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K W A L I T E I T
V A N W O N E N I N
N O O R D - N E D I R L A N D

Wat verstaat men onder kwaliteit van het wonen ?
Van den Berg: Er zijn verschillende aspekten van
wonen. Je kunt praten over wonen in engere zin:
nl. de woning en dan is duidelijk dat men in onze
geïndustrialiseerde samenleving zeer hoge eisen
stelt aan de woning zelf en de technische uit-
rusting ervan. Verder wil men de mogelijkheid
hebben om vanuit dat privé bolwerk op een
veilige manier in kontakt te staan met de wereld
met behulp van telefoon, radio, de krant, de t.v.
en binnenkort de fax. Het is aantoonbaar dat
huishoudens die al relatief klein geworden zijn
ook binnen die woning elk hun eigen super
privé-milieu proberen te kreëren. Het is in de
eerste plaats de keuze van werken en kwaliteit
van de woonomgeving: de straat, het bereikbare
groen op loop- en fietsafstand, het winkelbe-
stand en de kulturele uitgaansmogelijkheden.

Rugdekking

Taverne: Ik heb geen idee wat het begrip kwali-
teit van wonen inhoudt. Als er één begrip is dat
misbruikt wordt, is het wel 'kwaliteit van het
wonen'. De Vierde Nota Ruimtelijke ordening
staat bol van kwaliteitsbegrippen, maar ze
worden niet gedefinieerd. Je kunt natuurlijk wel
bepaalde aspekten aangeven en één daarvan is
de historische dimensie. Als we naar Noord-
Nederland kijken dan kun je zeggen dat alle
woonvormen die we hebben gekend nog herken-
baar en gaaf aanwezig zijn. Neem bv. in Gronin-
gen de Amsterdamse school, daar vinden we
prachtige ensembles van een grote kwaliteit, niet
alleen in de individuele woning maar ook in de
omgeving als buurt. Een ander voorbeeld zijn de
gave tuindorpen als Zuidhorn waar je prachtige
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19de eeuwse ensembles van rentenierswoningen
vindt.
Nog een punt is dat de ruimtelijke ordening in
Nederland heel erg getypeerd wordt door het
denken vanuit de woning. Tegenwoordig hebben
de mensen andere kwaliteitseisen. De obsessie
van het wonen verdwijnt en de aandacht ver-
schuift naar datgene waarin het wonen ingebed
is. In een groot aantal dorpen in Noord-Neder-
land zijn in de 50er en 60er jaren woonmilieus
ontstaan die exakt hetzelfde zijn als in de steden,
het dorpse karakter is daarbij geheel verdwe-
nen.

Bonnema: Ik mis tot nu toe één ding en dat is het
oerïnstinkt van de mens, namelijk dat hij rug-
dekking nodig heeft. Je kunt niet in een glazen
huis wonen en ook niet in een bunker. Ik heb zo'n
20.000 woningen gebouwd, waaronder de
zogenaamde doorzonwoninkjes. Wat ik echter
jammer vind, is dat ik het nooit voor elkaar
gekregen heb bij de woningbouwverenigingen,
dat er een schutting werd geplaatst tussen de
tuinen. Je hebt maar een heel klein tuintje nodig
om je gelukkig te voelen. Die rugdekking mis ik.

Wooncarrière

Noordewier: In de praktijk van het werk hebben
we weinig inhoud gegeven aan het begrip kwali-
teit. In de beginjaren betekende goed wonen dat
je verbleef in een ruimte waarin je niet ziek werd.
Later werd het begrip kwaliteit in onze sektor
gereduceerd tot het aantal woningen en het
voldoen aan wettelijke voorschriften. Het is heel
vervelend om dat te zeggen. We hebben elkaar
ook niet zo vaak lastig gevallen met diskussies
over kwaliteit. De laatste jaren speelde mee of
de woning onderhoudsarm, energetisch zuinig is
en of hij goed staat ten opzichte van de zon. In de
stad Groningen gaan we gelukkig de diskussie
aan, waarbij we weten dat de mensen ver-
schillende woonkulturen hebben. Sommige
mensen weten exakt wat ze willen, maar ik heb
met mensen te maken die dat op eigen kracht
niet zo goed kunnen. Dan praten wij bv. over de
kwaliteit van de plek. Met architekten en stede-
bouwkundigen proberen we daar inhoud aan te
geven.

Cietema: De wooncarrière is vee! ingewikkelder
en veelzijdiger geworden. Een student is te-
vreden met een redelijk betaalbaar hok, maar hij
heeft totaal andere woonwensen wanneer hij is
afgestudeerd en een baan krijgt. 15 jaar geleden
hadden we de suburbanisatie, waarbij de men-
sen buiten de stad gingen wonen. Tegenwoordig
maakt men steeds meer gebruik van de open-
bare ruimte. Men gaat steeds meer de straat op
en maakt gebruik van terrasjes. De ideeën om de
openbare ruimte te gebruiken die bij de Ooster-
parkbuurt in de 30er jaren is gerealiseerd heb-
ben we opnieuw in Corpus den Hoorn gelan-
ceerd.

Van den Berg: In Corpus den Hoorn valt me de
goed ingevulde leegte op, nl. de lage dichtheid,
de grote ruimtes en de enorme kosten voor het
milieu. Berlage heeft gezegd dat de openbare
ruimte er is voor transport van goederen, mensen
en gedachten. Van dat laatste is geen sprake in
Corpus den Hoorn.

Gietemo: Je hebt gelijk als je het hebt over het
gebruik van straten en trottoirs. Het merendeel
van de sociale kontakten vindt achter het huis
plaats.
Ik heb als sociaal-demokraat een ideaal wat
wonen betreft. In de ruimtelijke ordening dijt het
wonen enorm uit over de schaarse ruimte. Dat
vind ik buitengewoon gevaarlijk. Het feit dat we
als samenleving individuen de gelegenheid
geven om daarvoor te kiezen, vind ik te luxueus
voor Nederland. Ik hoop dat we erin slagen
stedelijke samenlevingen te kreëren die heel
nadrukkelijk de groei van de bevolking moeten
opvangen.

Behoefte van de eindgebruiker

Hoe is de kwaliteit van wonen te realiseren?
Van Donderen: De gemeente Groningen heeft
jaren geleden diskussies gehouden over kwali-
teit. Het bleek dat allen die in de aanbodssfeer
zaten toen moeilijk met elkaar konden kommuni-
ceren. Het probleem is dat we moeten inspelen
op de behoefte van de bewoners. In de woning-
bouw heeft jarenlang het kwantitatieve aspekt
voorop gestaan, nu krijgt het kwalitatieve aspekt
meer aandacht. Met andere woorden: iets heeft

kwaliteit als het voldoet aan de behoefte van de
eindgebruiker.

Gietema: Ik wil een voorbeeld geven in Gronin-
gen. Aan de Wilhelminakade hebben we een
aanbod gehad van 4 aannemers. Alle plannen
bestonden uit eengezinswoningen met grote
voor- en achtertuinen. En dat werd verkocht
vanuit het idee: hier is behoefte aan. Vanuit het
oogpunt van ruimtelijke ordening was dat uit-
gangspunt verwerpelijk en tevens een misvatting
t.a.v. de behoefte van de mensen. Inmiddels is er
behoorlijk hoog gebouwd en er was een buiten-
gewone belangstelling voor.

Van Donderen: Ik blijf van mening dat er geke-
ken kan worden naar het behoeftepatroon van
de eindgebruiker. Als je nu een premie A kom-
plex realiseert, dan is het toch erg moeilijk daar
veel kwaliteitsaspekten in te brengen, gezien de
kleine marges.

Baayen: Er is niet alleen leegte in Groningen en
de leegte die er is, is van een serene kwaliteit. De
vraag naar woningen kun je natuurlijk niet
ontkennen. Je kunt wel bouwen voor een volgen-
de generatie, maar wat de huidige generatie wil
konsumeren daar is nu vraag naar. Als je op een
flat woont, wil je graag een grote tuin en als je
een grote tuin hebt, is een balkon aantrekkelijk
want dat scheelt een hoop werk. Dan ben je je
weekend vrij en het is rustiger wonen, want op al
die weitjes razen motormaaiers en noem dat
maar eens rustig.
Mensen timmeren graag aan hun huizen en dat is
ook karakteristiek voor de wooncarrière zoals



Gietema dat noemt. Kwaliteit betekent een wijk,
waar de verhuisbewegingen door een aan-
trekkelijke woonomgeving en een gevarieerd
aanbod van woningen gering blijven.

Nostalgie

Taverne: Als er geen eigentijdse woonkultuur
geformuleerd wordt waarbij architekten geen
kans krijgen of niet in staat zijn om te experimen-
teren met nieuwe ruimtelijke koncepten, dan krijg
je een geweldige nostalgie. Met andere woor-
den, ben je bereid experimenten toe te laten.
Architekten hebben binnen de bestaande normen
grote problemen om iets leuks te doen.

Gietemo: Dat is ook de reden dat ik de pest heb
aan de term behoefte, omdat je dan de weg
afsluit van experimenten. De term behoefte is
konservatief en gevaarlijk en weinig uitlokkend
tot oorspronkelijke ideeën. Ik denk overigens dat
we die weg steeds minder gaan inslaan en dus
het nostalgisch wonen gaan bevorderen.

Van der Boor: De maakbare samenleving uit
1974 bestaat niet meer, want de samenleving is
dynamisch. Ik voel me erg aangesproken door

Bonnema dat een ieder rugdekking zoekt. 80%
van de stedelijke samenleving in Groningen
bestaat uit één- en tweepersoons huishoudens.
Die mensen zoeken niet een eengezinswoning,
maar een huis waar ze zich individueel thuis
voelen. Dat betekent dat het interieur zoveel
mogelijk door de mensen zeff ingevuld moet
worden. Dat is een uitdaging van de toekomst en
dat is heel wat anders dan de doorzonwoning,
want dat was maakbare samenleving.

Emmen is een paradijs

Wat zijn de redenen dat de gemeenten Emmen
en Groningen met kop en schouders uitsteken
boven andere plaatsen als het gaat om de aan-
leg van nieuwe wijken, met name op het gebied
van de sociale woningbouw?
Bonnema: Toen ik begon maakten de woning-
bouwverenigingen de dienst uit. Wethouders
hebben vaak geen visie.
Gemeentebesturen keuren een bepaald plan af
en projekteren hun eigen interieur op dat ge-
bouw. Leken moeten in veel gevallen beoordelen
hoe iets moet.
Verder werd er na de oorlog gebouwd volgens
het principe van de kraanbak. In Leeuwarden

hebben Van der Broek en Bakema een stede-
bouwkundig plan gemaakt waarbij de woningen
ten opzichte van elkaar wat versprongen. De
aannemer kwam toen met het voorstel om de
woningen in één rij te zetten, want dan kun je
makkelijker en dus goedkoper met de kraanbak
werken. Toen was woningproduktie belangrijk,
maar hoe het er uit zag was vers twee. Wat
Emmen betreft moet je wel weten dat André de
Jong daar de dienst uitmaakte. De Jong bouwde
in Emmen hoofdzakelijk laagbouw en hij liet
bomen en bossen staan. Dat kan op de zand-
grond, maar op de klei gaat dat niet. In Gronin-
gen en Leeuwarden moest je flats bouwen omdat
er woningnood was.

Van den Berg: In Emmen spelen de volgende
faktoren: er is een gemeentebestuur dat echt wat
wil, een visie heeft en zich zelf hoge eisen stelt.
Dat gaat gepaard met een stedebouwkundige
dienst waar talent inzit zoals De Jong, Zandvoort
en De Boer en er is een ondemokratisch selektie-
proces van architekten, woningbouwverenigin-
gen en aannemers. In zo'n situatie drijft men
elkaar op in een energetisch proces waarbij men
meer van elkaar verlangt dan gebruikelijk is en
zeker als er één man bovenuit springt. In Emmen
is meer energie besteed aan woningbouw,
architektuur en openbaar milieu, meer tijd aan
zorgvuldigheid en de nadere detaillering. Men
was steeds niet tevreden en ging steeds door. Het
begon in 1955 en kreeg naam in 1962. Hier is
een soort evenwicht ontstaan tussen de woning
en zijn setting in het landschap. Naast bevlogen-
heid is het bloed, zweet en tranen in het werk!
We houden vaak veel te snel op.

Van der Boor: Er is iets wezenlijks verschillend
tussen Emmen en bv. Drachten. Emmen is altijd
een groeigemeente geweest vanaf 1947. De
woningbouw in Emmen is niet bedacht vanuit de
woningbouw maar vanuit de werkloosheid. Voor
die werkloosheid was het nodig te industrialise-
ren. Vroeger werd ruimtelijke ordening meege-
nomen in industrialisatienota's, van 1948 tot 1963
zijn er 8 nota's geweest. Daarna kreeg je vanaf
1960 tot 1989 vier nota's RO, waarin RO als
autonoom beleidsuitgangspunt werd gehan-
teerd. Emmen en Groningen zijn in Noord-
Nederland de twee enige plaatsen geweest die
in al die 12 nota's voorgekomen zijn.
Drachten werd in 1967 door de Tweede Nota RO
veroordeeld tot groeien. Gemeenten zijn gewel-
dig gehoorzaam, dus die bouwen als een raket.
Ook in Leeuwarden is dat het geval. De Tweede
Nota zegt: Gemeente Leeuwarden, gij zult
250.000 inwoners hebben in 2000. Toen de nota
verscheen wisten we al dat die inwoners er nooit
zouden komen. In Emmen had men echter geen
haast. In Leeuwarden wel. Men moest daar op
Haagse wijze met de methode van Van der
Broek en Bakema flats bouwen waar niemand
op zat te wachten. Ik vind dat je niet kunt zeggen
dat gemeenten goede of slechte stedebouw



hebben gerealiseerd. Je moet het beoordelen
vanuit de tijdsomstandigheden. En vanuit die
omstandigheden is iedere wijk goed. Je moet
alleen urbanistiek plegen, minder haast maken
en langer praten overeen stedebouwkundig
plan.

Taverne: Emmen is een paradijs. Maar je mag
het inderdaad niet vergelijken met de ontwikke-
ling in andere plaatsen in Noord-Nederland. Ik
denk dat er een duidelijke samenhang is tussen
sociaal-demokratie en sociale woningbouw,
vóór en na de oorlog. We moeten nu gaan
praten over hoe krijg je kwaliteit en hoe hou je
dat. Niet over 'dat is goed en dat is slecht', en
zeker geen schuldigen aanwijzen. Bijvoorbeeld
in Groningen is de kwaliteit van de meeste
wijken goed en als er al fouten zijn - en die zijn
er - dan is het nu onze taak om te kijken hoe we
op dit moment met deze wijken om kunnen gaan.
Dat is de uitdaging, de opgave van de huidige
stedebouw.

Bonnema: Neem als voorbeeld BÜgaard in
Leeuwarden, vlak na de oorlog gebouwd vol-
gens de kraanbaan. Veel mensen zijn echt geluk-
kig in die wijk. Als je tegen die mensen zegt: er is
van alles mis met deze wijk, dan frustreer je deze
mensen. Je moet zeggen: er is vandaag de dag

een ander soort woningen en we gaan de wijk
wat opknappen, dan ben je positief bezig.

Stede bouwkundige traditie

Gietema: Het aantrekkelijke van een nieuwe wijk
is dat het een poging is om het beter te doen dan
de vorige keer. Elke keer als een wïjk afgerond
is, is de tevredenheid groot omdat het zover is en
de teleurstelling ook, omdat je toch niet precies
dat beeld hebt gekreëerd wat je graag zou
willen. En daaruit komt het voornemen om het de
volgende keer beter te doen.
In Groningen heeft die aanpak geleid tot zeer
gevarieerde woonmiÜeus. Na Lewenborg kwam
Beijum met totaal andere ideeën en nu Corpus
den Hoorn Zuid, weer helemaal anders.
Mensen hechten zich aan hun buurt: de meesten
willen als ze verhuizen in hun wijk verhuizen, zo
bfijkt uit onderzoeken. Je moet de gehechtheid
van mensen aan hun stadsdeel niet onderschat-
ten; sociale verbanden en gewoontes zijn daarin
buitengewoon belangrijk.

Baayen: Daar komt nog bij dat mensen die niet
werken, zoals kinderen, ouderen, werklozen, de
woonomgeving heel intensief gebruiken.

Gietema: Als je gaat onderzoeken in heel
Noord-Nederland hoe het ambtelijk apparaat

van gemeenten ontwikkeld is, dan voorspel ik
dat je zult zien dat Emmen en Groningen een
naar verhouding sterk ontwikkeld ambtelijk
apparaat hebben, met name op dit soort the-
ma's. Ik hecht eraan te zeggen dat het hebben
van een sterk ambtelijk apparaat dat iedere keer
bereid is opnieuw over dingen na te denken en
zich wil laten inspireren van buitenaf, een buiten-
gewoon waardige traditie kan opbouwen van
stedebouw. Dat is een belangrijke stabiele
faktor.

Allurisme

De laatste jaren is te zien dat er in de Neder-
landse steden met veel allure wordt gebouwd.
Prestigieuze gebouwen worden door beroemde
buitenlandse architekten ontworpen. Waar komt
dit verschijnsel vandaan en wof is de rol van de
politiek hierin?

Van den Berg: Het allure-denken en het illusie-
denken liggen dicht bij elkaar. Het is niet uit de
politiek afkomstig, maar uit de wereld van mar-
keting/reklame/promotie-lieden, die als geen
ander neus hebben voor wat er speelt in de
samenleving. Wanden van spiegelglas, gebou-
wen die boven hun omgeving worden uitgetild.
Binnensteden over de hele wereld gaan er het-
zelfde uitzien.

W. S. van der Boor, Y. Gietema, E. Taverne



Dat is een verschijnsel waar de politiek geen
raad mee weet. Het is zeker niet liberaal en ook
niet sociaaf-demokratisch. De liberalen laten het
over zich komen; de sociaal-demokratie verzet
zich ertegen en wil proberen dat in de greep te
krijgen. Daar zitten we op dit moment middenin;
er zijn nog nauwelijks voorbeelden aan te wijzen
waar dat blijkt te lukken.

Taverne: Ik ben er pas goed over na gaan den-
ken na de verkiezingen. Er is een hele duidelijke
relatie - een rijke traditie - tussen de sociaal-
demokratie en het denken over de stad en de
stedelijke kuituur.
Voor de oorlog was er een hele duidelijke visie
van de stedebouw over sociale woningbouw,
gekoppeld aan een visie over architektuur. Na
de oorlog heeft zich dat opnieuw gemanifesteerd
in de stadsvernieuwing. De struktuurnota's van
de grote steden uit eind 70er-begin 80er jaren
konstateren dat er onvoldoende inspanningen
zijn om het nivo van de stad op pei! te houden.
Het werken en bouwen in de stad vereist meer
inspanning op het vlak van de woonomgeving en
stadsvernieuwing.
Dan komt ook het begrip 'stedelijk milieu' naar
voren. De stad moest weer aantrekkelijk ge-
maakt worden en dat gold ook voor Groningen.
Dat betekent dat er niet alleen goede huizen zijn
maar ook een stedelijke kuituur. Kuituur gaat
volgens mij een buitengewoon belangrijke faktor
worden in het aantrekkelijk maken van de stad.
De sociaal-demokraten zijn er niet in geslaagd
om de achterliggende gedachte - het werken
aan destad- politiek duidelijk te maken. Ik zie
trouwens geen verschil met de ontwikkelingen
ten aanzien van de woonomgeving door de
sociaal-demokraten in de jaren 20-30.

Van Donderen: Het gaat om de koppeling tussen
allure en de kwaliteit van het bouwen. Het bou-
wen van het Groninger Museum heeft te maken
met het totaaikoncept van de gemeente Gronin-
gen over het bouwen in de stad. Het geeft ook
voor ons als bouwers een extra dimensie. Een
gemeente als Groningen stelt hele andere eisen
aan de partijen waarmee ze wrl werken.
Je gaat er met een andere attitude aan het werk.
Je stelt dezelfde - hoge - eisen aan de mensen
waarmee jij moet werken.
Allen hebben de bereidheid om iets extra's toe te
voegen. Het is moeilijk te definiëren, maar zoiets
ontstaat. Je ziet dan, dat mensen meer gaan
doen dan waarvoor ze eigenlijk zijn ingehuurd.
Alle partijen die erbij betrokken zijn hebben een
zekere trots en het gevoel: hier gaat iets gebeu-

En Groningen heeft zijn architektuur

Van der Boor: De rol van staten wordt over-
genomen door steden; regionalisatie is reusach-

tig belangrijk aan het worden. Ook in Europees
verband gaat dit een rol spelen. Bijvoorbeeld:
Barcelona heeft zijn Olympische Spelen en
Groningen heeft zijn architektuur. Ik vind dat
heel goed. Of je dat toepast op een PTT-kantoor
of een museum maakt niet uit. Het doet er ook
niet toe of het goed is of slecht; diskussie erover
ts voldoende. Het feit dat er over gesproken
wordt, geeft die stad een bepaald handelsmerk
en dat is wezenlijk. Dat heeft uitstraling.

Gietema: Het feit dat de sociaal-demokratie na
de verkiezingen van 21 maart sterk onder vuur is
genomen, met name door de intellektuelen in
NRC, De Groene, etc, heeft een verwoestende
uitwerking gehad. Het heeft niet de verkiezingen
beïnvloed, maar bepaalt nu wel het denken van
vee! mensen in onze kringen: namelijk dat dat-
gene waar we nu mee bezig zijn eigenlijk een
foute zaak is. Dit is een sombere konstatering en
zeer beangstigend, want het bepaalt het klimaat
van wat er straks nog kan in de steden.

Mijn stelling is: 'sociaal-demokraten hebben
altijd monumentaal gebouwd'. Er moest de
afgelopen 15 jaren ongelooflijk veel gebouwd
worden voor de woningmarkt. We hebben ons
geweldig georiënteerd op de buitenzijde van de
stad en hebben tegelijkertijd de verpaupering
bestreden door stadsvernieuwing. Zo'n 6-7 jaar
geleden ontdekten we dat de binnensteden
zichzelf niet konden redden. We moesten toen
opeens een defensieve houding ten opzichte van
de ontwikkeling van de binnenstad veranderen in
een offensieve.

Als we niet oppassen is straks de benadering van
het stedelijk gebied heel erg konserverend. Het
is dan bijna verdacht om in deze tijd te proberen
voor de binnenstadsfunkties eigen nieuwe vor-
men te vinden, dte ook kunnen overtuigen. Daar-
om halen we ook buitenlandse architekten
hierheen . . .

Bonnema: Wethouder Duivesteijn uit Den Haag
wilde ook een buitenlandse architekt en toen
heeft hij mij als Fries gevraagd.

Gietema:... ik verzet mij hardnekkig tegen de
bewering, dat sociaal-demokraten er slechts zijn
bij de gratie van het bouwen van sociale woning-
bouw. We zijn met de totale stad bezig.

Taverne: De kennis van de openbare ruimte in de
zuidelijke landen is — zonder dit te romantiseren
— veel groter dan in Nederland. Steden, en
Groningen is een prima voorbeeld, vervullen
momenteel stedebouwkundig en architektonisch
een laboratoriumfunktie. Daar worden ideeën
ontwikkeld. Het museum in het Verbindingska-
naal ïs een experiment, niet volgens het boekje.
Steden moeten hun eigen kuituur bepalen en
daar hoort ook die keuze voor die architektuur
bij. •

Waarom is Noord-N&dertand een aan~
trekkslijk woongebied?

Van den Berg: Ik denk dat hef de hoeveelheid
ruimte is in relatie tot het wonen.
Baayen: Voor mij is het de ruimte en de
ontspannen woningmarkt.
Noordewier: Het is leeg en vol tegelijk. Het
land tn het Noorden is leeg en van een grote
mate van aantrekkelijkheid, terwijl de steden
zeer druk en vol zijn.
Van Donderen: Het ts aantrekkelijk omdat er
een zeer divers aanbod is van woningen en
woonmogelijkheden tegen een goede prijs/
produkt-vemouding.
Bonnema: Natuurschoon en weinig horizon-
vervulling zijn voor mif belangrijk. Om aan-
trekkelijk te wonen is meer dan alleen ruimte
nodig. Een woestijn heeft veel ruimte, maar ik
zou er niet graag wonen. Het nadeel van het
wonen in Noord-Nederland is hst gebrek aan
kultureel leven. Dat weerhoudt mensen uit de
Randstad.
Sleijfer: Ik ben net weer terug in het Noorden
na een verblijf van twee jaar elders. De
ruimte is wel een heel belangrijk punt, maar
je moet om in het Noorden te kunnen wonen
er ook kunnen werken.
Taverne: Het landschap is zeer aantrekkelijk
maar het staat op scherp omdat het zo kwets-
baar is. Verder is het op peil houden van
voorzieningen moeilijk. In toenemende mate
komen mensen uit het Westen en stellen eisen
aan wonen en werken. We moeten er dan ook
voor waken dat het Noorden niet een tweede
Randstad wordt,
Gietema: De mensen die in het Noorden
willen wonen hebbén de teeftijd van Van den
Berg bereikt (50 jaar, red.) en doen dat
vanwege de ruimte, de rust en de stilte, ik zelf
woon ontzettend graag in het Noorden en ik
wil er ook blijven, ornaat ik typisch een pro-
vinciaal ben, die dat nodig heeft.
Van der Boor; Het ts aantrekkelijk omdat
Noord-Nederland alles heeft wat West-
Nederland heeft, maar dan op slechts 2 uur
afstand. Afstanden in Noord-Nederland
spelen geen enkele rol als we willen partici-
peren in hef kulturele leven vqn West-Neder-
land. Wat er hier éctn nog bij komt is de
kwaliteit van de ruimte.


