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COMMENTAAR

OPINIE

Laconieke lockdown

Unieke balans tussen stad
en platteland loopt gevaar

Het was te verwachten. De versoepelingen met ingang van 28
april zijn nog maar net aangekondigd of er wordt al geprobeerd de
grenzen verder op te rekken. De vereniging van boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) ziet het niet zitten de horecasluiting om 18.00 te handhaven en wil die liever later. De ministers
Hoekstra, Koolmees en Van ’t Wout willen de middelbare scholen
en mbo’s na de meivakantie weer helemaal openen.
Ze hebben natuurlijk allemaal groot gelijk, bezien vanuit het deelbelang van de scholieren, horecaondernemers en toezichthouders. Dat scholieren en mbo-studenten al zo lang geen volledig
onderwijs krijgen, is slecht voor hun onderwijsprestaties, vergroot de kansenongelijkheid en is op iets langere termijn ook zeer
negatief voor de economie. De sluiting van terrassen om 18.00
uur gaat ongetwijfeld voor erg lastige discussies tussen klanten
en horecapersoneel leiden.
Er is alleen een groter algemeen belang: dat de gezondheidszorg
het volhoudt, dat de ziekenhuizen niet overbelast raken. En dat
we blijven proberen het aantal besmettingen terug te dringen.
Vaccins werken namelijk niet voor de volle 100 procent, 1 op de 10
kan nog altijd ziek worden. En hoe meer besmettingen, hoe groter
de kans op gevaarlijke mutaties van het virus. Als de zorg overbelast blijft, als er jarenlang veel coronazieken blijven en als we
steeds nieuwe vaccinaties nodig hebben, blijft het economisch
ook allemaal lastig.
Dat we er met veel vaccinaties niet zomaar zijn, bewijst ook de
situatie in de verpleeghuizen. Die durven vaak nog niet echt te
versoepelen, terwijl verreweg de meeste ouderen er wel gevaccineerd zijn. De schrik zit er nog in, de angst om toch nog bewoners
te verliezen, blijft. Zeker zolang buiten de verpleeghuizen het
virus nog welig tiert. Ook in Noord-Nederland neemt het aantal
besmettingen weer licht toe, terwijl het in de basis al hoog was.
In die onzekere situatie is het zaak dat iedereen zich goed aan de
gedragsregels blijft houden. Bij een groeiend deel van de bevolking lukt dat alleen niet meer, blijkbaar. Het kabinet spreekt ook
niet meer over een intelligente lockdown, en dat zou ook potsierlijk zijn. Zo intelligent is de lockdown allang niet meer. Het is nu
eerder een laconieke lockdown. Hopelijk gaan we er de komende
tijd toch iets minder losjes mee om.
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O

nze noordelijke bestuurders hebben in Den Haag
een bod neergelegd om
220.000 extra woningen
te bouwen in Noord-Nederland, bovenop de eigen behoefte.
Van de extra woningen moeten er
140.000 terechtkomen in Fryslân,
Groningen en Drenthe. Dat zijn
meer woningen dan er nu in de hele
stad Groningen staan.
Onderliggende gedachte is om zo
de verstedelijking beter te spreiden
over het land en de Randstad te ontlasten. ‘De druk op de fysieke leefomgeving dwingt ons het ontwikkelingspotentieel van heel Nederland
te benutten’, stelt de wervende brochure, ‘want Nederland is te klein
voor perifere regio’s’.
Eén voorwaarde: er moet 9,5 miljard geïnvesteerd worden in nieuwe
en verbeterde spoorverbindingen.
Het is jammer dat er vooraf in
Noord-Nederland geen enkel maatschappelijk debat heeft plaatsgevonden om te onderzoeken of deze ambitie breed wordt gedeeld. Onze indruk is juist dat de meeste mensen
die hier wonen heel bewust voor
Noord-Nederland hebben gekozen
en erg blij zijn als ze na een dagje
Randstad weer thuiskomen.
‘Thuis’ staat dan voor een vitaal
platteland met mooie landschappen, hoogwaardige natuur, compacte steden en dat alles met een hoge
mate van rust en ruimte.
Stad en platteland zijn hier nog in
balans en vormen een ijzersterke
combinatie. Heel anders dan in de
Randstad waar snelwegen en stadsranden elk landschap begrenzen,
waar het nergens meer stil en donker is en waar het in natuurgebieden
vaak filelopen is.
Het kan niet anders dat de grootschalige woningbouw en bijbehorende infrastructuur ten koste gaan
van waardevolle landschappen en
een grote druk leggen op onze be-

Romaanse kerk uit 12e eeuw op een wierde in Eenum.

Jammer dat er
vooraf geen enkel
debat heeft
plaatsgevonden
staande natuurgebieden. Dit zal vergaande gevolgen hebben voor de
kwaliteit van leven in Noord-Nederland, ook al doen de bestuurders ons
geloven dat kool en geit gespaard
kunnen worden.
Volgens ons zou deze noordelijke
kwaliteit de basis moeten zijn voor
een toekomstvisie op het Noorden.
We moeten uitgaan van onze eigen
kracht. Het bieden van een toekomstperspectief voor een duurzame landbouw is daarbij cruciaal. Deze sector heeft ruimte nodig om te
extensiveren richting kringlooplandbouw en zich te ontwikkelen als
leverancier van grondstoffen voor
een biobased economy.
De bouw van 140.000 extra woningen in de drie noordelijke provincies, waarbij ‘ruim wonen in
prachtige landschappen’ het uitgangspunt is, legt met alle bijbehorende voorzieningen echter een
groot beslag op landbouwgrond. Dit
kan het functioneren van agroketens in gevaar brengen.
Het contrast met de Randstad
leidt ook tot een groot potentieel als
het gaat om de toeristische ontwikkeling van Noord-Nederland. Grootschalige woningbouw en alles wat
daarbij komt kijken, maakt ons min-
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der aantrekkelijk voor bezoekers die
op zoek zijn naar rust en ruimte.
Maar ook de ontwikkeling van
een waterstofeconomie gekoppeld
aan wind op zee is een voorbeeld
van de eigen kracht van Noord-Nederland. Uiteraard onder voorwaarde dat de aanlanding van kabels en
het verdere transport van elektriciteit plaatsvindt met respect voor natuur en landschap.
Kortom: aan het positioneren van
Noord-Nederland als vangnet voor
de overlopende Randstad hangt een
stevig prijskaarje. Werkgeversorganisatie VNO-NCW roept om ‘om te
tekenen bij het kruisje’, wij roepen
op om eerst een fundamentele discussie te voeren over de vraag in wat
voor regio wij en onze kinderen willen wonen en werken.
Wat ons betreft staan de kracht en
kwaliteit van Noord-Nederland zelf
daarbij centraal.
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In Lunteren duwden afgelopen maandag
omstanders met een shovel een persfotograaf
en zijn vriendin in hun auto de sloot in. Een
aanslag op de persvrijheid?

Journalisten moeten te allen tijde
hun werk kunnen uitvoeren

Het plan voor 220.000 extra woningen om de overlopende
Randstad te ontlasten, zal een hoge prijs hebben. Daarvoor
waarschuwen de directeuren van Drentse, Friese en Groningse organisaties ter bescherming van het landschap.
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Uitslag stelling van gisteren
Het is goed dat er Fieldlabevenementen worden georganiseerd

Breng uw stem uit op dvhn.nl/stellingvandedag

Oude wieken
Zoals Herman Blom schrijft in zijn
opiniestuk ‘Na gastrauma straks
een afvaltrauma?’ (DvhN 17-04): je
kunt je afvragen hoe duurzaam die
windmolens zijn. Want hoe oud
zijn die gesloopte molens nog

maar? Windmolens hebben het
zwaar te verduren, de wind is nooit
stabiel, altijd bij vlagen, het materiaal heeft veel te lijden. Ik moet nog
zien dat ze het 25 jaar volhouden.
Zonnepanelen van 10 jaar oud zijn
allang weer achterhaald, het aluminium begint dan al te rotten. Mis-

schien een idee: de zeespiegel stijgt
volgens sommige wijsneuzen.
Gebruik de oude molenwieken en
de zonnepanelen, nadat ze zijn
fijngemalen, om de dijken mee op
te hogen.

Boornbergum, P.T. Piek
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