
ensen in he t N o o r d e n l even
in de w e l v a r e n d e p e r i f e r i e
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Het landschap van Noord-Nederland behoort tot de meest

interessante van Europa: van het kustgebied met haar

millennia oude terpen tot de veenkoloniale landschappen en

de essen. Noorderbreedte geeft inzicht in deze landschappe-

lijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Door haar unieke

benaderingswijze, integraal vanuit landschap, cultuur,

natuur en milieu, heeft Noorderbreedte een eigen positie in

Nederland verworven. Hieraan heeft de fraaie fotografie en

de vormgeving van het tijdschrift natuurlijk bijgedragen.

Inmiddels heeft Noorderbreedte ruim 5000 abonnees en wordt het
tijdschrift gelezen door een ieder die geïnteressecid is in land-
schap, cultuur, natuur, stedenbouwkundige ontwikkelingen en
landschapsarchitectuur in het Noorden van ons land.
Bijzonder aan Noorderbreedte is dat de redactie zich niet alleen
richt op behoud. Juist ontwikkeling heeft haar interesse. Voor een
goede toekomst is het voor hel noordelijk landschap van groot
belang dat groei en ontwikkeling wordt toegestaan, zij het op een
juiste wijze, zodat de schoonheid van het landschap en de huidige
kwaliteiten voor de toekomst worden gewaarborgd. Juist deze
paradox, behoud en ontwikkeling maken Noorderbreedte interes-
sant, ook buiten het Noorden. Noorderbreedte is geen vakblad,
maar een geïntegreerd kwaliteitsblad en daarvan vindt u geen
gelijke in Nederland. Dit blad hoort thuis in elke bibliotheek en
op elke leestafel in en buiten Noord-Nederland.

Mensenwerk

Noorderbreedte richt zijn aandacht ook op de meiisen die in
Noord-N'éderiand wonen, werken en recreiKa.'Noorderbreedte is,
ook' een product van veel mensen. In dit nummer treft u een por-
trcttengalerij van personen die met het tijdschrift van*doen heb-
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ben. Het is deze groep zonder wie Noorderbreedte niet zou kun-
nen verschijnen. Dit jubileum-nummer staat in het teken van de
Welvarende periferie. Hans Elerie beschrijft hierna wat daar onder
verstaan wordt.

Welvarende periferie

De jongste troonrede heeft wederom niet gebracht waarop noor-
delijke bestuurders zo hadden gehoopt: het 'lege' Noorden als ei
van Columbus voor een oververhitte randstadeconomie. De bijna
vergeten slogan 'Regio op eigen kracht' lijkt vooralsnog het enige
alternatief.

De discussie over het regionale beleid in het Noorden zal zich in
de komende jaren afspelen in het spanningsveld tussen optimale
groei en behoud van identiteit. De grociadepten zijn nu nog
geheel in de ban van de zogenoemde 'overloopstrategie' die geba-
seerd is op de hoopvolle verwachting dat de vastgelopen randstad-
economie ruimte zoekt om verder te expanderen. Nu de randstad
dichtslibt en zich als een kankergezwel over het landelijke gebied
van Gelderland en Brabant dreigt uit te zaaien, lopen noordelijke
bestuurders en beleidmakers elkaar voor de voeten om een deel
van de overloop binnen te halen. Het Noorden zal ten koste van
alles worden opgestuwd in de vaart van Randstad Holland. Groei
en nu . . i >, in .1 iil< •• i n v het paardenmiddel tegen alle

,Js» •
Ut .1 ui u i , ' - .1 tl M. • I . I I .iraiegic, waaltoe ik mezelf reken,
voi.i.vii !.v„.<u ,v..b u.1, !„ii„k.;,cid, hoewel het tij lijkt te keren.
Steeds meer noordcilingen komen im hei besef ck' men door een
gedegen zelfanalyse een eigen regionaal ontwikkelingsbeleid moei
formuleren dat stoelt op de voordelen van een periferie positie.
Dus niet koetsen op een afhankelijkheidspositie die een noordelijk
welvaren laat afhangen van een stagnerende randstadeconomie,
maar een toekomstvisie ontwikkelen die zich baseert op een uitge-
kiende exploitatie van de eigen potenties, ü e identiceitssrrarcgie
berust dus in feite op het accepteren en benutten van de periferie-
status, die tal van kansen biedt in een periode van economische
groei en doorgaande verstedelijking.

Ruraal pronkstuk

Het kan zo langzamerhand niet meer worden ontkend dat de suc-
cessiory van de Randstad Holland ook een harde keerzijde heeft.
De dynamische delta-economie lijkt vast te lopen, terwijl in grote
delen van het Midden en Zuiden de balans tussen stad en land
zoek is geraakt, t n terwijl de welvaart een ongekende hoogte
bereikt, .staat in delen van de randstad de levensvatbaarheid onder
druk. Hoe anders is de situatie in het Noorden. De positie van
deze uitgestrekte regio kan kort en krachtig getypeerd worden als
de 'welvarende periferie'. Het relatief dunbevolkte Noorden is

gezegend met een grote verscheidenheid aan regionale cultuur-
landschappen en natuurgebieden. De samenhang tussen dorp en
landschap die elders in ons land door verstedelijking is verdwe-
nen, is hier nog in alle verscheidenheid aanwezig. In hei 'urbau
field' Nederland is het Noorden ecu ruraal pronkstuk van over-
zichtelijke dorpssameulcvingcn, waarin een interessante mengeling
is ontstaan tussen rurale en urbane levensstijlen. Al deze kwalitei-
ten hebben het Noorden de laatste jaren een voorsprong bezorgd
op het terrein van wonen en recreërcii. Hoezeer de nuoideling aan
de kwaliteit van zijn leef- en woomniUcu is gehecht, bleek uil een
sociologisch onderzoek (zie elders in dc«: Noorderbreedte) waar-
uit naar voren kwam dal de meeste noorderlingen een hogere wel-
vaart minder belangrijk vinden dan het behoud van hun huidige
woonplek.

Het Noorden heefi uiteraard meer ie bieden dan ruimte, gave
landschappen en mooie dorpen. Leeuwarden en Groningen heb-
ben zich ontwikkeld tot interessante stedelijke knooppunten met
stuwende dienstverlening en hoogwaardige onderwijsvoorzienin-
gen. Bovendien heeft Groningen onlangs nog bewezen dat ook
een stad in de periferie een zekere faam kan verwerven door cultu-
rele uitstraling.

Er is dus geen enkele reden het Noorden af re schilderen als een
kwijnende perilerie die haar lot moet lalen alhangen van een dol-
gedraaide nuulsuideconomie. Tegenover de geringere economische
spankractu staat een hogere levensvatbaarheid. 'Regio op eigen
kracht' kun een overtuigende inhoud krijgen wanneer de bestaan-
de potenties beier worden herkend en benut.

Cultuurlandschap onder druk

Helaas dreigt nu ook hei Noorden op haar veelbelovende cultuur-
goed in ie leren door een onbeheerste en agressieve vorm van ver-
sredelijking. Door een uit balans gelaakte suhurbjnisatif en door
'uitgeklede' stedenbouw komen juist in de populaire vcsiigingsge-
bicden onze mooislc cultuurlandschappen onder druk te staan.
Aan de andere kant kan niet worden ontkend dal verstedelijking
ook kan bijdragen aan de broodnodige stiuctutirvcrbetcring van
eenzijdig georiënteerde plattelandsrcgio's. Tegen deze achtergrond
is het merkwaardig dat in het kader van het VlNEX-beleid bijna
alle koersen tot in de grootste details voor her landelijk gebied
werden uitgewerkt, behalve een strategie voor een 'rode' koers die
inhoud geeft aan een meer uitgebalanceerde vorm van verstedelij-
king.

Identiteitsstrategie

Wat ontbreekt is een gezamenlijke identiteitsstrategie die hei
Noorden weer op de kaart zet als een kansrijke regio in het 'urhan
field' van Nederland, een regionaal ontwikkelingsbeleid dat geïns-
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pireerd is door een idéntiteitsstrategiè dié zoekt
naatverriieuwende ruimtelijke concepten. Geen
potyêrtèreri van bestaande landschappelijke kwali-
teiten, maar voorrang geven aan ontwikkelingen die
nieuwe Identiteiten toevoegen. :
Hoe moeten wij ons de inhoud van zo'n nieuwe: :•
benadering voorstellen! Het gaat in dé eerste plaats!'
om een beleid dat prioriteit geeft aan de kwaliteits-
aspecten bij een eventuele groei. Dat betekent voor'
rang geven aan Ontwikkelingen die bestaande kwali-
teiten pntzieii en mogelijk nieuwe kunnen toevoe-
gen. Bij een identiteitsstrategie passen begrippen als
duurzaamheid, synergie, integratie én samenhang.
In concrete zin kan vooralsnog gedacht Worden aan
het verder verdiepen en uitwerken van het begrip
'dorpslandschappen' als noordelijk antwoord op de
Visie Stadslandschappen. Het gaat daarbij om het
herstel van herkenbare structuren, bij voorkeur in
combinatie met nieuwe functies, en het ontwerpen
en inrichten van stagnerende landbouwgebieden tot
multifunctionele landschappen, waarbij 'groen' de
voorwaarden stelt voor'rood'.

Hoopgevende ontwikkelingen

Hoewel de huidige praktijk nog weinig laat zien
van een echte ommekeer, is er in de afgelopen tijd
een aantal hoopgevende stappen gezet voor een
betere vormgeving en inpassing van nieuwe ontwik-
kelingen. Enkele interessante voorbeelden zijn het
plan van De Blauwe Stad in de tegio rond
Winschoten, de initiatieven in de Hunzelaagte voor
een nieuw stedenbouwkundig concept en de aanzet
tot een stadslandschappenbenadering in de omme-
landen van Drachten. Ook de onlangs gepresen-
teerde ontwerpvisies voor De Wolden in het Lage
Midden van Groningen kunnen daaraan worden
toegevoegd. Van belang in dit verband ook de
introductie van het begrip 'dorpslandschappen' bij
de discussie over dé betekenis van de Visie
Stadslandschappen voor het Noorden, De dorps-
landschappenbenadering zoekt naaf oplossingen
voor de vormgeving van veranderingsprocessen op
het platteland. :

Visionaire inrichtingsplannen

Het niet herkennen en het simpel negeren van
bestaande kwaliteiten vormt nu nog een groot pro-
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bleem voor een echte doorbraak van een breedge-
dragen identiteitsstrategie. Wanneer groei zich in
een of andere vorm aandient, worden kwalitatieve
randvoorwaarden met het grootste gemak ingeruild
voor de meest platte redeneringen en versleten
clichés. De landschappelijke ruimte is dan ineens
'leeg' en zonder intrinsieke waarde. Veelzeggend in
dit verband is de veel gebruikte kwalificatie 'het
lege Noorden' bij de discussie over de overloop-
strategie.

Bij de uitwerking van eerder genoemde vernieuwin-
gen speelden ontwerpvisies in bijna alle gevallen
een cruciale rol. Lokale regionale bestuurders
werden geconfronteerd met visionaire inrichtings-

plannen die de potenties en kansen van hun streek
ruimtelijk inzichtelijk maakten. De ontwerpvisies
fungeerden in die gevallen als katalysator voor een
nieuw kwaliteitsbesef en als stimulans voor nieuwe
denkrichtingen.

Het initiatief van de Eo Wijersstichting voor een
internationale prijsvraag is een uitgelezen kans om
de potenties en kwaliteiten van het Noorden als
'welvarende periferie' in een boven-regionale
context te plaatsen. De ontwerpvisies kunnen
bestuurders en beleidmakers warm maken voor een
gezamenlijke identiteitsstrategie als speerpunt voor
een nieuw noordelijk beleid. —
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