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Leeuwarden | De inspanningen die
Leeuwarden en de provincie doen op
het gebied van huisvesting en hoger
onderwijs zullen op termijn goed uit-
pakken voor de Leeuwarder werkge-
legenheid. Ook demografische
trends zijn niet in het nadeel van de
Friese hoofdstad.

Dat zegt Jouke van Dijk, hoogle-
raar regionale arbeidsmarktanalyse
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Uit een rapport van het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL), waar-
over het Friesch Dagblad gisteren be-

richtte, blijkt dat Leeuwarden de af-
gelopen twintig jaar 5 procent van de
laag- en hoogopgeleide banen is
kwijtgeraakt. Ook wordt in de stad 2
procent minder verdiend dan gemid-
deld elders in het land. Dit staat in
schril contrast met de constatering
van het PBL dat steden in bijna heel
Nederland economische motoren
zijnmetmeer werk en hogere lonen.

VanDijkwijt het verschil aanmin-
der culturele voorzieningen dan in
de echt grote steden, het gemis van
een universiteit en het vasthouden
aan banen in de financiële sector en
bij verzekeraars. ,,Veel van die banen
zijn en worden geautomatiseerd en
komen nooit meer terug.”

Volgens de Leeuwarder burge-
meester FerdCronewordt er vol inge-
zet opwoningenvoor demiddenklas-
se en op onderwijsinstituten alsWet-
sus en deDairy Campus. Ook komt er

de Campus Fryslân, de elfde faculteit
van Rijksuniversiteit Groningen in
Leeuwarden, die op termijn duizend
studenten moet trekken.

Van Dijk ziet dit als goede ontwik-
kelingen, die wel tijd vergen. ,,De
universitaire vestiging is heel goed.
Ook de inzet op water en veeteelt,
ietswaar Fryslân vanoudsher al sterk
in is, helpt mee. Maar hoogopgelei-
den zijn niet zomaar te regelen. Dat
kost tijd.”

Wat de hoogleraar betreft laat
Leeuwarden het financiële centrum
voor wat het is en richt het zich op
ICT-sectoren en toerisme.Opdat laat-
ste punt worden al goede zaken ge-
daanmet het FriesMuseumenCultu-
rele Hoofdstad 2018. ,,Maar Leeuwar-
den heeft nog een imagoprobleem.
Met aantrekkelijke woonlocaties en
promotie kun je daar wat aan doen.”

Volgens Van Dijk is de huidige

(wereldwijde) trek naar grote steden
een probleem voor Leeuwarden,
maar op termijn niet. ,,De Randstad
krijgt steeds meer last van congestie.
Dat, tezamen met het steeds makke-
lijker thuis kunnenwerken, vergroot
de mogelijkheden voor het zuiden
van Fryslân als vestigingslocatie. Ook
Leeuwarden kun je daarbij rekenen.”

Burgemeester Crone betoogt van-
daag in deze krant dat het niet alleen
treurnis is in het financiële hart in
Leeuwarden. ,,De trend is inderdaad
dat in die sector banen verdwijnen,
maar het zou pas echt erg zijn als dit
soort bedrijven ook nog Leeuwarden
zouden verlaten.” Crone ziet door
vergrijzing nog wel werk ontstaan.
Het behoud van hbo-opleidingen en
de bouwwoede in hogere segmenten
bieden ook perspectief voor de stad.
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Dat Leeuwarden daarmee omringen-
de dorpen en gemeenten opzadelt
met een leegloop, is volgens Crone
een feit waar Leeuwarden niets aan
kan doen. ,,De laatste jaren is er we-
reldwijd een trend dat mensen naar
steden trekken. Dáár zijn de voorzie-
ningen. Zouden wij geen goede huis-
vesting bieden, dan zal een aanzien-
lijk deel hun heil elders in het land
zoeken. IkkenmensendiebijWetsus
hebbengestudeerddiehier een eigen
bedrijf zijn begonnen. Denk je dat ze
hier waren gebleven als Leeuwarden
ze geen goede woningen en voorzie-

ningen kon bieden? Een bouwstop in
Leeuwarden lost de krimp in delen
van Fryslân niet op. In de moderne
economie trekken hoogwaardige
voorzieningen naar de steden. Wij
zijn een magneet binnen Fryslân,
waar de rest vandeprovincie vanpro-
fiteert. Vroeger kende Bolsward met
de zuivelschool een hbo-opleiding.
Die tijd is echt voorbij. Met een con-
centratie van hbo’s in Leeuwarden
voorkom je dat hogere opleidingen
uit de provincie verdwijnen.”

De uitverkiezing van Leeuwarden
als Culturele Hoofdstad 2018 bete-

kent volgens Crone nog een extra sti-
mulans voor de stadsregio. ,,Het zette
de stad sowieso bij investeerders op
de kaart. En vanaf de eerste dag dat
we werden verkozen - in 2013 - steeg
het aantal toeristen, De hotelcapaci-
teit is in de afgelopen drie jaar ver-
dubbeld, en gaat nog eens over de
kop richting 2018. Fryslân is niet
meer alleen aantrekkelijk voor boot-
jesmensen maar ook als stedentrip.
Ik zie het zelf en hoor het om me
heen: Leeuwarden is nu zomers druk-
ker en gezelliger dan vier jaar gele-
den.”

magneet binnen Fryslân

de achtergrond het financiële centrummet de kantoren van Achmea. Archieffoto: Marchje Andringa
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