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De zin en onzin van nieuwe bedrijfsterreinen in
Fryslân

‘Het Friese groen maakt plaats voor grauwe industrie. Aanleg 1.260 hectare nieuw bedrijventerrein
nadert voltooiing!’ Het kan in de toekomst zomaar een kop zijn op de voorpagina van een Fries
dagblad. VU econoom Eric Koomen en landschapsarchitect Peter de Ruyter in het Debatcafé over
de positieve en negatieve effecten van nieuwe bedrijfsterreinen.
Zin en onzin nieuwe bedrijfsterreinen
‘Bebouwing gaat altijd ten koste van landbouwgrond en natuur. In de Randstad zijn legio
voorbeelden van mooie plannen die in de praktijk minder mooi uitpakten’, stelt Eric Koomen. Tot
2020 is 1.260 hectare nieuw bedrijventerein gepland in Friesland. Bedrijventerreinen zijn nodig voor
de werkgelegenheid en economische ontwikkelingen van het noorden. Dit klinkt natuurlijk heel
logisch en positief, maar heeft Fryslân deze nieuwe terreinen wel nodig? Moet iedere gemeente bij
ieder dorp bedrijvigheid wel toestaan? En is het niet verstandiger de al bestaande en verrommelde
terreinen op te knappen in plaats van uit te breiden? Helemaal nu al bijna 650 hectare direct
beschikbaar is, omdat bedrijfsterreinen ongebruikt blijven.
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Sprekers
Eric Koomen is werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde. Ook werkt hij bij adviesbureau Geodan Next, waar Koomen
advies geeft over ruimtelijke beleidsvorming. Hij vindt dat overheden zich minder moeten bemoeien
met het ontwikkelen van bedrijfsterreinen.
Peter de Ruyter is landschapsarchitect en leider van Atelier Fryslân, het bureau dat gevraagd en
ongevraagde adviezen geeft over de ruimtelijke kwaliteit wanneer wegen worden aangelegd en
bijvoorbeeld steden worden uitgebreid. De week voorafgaand aan het debatcafé presenteert Atelier
Fryslân een uitgebreid rapport over bedrijfsterreinen.
Meer informatie vindt u op www.debatcafefryslan.nl
Over Debatcafé Fryslân
Het Debatcafé is een samenwerking tussen VUconnected, het Friesch Dagblad en Tresoar.
Maandelijks wordt een discussie georganiseerd tussen wetenschappers en mensen uit de Friese
praktijk over actuele en regionale thema’s. Het gesprek staat onder leiding van Siem Jansen,
directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en bestuurslid van het Friesch Dagblad.
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