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Tijd om beter en vaker 
naar elkaar te luisteren

De kloof: bestaat die?

Ja, zegt een meerderheid van de Ne-
derlanders. Bijna 60 procent zegt een 
kloof te ervaren tussen stad en platte-
land. Die tussen de Randstad en de 
rest van Nederland wordt net zo vaak 
gevoeld. Vooral in het zuiden en oos-
ten van het land zijn de uitkomsten 
hoger dan in het westen. Bij de boeren 
liggen de percentages nog veel hoger. 
Van hen ervaart meer dan 85 procent 
diepe geografische verschillen.

Ook tussen politiek en burgers, 
specifiek die op het platteland, gaapt 
een diep gat, vinden de responden-
ten. Ruim 70 procent van de burgers 
zegt dit te ervaren. Bij de boeren leeft 
het gevoel nog veel sterker.

Er werken rond de 171.000 mensen 
in agrarische beroepen, op een be-
roepsbevolking van 9,2 miljoen. 
Ten opzichte van wie ervaren we 
die gevoelsmatige verschillen in het 
bijzonder? Boeren ervaren ze nogal 
vaak, zo blijkt, en wel richting politici 
(84 procent), de Randstad (61 pro-
cent), stadsmensen (56 procent), jour-
nalisten (55 procent) en wetenschap-
pers (35 procent). Bij de gemiddelde 
Nederlander liggen die percentages 
meestal veel lager. Al springen politici 
eruit en zegt een op de vijf een kloof te 
ervaren met boeren.

UITGEBREIDE PEILING ONDER TWEEDUIZEND BURGERS EN BOERENVERDEELDHEID

 Samen met agrarisch weekblad Nieuwe Oogst deed deze krant 
onderzoek onder een grote groep Nederlanders én boeren.  Wat velen 
al voelen, blijkt waar: Nederland kampt met een diepe verdeeldheid 
tussen stedelingen, plattelanders en de politiek. Vooral boeren lijken zich 
af te keren van andere groepen in de samenleving. 

Noelle Aarts 
is hoogleraar 
socio-ecologi-
sche interactie 
aan de Radboud 
Universiteit in 
Nijmegen en ge-
specialiseerd in 
gesprekken tus-
sen andersden-
kenden. We vroe-
gen haar naar de 
resultaten te kij-
ken (Aarts was 
verder niet be-
trokken bij het 
onderzoek). Wat 
valt haar op?

Noelle Aarts: ,,Ja, het zijn hoge per-
centages. Maar ik denk ook: als er 
maar vaak genoeg geroepen wordt 
dat er een kloof is, dan geven mensen 
dat ook eerder aan, zo werkt dat wel. 
Als je naar de andere resultaten kijkt 
(daarover verderop meer, red.), zie je 
dat veel boeren en burgers over veel 
dingen hetzelfde denken. Dus is er 
dan een grote kloof tussen stad en 
platteland? Je ziet wel dat de ant-
woorden van mensen in het zuiden 
en oosten wat meer overeenkomen 
met die van boeren dan in het wes-
ten. Dat lijkt ook logisch: in het zui-
den en oosten zijn meer boeren. Je 

hebt daar eerder een boer in je fami-
lie of kennissenkring.”

,,Dat de percentages bij boeren 
meestal hoger zijn, is niet verwon-
derlijk. Zij worden de laatste jaren 
veel directer geraakt in hun bestaans-
zekerheid dan veel andere Nederlan-
ders. Als je geraakt wordt, kom je in 
opstand. Als Amsterdammers ge-
voelsmatig bedreigd worden in hun 
voortbestaan, doen ze dat ook.”

Wat vinden we van elkaar 
(en van onszelf)?

We vroegen burgers en boeren om 
aan te geven welke eigenschappen ze 
van toepassing vinden op stadsbewo-
ners, en welke op boeren. Ook hier 
zijn de uitkomsten opvallend. Samen-
gevat: de burger vindt de boer vooral 
een harde werker en nuchter. Bijna de 
helft van de Nederlanders beschouwt 
de boer als diervriendelijk.

Ook noemt bijna de helft de boer 
‘belangrijk’. Wat verbaast: slechts een 
ruim kwart van de boeren heeft ook 
zo’n hoge pet van zichzelf op. Boeren 
vinden zichzelf wel harde werkers 
(85 procent), nuchter (79 procent), 
diervriendelijk (64 procent) en ver-
nieuwend (47 procent).

Als we kijken naar hoe de boer de 
stadsbewoner ziet, valt meteen op 
dat slechts 2 procent van de boeren 
de stadsbewoners als harde werkers 
of als nuchter beschouwt. Veel meer 
vinden de boeren mensen uit de stad 
wereldvreemd (40 procent) en direct 
(24 procent). Zo’n 50 procent van de 
Nederlanders vindt stadsbewoners 

ook direct. Een derde denkt dat 
stadsbewoners hoogopgeleid zijn.

Bijna tweederde van de boeren 
voelt zich niet gezien of gehoord. 
Bij de burgers is dit ruim een derde. 
Ook hebben veel boeren niet het 
gevoel ‘ertoe te doen’. Slechts ruim 
een kwart heeft dat idee. Bij burgers 
is dat bijna de helft.

Aarts: ,,Dat boeren denken dat ze er 
niet toe doen, vind ik niet verwon-
derlijk. Ze staan weliswaar in het 
brandpunt van de belangstelling, 
maar meestal niet heel positief. Ze 
voelen zich weggezet als milieu-
haters, natuurvernielers, als onge-
wenst. Dat doet natuurlijk iets met 
je zelfvertrouwen.”

Rond welke onderwerpen 
wordt een kloof gevoeld?

Veruit de meesten van ons hebben er 
nog nooit een in het wild gezien: de 
wolf. En toch zegt 69 procent van de 
boeren rond dit dier een kloof tussen 
Nederlanders te voelen. Bij de bur-
gers is dit nog geen kwart, een enorm 
verschil.

De boer – wie zal het verbazen – 
voelt rond veel onderwerpen meer 
afstand tussen bevolkingsgroepen 
dan de gemiddelde Nederlander. Dat 
is onder meer zo bij klimaatverande-
ring, stikstof, het eten van vlees, en 
natuurbescherming. De burger voelt 
rond slechts twee onderwerpen va-
ker een kloof dan de boer: de ener-
gieprijzen en immigratie.

Aarts: ,,De wolf is een van de grote 
kloofonderwerpen voor boeren, het 
is een soort symbool geworden voor 
de strijd om de beschikbare ruimte. 
De wolf is iets dat ‘Brussel’ wil, de 
natuurliefhebber, maar de boer niet."

,,Aan deze uitkomsten kun je nog-
maals zien dat verschillen veel meer 
gevoeld worden als het te maken 
heeft met je bestaanszekerheid. 
Boeren worden direct bedreigd door 
stikstof- en klimaatbeleid, gewone 
burgers veel minder. Die hebben dan 
weer te maken met de energieprijzen 
en immigratie. Daarom vind ik de 
geschetste tegenstelling tussen stad 
en platteland soms vals. 
Het gaat veel meer over: 
waar heb je last van?”
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Hoe zit het met ons 
vertrouwen?

Om positief te beginnen: hoe dich-
terbij een politieke laag zich bevindt, 
hoe meer boeren en burgers die ver-
trouwen. De gemeente wordt nog 
redelijk vertrouwd. De provincie 
krijgt van burgers ook het voordeel 
van de twijfel, maar van boeren al 
niet meer. Zo’n 55 procent zegt de 
provincie niet te vertrouwen, slechts 
13 procent doet dat wel.

Als we kijken naar het vertrouwen 
in de landelijke politiek, is het huilen 
met de pet op. Nog geen 6 procent 
van de boeren vertrouwt ‘Den Haag’, 
83 procent doet dat niet. Burgers zijn 
het Binnenhof nog ietsje gunstiger 
gezind. Bijna een kwart heeft ver-
trouwen in de landelijke politiek, 
bijna de helft niet.

De media komen er bij boeren nau-
welijks gunstiger vanaf. Driekwart 
zegt die niet te vertrouwen. De boer 
gelooft ook steeds minder in de we-
tenschap . Een derde zegt dit wel te 
doen, 30 procent niet, de rest is neu-
traal. Bij de burger is het vertrouwen 
in media en wetenschap groter.

Aarts: ,,We lezen in de krant dat de 
veestapel in Nederland kleiner moet, 
omdat veel vee slecht is voor het kli-
maat. Of: het stikstofprobleem is 
groot, en wordt vooral veroorzaakt 
door de veehouderij. Wij kunnen dat 
beschouwen als neutrale feiten, maar 
boeren lezen dat anders. Die lezen er 
iets achteraan wat er niet staat, na-
melijk: jullie zijn de afgelopen decen-
nia ruk bezig geweest, je hebt meer 
kwaad dan goed gedaan. Dat raakt 
aan je identiteit, en dat doet wat met 
het vertrouwen in de instituties die 
die boodschap brengen, zoals de me-
dia, de politiek en de wetenschap.”

Wie gooit de olie op het 
vuur?

Slechts 6 procent van zowel de bur-
gers als de boeren is het óneens met 
de stelling: ‘De verruwing van het 
politieke debat vergroot de kloof 
en de polarisatie.’ En bij een vraag 
waarin respondenten in een lijst 
kunnen aanklikken welke factoren 
of partijen de afstand tussen mensen 
vergroten, komt de politiek er ook 
slecht uit.

Ook media en sociale media wor-
den vaak genoemd als katalysatoren 
van verwijdering. ‘Partijen die de 
boeren aanwijzen als oorzaak van 
veel problemen’ krijgen ook vaak 
de zwarte piet, zelfs van de gewone 
Nederlander. Protesterende boeren 
vergroten volgens drie op de tien 
Nederlanders de kloof. Bij mensen in 
zeer stedelijk gebied is dat 42 procent. 
Zo’n 17 procent van de boeren wijst 
zelf naar demonstrerende collega’s 
als schuldige. Liefst 73 procent van de 
Nederlanders vindt dat de kloof gro-
ter is geworden sinds de start van de 
boerenprotesten. Ook vier op de tien 
boeren zegt dat zo te voelen.

Aarts: ,,Heel veel resultaten ademen 
hetzelfde: de politiek moet aan de 
bak. Dit is niet het enige onderzoek 
waaruit blijkt dat mensen klaar zijn 
met polarisatie en met ruziënde poli-
tici. Ook deze peiling kun je weer 
zien als een duidelijke opdracht, ook 
richting de provinciale verkiezingen: 
richt je op de inhoud, maak goed en 
duidelijk beleid.

Dat sociale media nadrukkelijk ge-
noemd worden, is niet verba-
zend. Die versnellen de polari-

satie. Maar polarisatie is op 

zichzelf zeker niet uniek voor deze 
tijd, dus sociale media zijn daarvoor 
geen hoofdschuldige.”

Zijn we het eens over de 
inhoud?

Een beetje, niet helemaal. Wat een 
groot deel van Nederland een goed 
idee zou vinden: dat consumenten 
en supermarkten boeren gaan hel-
pen, bijvoorbeeld door meer te beta-
len voor hun producten. Ruim 
60 procent van de burgers en ruim 
70 procent van de boeren is het 
daarmee eens. Ook vindt een meer-
derheid van de burgers dat we min-
der moeten klagen over de negatieve 
invloed van boeren op de natuur en 
het klimaat. 

Ondanks deze verbindende opvat-
tingen heeft een niet te onderschat-
ten minderheid van de burgers, na-
melijk 44 procent, wel een eis aan 
boeren: dat ze ‘accepteren dat Neder-
land te klein is voor de huidige land-
bouwproductie, en dat er daarom in-
grijpende maatregelen nodig zijn’. In 
zeer stedelijk gebied is zelfs ruim de 
helft van de bewoners het eens met 
deze stelling. Bij de boeren is dat 
maar 17 procent. Tweederde van de 
boeren vindt niet dat ze moeten in-
krimpen.

Aarts: ,,Wat je ziet: de onenigheid 
zit er niet in dat we elkaar niet willen 
helpen, of niet vinden dat we minder 
moeten zeuren. Maar zodra je naar 
de inhoud vraagt, zie je wel verschil-
len. En dat is logisch: dat zijn con-
crete maatschappelijke vraagstukken 

waar mensen vanuit hun eigen 
positie en belangen anders 
over denken.”

Hoe kunnen (en willen) we 
de afstand overbruggen?

Kraakheldere oproepen zijn er 
sowieso aan de politiek. Die moet 
beter luisteren naar de zorgen van 
mensen op het platteland, vindt 
95 procent van de boeren en 80 pro-
cent van de Nederlanders. Over-
grote meerderheden vinden ook dat 
het politieke debat inhoudelijker 
moet worden. Ook vinden veel 
mensen het verkleinen van de kloof 
een belangrijk thema voor de pro-
vinciale verkiezingen in maart.

De media krijgen ook een niet 
mis te verstane opdracht mee. 
Slechts 4 procent van de Nederlan-
ders en 2 procent van de boeren is 
het óneens met de stelling dat die 
beter hun best zouden moeten 
doen om geluiden van buiten de 
Randstad in hun berichtgeving en 
uitzendingen te laten doorklinken.

Wat kunnen we zelf doen? Ook 
daarover lijken we het redelijk eens. 
Een flinke meerderheid van boeren 
en burgers vindt dat we beter naar 
elkaar moeten gaan luisteren. Boe-
ren (67 procent) zeggen nog vaker 
dan burgers (54 procent) dat ze va-
ker met mensen buiten hun eigen 
omgeving in gesprek moeten gaan.

Dat mag zo zijn: als ze eenmaal in 
gesprek zijn met anderen, lijken 
boeren iets minder snel geneigd te 
buigen. Ze zeggen minder vaak dan 
de gemiddelde Nederlander over 
het eigen gelijk heen te willen stap-
pen, ruimdenkender te kunnen 
worden of zich beter te willen ver-
diepen in problemen van mensen 
aan de andere kant van de kloof.

Aarts: ,,Concluderend stel ik vast 
dat boeren en burgers het vaak eens 
zijn, ondanks de gevoelde afstand. 
We vinden allemáál dat er beter 
geluisterd moet worden naar het 
platteland. We vinden allemaal dat 
de media meer geluiden van buiten 
de Randstad moeten laten horen. 
En ook over wat we zelf zouden 
kunnen doen, denken we best wel 
hetzelfde.

Ja, de boer lijkt misschien wat 
hardvochtiger dan andere Neder-
landers. Maar of dat iets typisch 
boers is, dat zou ik echt niet durven 
beweren. Ik heb er in mijn leven 
veel gesproken, en ze zijn allemaal 
weer anders. In dat opzicht zijn het 
net mensen.”

Verantwoording

Bestaat de kloof tussen 
stad en platteland in 
Nederland, hoe ziet die 
eruit en wie voelt hem 
het meest?
Om een antwoord te vinden 
op die vragen, gingen de 
redacties van deze krant en 
agrarisch weekblad Nieuwe 
Oogst, het huismedium van 
de in LTO Nederland ver-
enigde regionale land- en 
tuinbouworganisaties ZLTO, 
LTO Noord en de LLTB, een 
samenwerking aan.
Er werd een uitgebreide vra-
genlijst opgesteld. Die werd 
in de laatste week en de 

eerste dagen van 2023 in-
gevuld door een representa-
tieve groep van ruim duizend 
Nederlanders (via peilingbu-
reau Panel Inzicht) en bijna 
duizend boeren (via Nieuwe 
Oogst). ‘De Nederlander’ 
wordt in de artikelen voor 
het gemak en de leesbaar-
heid soms ook ‘de burger’ 
genoemd.
We hebben getracht om zo 
zorgvuldig mogelijk de me-
ningen in het land te peilen. 
De uitkomsten zijn echter al-
tijd een momentopname en 
onderhevig aan beperkin-
gen.

Wat is een 
kloof?
Volgens de Dikke van 
Dale is de korte, fi guur-
lijke betekenis van 
kloof ‘gaping, verwijde-
ring, afstand’. Toelich-
tend, stelt Van Dale: 
‘Het is een benaming 
voor een breuk in de 
betrekking van perso-
nen onderling, of voor 
een algeheel uiteen-
gaan of gescheiden 
zijn van meningen en 
standpunten.’
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fBij tegenstellingen 
gaat het vaak over 
de vraag: wie heeft 
waar last van?
FOTO MILAN RINCK


