
Dirk Si
'Wees bli j dat je e<

Het begrip 'welvarende periferie' staat voor de landschaps-

architect Dirk Sijmons gelijk aan het fenomeen 'de achter-

kant'. Alles heeft een achterkant, zo ook een regio of een

stad. Die achterkanten zijn vaak erg welvarend en vooral

betekenisvol. De perifere positie is daarom een begrip dat

men op verschillende schaalniveaus moet toepassen, want

zonder schaalniveau wordt het betekenisloos.

Het Noorden als periferie

'Op het hogere niveau vinden we het landschap en de regio met
zijn voor- en achterkanten. Ook daar zijn welvarende periferieën,
gebieden waar we de andere kant van de 'temporale hyperventila-
tie' vinden. Het Noorden is daar een goed voorbeeld van. We
hebben gebieden nodig waar, zo is mijn stelling, de andere kant
tot zijn recht kan komen. Dat zijn gebieden met verstilde kwali-
teiten, gebieden waar je op jezelf aangewezen bent; rust, ruimte,
leven. Dit zijn geweldige kwaliteiten die uitgebuit moeten wor-
den. Dan is er de vraag die altijd bij ontwikkelingen gesteld moet
worden 'kun je die kwaliteit handhaven en tegelijkertijd ontwik-
kelen?' Dat is met dit soort kwaliteiten een heel moeilijk oplosba-
re paradox, omdat je die kwaliteiten namelijk vrij makkelijk om
zeep kunt helpen. De potenties en de kansen voor het Noorden
als welvarende periferie zitten mijns inziens in de oplossing van
deze paradox.'

De stad

'Op een geheel ander niveau vinden we ook een welvarende peri-
ferie, namelijk in onze steden, jammer genoeg zijn we momenteel
druk bezig om al onze welvarende periferieën uit de stad te ver-
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wijderen. Het eerste dat opvalt zijn de volkstuintjes en de parkjes,
de 'overhoeken' en de openbare ruimte, plekken waar allemaal
woningbouw moet verrijzen in het kader van onze beleving van
'de compacte stad'. Maar ook functies als sportterreinen verdwij-
nen in snel tempo. Dit heeft grote gevolgen. We laten onze archi-
tecten enorm hun best doen om de achterkant op de voorkant te
laten lijken. Die voor- en achterkant mag er zijn, moet er zijn, om
de stad levend te houden.

Door dit proces jagen we een hoop stedelingen de stad uit. Hier
zijn we al zestig jaar mee bezig. De mensen vertrekken allemaal
naar de 'eerstelijns opvang' buiten de stad; naar de welvarende
periferie, de binnenduinranden, de Utrechtse Heuvelrug of de
Hondsrug. Als we die manier van denken blijven doorzetten, dan
weten we absoluut zeker dat we ook nog meer stedelijke klanten
verliezen en dat we het dus in de stad eeuwig blijven verliezen van
de 'suburbania', het 'platteland' rond de stad.'

De provincies

'Mijn motto is: "Wees blij dat je een achterkant bent of een ach-
terkant hebt!" Dit kan de basis zijn voor welvaart en ontwikkeling.
Een andere insteek dan de schaalniveaus van stad en regio is die
van de provincie. Er is een aantal geweldige kwaliteiten, maar dan
moet je deze kwaliteiten eerst, in samenhang, goed benoemen.
Sectoraal gebeurt dat wel, maar van integratie en totaalvisie is geen
sprake. De mensen die de waarden benoemen zijn vaak niet de
mensen die de kwaliteiten moeten benutten. Hier zit een kloof,
een afstand. Bestuurders zouden hier meer oog voor moeten heb-
ben. Ik vind dat jullie in Noorderbreedte daar op een juiste
manier aandacht voor vragen.' ™»

Dirfr Sijmons: 'Rust, ruimte en leven zijn geweldige
kwaliteiten die uitgebuit moeten worden', foto Harry Cock
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