
De welvarende periferie is geen utopie

Voor de Noorderlingen is het geen

vraag meer: zij weten dat ze leven in

een welvarende periferie! Wonen,

werken en recreëren in het Noorden is

van een kwaliteit waarop men in het

Westen van het land jaloers mag zijn.

De grote vraag is echter: hoe gaan wij

in het Noorden om met onze

welvarende periferie? Willen wij de

overloop van het Westen zijn? Of wil-

len wij een eigen identiteit bewaren en

van iedere geïnteresseerde verlangen

deze te onderschrijven?
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De politiek heeft meningen en aanbevelingen neergelegd
in het rapport van de Commissie Langman en in de
Meerjarenraming Infrastructuur en Transport (MIT). Maar
ook de wetenschap heeft zich met de problematiek be-
ziggehouden. Zo was dit thema onderwerp van het tiende
Keuningcongres, dat op 11 november 1998 in Groningen
werd gehouden. Ter gelegenheid van het congres verscheen
ook de bundel De welvarende periferie. Beschouwingen
over infrastructuur, economie en het mozaïek der functies
in Noord- en Oost-Nederland, onder redactie van J.N.H.
Elerie en RH. Pellenbarg. Gerenommeerde Nederlandse
geografen en historici geven in de bundel hun visie. Zij
schetsen ontwikkelingen sinds de Middeleeuwen, maar
trekken ook lijnen door naar de toekomst.
Er komen actuele thema's aan de orde als de corridor-
functie van het Noorden (langs welke wegen wordt het
Noorden bereikt en wordt de weg verlengd naar het verdere
noorden?), de waarde van stad en platteland, de ver-
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deling van economische functies over de regio's, • •.
hang tussen centrum en periferie en de kwalita i"
braak van Noord-Nederland. De mening van belt-i-.
komt in een serie interviews naar voren.
Een van de conclusies is dat de infrastructuur wei
langrijk is voor de economische ontwikkeling, maar deze
niet volledig kan sturen. De ontwikkelingvan de economie
is wat dit betreft autonoom: als er geen marktvraag is, kan
infrastructuur alleen deze ook niet creëren.

De welvarende periferie is een waardevolle bijdrage aan
de discussies en de beleidsvorming over de toekomst
van het Noorden. Bovendien is het ook een mooi boek ge-
worden; een boek om te lezen en om in te kijken.

Lezers van Noorderbreedte kunnen het boek verkregen
voor de voordeetprijs van f 25,- (winkelprijs f 29,95), door
te schrijven, bellen of faxen, onder vermelding:
Noorderbreedte-lezer, naar REGIO-PRojekt Uitgevers,
Postbus 4010,9701 EA Groningen, tel 050-317 14 00,


