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Woord vooraf

VoordeActualisering vandeVinexisinopdrachtvandeRijksplanologische Dienst
(MinisterieVolkshuisvesting,Ruimtelijke OrdeningenMilieubeheer)endeDirectie
Natuurbeheer (MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij (LNV))eenstudie
uitgevoerd naar ecologische knelpunten van verstedelijking en kansen voor
natuurontwikkeling.
De Rijksplanologische Dienst (RPD) heeft voor deze studie vier verstedelijkingsconcepten ontwikkeld,diehetprojectteam verderheeft uitgewerkt(dezgn.VERSRINGconcepten).In samenhang metdezeVERSRlNG-conceptenzijn in samenwerking met
ir. R. de Visser van Bureau Vista te Amsterdam vier ideeën ontwikkeld voor
natuurontwikkeling, de zgn. STENA-concepten.
De ecologische gevolgen van deze verschillende concepten zijn vergeleken met de
geplande Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiervoor heeft ir. D. Bal (IKCNatuurbeheer) informatie verzameld bij dedesbetreffende provinciale diensten van
de provincies, die tot het studiegebied behoren. Aan de verschillende betrokken
ambtenaren van de provincies alsook aan Dick Bal is dank verschuldigd voor hun
inspanningen, die uiteindelijk konden leiden tot de uitwerking van de EHS op
provinciaal niveau.
Vele basisgegevens, die in de studie zijn gebruikt, werden betrokken van de
Landschapsecologische Kartering Nederland (Bolsius et al., 1994).
Het onderzoek werd bijgestaan door een Begeleidingscommissie, die acht keer
bijeengekomen is. De commissie bestond uit de volgende leden:
Ir. A.L. de Regt (RPD, voorzitter),
Ir. L. Pols (Dir. Natuurbeheer, Min. LNV),
Drs. P.H.M.A. Clausman (Provincie Zuid-Holland),
Drs. G. Laijendecker (Provincie Gelderland),
Ir. M. Bijlsma (IKC-Natuurbeheer), tot 1 januari 1995
Hetprojectteam is decommissie erkentelijk voor de stimulerende wijze, waarop ze
heeft bijgedragen aan het project en commentaar heeft geleverd opdiverse notities
en conceptteksten.
Een aantal stagiairs hebben eveneens aan het onderzoek bijgedragen, namelijk:
MariélleDoms,MariannedeSnooenJosGelauff.Dankisookaanhen verschuldigd
voor hun bijdragen vooral bij de technische ondersteuning van het project.
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Samenvatting

Voor de Actualisering van de Vinex heeft DLO-Staring Centrum in opdracht van
deRijksplanologische Dienst(Min.VROM)endeDirectieNatuurbeheer(Min.LNV)
eenstudieuitgevoerdnaarderelatietussenverstedelijking ennatuurindeStedenring
Centraal-Nederland (SCN-project). De studie is uitgevoerd in samenwerking met
Bureau Vista te Amsterdam.
De studie beoogt de bandbreedte te verkennen van knelpunten en kansen voor de
natuurbij verschillende verstedelijkingsopties voordelangetermijn. Het onderzoek
wil daarmee antwoord geven op de volgende vragen:
— welkeecologischeknelpunten inderealisatievandeEcologische Hoofdstructuur
(EHS) doen zich voor bij verdergaande verstedelijking?
— welke kansen zijn er voor uitbreiding van de EHS in relatie tot verschillende
verstedelijkingsrichtingen?
— welke aanbevelingen kunnen worden gedaan omknelpunten optelossen metde
geboden kansen?
Werkwijze
Om dit doel te bereiken, zijn in het onderzoek twee fasen doorlopen, de
conceptvorming en de evaluatie. Bij de conceptvorming zijn eerst vier opties voor
verstedelijking in kaart gebracht (zgn. VERSRlNG-concepten), uitgaande van de
woningbouwbehoefte van500 000woningenvoor2015(Min.VROM, 1994),teweten
deconceptenRING,SCHUIF,INFRAenDIFFUUS.Vervolgensisbinnende mogelijkheden
van ieder verstedelijkingsconcept gezocht naar compensatie voor de ecologische
verliezen.RekeninghoudendmetdekansenvooruitbreidingvandeEHS,isuitgegaan
van 25 000 ha nieuwe natuur. Dit heeft geresulteerd in vier zogenaamde STENAconcepten (verSTEdelijking én NAtuurontwikkeling).
Bij de evaluatie is vooral gekeken naar het effect van versnippering op
bovenregionaalniveau.Dertiendiersoorten zijnhiervoorgeselecteerd, indicatief voor
boslandschappen (boommarter,edelhert,groenespecht,havik), moeraslandschappen
(otter,bever,bruinekiekendief, aalscholver),opencultuurgebieden (grutto,kolgans)
en kleinschalige landschappen (bunzing, vos, das). Hierbij zijn de volgende
ecologischecriteriagehanteerd: habitatkwaliteit,populatiegrootteen bereikbaarheid.
VoordeevaluatievandeVERSRING-enSTENA-conceptenzijntweeGlS-georiënteerde
modellen gebruikt: het model SHAPE voordeberekening vande habitatkwaliteit en
populatiegrootte, en het model GRIDWALKvoor de bereikbaarheid.
HetmodelSHAPEomvatkennisoverdehabitateisen vaneengrootaantaldiersoorten.
Verondersteld wordt dat diersoorten responderen op de structuur van de vegetatie
en op abiotische componenten van het landschap. Omdeze op systematische wijze
indemodelleringondertebrengenzijn ecotopen onderscheiden. Vooriederecotoop,
een combinatie van vegetatiestructuur en standplaats, is aangegeven of er sprake is
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van optimaal, marginaal of ongeschikt habitat voor de soort. Daarbij is onderscheid
gemaakt in geschikt broed-, foerageer- en rustgebied. Verder is rekening gehouden
met andere soortspecifieke kenmerken zoals storingsgevoeligheid.
Ten slotte is in het model berekend of de oppervlakte geschikt habitat en de afstand
broed- en foerageergebied voldoen aan de ruimtelijke habitateisen van de soort. Op
basis hiervan kan het aantal territoria of de populatiegrootte van de soort worden
bepaald. De ligging en grootte van deze geschikte leefgebieden vormen tevens de
invoer voor het model GRIDWALK.
Met het dispersie-model GRIDWALK is de onderlinge bereikbaarheid van de
leefgebieden bepaald. Het model simuleert het verbreidingsgedrag van dieren.
Hiervoor zijn aan de verschillende landschapstypen in het GISwaarden toegekend
voor dedispersieweerstand en dehabitatkwaliteit. Het model houdt ookrekening met
barrières (wegen, kanalen e.d.).De resultaten van de simulaties hebben onder andere
de vorm van bereikbaarheidskaarten en -matrices, die aangeven welke kans een dier
heeft om vanuit bronpopulaties overige geschikte leefgebieden te bereiken.
Uit de modelberekeningen en kaartvergelijkingen konden conclusies worden getrokken
over de ecologische gevolgen van verstedelijking en de compensatie ervan met
natuurontwikkeling. De conclusies zijn uitgedrukt in toe- of afname van
habitatkwaliteit, populatiegrootte en bereikbaarheid. Daarnaast is aandacht besteed
aan het effect en de effectiviteit (rendement) van de nieuwe natuur als compensatie
voor de verstedelijking. De ecologische gevolgen zijn steeds vergeleken met de
effecten van de gerealiseerde EHS.
Hoofdconclusies en aanbevelingen
Alle vormen van verstedelijking leiden voor alle modelsoorten tot afname van
geschikt leefgebied. Het habitatverlies is op bovenregionaal niveau in relatieve zin
niet zo groot, omdat bij de situering van de woningbouwlokaties reeds in hoge mate
rekening is gehouden met degeplande EHS.Diffuse verstedelijking (concept DIFFUUS)
leidt door de grote randlengte tot het grootste verlies aan habitatkwaliteit. Ook de
populatiegrootte wordt bij diffuse verstedelijking het meest negatief beïnvloed
(versnippering door toename kleinere populaties). Compacte verstedelijking (concept
RING)leidt tot het minste habitatverlies. Lineaire verstedelijking en verbinding van
stedelijke agglomeraties (concept INFRAenRING)hebben een sterke barrièrewerking
en daardoor een isolatie-effect op de (potentiële) leefgebieden.
Voor de ontwikkeling van nieuwe natuur ter compensatie van verstedelijking is van
betekenis dat belangrijke kerngebieden van de EHS meestal buiten de stedenring
liggen. De potenties voor versterking en uitbreiding van de EHS in de Centrale Open
Ruimte zijn echter groot. Er zijn goede kansen voor de aanleg van grote soortenrijke
bossen in de droogmakerijen en kleinschalige bossen op de oeverwallen. Ook de
ontwikkeling van grote moerascomplexen is kansrijk in het Groene Hart en het
aansluitende rivierengebied.
Bij voortzetting van verdichting van deRandstad (concept RING) zijn ergoede kansen
voor grootschalige natuurontwikkeling (bos, moeras) in het Groene Hart en in de
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overigeCentraleOpenRuimte.Knelpuntentredeneropwanneerdoordeverdichting
de 'poorten' (openingen in de stedenring) zouden worden afgesloten. Dit geldt met
namevoordemoerasverbindingen vandeEHS (Biesbosch -NieuwkoopseplassenVechtplassen - Oostvaardersplassen). Verschuiving van verstedelijking naar zuid
enoost(concept SCHUIF)kandedrukopdeRandstadenigszinsopheffen. Ineensterk
door bestaande barrières versnipperde omgeving blijft echter de versterking van
bestaande dan wel de aanleg van nieuwe verbindingen (bv ecoducten) een zware
opgave.
Optredende isolatiealsgevolg vanverstedelijking kanworden gecompenseerd door
vergroting van leefgebieden. Compensatie door oppervlaktevergroting kan
bijvoorbeeld bij te kleine populaties door overschrijding van een kritische niveau
leidentotlevensvatbarepopulaties.Dooreengoedelokatiekeuzevan verstedelijking
ennatuurontwikkeling wordthetrendementvandenieuwenatuurvergroot,waardoor
met een geringere oppervlakte aan natuur voor compensatie kan worden volstaan.
Verstedelijking éngrootschaligenatuurontwikkelingkunneninbeidegevallenleiden
tot afname van leefgebied voor ganzen en weidevogels. Gezien de internationale
betekenis van deze natuurwaarden is behoedzaam omgaan met de bestaande open
ruimte een belangrijke planningsopgave.
Natuurontwikkeling kaninverband worden gebrachtmetmeekoppelende stedelijke
functies, niet alleen metrecreatie, maar ook functies als waterwinning, -berging en
ontgronding. Een voorbeeld hiervan is in één van de STENA-concepten uitgewerkt.
Tenslotteiseenaantalbeperkingen vandegehanteerdemethodeaangegevenen zijn
aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
Voor de Actualisering van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra
(Vinex) (Min. VROM, 1990) is op initiatief van de minister van VROM een
interdepartementale stuur- en projectgroep in het leven geroepen met als doel om
nieuweverstedelijkingsrichtingen aantewijzen voordeperiode2005-2010meteen
doorkijk naar 2015.
Inhetkaderhiervanheeft DLO-StaringCentrum,insamenwerking metBureau Vista,
in opdracht van de Rijksplanologische Dienst (Min. VROM) en de Directie
Natuurbeheer (Min.LNV)eenstudieuitgevoerdnaarderelatietussen verstedelijking
en natuur in de Stedenring Centraal-Nederland (SCN-project).
De studie beoogt de bandbreedte te verkennen van knelpunten en kansen voor de
natuur bij verschillende verstedelijkingsopties voor de lange termijn. Hierbij is
uitgegaan van de prognose van 500 000 extra woningen voor Centraal-Nederland
in 2015 (Min. VROM, 1994).
Het onderzoek wil daarmee antwoord geven op de volgende vragen:
— welke ecologische knelpunten in de realisatie van de EHS,met de nu door de
provincies aangegeven begrenzing, doen zich voor bij deze verdergaande
verstedelijking?
— welke kansen zijn er voor uitbreiding van de EHSin relatie tot verschillende
verstedelijkingsrichtingen?
— welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om negatieve ontwikkelingen als
gevolg van verstedelijking te compenseren met de geboden kansen?
Indediscussie overnieuwe verstedelijkingslokaties neemtCentraal-Nederland een
bijzondere plaatsinalsmeestverstedelijkt deelvanhetland.Hetstudiegebied bevat
dan ook de gehele Stedenring Centraal-Nederland, dat wil zeggen de Randstad
uitgebreid met Arnhem en Nijmegen in het oosten en deBrabantse Stedenrij in het
zuiden.

1.2 Probleemstelling
Op het bovenregionaal niveau staan twee beleidsdoelen centraal: de EHS en de
Stedenring Centraal-Nederland.
De EHSvan het Natuurbeleidsplan (Min. LNV, 1990) voorziet in een netwerk van
ecologische kerngebieden en verbindingsassen. Ontbrekende schakels worden
aangevuld metnatuurontwikkelingsgebieden. Voordeze studieisdeEHSuitgewerkt
volgens de provinciale ecologische hoofdstructuren.
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Volgens de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Min. VROM, 1989) groeit
de Randstad meer en meer uit tot een centraal gelegen stedenring, die ook Arnhem
en Nijmegen en de Brabantse Stedenrij omvat. De stedenring omringt het Groene
Hart en het rivierengebied: de Centrale Open Ruimte. Op verschillende plekken
bevinden zich openingen in de ring, 'poorten' als het ware, die toegang geven tot
de open ruimte (vgl Raad voor het Natuurbeheer, 1995).
De grote aaneengesloten onderdelen van de EHSliggen vooral buiten de stedenring:
de duinen, het kleinschalige cultuurlandschap van Brabant en de boscomplexen van
de stuwwallen. Dit betekent dat kleinere onderdelen van de EHS die binnen de
Stedenring zijn gelegen waarschijnlijk in zekere mate afhankelijk zijn van grote
onderdelen buiten de stedenring. Voor moeras,natte graslanden en ondiep water geldt
dit in mindere mate: grote complexen komen zowel binnen (Vechtplassen/Ronde
Venen, Krimpenerwaard, Biesbosch, Fort Sint Andries) als buiten (Gelderse Poort,
IJsselmeer/Oostvaardersplassen, Haringvliet/HollandsDiep) de stedenring voor. Toch
geldt de Gelderse Poort door zijn bovenstroomse ligging en zijn omvang als een
verbreidingsbron van veel soorten in het rivierengebied en het IJsselmeer/
Oostvaardersplassen als een kerngebied voor water- en rietvogels van Nederland.
Beide beleidsdoelen willen ruimtelijke ontwikkelingen sturen op lange termijn. Het
Stedenring-concept is richtinggevend voor optimale lokatiekeuze vanuit bereikbaarheid
van zowel stedelijke als rurale functies en het concept van een EHSzal ook na 2015
richtinggevend zijn voor het natuurbeleid. Bovendien lijkt er geen aanleiding om voor
de periode na de uitvoering van de EHS radicaal andere wegen in te slaan. Dit neemt
niet weg dat de lokatiekeuze van de EHSzou kunnen veranderen in relatie tot een
gewenste stedelijke ontwikkeling. Ook andere ontwikkelingen, bv. in de landbouw,
kunnen aanleiding zijn de plankaart van de EHSop termijn bij te stellen. De studie
beoogt om ook in deze zin de potenties voor aanpassing van de EHSte verkennen.
Het EHS-netwerk heeft een meerwaarde omdat drie basisvoorwaarden voor natuurontwikkeling in hun onderlinge samenhang worden geoptimaliseerd, namelijk
habitatkwaliteit, oppervlakte en verbinding. Verdergaande verstedelijking met
ca.500 000 woningen in de Stedenring tussen 2005 en 2015 zet bepaalde delen van
de EHSop één of meer van drie basisvoorwaarden onder druk. Door verstedelijking
kunnen beperkingen en knelpunten op de ene plek echter worden gecompenseerd
door kansen en mogelijkheden voor een andere plek. Bovendien kan verstedelijking
ook nieuwe mogelijkheden voor versterking of uitbreiding van de EHSbieden. Het
gaat in deze dus niet alleen om compensatie in strikte zin, maar ook om benutting
van nieuwe mogelijkheden, namelijk:
— verbetering habitatkwaliteit van bossen, moerassen, graslandgebieden en kleinschalige landschappen;
— aanleg van grote aaneengesloten gebieden voor zelfstandige levensgemeenschappen en populaties;
— noodzakelijke verbindingen voor uitwisseling van deelpopulaties.
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1.3 Werkwijze
De werkwijze van de studie is die van een scenario-onderzoek met een prospectief
karakter(Schooneboom, 1995).Datwilzeggendatdoorhetontwerpen vaneenaantal
toekomstige situaties een bandbreedte van mogelijkheden wordt vastgesteld.
Vervolgenswordtnagegaanwatdeconsequentieszijn vandezetoekomstige situaties
tenopzichte vaneengekozenuitgangspunt. Dituitgangspunt kandehuidige situatie
zijn of een reeds vastgesteld beleidstandpunt. In het onderhavige onderzoek is de
provincialeEHS (inclusief deStrategischeGroenprojecten) gekozenals referentiekader
voor de beoordeling van de ontworpen mogelijkheden.
Prospectievescenario'sonderscheidenzichvanprojectievescenario's.Bijonderzoek
aandeze laatsten,deprojectieve scenario's, wordteen huidigetrend doorgetrokken
naar de toekomst. Hiermee worden in de regel de consequenties van een enkele
variabele doorgerekend. Veel milieuscenario's hebben dit karakter, terwijl
prospectieve scenario's meerinderuimtelijke planning wordengehanteerd (zieook
Harms, 1995).Dit komt, omdat in dezeplanning meestal nieteen enkele maarjuist
een complex van samenhangende ruimtelijke variabelen moet worden bekeken.
De studie is verdeeld in twee fasen: de conceptvorming en de evaluatie.
Conceptvorming
In de conceptvorming zijn de ideeën ontworpen voor de verstedelijking en de
natuurontwikkeling voordeStedenringCentraal-Nederland. Dezefasevandestudie
heeft op zijn beurt bestaan uit drie onderdelen:
• De bepaling van de uitgangssituatie en de provinciale EHS, die immers als
referentie bij de evaluatie diende te worden betrokken.
• Deontwikkelingvanvierverstedelijkingsconcepten, dezgn.VERSRTNG-concepten.
Dezeconceptenmetverschillenderuimtelijkeuitwerkingenzijnontwikkelddoor
de Rijksplanologische Dienst en worden VERSRlNG-concepten genoemd
(VERStedelijking stedenRlNG). DezeVERSRlNG-conceptenbevattenvieroptiesvoor
verstedelijking tot2015metdoorkijk voordelangetermijn, waarbij isuitgegaan
van de hoge CBS-prognoses van 500 000 woningen voor het jaar 2015 (Min.
VROM, 1994).Indezeverstedelijkingsconcepten isvooralaandachtbesteedaan
de ruimtelijke configuratie en is geen onderscheid gemaakt in woningdichtheid
of in de aard van de verstedelijking. Er is uitgegaan van een gemiddelde
woningdichtheid van 30 woningen per hectare, hetgeen bij een gemiddelde
bedekkingvan70%verstedelijking pergridcelvan 1 km2neerkomtopongeveer
250 gridcellen.
• Deontwikkeling vanviernatuurontwikkelingsconcepten inaansluitingopdevier
VERSRlNG-concepten. Hierbij is van de veronderstelling uitgegaan dat voor
dezelfde lange termijn (tot 2015) een uitbreiding van de EHS mag worden
verwacht, die tevens kan worden beschouwd alscompensatie voor de negatieve
effecten van de verstedelijking. Deze uitbreiding van de natuurontwikkeling is
voor deze toekomstverkenning eveneens gesteld op 250 gridcellen (25 000 ha)
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voor Centraal-Nederland. Voor iederVERSRlNG-conceptisvervolgens een ontwerp
gemaakt, waarbij dekansen voor natuurontwikkeling zo optimaal mogelijk worden
benut. Hierbij is echter rekening gehouden met de identiteit van het landschap,
de recreatieve betekenis van nieuwe groengebieden en het functioneel draagvlak
bij de ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe natuur (meekoppeling). Deze
concepten, waaraan dus naast de opties voor verstedelijking in de vierVERSRINGalternatieven steeds een ontwerp voor de nieuwe natuur is toegevoegd, worden
STENA-concepten genoemd (STEdelijke én NAtuurlijke ontwikkeling).
Evaluatie
In de tweede fase van het onderzoek zijn de beide concepten, deVERSRlNG-concepten
en de STENA-concepten, én als referentie de provinciale EHS geëvalueerd naar hun
ecologische consequenties met computer-modellen die georiënteerd zijn op
Geografische Informatiesystemen (GIS). Deze evaluatie heeft plaatsgevonden met
behulp van een beperkt aantal faunasoorten, die enerzijds van belang zijn voor het
natuurbeleid (doelsoorten), anderzijds indicatief voor de effecten van verstedelijking
op bovenregionaal niveau. Deze indicatie betreft: de habitatkwaliteit en de
versnippering (oppervlakteverlies en isolatie).
Deze evaluatie isvoornamelijk gebaseerd op gegevens van de Landschapsecologische
Kartering van Nederland (LKN-bestand, Bolsius et al., 1994). Het LKN-bestand is
een rasterbestand met een gridcelgrootte van 1km 2 . In de evaluatiefase worden de
volgende stappen onderscheiden:
• De bepaling van de huidige situatie, gebiedsdekkend, op basis van het LKNbestand. Hierbij is onderscheiden:
— de abiotische uitgangssituatie (de zgn. fysiotopen);
— de vegetatiestructuur van de uitgangssituatie;
— de huidige verspreiding van geselecteerde diersoorten.
• Aanpassing van bestaande Gis-modellen:
— Het beslissingsondersteunende GlS-model LEDESS (Harms, et al., 1995) is
geparametriseerd met gebiedseigen gegevens. Het model werd verbeterd ten
opzichte van de eerdere versie, het COR-model (Harms et al., 1991) en nader
uitgewerkt voor de fauna tot het model SHAPE (zie hoofdstuk 3).
— Voor de berekening van de bereikbaarheid van potentiële habitats voor de
geselecteerde diersoorten ishet model GRIDWALK(Knaapen, SC-DLO,in prep.)
uitgebreid voor andere diersoorten.
• De transformatie van provinciale EHS,VERSRlNG-concepten en STENA-concepten
naar het raster van het basisbestand.
• De evaluatie van deprovinciale EHS ,de VERSRlNG-concepten en STENA-concepten
met behulp van de bovengenoemde GlS-modellen. De evaluatie heeft betrekking
op dertien indicatieve diersoorten voor vier levensgemeenschappen, bossen,
moerassen, open gebieden (akkers en graslanden),kleinschalig cultuurlandschap.
De volgende criteria zijn daarbij gebruikt:
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— habitatkwaliteit en populatiegrootte, berekend met behulp van het SHAPEmodel;
— bereikbaarheid van een beperkt aantal versnipperingsgevoelige diersoorten,
berekend met behulp van het dispersiemodel GRIDWALK;
• Op basis van de evaluatieresultaten is een aantal conclusies getrokken over de
gevolgen van verstedelijking voor de geplande EHS en over de effectiviteit om
kansen te benutten voor extra natuurontwikkeling en daarmee de negatieve
gevolgenvanverstedelijking temitigerenen/ofte compenseren (natuurrendement).
Figuur 1.1 geeft een schematisch overzicht van de werkwijze.
CONCEPTONTWIKKELING
Vier
VERSRINGconcepten

Vier
STENAconcepten

Provinciale
EHS +SGP

MODELAANPASSING
Basisbestanden:
fysiotopen
vegetatiestructuur

Model SHAPE
Model GRIDWALK

Resultaten: 13soorten,
4 levensgemeenschappen:
- habitatkwaliteit
- populatiegrootte
- bereikbaarheid

Fig. 1.1Schemawerkwijze

1.4 Beperkingen
Bij het lezen van de resultaten en conclusies van de studie is het van belang te
onderkennendathetonderzoek aaneenaantalbeperkingen onderhevigis.Doordeze
beperkingen, die van verschillende aard zijn, is het niet goed mogelijk om de
resultaten te interpreteren ente extrapoleren naar andere situaties dan die welke in
de studie zijn beschreven. De beperkingen zijn hoofdzakelijk van drieërlei aard:
• De soortenkeuze
Er is een selectie van diersoorten gemaakt, gericht op de betekenis voor het
natuurbeleid (doelsoorten),degevoeligheid voorversnipperingendeschaalvan
destudie.Andereecologische gevolgen van verstedelijking, zowelin abiotische
zin(bv.gevolgenvoorgrond-enoppervlaktewater)alsbiotischezin(bv.gevolgen
voor flora en vegetatie of voor andere diersoorten), komen in deze studie niet
aan de orde.
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• De scenariokeuze
Zowel de verstedelijkingsopties als de concepten voor natuurontwikkeling als
compensatie voor de negatieve effecten betreffen vier keuzen uit een veelheid
van mogelijkheden. Deze beperking hangt samen met het prospectieve karakter
van de scenariobenadering. Er is niet voor gekozen om een enkele variabele
monothematisch in verschillende projectieve scenario's uit te werken, bv. de
dichtheid van bebouwing binnen hetzelfde verstedelijkingspatroon of de lokatie
van moerasgebieden bij eenzelfde oppervlakte. Zoals gesteld is in deze studie
gekozen voor het complex aan samenhangende ruimtelijke variabelen.
• De schaalkeuze
De schaal van de studie richt zichnadrukkelijk ophetbovenregionale niveau met
hier en daar een uitweiding naar het regionale niveau. Dit wil zeggen dat de
resultaten van de studie in geen geval betrokken kunnen worden op lokale en
stadgewestelijke verstedelijkingsproblematiek. De gebuikte gegevensbestanden
en methoden laten andere interpretaties dan voor het (boven)regionale niveau niet
toe.
Bij de discussie over de gehanteerde methoden in hoofdstuk 5 zal nader op deze
beperkingen worden teruggekomen.

1.5 Opzet van de rapportage
Omwille van de leesbaarheid voor een breed publiek, vakmatig geïnteresseerd of
betrokken bij de effecten van verstedelijking op de natuur, is de rapportage bondig
en beknopt gehouden. Dit betekent dat de wetenschappelijke verantwoording tot een
minimum is beperkt. Uitvoerige verantwoording zal worden afgelegd in artikelen
in de vakliteratuur. De informatie over de gebruikte Gis-modellen zal in aparte
technische rapporten worden weergegeven (Bakker, SC-DLO, inprep;Knol, SC-DLO,
in prep.).
Ook is het onmogelijk gebleken om alle resultaten in kaartvorm in deze rapportage
op te nemen. Er is dan ook een selectie gemaakt van die kleurenkaarten, die een
goede illustratie geven van de methode en van de belangrijkste resultaten.
In hoofdstuk 2wordt ingegaan op deconceptvorming: naast de VERSRlNG-concepten
worden de STENA-concepten uitvoerig beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk
3 nader aandacht besteed aan de werkwijze van de evaluatie met behulp van de
verschillende GIS-modellen. Tevens worden de basisbestanden behandeld, die ten
grondslag hebben gelegen aan de uitgangssituatie en de samenstelling van provinciale
EHS.Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van de evaluatie. In het hoofdstuk worden
de resultaten besproken van de habitatgeschiktheidsberekening met het GlS-model
SHAPEen deresultaten van de bereikbaarheidsbepaling met het dispersiemodel GRIDWALK. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, worden de conclusies nog eens
samengevat, de methoden besproken en beleidsaanbevelingen gedaan.
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2 Scenario's voor verstedelijking en natuurontwikkeling

2.1 Inleiding
Dithoofdstuk handeltoverdewijzewaaropdeconceptvormingtotstandisgekomen.
Eerst zal kort worden ingegaan op de verschillende verstedelijkingsopties, de zgn.
VERSRiNG-concepten, dieinaanzetdoordeRijksplanologische Dienstzijn ontwikkeld.
VervolgenszaluitvoerigerwordenstilgestaanbijdeSTENA-concepten,waarinnaast
deverstedelijkingsopties ookaandachtisbesteedaandebestemming vanextranatuur
en groengebieden voor Centraal-Nederland.

2.2 De verstedelijkingscenario's (VERSRiNG-concepten)
DoordeRijksplanologische Dienst zijn vier opties voorverstedelijking ontwikkeld
metverschillenderuimtelijke uitwerkingen.Devieroptiesweerspiegelen inredelijke
mate de hoofdstromingen in de discussie over de richting voor de toekomstige
stedelijke ontwikkelingen. Deze richting wordt voor een belangrijk deel beïnvloed
doordeverschillende opvattingen over sturing vandeoverheid: de sturing op rijks,
provinciaal of stadsgewestelijk/-gemeentelijk niveau.
De opgave voor de toekomstige verstedelijking is ontleend aan de prognoses van
woningbouwbehoefte van het CBS (Min.VROM, 1994).Voor Centraal-Nederland
is deze woningbouwbehoefte geraamd op 500 000 woningen voor 2015. Op basis
vandezeprognosezijn vierverschillende verstedelijkingsopties uitgewerkt voorhet
jaar 2015 met een doorkijk naar de lange termijn. Hierbij is een gemiddelde
woningdichtheid van 30 woningen per hectare aangehouden. Daar de kleinste
ruimtelijke eenheid van de studie was vastgesteld op km2-gridcel is de
woningbouwprognose vertaald inca.250gridcellen, uitgaande vaneen gemiddelde
bedekking per gridcel van 70%. De ruimtelijke uitwerkingen van de vier
verstedelijkingsopties voorCentraal-Nederland wordenVERSRiNG-conceptengenoemd
(VERStedelijking stedenRlNG). De figuren 2.1a t/m 2.ld geven de vier VERSRiNGconceptenweer.Indezefiguren isookdebestaandebebouwingopgenomen,inclusief
dieVINEX-locatieswelkereedsineeneerderefasewerdenvastgesteld.DeVERSRiNGconcepten zullen in het kort worden beschreven.
RING: doortrekken Vinex-beleid (fig. 2.1a)
Het concept RING trekt de trend in het huidige verstedelijkingsbeleid

door. De
Centrale Open Ruimte blijft gevrijwaard van verstedelijking. Vanuit natuur, bos en
recreatie geredeneerd betekent dit dat vooral de binnenduinrand en de Gooistreek
verderzullen verstedelijken. Vooralvoordekuststreek heeft datgrotegevolgen.De
huidige, reeds grote druk op het duinlandschap neemt verder toe en er ontstaat een
toenemende isolatie vanditlandschapstype. RINGvereist eengrote matevan sturing
op rijks en provinciaal niveau.
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SCHUIF: doortrekken Vinex-beleid,verstedelijkingnaarzuiden enoosten(fig. 2.1b)

Ook in concept SCHUIF blijft de Centrale Open Ruimte een landelijk karakter
behouden. Het concept veronderstelt daarentegen een verschuiving van de
verstedelijking van de Randstad naar de Brabantse stedenrij en naar de regio's in
het oosten, zoals Veenendaal/Ede en Arnhem/Nijmegen. Het concept staat in
vergelijking totdeanderemodellendichtbijRING, metalsgrootverschildatergeen
sprake is van dichtslibbing: de 'poorten', de relaties tussen de verschillende
landschapstypen binnen en buiten de Centrale Open Ruimte, blijven in stand.
Invulling van het Brabantse deel van de stedenring kan op vele manieren; gekozen
is voor letterlijke invulling van de stedenring: Breda - Tilburg - Den Bosch. De
betekenis van het concept is voornamelijk gelegen in de ruimte die hierdoor zal
ontstaan op de ring in de Randstad. Ook SCHUIF vereist een grote mate van sturing
op rijks en provinciaal niveau.
INFRA: trendbreuk, verstedelijking langs infrastructuur (fig. 2.1c)
Bijhetconcept INFRAissprakevaneenduidelijke trendbreuk.Verstedelijking wordt
mogelijk gemaakt langs de spoorlijnen in de Centrale Open Ruimte. Dit betekent
vooral dat deassen die dwars door het Groene Hart lopen,teweten Rotterdam/Den
Haag -Utrecht en Amsterdam -Utrecht, sterk zullen verstedelijken. De aanwezige
infrastructuur kan daardoor optimaal worden benut. Het concept heeft sterke
landschappelijke consequenties.De beleving van de openheid vanuit de autoen de
trein op trajecten tussen Amsterdam-Utrecht-Den Bosch en Utrecht-Den
Haag/Rotterdamverdwijnt. INFRAvereistminder sturing oprijksniveaudanRINGen
SCHUIF.Wel zal ook in dit concept een restrictief beleid nodig zijn om resterende
open ruimten te beschermen.
trendbreuk, iedere gemeente bepaalt zijn eigen groei (fig. 2.ld)
Hetconcept DIFFUUStenslotteishetresultaat wanneersturingvanbovenaf ontbreekt.
Iedere gemeente bepaalt zijn eigen groei. Het restrictief beleid ten aanzien van de
openruimte wordt inzijn geheel los gelaten. Gemeenten krijgen indit concept veel
ruimteomnaareigeninzichtnatuur en groente ontwikkelen.Dit leidt toteen grote
variatie op lokaal niveau; differentiatie op regionaal en landelijke niveau is echter
niet meer te verwezenlijken. Grotere eenheden natuur zijn niet mogelijk.

DIFFUUS:

Het zal duidelijk zijn dat vooral het concept RING de beleidslijnen doortrekt uit de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Extra) (Min. VROM, 1990) en het
Structuurschema Groene Ruimte (Min. LNV, 1993). Andere concepten betekenen
een beperkte (SCHUIF)of een forse trendbreuk (INFRAen DIFFUUS)ten opzichte van
het bestaande beleid. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft recent het
publiekedebatgezochtmeteenconceptdatsterkeverwantschapvertoontmetINFRA.
Verschillende architecten en architectuurcritici hebben gepleit voor het suburbane
wonen zoals in concept DIFFUUS, waarbij veelal devergelijking wordt gemaakt met
LosAngeles (o.a.Van Rossem, 1994).Waar RINGzich zal bedienen van bestaande
sturingsfilosofieën en instrumenten, zullen in de 'trendbreukconcepten' andere
strategieën mogelijk, maar ook wenselijk zijn (Van Es et al., 1995).
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2.3 D e scenario's voor verstedelijking én natuurontwikkeling (STENAconcepten)

2.3.1 Algemeen
Uitgangspunt voor deze exercitie zijn devier verstedelijkingsconcepten RING,SCHUIF,
INFRA en DIFFUUS. De concepten geven de bandbreedte van denkbare tendensen in
verstedelijkingspatronen aan. De ecologische effecten zijn daardoor goed te
bestuderen. De vraag is welke knelpunten en mogelijkheden de concepten bieden
voor verdere ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur en regionale
groenstructuren. Om dit vraagstuk te verkennen is uitgegaan van een behoefte aan
25 000 ha bos-, recreatie- en natuurgebied, als compensatie van het
verstedelijkingsproces, bovenop de reeds voorgenomen uitvoering van het
Natuurbeleidsplan en de Strategische Groenprojecten (Structuurschema Groene
Ruimte; Min. LNV, 1993). Dit laat zich vertalen in een opgave van 250 km2gridcellen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur als compensatie voor de 250
gridcellen aan toekomstige verstedelijking. De vier concepten, waarin in combinatie
met de VERSRlNG-concepten ook nieuwe natuur wordt voorgesteld, worden STENAconcepten genoemd (versTEdelijking én NAtuurontwikkeling).
Bovengenoemde taakstelling moet voor ieder van de vier concepten tot een andere
uitwerking voeren. Het gegeven dat bij de opzet van de studie is gekozen voor vier
sterk van elkaar verschillende verstedelijkingsconcepten is daarom beperkend voor
de te ontwikkelen groenconcepten. Voor een toetsbaar resultaat betekent dit dat we
moeten uitgaan van één globaal concept voor natuur, landschap en recreatie. Een
andere beperking isdat de verstedelijkingsconcepten niet in dezelfde mate van elkaar
verschillen. Zo verschillen RINGen INFRA extreem van elkaar; RING en SCHUIFkennen
een aanzienlijke overlap.
De STENA-concepten verschillen in de mate waarin kansen worden benut en
knelpunten worden opgelost. Bij de ontwikkeling van de concepten is ook gekeken
naar mogelijkheden voor meekoppeling. Vooral de mogelijkheden voor verweving
tussen landbouw ennatuur, drinkwaterwinning enwaterretentie zijn daarbij belangrijk
(zie ook During et al.,1995). In gevallen dat er sprake is van verweving wordt
uitgegaan van een 50% oppervlakte-rendement, zoals dat op vergelijkbare wijze is
gedaan in de studie 'Natuurontwikkeling in de Centrale Open Ruimte' (Harms et al.
1991). Een STENA-concept waarin de nieuwe natuur voor 50% bestaat uit puur
natuurgebied en 50%uiteen mengvorm, bijvoorbeeld een weidevogelgebied waarvoor
beheersovereenkomsten worden afgesloten, zal dus in totaal 37 500 ha beslaan, t.w.
12 500 ha puur natuur en 25 000 verweven (= 50%) natuur.

2.3.2 Zoekrichtingen
Omdat in deze studie vier sterk van elkaar verschillende verstedelijkingsconcepten
als uitgangspunt zijn gekozen, moet voor natuur, landschap en recreatie -voor zover
mogelijk -uitgegaan worden van vaste uitgangspunten. Onderlinge vergelijking zou
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anders onmogelijk worden. Vier zoekrichtingen voor het vinden van de
uitgangspunten wordenonderscheiden:natuur,landschap,recreatieenmeekoppeling.
Natuur: zoekrichting 1
Prioriteiten in de verdere ontwikkeling van de EHSzijn te ontlenen aan de Nota
Ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993). De EHS zoals die in de looptijd van het
Natuurbeleidsplan (Min.LNV, 1990)totstandzalkomen,voorzietindeeersteplaats
in het veiligstellen en versterken van een groot aantal bestaande kwaliteiten. Een
volgende termijn zal vooral gericht zijn ophet verderuitbouwen van potenties met
behulpvannatuurontwikkeling waarbij grotenatuurlijke eenhedenprioriteit genieten.
De eerste zoekrichting is daarom: waar bestaan in de verschillende
verstedelijkingsmodellen nog mogelijkheden voor grote eenheden. In MiddenNederland genieten laagveenmoeras, oermoeras en verschillende bosland-schappen
prioriteit.Andereecologischedoelstellingenzijndiversiteit(bij voorkeurterealiseren
in grote eenheden door natuurlijkheid), het benutten van macro-gradiënten en het
creëren van biogeografische samenhang. Locaties voor grote natuurlijke eenheden
zijn afgeleid van de studie 'Abiotische kansrijkdom natuurontwikkeling voor grote
begeleid-natuurlijk eenheden in Nederland' (Farjon et al.,1994).
DeverschillendeVERSRlNG-conceptenzijn steedssterkbepalendvoorde mogelijkheid
bepaalde thema's te benutten. Zo veronderstelt DIFFUUS het ontbreken van sturing.
Grote eenheden natuur zijn in dat concept dus ook niet mogelijk. De sterk
geconcentreerde stedelijke ontwikkeling van concept RINGdaarentegen vraagt om
een robuust ecologisch antwoord; anderzijds betekent het volbouwen van de
stedenring dat macro-gradiënten opderingniet of nauwelijks meerkunnen worden
benut.
De ecologische uitgangspunten samengevat:
• Zoeken naar grote eenheden bos en moeras
• Benutten van macro-gradiënten en samenhang tussen landschapstypen
• Creëren van biogeografische samenhang
• Diversiteit (bij voorkeur door natuurlijkheid)
Landschap: zoekrichting 2
Deverschillendeconceptenhoudenevenzeereenlandschapsarchitectonische uitdaging
in.Voordelandschappelijke identiteitopdeschaalvanMidden-Nederland betekent
dit kijken naar de identiteit van samenstellende landschapstypen. Dit zijn:
— het zeekleilandschap (lappendeken van polders/oudland-nieuwland);
— het duinlandschap vande kustzone (gradiënt vanjong naar oud/ van natuurlijk
naar cultuurlijk);
— de droogmakerijen (de 'putten' in het landschap);
— het veenweidegebied (ondermeer de waarden en Nieuwkoop-Vinkeveen);
— het rivierenlandschap (uiterwaarden, stroomruggen en kommen);
— de zandgronden (beekdalen, weiden en akkers, hogere gronden).
De huidige ringvorm van de Randstad is vooral ontstaan door verstedelijking van
hetduinlandschap langs dekustendestroomruggen langs derivieren.Het zompige
veenlandschapwasmindergeschiktvoorverstedelijking. InUtrecht, Noord-Brabant
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en Gelderland zien we dat de verstedelijking heeft plaatsgevonden op overgangen
van de hogere naar de lagere gronden, dikwijls langs rivieren en beken.
De VERSRING-concepten RINGen SCHUIFversterken deze structuur. SCHUIFheeft daarbij
in landschappelijk opzicht het voordeel dat er voldoende ruimte tussen de steden blijft
bestaan, waardoor de samenhang tussen de verschillende landschapstypen beleefbaar
blijft. Concept INFRA zou de landschapsstructuur in bepaalde opzichten kunnen
versterken, daar waar de stroomruggen van het rivierenlandschap worden
geaccentueerd; de oeverwallen van de Vecht, Aa, de Oude Rijn en de Lek bieden
daartoe aanknopingspunten. Dit gaat overigens niet op voor de assen Utrecht-Den
Bosch en Utrecht-Breda. De beleving van het Groene Hart (grootschalige openheid)
die vooral tussen Amsterdam enUtrecht en tussen Utrecht en Gouda van de snelweg
en het spoor beleefd erg prominent is verdwijnt nagenoeg in INFRA.
Centraal in de discussie staan het nog relatief weinig verstedelijkte veenweide
landschap en de droogmakerijen. Het zijn vooral deze landschappen die het concept
van het Groene Hart dragen. Het contrast tussen dezelandschappen isniettemin groot.
De droogmakerijen zijn dikwijlsjonge en monofunctionele (agrarische) landschappen.
Ze vormen in veel gevallen debinnenflank van dering: Rotterdam-Den Haag-LeidenHaarlem-Amsterdam. Het veenweidelandschap voldoet het meest aan het ideaal van
het Groene Hart en isbovendien een cultuurhistorisch rijk landschap. Het ishet hoog
gewaardeerde landschap van de weidevogels en de petgaten. Binnen het
veenweidelandschap is het nog goed onderscheid te maken tussen het typische
waardenlandschap van de Krimpenerwaard, deAlblasserwaard en Lopikerwaard, het
cope-ontginningslandschap globaal gelegen in de driehoek Bodegraven-UtrechtVinkeveen en het veenweidelandschap in de omgeving van de Kagerplassen.
Aan het voorafgaande zijn de volgende landschapsarchitectonische uitgangspunten
te ontlenen:
• Vooral de hogere en draagkrachtige delen van de verschillende landschapstypen
komen in aanmerking voor verdichten met bebouwing en bos
• De relatie tussen verschillende landschapstypen staat vooral op de ring sterk
onder druk. Daarwaar mogelijkheden bestaan voor hetbehoud van deze relaties
moet actief hieraan worden vormgegeven: het maken van zogenaamde 'poorten'
(zie ook Raad voor het Natuurbeheer, 1995)
• Het versterken van de verschillende landschapstypen en de identiteit van de
landschappen binnen het Groene Hart
• Een strategie van behoud voor de veenweidelandschappen vanwege de reeds
bestaande hoge kwaliteit van deze landschappen en daarnaast een
ontwikkelingsstrategie voor de droogmakerijen in verband met de beperkte
landschappelijke kwaliteit
• Het karakter van delager gelegen en vaak moeilijk te ontwateren gebieden dient
te worden versterkt door behoud van het graslandkarakter en/of
moerasontwikkeling
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Recreatie: zoekrichting 3
De recreatie is een complex fenomeen. In dit onderzoek maken we deze sterk
afhankelijk van de kansen op het ontwikkelen van een sterke landschappelijke
identiteit en differentiatie. Een hoofdrol speelt de nabijheid en
bruikbaarheid/toegankelijkheid vanbos-ennatuurgebieden.HoewelhetGroeneHart
en het Rivierengebied hoog scoren in de publieke opinie wat betreft landschap, is
deopvangcapaciteit voorrecreanten altijd eenprobleemgeweest.Alindejarenzestig
werd in het Hollands Groen Zoneplan van de ANWB (Bijhouwer et al., 1961) een
stelselvanparkwegen voorgesteld omhetGroeneHartvoorrecreanten te ontsluiten
en toegankelijk te maken. Anno 1995 is de capaciteit van het Groene Hart voor
recreatie nog steeds zeer beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld de Veluwe (zie
ook Raad voor het Natuurbeheer, 1995). Los van de kwaliteit van verschillende
groengebieden is de opvangcapaciteit voor recreanten van bossen hoog en van
moerassen laag. Omgekeerd geldt als vuistregel dat de ecologische kwaliteiten van
moerassystemenkwetsbaarzijnvoorrecreatiedruk,hetgeeninveelminderemategeldt
voor bossen.
Uitgangspunten voor de recreatie:
• Landschappelijke identiteit belangrijk
• Nabijheid van groengebieden bij stedelijke concentraties
• Toegankelijkheid of opvangcapaciteit van groengebieden
Meekoppeling: zoekrichting 4
Hetontwikkelenvannieuwenatuur-enbosgebiedeniseenkostbare aangelegenheid.
Daarom is het gewenst zoveel mogelijk te proberen een functioneel draagvlak te
vinden voor deze gebieden of mee te koppelen. Mogelijkheden zijn:
• Boscomplexen kunnen bijdragen aan een wervend woonmilieu of de produktie
van (duurzaam) hout
• Nieuwe moerassen kunnen een belangrijke rol spelen bij de opslag van schoon
zoetwater.Ditkanvoorverschillendedoeleindenwordengebruikt.Tenbehoeve
van drinkwater of grijs water (voorhet doorspoelen van het toilet, auto wassen
en sproeien van detuin) of voor hetaanvullen van oppervlaktewater, waardoor
inlaat van gebiedsvreemd en verontreinigd water kan worden vermeden
• Nieuwemoerassenkunnen inspecifieke gevallen eengoedalternatief zijn voor
landbouw (zuiveringsfunctie) op plaatsen waar uitzonderlijk veel bemalingscapaciteit nodig is om een gewenste drooglegging te realiseren (bv. Bethunepolder)
• In veel gevallen kan ontgronding een aanleiding zijn voor deontwikkeling van
moerassen

2.3.3 Beschrijving van de STENA-concepten
Opbasis van de boven beschreven uitgangspunten zijn vier verschillende 'groene'
reactiesopdeverstedelijkingsconcepten ontworpen.Daarbij isgeprobeerdomzoveel
mogelijk de kansen en knelpunten tot uiting te laten komen, compromissen zijn
vermeden, omdat hetin hetbelang vanhet onderzoek vanbelang isde bandbreedte
van de concepten te verkennen. Niettemin blijft discussie mogelijk over de
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uitwerkingen. Vooral daar waar het gaat om de plaatskeuze van nieuwe moerassen
zijn alternatieven denkbaar. De nieuwe moerassen zullen, wanneer uitsluitend een
sectorale natuurdoelstelling aan de orde is, zoveel mogelijk buiten de directe
invloedssfeer van de nieuwe woon- en werkgebieden worden gesitueerd.
Voor het onderscheid met de VERSRlNG-concepten worden de STENA-concepten
aangeduid met het prefix STENA-, dus STENA-RING, STENA-SCHUIF, STENA-INFRA en
STENA-DIFFUUS. De STENA-concepten zijn met het raster van km 2 -cellen in kaart
gebracht en worden weergegeven in de figuren 2.2 t/m 2.5.
STENA-RING (fig. 2.2)
In STENA-RING is het concept voor het Groene Hart zoals beschreven in de Nadere
Uitwerking Groene Hart (Stuurgroep Groen Hart, 1992) doorgezet. Toenemende
verstedelijking op de ring vraagt om opvang van de druk op het Groene Hart in de
binnenring. Voor dit doel wordt het beleid hier grote groengebieden aan te leggen,
zoals het Bentwoud (Stuurgroep Bentwoud, 1994) en de Haarlemmermeer Groen
(Provincie Noord-Holland, 1995), verder opgepakt. Door de grote omvang zullen deze
bossen voor een aanzienlijk deel een natuurlijk karakter krijgen. Het Groene Hart
blijft gevrijwaard van verdere vestedelijking.
De EHS in het middengebied kan verder worden uitgebouwd met grote eenheden
moeras. Voor de moerasontwikkeling is conform het huidige beleid het concept van
de blauwe as doorgezet: een reeks van laagveenmoerassen tussen de Biesbosch en
het IJsselmeer. De biogeografische wens te komen tot een samenhangend
moerassysteem is hier vervuld, ten koste van het creëren van grote moeraskernen
op de meest kansrijke plekken binnen de ring.
Het concept betekent tevens dat een deel van het typische veenweidelandschap
verdwijnt ten gunste van laagveenmoeras. De relatie tussen het Groene Hart en het
duinlandschap gaat verloren.
STENA-SCHUIF (fig. 2.3)
Dit concept betekent een duidelijke spreiding van de verstedelijking, met name een
afwenteling op de Brabantse stedenrij en het oosten. De druk op het Groene Hart
is in dit geval veel kleiner. Poorten blijven naar alle kanten toe open. Het accent
natuurontwikkeling verschuift naar het zuiden. Door afgenomen druk op de open
ruimte ontstaan uniekemogelijkheden voor landschapstype overschrijdende natuur-,
bos- en recreatiegebieden: wezouden kunnen spreken van een gradiëntenlandschap.
Op de ring in de Randstad wordt zwaar geïnvesteerd in het landgoedkarakter van
het duinlandschap. Een uitwerking van dit idee is 'Voorbeeldplan Zuidelijke
Bollenstreek; Koersen tussen Stad en Landschap' (De Hoog et al., 1993). In de
droogmakerijen die in de binnenflank van de ring liggen worden enkele
moerasgebieden gesitueerd die een rol spelen als schoonwaterbekkens voor nieuwe
stadsdelen. Mogelijkheden hiervoor zijn ondermeer onderzocht in het kader van het
project Haarlemmermeer Groen (Vista, 1995). Door noodzakelijke peilfluctuaties in
deze gebieden krijgen deze het karakter van dynamische moerassen.
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