomst doorgaan. Wellicht zal deze trend in
enige mate afgeremd worden door de komst van ‘neo-rurales’. Natuurontwikkeling, ruraal
toerisme en recreatie kunnen het platteland een nieuwe functie geven. De productie van
agrarische producten, wat nog relatief belangrijk is op het Spaanse platteland, kan prima
gecombineerd worden met ‘consumptieve’ functies als ruraal toerisme. Er moet dan gedacht
worden aan promotie van streekproducten en ‘kamperen bij de boer’. Initiatieven in de
Matarraña hebben laten zien dat er voldoende mogelijkheden zijn. LEADER-gelden kunnen
een bijdrage leveren aan de diversifisering van de economie. Het Spaanse platteland leent
zich, ondanks het feit dat er ook nadelen kleven aan deze vorm van recreatie, uitstekend voor
ruraal toerisme in vele vormen. Het beleid van de overheid dient dan ook gericht te zijn op het
versterken van de toeristisch-recreatieve potenties van rurale regio’s.

Dat het Spaanse platteland ook in de toekomst zal veranderen staat vast. Er zullen
ongetwijfeld spookdorpen ontstaan, in gebieden die vanwege hun eigenschappen moeilijk van
het rurale toerisme kunnen profiteren. De verschillen tussen stad en platteland zullen groter
worden. Maar is dit erg? Is de drukbezette stadsbewoner niet steeds meer op zoek naar
ongerepte natuur? Nieuwe functies bieden voldoende perspectief om ook in de toekomst een
levendig platteland te kunnen garanderen, al zal deze levendigheid een andere zijn dan dat we
tot nu toe gewend waren.
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