Ecologie-inclusieve
planning

De Visie Stadslandschappen bevat de volgende onderdelen:
Visie Stadslandschappen (hoofdrapport)
Themarapporten:
1

Ecologie-inclusieve planning in het stadslandschap

2 Vormgeven van stadslandschappen
3

De groene hoofdstructuur in het stadslandschap

4

Openbaar groen in het stadslandschap

5

Stadslandbouw

6

Nieuwe buitenplaatsen in het stadslandschap

Deze publikatie is afzonderlijk of met de andere VSL delen verkrijgbaar hij:
Ministerie van LNV
directie Natuurbeheer
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
telefoon 070 379 26 88
telefax

070 379 37 51

Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Noch de samenstellers, noch het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stellen zich
aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of'onvolledigheden
of ten gevolge van het gebruik van deze uilgeve.

0 Copyright- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag april 1995.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch,
mechanisch, door fotokopie, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming
van de uitgever.

In de «Visie Stadslandschappen» (VSL) schetst het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij een visie voor de stadslandschappen in Nederland.
Stadslandschappen zijn gebieden die onder stedelijke invloedssfeer staan.

De visie die LNV hier ontvouwt, is de zogenoemde «stadslandschappenbenadering». Het doel daarvan is de kwaliteit van de stadslandschappen te
verbeteren en de ruimte beter te benutten. Dat betekent dat bij planning en
beleid moet worden gezocht naar een evenwicht tussen verschillende eisen en
functies: economische eisen, ecologische en esthetische eisen, en de functies
wonen, werken, recreatie, verkeer en vervoer.

De VSL is geen belej^Hfota, maar een dRcussienota. Met het uitbrengen van
deze visie wil LNjween bijdrage leveren aan

cussie over een nieuwe

verhouding lussen stad en land

De Visie Stadslandschappen bestaat uit een hoofdrapport waarin de
algemene benaderingswijze uiteen wordt gezet en een zestal themarapporten met «groene strategieën» voor de kwaliteitsverbetering
van het stadslandschap. Voor u ligt het themarapport «Ecologieindusieveplanning» dat ingaat op de ruimtelijke planning op regionaal
niveau. We bepleiten een ecologie-inclusieve planning voor stadslandschappen. Met «ecologie-inclusief» bedoelen we dat de planning
voldoet aan alle milieu-randvoorwaarden en inspeelt op de
ecologische potenties.
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Probleemstelling
Nederland verstedelijkt in hoog tempo. Hei stedelijke gebied neemt in omvang
toe doordat nieuwe woon- en werkgebieden worden gecreëerd. Maar de
verstedelijkingsdruk neemt ook toe binnen het bestaande stadsgebied; er
worden stadsvernieuwingsprojeaen uitgevoerd en er worden tal van stedelijke
voorzieningen aangelegd (bijvoorbeeld op het gebied van de infrastructuur
en recreatie]. Al deze veranderingen zijn van grote invloed op de ruimtelijke
kwaliteit van het stadslandschap en maken een zorgvuldige ruimtelijke
planning nodig. Met stadslandschap bedoelen we het gebied waar stedelijke
veranderingsprocessen een rol spelen naast de krachten van het natuurlandschap en het agrarisch cultuurlandschap.
Om een kwalitatief hoogwaardig stadslandschap te bereiken is het gewenst
dal de ruimtelijke planning van meet af aan mede gericht is op het realiseren
van ecologische kwaliteit. Tot nu toe gebeurt dit nog onvoldoende.
De theoretische kant van een planning die is gericht op ecologie en milieu,
heeft de laatste jaren al wel de nodige aandacht gekregen: het Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek (Ministerie van LNV) heeft het thema «ecologisch
verantwoorde stedelijke ontwikkeling» gelanceerd (EVSO, 1992 flit. 3]);
het Ministerie van VROM en de Rijksplanologische Dienst hebben veel gedaan
aan onderzoek en voorlichting (lit. 19). Er zijn voorbeeldplannen opgesteld
om te laten zien hoe ecologische kwaliteit een onderdeel kan vormen van de
concrete ruimtelijke planning. Maar al is de kennis van zaken toegenomen,
het schort nog aan een brede toepassing van de kennis.
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Bovendien zou ecologische kwaliteit niet het enige richtsnoer moeten zijn:
het komt erop aan ecologische kwaliteit en andere kwaliteiten te integreren.
Bij de ruimtelijke planning zou ecologische kwaliteit hand in hand moeten
gaan met bijvoorbeeld de esthetische kwaliteit en de gebruikswaarde. Op dit
moment wordt aan deze integratie te weinig aandacht besteed.
Daarom wordt het tijd om de kennis die beschikbaar is, beter te vertalen
naar de praktijk. Er is behoefte aan bruikbare ontwerpen en planningsconcepten die specifiek op de verschillende gebieden zijn afgestemd, en alle
relevante kwaliteitsaspecten integreren.

Thema van dit rapport
In dit rapport schetsen we een strategie om milieu en ecologie op te nemen
in de ruimtelijke planning. We noemen dat een strategie voor een ecologieindusieveplanning. Daarbij kiezen we als LNV een «groene» invalshoek: we
gaan in op de vraag hoe een duurzame stedelijke ontwikkeling te bereiken
is door bos, natuur en landschap op een verantwoorde manier te bestemmen,
in te richten en te beheren en door stedebouw mede te baseren op ecologische
principes.
We leggen de nadruk op het regionale schaalniveau. Daarbij leggen we af en
toe relaties met hogere (bijvoorbeeld provinciale) en lagere niveaus (bijvoorbeeld het wijkniveau).

Indeling van dit rapport
In hoofdstuk 2 van dit rapport gaan we in op de uitdaging die het milieu stelt
aan nieuw beleid: wat zijn de problemen, vanuit welke invalshoek kunnen
ze het best benaderd worden? Daarna, in hoofdstuk 3, schetsen we mogelijke
oplossingsrichtingen voor de milieuproblematiek in het stadslandschap.
We pleiten voor het verantwoord beheren van stromen: verkeersstromen en
waterstromen bijvoorbeeld, maar ook biostromen, de verspreiding van planten
en dieren. In hoofdstuk 4 doen we een voorstel om een dergelijk stromenbeheer gestructureerd aan te pakken: we schetsen een strategie voor een
planning op basis van netwerken of infrastructuren. In hoofdstuk 5 geven
we aan wat er nodig is voor de realisering van een nieuw, ecologie-inclusief,
ruimtelijk beleid in het stadslandschap: welke taken kunnen overheden
vervullen, welke onderwerpen moeten nog nader onderzocht worden?

In de inleiding gaven we al aan dat een kwalitatief hoogwaardig stadslandschap
alleen te bereiken is door een zorgvuldige ruimtelijke planning. Bij de planning
is veel aandacht nodig voor ecologische kwaliteit: die moet behouden worden en
verder worden ontwikkeld. Ecologische kwaliteit is onder andere afhankelijk van
de kwaliteit van het milieu.
Wat xijn nu de problemen op het gebied van de milieukwaliteit? Naar dat
uitgangspunt kijken we in dit hoofdstuk: we geven kort aan wat de belangrijkste
milieuproblemen zijn, en zetten uiteen welke uitdaging de milieuproblematiek
stelt aan het toekomstige ruimtelijk beleid in het stadslandschap.

als uitdaging
2.1
het stadslandschap

Hieronder sommen we de belangrijkste milieuproblemen op die een gevolg
zijn van verstedelijking in het stadslandschap. We doen dat aan de hand van
de zogenoemde ver-thema's die in het natuur- en milieubeleid worden
gehanteerd, zoals verdroging, vermesting en verzuring e.d. (lit. 22).

V e r d r o g i n g d o o r de d i e p e s t e d e l i j k e o n t w a t e r i n g
(VVagemngen

NrjDrd-WeM).

Verdroging
Een van de gevolgen van verstedelijking is, dat de Nederlandse bodem verdroogt. De waterpeilen in het stedelijk gebied dalen als gevolg van bouwtechnieken en -voorschriften. Door de grote omvang van het verharde grondoppervlak wordt kwalitatief goed regenwater nu te snel afgevoerd naar zee.
Een andere oorzaak van de daling van het grondwaterpeil is de waterwinning. De vraag naar drinkwater en water voor de industrie blijft stijgen.

Vermesting
Een ander probleem is vermesting: oppervlaktewater en grondwater raken
vervuild door riooloverstonen, lekkend rioolwater en de verschillende soorten
slib die afkomstig zijn uit het stedelijk milieu.

$

2.1

Milieuproblemen

in het stadslandschap

Verzuring

Hei milieu heeft bovendien te lijden van verzuring. Voor een deel wordt
deze veroorzaakt door het intensieve en nog steeds toenemende autoverkeer.
Daarnaast leveren de energiecenirales, de industrie en de verwarming van
huizen een bijdrage aan de verzuring.

De i t a c t , de i n r l u s r n p en heT verkeer z i j n w a r m t e p r o d u c e n t e n ; g r o e n is j u i s t v e r k o e l e n d .
Een w a r m t e b e e l d v a n Den Haag m a a k t d i t d u i d e l i j k

Verandering van klimaat
Het klimaat in het stadslandschap verandert door verschillende invloeden.
Een eerste factor is de grote hoeveelheid steen en de geringere hoeveelheid
groen in een stad. Daardoor is de stad enkele graden wanner dan de omgeving,
koelt een stad 's nachts minder af en is de luchtvochtigheid er lager.
Ook industrieën en elektriciteitscentrales hebben invloed op het klimaat.
Zij lozen koelwater en verwannen zo hel oppervlaktewater. Daardoor gaal de
kwaliteit van hel oppervlaktewater achteruit.
Als laatste factor noemen we de invloed van de energieproduklie, waarbij
fossiele brandstoffen verbrand worden. De CO., die daarbij vrijkomt, draagl bij
aan het broeikaseffect.

Verspreiding van afvalstoffen

Het milieu raakt vervuild door de verspreiding van allerlei soorten afval,
van reinigingsslib rot chemisch afval. Dit afval komt in grondwater en oppervlaktewater terecht of dreigt er terecht Te komen. Op afvalstortplaatsen «lekt»
vervuiling de bodem in; ook stortplaatsen met afdichtingen bieden daar geen
duurzame oplossing voor. Daarnaast blijken veel oude industrieterreinen
vervuild te zijn.

Verstoring van watersystemen

Z e l d z a m e d i e r s o o r t e n lijden o n d e r v e r s n i p p e r i n g
van h u n l e e f g e b i e d

De natuurlijke watersystemen in ons land worden op verschillende manieren
bedreigd. De samenhang in de systemen wordt verstoord door verschillende
ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking, infrastructuur en landbouw. Zo kunnen waterstromen onderbroken worden bij infrastructurele
veranderingen, waardoor het watersysteem «versnipperd» kan raken. Dat
leidt ertoe dat landschapsecologische relaties worden verbroken.
Ook het tegenovergestelde van versnippering komt voor: verschillende
delen van watersystemen worden met elkaar verbonden. Daardoor raken
verschillende waterkwaliteiten vermengd. Dit heeft gevolgen voorde
ecologische kwaliteit: de variatie van planten en dieren gaat bijvoorbeeld
achteruit.

Versnippering van leefgebieden

Ook de leefgebieden van planten en dieren raken versnipperd door verstedelijking en de infrastructurele ontwikkelingen die daarmee samengaan. Nieuwe
wijken en wegen doorkruisen bestaande leefgebieden. Deze versnippering

2.1

M i l i e u p r o b l e m e n in het stadslandschap

Knelpunten die hunnen worden opgeheven door compenserende
maatregelen als biutonpveiueieriny en/ol uitljiüiflinq nabif de
vueg (ruimtelijke innchttngs en befieeismaatregelen}. te onder
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V e r s n i p p e r i n g v.a.n n a t u u r ( m i g r a i i e m o g e i i j k h e d e n v a n d i e r s o o r t e n ] in het b e s t a a n d e

V e r n i e t i g i n g van b i o t o p e n en w a a r d e v o l l e

plekken

d o o r s t a d s u i t b r e i d i n g . Zoals b i j v o o r b e e l d h e t
opspuiten van zand bij Leiderdorp

hoofdwegennet

leidt ertoe dat levensgemeenschappen van plant- en diersoorten geïsoleerd
raken van andere, gelijksoortige levensgemeenschappen; er ontstaan ecologische «eilanden». Dew eilandvorming is een belangrijk gevaar voor de
overlevingskansen van de desbetreffende soorten, omdat ze zich niet meer
onbelemmerd kunnen verspreiden.

Vernietiging van leefgemeenschappen en -gebieden
Voor de levende natuur is er nog een belangrijk probleem: stedelijke
uitbreidingen en veranderingen in infrastructuur leiden er zelfs toe dat
biotopen en waardevolle plekken geheel verdwijnen.

Vervreemding tussen burger en milieu
Veel van de huidige milieuproblematiek is voor burgers moeilijk te begrijpen
en bovendien niet af nauwelijks waarneembaar: een burger kan bijvoorbeeld
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De u i t d a g i n g : s t r o m e n b e h e e r op basis van n e t w e r k e n

aan het groen in zijn of haar woonomgeving niet zien, of de ecologische
kwaliteit en variatie op peil is. Dat de milieuproblematiek niet «tastbaar» is
voor de burger, heeft ook te maken met het schaalniveau waarop oplossingen
worden aangedragen: vaak worden milieuproblemen voorgesteld als zaken
die op nationaal of zelfs internationaal niveau bestreden moeten worden.
De «onzichtbaarheid» en de schaalproblemen leiden ertoe dat de burger
vervreemdt van het milieuprobleem, zich niet tot oplossingen in staat acht.
Daardoor is het moeilijk, de burger te bewegen tot verantwoordelijk gedrag.

[2j De milieuproblemen die hierboven zijn opgesomd, zijn mede het gevolg
De uitdaging: stromenbeheer van de voortgaande verstedelijking. Het milieu zou meer dan tot nu toe een
op basis van netwerken richtsnoer moeten zijn bij de stedelijke ontwikkeling: het vormt immers het
natuurlijke basissysteem dat de levensvoorwaarde is voor plant, dier én mens.
Het verantwoord omgaan met dit basissysteem is een essentiële voorwaarde
voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Daarin ligt een nieuwe uitdaging:
de opgave om een ecologisch hoogwaardig stadslandschap te scheppen, dat
een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor mensen vormt.
Voordat we in het volgende hoofdstuk nader ingaan op de oplossingsmogelijkheden, geven we nu een uitleg van de specifieke invalshoeken die
we kiezen: stromenbeheer, netwerken en regioniveau.

Stromenbeheer
Veel milieuproblemen in het stadslandschap vinden hun oorsprong in de
manier waarop we omgaan met de aan- en afvoerstromen die een stedelijk
systeem in stand houden. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld waterstromen,
verkeersstromen, energiestromen en afvalstromen. Daarnaast zijn er biostromen te onderscheiden: de ruimtelijk verspreiding van planten en dieren.
Biostromen worden vaak het slachtoffer van de milieuproblemen.
Biostromen en andere stromen zijn verschillende, elkaar soms tegenwerkende krachten, waarmee verantwoord moet worden omgegaan. Daarom
leggen we zoveel nadruk op goed stromenbeheer: dat is een voorwaarde
om de nadelige gevolgen van stedelijke ontwikkelingen te voorkomen en te
bestrijden, en om ze niet te hoeven afwentelen op andere gebieden of latere
generaties.

Netwerken
Hoe is het mogelijk om de aan- en afvoerstromen goed te beheren? Daarvoor
bieden netwerken, of infrastructuren, een aanknopingspunt. Stromen maken
immers gebruik van ruimtelijke netwerken: de groenstructuur, ecologische
infrastructuur, het slotennet, waterleidingnet, wegennet, hoogspanningsnet,
de riolering enzovoort. De plaats, omvang en opbouw van deze netwerken zijn
geschikte invalshoeken bij een ecologie-inclusieve ruimtelijke planning. Om
een voorbeeld te geven: het verkeersnetwerk en het waternetwerk zouden
zo gepland moeten worden dat natuurlijke waterstromen en biostromen niet
belemmerd worden.
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netwerken

Hel is essentieel om bij de ruimtelijke planning in te spelen op de mogelijkheden die netwerken bieden; dit bevordert de samenhang en duurzaamheid
van het landschap. Plannen op basis van netwerken heeft bovendien als voordeel, dat het een flexibele werkwijze is: de overheid houdt de mogelijkheid om
de beslemming van gronden te bepalen en te veranderen. Bovendien bieden
netwerken de kans om verschillende beleidsterreinen te koppelen tot een
integraal planningsbeleid; te denken valt aan het ruimtelijke-ordenings-beleid,
het milieu- en het sectorbeleid.

Regioniveau
Slromenbeheer kan zich afspelen op verschillende schaalniveaus: op het
niveau van het gebouw, de wijk, de stad, de stedelijke regio of het land tot
op internationaal niveau. Bepaalde milieuproblemen zijn gebonden aan
een specifiek niveau en zullen ook op dat niveau moeten worden opgelost.
In dit rapport richten we ons op het stadslandschap. We kiezen voor dit
regioniveau omdat dat bij uitstek het niveau is waarop een ecologie-inclusieve
planning - een planning die voldoet aan de milieurandvoorwaarden en
inspeelt op de ecologische potenties - succesvol kan zijn.
De regio biedt om verschillende redenen een goed startpunt:
-

-

Veel ecologische processen en systemen vertonen juist op regionaal
niveau een sterke mate van samenhang, zoals bijvoorbeeld het watersysteem.
Op regionaal niveau kunnen verschillende bestuurlijke partijen het beste
worden betrokken bij de beleidsvorming en -uitvoering (lit. 19).
Ook in de bestuurlijke hervorming van Nederland en Europa verschuift
het accent onder meer naar het regionale niveau. Gemeenten zullen
steeds meer samenwerken in regionaal verband.
De regio is een schaalniveau dat burgers herkennen en begrijpen.
Op regioniveau zijn bijvoorbeeld landschappen en streken met eigen
karakteristieken te onderscheiden (zoals de Achterhoek). Op dit niveau
is het dan ook beter mogelijk, burgers te betrekken bij het oplossen van
milieuproblemen.

Het begrip «regio» bedoelen we hier als een fysiek-ruimtelijke eenheid; het
omvat natuurlijke gehelen, met name hydrologische systemen. Dat wil zeggen
dal dil type regio niet noodzakelijk samenvalt met bestuurlijke, sociaalculturele of economische regio's.
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In het vorige hoofdstuk hebben we uiteengezet dat de planning van stadslandschappen de komende jaren een nieuwe uitdaging stelt. Er bestaan
grote milieuproblemen; daarom is het nodig om te werken aan een «ecologieintlusieve» planning die tegemoet komt aan milieurandvoorwaarden en ecologische potenties benut. Onze invalshoek is het stromenbeheer: we pleiten
ervoor, op een verantwoorde wijze om te gaan met de verschillende aan- en
afvoerstromen in het stadslandschap.

verantwoord stromenbeheer
In dil hoofdstuk leggen we nader uit wat stromenbeheer in de praktijk
betekent. Aan welke eisen moet een goed stromenbeheer voldoen? Om
te beginnen formuleren we de algemene eisen vanuit het milieu (paragraaf
3.f). Daarna behandelen we uitgebreid de verschillende soorten stromen:
biologische stromen, waterstromen, verkeersstromen en overige stromen,
zoals afvalstromen. We schetsen de problemen waar deze verschillende
stromen onder te lijden hebben, en geven aan in welke richting de
oplossingen kunnen worden gezocht (paragrafen 3.2 t/m 3.5).
In het volgende hoofdstuk zullen we het verband tussen stromenbeheer
en netwerken nader uitwerken.

Stromenbeheer: wat is
«verantwoord»?

Om te beginnen stellen we enkele algemene uitgangspunten vast: waaraan
moet een verantwoord stromenbeheer voldoen? De opsomming die hierna
volgt betreft overigens het grijze milieu (bodem, water, 1 Licht); voor het groene
milieu (Hora en fauna) gelden andere uitgangspunten (/ie 3.2).
ï. Stromen moeten zoveel mogelijk worden ingeperkt; dat wil zeggen dat
we zuinig moeten zijn met water, energie, het produceren van afval enzovoort. We moeten ook de vervoersbehoefte terugdringen.

1.2

Biostromen

2.

Lekken in stromen moeten worden gedichi; er moet worden voorkomen
dat afvalstoffen in het milieu komen, dat koelwater het oppervlaktewater
verwarmt, dat gebouwen onvoldoende geïsoleerd zijn enzovoort.
Stromen dienen 70 veel mogelijk ie beginnen en te eindigen in dezelfde
Ttiimtelijke eenheid: het zogenaamde kringloopprindpe. Afval, delfstoffen, warmte en waier moeien in principe worden hergebruikt in
dezelfde stedelijke regio. Zo kan de milieubelasting op het omringende
gebied zo veel mogelijk worden beperkt. Water stroomt weliswaar een
gebied in en weer uil, maar een eventuele vervuiling moet in helzeifde
gebied worden opgelost waar het ontstaat.
Als stromen een gebied moeten verlaten, moet dat op een beperkte en
beheerste manier gebeuren (het Nationaal Milieubeleidsplan noemi dil
een overgang «van afwenteling naar beheerste terugkoppeling», lit 22).
Zo wordt het afvalprobleem niet afgewenteld op andere gebieden.
Milieuproblemen moeten bij de bron worden aangepakt; wanneer dat
niet mogelijk is, moeten in elk geval de effecten worden bestreden.

3.

4.

5.

Problematiek
Biostromen

E t D d u c i ( W o e s i e Hoeve)

Onder biostromen verslaan we planten en dieren die zich van de ene naaide andere plek verplaatsen of zich verspreiden door voortplanting. Deze
stromen maken het mogelijk dat planten en dieren zich op een bepaalde
plaats vestigen, maar ook dat ze zich op die plaats kunnen handhaven.
De mogelijkheid voor planten en dieren om zich te kunnen handhaven en
verspreiden zijn bepalend voor de ecologische kwaliteit van het stadslandschap.
Biostromen hebben ie lijden onder verstedeiijking. Als bebouwing en infrastructuur worden uitgebreid, raken biostromen vaak verbroken. De gebieden
van waaruit planten en dieren zich verspreiden, de brongebieden, nemen
af in omvang en kwaliteit. Daardoor houden levensgemeenschappen een te
klein territorium over, en is de afstand lol andere territoria niet meer te overbruggen. Uiteindelijk zullen bepaalde soorten uitsterven en zal de ecologische
variatie in het stadslandschap afnemen.

De oplossing: verantwoord omgaan met biostromen
H e t v i a d u c t in h e t C e r . U , ; l P a u .

r.frastrucluur en

g r o e n v o o r z i e n i n g s t o r e n e l k a a r n i e t Een v o o r l o p e r
v a r cl e e c o d u t t e f i

Hoe kan er goed worden omgegaan mei biostromen? De brongebieden,
de natuitfkemgèbïeden, moeten beschermd worden. Er moeten verbindingszones
worden aangelegd om ie voorkomen dal biosm.imm verbroken raken of om
verbroken stromen te herstellen. Met andere woorden: er moet een goede
ecologische infrastructuur gebouwd worden, ook in stadslandschappen.
Het beïnvloeden van biostromen heeft de meeste kans van slagen in
zogenoemde robuuste groenstructuren (zie het themarapport «.openbaargroen
in het stadslandschap»). Een groenstructuur is robuust, wanneer zij voldoende
groot is om duurzaam in stand te kunnen worden gehouden, wanneer zij
goed gesitueerd is in de ecologische en stedelijke opbouw, en wanneer het
ecologische doel van het gebied goed is afgestemd op de locatie in het stadslandschap. Zo'n groenstructuur kan tegen een slootje.
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In een groenstructuur zijn verschillende zones te onderscheiden: van
een «cultuitrlijke» :011c in het intensief bebouwde gebied, via een beperktnatuurlijke zone in hei stadsrandgebied, tot de meest natuurlijke zone op enige
afstand van de siad.
Het stimuleren van biostromen tussen de eerste en laatste zone is niet
succesvol, omdat de levensomstandigheden daar te zeer verschillen. Maar de
biostromen kunnen wel verbeterd worden tussen de stadsrandzone (indusiel
groene wijken niet een lagebebouwingsdichtheid) en de natuurgebieden in
het buitengebied. Zo kan samenhang worden aangebracht lussen stedelijke
groenstructuren en de Ecologische Hoofdstructuur (zie ook het themarapport

Een r o b u u s t e - g r c e n i t r u a u u :

l a n g s de r i v i e r : s t e d e l i j k e g r o e n s t r u c t u u r en de
Hoofdstructuur valien samen.

«Groene Hoofdstructuur in het stadslandschap»).

Een groenstructuur moet gebaseerd zijn op de natuurlijke ondergrond
van hei gebied. Vooral de watercomponent is daarbij van belang: een waternetwerk dat is geënt op de natuurlijke waterstromen, is bij tiitstek geschikt
als basis voor een groen netwerk omdat hel de ontwikkeling van ecologische
waarden in het stadslandschap mogelijk maakt.

M
Waterstromen

Problematiek
Net als biostromen worden ook de natuurlijke waterstromen (grond- en
oppervlaktewater) bedreigd. Waterstromen in bet stadslandschap hebben
met name ie lijden onder verstoring, verdroging, vermesting, verspreiding en
versnippering (zie paragraaf 2.1). Natuurlijke waterstromen nemen in omvang
af; de waterkwaliteit loopt terug.

De oplossing: verantwoord omgaan met waterstromen

W a l er s y s t e m e n op n a t i o n a a l n i v e a u .

Om de milieuproblemen die het water bedreigen regen ie gaan, moeten we
beter omgaan mei water. In het algemeen betekent dit:
water minder en beter gebruiken;
waler voor de juiste doelen gebruiken;
meer hergebruik van water;
minder versnipperd ingrijpen in het watersysteem.
We spitsen deze uitgangspunten toe op de ruimtelijke planning; hoe kunnen
we daarbij verantwoord met de watersystemen omgaan? We noemen vijf
methoden, die we achtereenvolgens zullen behandelen:
1. natuurlijke watersystemen respecteren;
2. uitgaan van stroomgebieden:
3. rekening houden met hel landschapstype;
4. scheiden en zoneren van schoon en vuil water;
5. water winnen aan hel eind van de waterstroom.

1.

Natuurlijke watersystemen respecteren

De watersystemen van de siad zijn technisch goed te beïnvloeden: nieuwe
systemen kunnen worden aangelegd, oude kunnen worden aangepast.
Eventuele problemen zijn dus op te lossen door in te grijpen in de natuurlijke
15

Waterstromen

Ecologisch gewensie

Huidige (zomer-lsituaüe

(zomer-)situatie

In het B . S c h o o n w a i e r p l a n voor U t r e c h t en K r o m m e Rijn» v e r v u l l e n s t r o o m g e b i e d e n en het o p s t e l l e n v ^ n een
w a t e r b a l a n s een b e l a n g r i j k e r o l .

Geahydralogische

dwarsdoorsnede

D w a r s d o o r s n e d e van het w a t e r s y s t e e m In
West-Nederland.

systemen. Toch is er een betere, meer duurzame oplossing: de natuurlijke
waterstromen zo veel mogelijk volgen. Met andere woorden: met de stroom
meegmn. Veranderingen in waterbeheersystemen kunnen in principe zodanig
worden afgestemd op hel natuurlijke watersysteem, dat dit systeem in omvang
en kwaliteit niei wezenlijk verandert. Het besraande evenwicht, de waterbalans, moet bewaard blijven. Het kan nuttig zijn een dergelijke waterbalans
vast te leggen als uitgangspunt voor planning en beheer.
Bij bouw en stedebouw treden nog te vaak negatieve hydrologische effecten
op: de walerbergingscapaciteit loopt terug, vvaier wordt versneld afgevoerd, de
kwaliteit van her water neemt af. Er zijn voldoende technische mogelijkheden
om dil soort problemen te voorkomen, maar deze worden nog onvoldoende
benul.
Bij de inrichting van stedelijke gebieden is het van belang rekening te
houden met de positie van het desbetreffende gebied in het natuurlijke watersysteem. Ligt het bovenstrooms of benedenstrooms? Ligt hel in een infiltratiegebied (daar waar grondwater dieper in de bodem zakt), in een kweiyebied (daar
waar het grondwater naar toe stroomt) of in een intermediaire zone (met een
eigen, geïsoleerde waterhuishouding)? Iedere zone heeft eigen mogelijkheden
en beperkingen en vraagt om speciale maatregelen om de stedelijke invloed
o]) het natuurlijke watersysteem zo neutraal mogelijk te houden (zie verder
punt 3).
De maatregelen die nodig zijn, betreffen zowel de kwaliteit als de kwantiteit
van het water. Ontwatering en afwatering van de stedelijke gebieden zouden
beperkt gehouden moeten worden, zodat de waterberging in de bodem op
niveau blijft en de bodem niet verdroogt. Dit betekent in veel gevailen dat
de stad andere, minder strenge droogleggingsnormen moet hanteren, of dat
gebouwen op een andere manier gefundeerd moeten worden dat tot nu toe
gebruikelijk is. Hel kan bijvoorbeeld nodig zijn dat er gebouwd wordt zonder
kruipruimte, of dat er gebouwd wordt op palen of schuimbetonfundeTingen.
Ook het regenwater dal op verhardingen en daken valt, dient ten goede te
komen aan de bodem, bijvoorbeeld via grindputtcn. Wanneer dit niet volledig
mogelijk is, is het wenselijk hei tekort aan regenwater ie compenseren op
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basis van een vastgestelde waterbalans. Omdat het nodig is piekatvoeren
(van het verharde oppervlak) te bergen, moet daar veel ruimte voor worden
gereserveerd. Deze bergingsruimte (vijvers en periodiek overstroomde
terreinen) kan tegelijkertijd een rol vervullen in de groenstructuur: zo wordt
in Breda een park gebruikt als waierberging.
Natuurlijk kan het voorkomen dat het in een specifiek geval niet mogelijk
is om te bouwen zonder nadelige gevolgen voor het watersysteem. Toch kan
dan de bouwlocatie zo in het waiersysteem worden geplaatst dat de risico's op
verstoring van dat systeem minimaal zijn. We werken deze aanpak onder de
volgende punten verder uit.

w a t e r , z o a l s hier in h e l Delftse H o u t

2.

Uitgaan van stroomgebieden

Het verantwoord omgaan met het bestaande watersysteem sluit aan bij de
zogenoemde watersysteembenadering, een benadering die gebaseerd is op de
specifieke kenmerken van de stroomgebieden van beken en rivieren (in de
meeste gevallen: dtr/stroomgebieden). De watersysteembenadering wordt
de laatsle vijl' jaren al toegepast bij de ruimtelijke ordening (onder andere
in VINEX, Structuurschema Groene Ruimte, streekplannen), bij de walerplanning (waterhuishoudingsplannen) en bij de sectorplanning (onder
andere in NBP, Nota Landschap, provinciale plannen).
Hoe kan de watersysteembenadering in de praktijk worden gebracht bij
de ruimtelijke planning? Er kan gepland worden op basis van de aanwezige
stroomgebieden. Functies als wonen en werken, natuur of recreatie kunnen
geordend worden per (decl)stroomgebied of, in laag Nederland, per waterstaatkundige eenheid. Functies dit' op een vergelijkbare manier gebruik maken
van water kunnen in één (deel)stroomgebicd worden gesitueerd. Zo kunnen
waterkwantiteiten en -kwaliteiten goed beheersbaar op de functies worden
afgestemd; functies die conflicterende eisen stelen aan het water (zoals landbouw en natuur), kunnen van elkaar worden gescheiden. Soorten water en
de hoeveelheden water kunnen per stroomgebied worden afgestemd.

Drie hydrologische principes o m in d ep l a n n i n g v a n n e l stadslandschap te gebruitcen

Zoneringsprindpe

PositiDnenngs principe

^\

Compartiment landbouw

^ | Compartiment natuur
^ j Compartiment drinkwater
^ | Zone met aangepaste f uneïies
Greni deelsuoomgehieden
Waterlopen
~

Slraomgehiedprmdpe
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Het ordenen van functies per stroomgebied heeft ecologische voordelen.
Het maakt het mogelijk optimaal de kansen te benutten van natuurlijke overgangen (ecologische gradiënten) die binnen een stroomgebied met een «ecologische» doelstelling kunnen voorkomen. En het schept gelegenheid om
verdroging van bos-, natuur-, park- en recreatiegebieden tegen te gaan.
De stroomgebiedsbenadering maakt het mogelijk om bij het ruimtelijk
beleid in te spelen op de fysieke grenzen van een gebied. Dit vergroot de
kans op een ecologisch samenhangend beleid wanneer een dergelijk gebied
bestuurlijke grenzen overschrijdt. Dit is bijvoorbeeld nodig om de waterbalans
per stroomgebied in evenwicht te houden.

Stedelijke peileenheid

Uitgaan van s t r o o m g e b i e d e n betekent in laagNederland het werken met polders en p o l d e r p e i l e n .
Dit voorbeeld stelt voor iedere functie een ander
p o l d e r p e i l voor.

3. Rekening houden met het landschapstype
Rekening houden met natuurlijke waterstromen betekent ook rekening
houden met de eigenschappen van het landschapstype waarin het stedelijk
gebied zich bevindt. Per landschapstype verschilt het natuurlijke watersysteem. Laagveengebied bijvoorbeeld functioneert hydrologisch anders dan
een zandgebied: een laagveengebied is met z'n polders en boezemwater meer
dan een zandgebied een door de mens gemaakt gebied; dat wil zeggen dat
het watersysteem hier het resultaat is van menselijk, technisch ingrijpen.
De mogelijkheden voor een stedebouw die is geënt op het watersysteem dat
specifiek is voor het gebied, worden in een rapport van het IKC-Natuurbeheer
over «Water in de bebouwde omgeving» verder uitgewerkt (lit. 30).
Zandgebieden

Planning van s t e d e b o u w geënt op het watersysteem
van de zandgebieden is u i t g e w e r k t voor het fictieve
Zandhoven.

1985 (vóór bebouwing)
bedfi|lsvD8()ng snel via de oppervlflitfi afg

ingelaten Oe wogiijging naar hat grondwatsr is

2025 /bebouwing; integrsdl wsterboiwer)
lul3al van gobiodsvrBsmtt water vindt n et maa P aal
oelalaivoo d
Drt r plaat
afvosren naar do IVHI Door mdltfitiovan

In het zandlandschap is het van belang dat de infiltratiegebieden worden ontzien; die zouden zo min mogelijk stedelijk moeten worden bebouwd, en er
zouden vooral groene, niet vervuilende functies gepland moeten worden.
De bedoeling is op die manier de bron van het watersysteem te beschermen
tegen vervuiling. Veel bestaande plannen en ideeën zijn op deze opvatting
gebaseerd (lit. 7, 10, 22). Toch is het niet per se noodzakelijk, de infiltratiegebieden niet te bebouwen. Er bestaan voldoende technische mogelijkheden
om ook in infiltratiegebieden een stad te bouwen die het natuurlijke watersysteem kwalitatief en kwantitatief vrijwel intact laat.
Ook in kwelgebieden is een verantwoorde stadsuitbreiding mogelijk.
Inrichting en beheer moeten er dan wel op gericht zijn de kwelsituatie in •
het gebied in stand te houden. Dit betekent dat er zo min mogelijk wordt
ingegrepen in het natuurlijke systeem en dat de bestaande waterpeilen
worden gehandhaafd (met behulp van water uit het gebied zelf). Om de
bouwgrond droog te leggen en voldoende draagkracht te creëren voor
bebouwing, kan gebruik worden gemaakt van drijvende funderingen,
grondophoging of paalconstructies.
De zogenaamde intermediaire zones in de zandgebieden zijn zeer geschikt
voor stedelijke uitbreidingen, omdat ze relatief geïsoleerd liggen ten opzichte
van andere watersystemen en infiltratie- en kwelgebieden. Van deze zones
is dan ook gebruik gemaakt in de plannen voor de EO-Wijersprijsvraag «Het
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stromend stadsgewest» {1991). In een aantal inzendingen voor deze prijsvraag
zijn de. gewensie stadsuitbreidingen op deze plekken gesitueerd (lit. 7 e.a.).
Deze intermediaire systemen k o m e n echter nier in alle zandgebieden voor.
Veen- en kleigebieden

Rivierengebied
D w a r s d o o r s n e d e v a n h e t waTetïysteerr- ia h e l
r i Y i s r e n g s b ed

In veen- en kleigebieden zijn polders de waterstaatkundige eenheden die
een goede basis vormen voor de planning van stedelijke uitbreidingen. Het is
technisch goed mogelijk, poldereenheden aan te leggen en aan te passen, maar
toch is het niet zonder gevaren om de bestaande polders te veranderen. Zo'n
verandering betekent immers een nieuwe ingreep in het watersysteem met
veelal onvoorspelbare gevolgen.
Droogmakerijen

Naast o p h o g e n is het later- d r i j v e n v a n de stad een
m o a e i i | t h e i d om water neutraal !e b u u w e n ( M a r i n a
Oolder H ü u s k e )

Ook stedebouvv in droogmakerijen is een interessante mogelijkheid. Bij herinrichting van droogmakerijen kunnen maatregelen worden genomen om
de zuigende werking van deze polders te beperken. Door het lage waterpeil in
een droogmakerij wordt het grondwater namelijk uit het omringende gebied
getrokken. Door hel waterpeil in de droogmakerij te verhogen worden de
kwelgebieden in de omgeving, die onder de zuigende werking van die droogmakerij ie lijden hebben, beschermd (verdroging wordt tegengegaan).
Om de zuigende werking lerug te dringen, zal het watcrpcil zo hoog
mogelijk moeten worden gebracht- Dal kan leiden tot bijzondere woonvormen, zoals woonboten, drijvende sleden en dergelijke. Ook de groenstructuur zal zo nat mogelijk moeien zijn.
Als een droogmakerij zorgvuldig wordt ingericht en beheerd, zal het uitslagwater van goede kwaliteit zijn. Dit water kan dan ook worden benut voor een
kwaliteitsdoel, zoals gebruik in de natuur of als drinkwater.

4.

r^filier b i j H o u t e n z u i v e r t de o v e r s i o r t e n

Scheiden en zoneren van schoon en vuil water

Verschillende waterstromen verschillen in kwaliteit; het ene water is bijvoorbeeld sterker vervuild dan hel andere. Deze vervuiling moet in eerste instantie
worden voorkomen bij de bron en bestreden op het schaalniveau waarop het
zich voordoet (bijvoorbeeld het niveau van een stroomgebied of waterstaaikundige eenheid).
Daarnaast kunnen de watersoorten gescheiden worden: zo wordt voorkomen dat vuil waier schonere walertypen beïnvloedt. Bij lozen van water
mag hel water wel van schoon naar vuil stromen, maar niet omgekeerd.
Dit betekent een indeling in zones van schoon water bovenstrooms naar vuil
water benedenstrooms.
Wanneer een dergelijke zonering niet mogelijk is, moet het vuile water zo
veel mogelijk gescheiden blijven van het schoon-watersysteem. Op plaatsen
waar het vuile water in hel schoon-vvaLersysteem terechtkomt, moet hel
water gezuiverd worden. Dat kan op een technische manier, maar ook via
meer natuurlijke methoden: bijvoorbeeld door de zuivering van landbouwwater met behulp van een biezen/rietmoeras of door nazuivering van het
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effluent uit rioolwaterzuiveringsinstallaties met behulp van vloeiweiden
(lit. 11). De ze «natuurlijke» optie is vooral interessant omdat deze gecombineerd kan worden met de ontwikkeling van groenstructuren, en omdat
door deze aanpak de landbouw in het stadslandschap extra betekenis kan
krijgen.

In g e n o d e m i s e e r d e v o r m zij:n v l a e i w e i d e n

geschikte

ririZUivermq (vloeiweiden Zandley bij Tilburg)

Waterkwaliteit is ook essentieel om duurzame, hoogwaardige groenstructuren
te kunnen ontwikkelen. De waterstromen dienen hiervoor schoon te zijn en
daarom gescheiden te worden van de vervuilde cielen van het stedelijk watersysteem. Dit betekent dat het nodig is een doordachte natte infrastructuur
op te zetten die gebaseerd is op een goede analyse van het natuurlijke watersysteem. Deze infrastructuur kan bestaan uil verschillende netwerken, waaronder een neerslag-, en vuilwater-, een schoonwater- en een gebruikswaterneiwerk.

5. Water winnen aan het eind van de waterstroom
Verstedelijking leidt er ook toe, dat er meer water gewonnen moet worden.
De huidige methoden van waterwinning zijn niet optimaal. 'In zandgebieden
bijvoorbeeld wordt water vaak gewonnen aan het begin van de waterstroom;
in infiltratiegebieden wordt grondwater gewonnen dal vervolgens niet meer
ten goede kan komen aan benedenstrooms gelegen kwelgebieden. Dit leidt tot
verdroging.
Een hetere oplossing is, oppervlaktewater ie winnen aan het einde van de
regionale waterstroom. Op die manier blijft het natuurlijk systeem zo veel
mogelijk intact; de waterbalans van hel stroomgebied blijtt in evenwicht.
In h e t v o o r b f é l d p l a n V e c h t p l a s s e n g e b i e d w o i d t v e r o n t r e i n i g i n g b e n e d e n s t r o o m s g e c o m b i n e e r d m e t bos-,
n a t u u r g e b i e d en ruirTite v o o r

recreatie

Biifferisekkeri er
béstüringsunri
Opslag mesotród water
T oppervlaktewater
DmEr polder
filrraneputlen

20

3,4

Verkeersstromen

Als deze methode wordt toegepast, zijn er wel maatregelen nodig om de
kwaliteit van het grondwater te waarborgen. Een mogelijkheid daartoe
is het combineren van waterwingebieden met bossen en natuurgebieden
(zie bij lit. 4 en 8).
Het is ook mogelijk waterwingebieden en bijbehorende beschermingszones
te combineren met een recreatief gebruik. Zo ontstaat er groenstruur die
een dubbele functie heeft voor de stedeling: recreatievoorziening en waterleverancier. Dat kan een bijdrage leveren aan het maatschappelijk draagvlak
en de stabiliteit van de groenstructuur.

Ten slotte
De ruimtelijke planning op basis van watersystemen, die we hier bepleiten,
is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Om zo'n verantwoorde
planning mogelijk te maken, is een gedegen studie noodzakelijk van het
natuurlijke, landelijke en stedelijke watersysteem. Hiervoor zijn verschillende
methoden beschikbaar (lit. 15, 23, 24).
Zoals we al hebben uiteengezet, staan watersystemen niet op zichzelf.
Het is dan ook aan te bevelen ook de andere milieustromen te betrekken bij
de studie naar waterstromen.

rj"^]

Problematiek

Verkeersstromen Het verkeer in het stadslandschap heeft twee kanten: enerzijds is het voor
stedelijk functioneren noodzakelijk, anderzijds betekent het een verstoring
van het stedelijk leefmilieu. Verkeersstromen gebruiken veel energie,
vervuilen de lucht (aantasting van de ozonlaag, uitstoot zware metalen
etcetera) en verstoren de rust. Bovendien legt het verkeersnetwerk beslag
op de beschikbare ruimte en vormt het barrières in het landschap.
De mobiliteit neemt nog steeds toe en nog altijd is de auto het belangrijkste
vervoermiddel. Voor een deel is het autoverkeer zakelijk, maar de helft van
het aantal kilometers dat per persoon wordt afgelegd, dient vrije-tijdsdoelen
(zoals winkelen, dagtochten en familiebezoek; lit. 25).

Het huidige beleid: stromen beperken

Het ruimtelijke-ordeningsbeleid is erop gericht de verkeersstromen te
beperken en het bestaande en nieuwe verkeersnetwerk efficiënt te gebruiken,
zowel economisch als ecologisch. Daarvoor worden twee instrumenten
gebruikt: het compacte-stadbeleid en het ABC-locatiebeleid.
Het compacte-stadbeleid heeft tot doel de functies wonen, werken en
voorzieningen te concentreren op een beperkt oppervlak. Het doel is de
bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer te optimaliseren. Nieuwe
woon- en werklocaties worden dan ook in eerste instantie in de stad gezocht,
vervolgens in stadsrand en pas wanneer er geen andere mogelijkheden meer
zijn, verder weg.
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Voor bedrijven en voorzieningen geldt het zogenaamde ABC-locatiebeleid.
Daarmee wordt geprobeerd bedrijven of voorzieningen een locatie toe te
kennen aan de hand van hun verkeersbehoefte. Bedrijven met grote aantallen
werkers of bezoekers per hectare worden bij voorkeur gelokaliseerd bij stations
in de centra van steden (A-locatie). Als een bedrijf afhankelijk is van zowel
openbaar vervoer als autoverkeer, krijgt het in principe een plaats bij zowel
een station als een snelwegontsluiting (B-locatie). Heeft een bedrijf relatief
lage aantallen werknemers en bezoekers per hectare en stelt het hoge eisen
aan de bereikbaarheid per (vracht)auto, dan kan het gesitueerd worden bij
een autosnelweg (C-locatie).
Dit bestaande beleid heeft een aantal schaduwkanten. Een probleem van het
locatiebeleid is, dat de mobiliteit niet automatisch wordt beperkt als de functies
wonen en werken dicht bij elkaar worden gelokaliseerd. Iemand kan immers
dicht bij een kantoor wonen zonder dat dit kantoor zijn werkplek is. Daarnaast
schuilen in het compacte-stadbeleid gevaren voor andere kwaliteitsaspecten:
door de concentratie van bebouwing kan de hoeveelheid groen en recreatiemogelijkheden in de directe woonomgeving onder druk komen te staan.

KWALITEffSEISEN STELLEN GRENZEN
Door de c o n c e n t r a t i e van b e b o u w i n g kan de
h o e v e e l h e i d g r o e n en r e c r e a t i e m o g e l i | k h e d e n in de

De oplossing: verantwoord omgaan met verkeersstromen

d i r e c t e w o o n o m g e v i n g o n d e r d r u k k o m e n te staan

Hoe kunnen we problemen rond het verkeer terugdringen? In het algemeen
kunnen we stellen dat er nog zorgvuldiger omgegaan moet worden met
de verkeersstromen; er moet gestreefd worden naar minder energiegebruik,
minder milieubelasting en meer aandacht voor ecologische kwaliteit. Deze
doelen kunnen op de volgende manieren worden bereikt:
ï. de vervoersbehoefte beperken;
2. de bestaande infrastructuur efficiënt gebruiken;
3. de nieuwe infrastructuur zorgvuldig plannen;
4. langzaam verkeer en openbaar vervoer stimuleren;
s. het vervoer over water en rail stimuleren;
6. het autoverkeer ontmoedigen;
7. kwetsbare natuur ontzien.
Op deze zeven punten gaan we hieronder achtereenvolgens in.
i.

Vervoersbehoefte beperken

De meest duurzame oplossing is het aanpakken van milieuproblemen bij de
bron. Dat betekent dat we de vervoersbehoefte moeten terugdringen, zowel
in aantal ritten als in de afgelegde afstanden.
Het compacte-stadbeleid is op dit besef gebaseerd en biedt in dit opzicht
perspectieven. Zoals we hierboven al even aangaven, is bij het compactestadbeleid wel meer aandacht nodig voor de groene kwaliteit van de woonomgeving. Het groen dreigt de wijk «uitgedrukt» te worden. Groen verdient
niet alleen aandacht omdat het de kwaliteit van de directe woonomgeving
verbetert, maar ook omdat een verbeterde kwaliteit van de woonomgeving
de behoefte aan recreatief verkeer deels kan wegnemen. Wie van de «natuur»
kan genieten dicht bij huis, hoeft niet in de auto te stappen om naar het bos te
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rijden. Groenprojecten zouden daarom bij voorkeur in de nabijheid van grote
steden moeten worden uitgevoerd.
Maar er zijn nog meer manieren om het verkeer terug te dringen. Woonwerkverkeer is lang niet altijd meer nodig, omdat de informatica het telewerken
met behulp van telefoon, telefax en computernetwerken mogelijk maakt.
Zo wordt het mogelijk fysiek verkeer deels te vervangen door informatieverkeer. Ook recreatie- en verzorgingsverkeer kan verminderen als meer
gebruik gemaakt wordt van informatie- en servicenetwerken {bijvoorbeeld
teleshoppen). Of deze ontwikkelingen daadwerkelijk de verkeersbehoefte
zullen doen afnemen, is moeilijk te voorspellen. Omdat telewerkers
bijvoorbeeld vrijer zijn in de keuze van hun woonplek, kunnen zij meer
verspreid over het land gaan wonen. Hierdoor zou de behoefte aan sociaal
en verzorgend verkeer juist weer kunnen toenemen.
Telewerken leidt niet noDdzakeli|k t o ! minder vervoer

O p t i m a l i s e r e n van b e r e i k h a a i t t e i d van bedrijven voor
o p e n b a a r v e r v o e r £n g u t o .

S t a t i o n D u i v e n d r e c h t r een v o q r h e e l d van een g o e d e
o m g e v i n g s k w a l i t e i t en van m o g e l i j k h e d e n voar h e ;
schakelen tussen vervoerssystemen

l
1

•

•'-"—;

f

|

1

1

-•

mm

ÜHl

•

JÉb

•Pi

.'. Bestaande verkeersinfrastructuur efficiënt gebruiken
Het is beter om het huidige verkeersnetwerk optimaal te benutten, dan om
hel LIil te breiden. Nieuwe activiteiten (woningen, voorzieningen, bedrijven)
moeten daarom zo direct mogelijk worden aangesloten op de toegangen tot
bestaande auto-, spoor- of waterwegen (opritten, stations etc). Hei ABCloeatiebeleid is al op dit doel gericht, maar beperkt zich tot de bedrijven
en voorzieningen. Woningbouw dient zoveel mogelijk geconcetureerd te
worden rond de halles van een hoogwaardig openbaar-vervoersnelwerk
(trein, sneltram).
ï. Niemve infrastructuur zorgvuldig plannen
Nieuwe verkeersinfrastructuur voor zowel openbaar als particulier vervoer
moet zorgvuldig gesitueerd worden in de natuurlijke systemen van water,
bodem, planlen en dieren. Het Uitgangspunt is, dat het beslaande leefmilieu zo
min mogelijk wordl verstoord (bijvoorbeeld doordat de infrastructuur neutraal
is ten opzichte van watersystemen).
Om de negatieve effecten van een nieuwe (spoor/water)weg te
verminderen, kunnen verzachtende maatregelen worden genomen, zoals
de aanleg van fauna-voorzieningen en beplantingen, fn hel kielzog van
wegenaanleg kan zelis gebouwd worden aan een groene hoofdstructuur
(vgl. de park-ways in de VS, autowegen met zeer brede, parkachtige bermen).
Als desondanks het natuurlijke systeem verdroogt, versnipperd raakt of
zelfs verdwijnt, dan moei deze schade kwalitatief gecompenseerd worden.
Deze compensatie is hel meest succesvol, als ze is gebaseerd op een regionaal
groen stru ctu u rplan.
Overigens moeten niet alleen de tracékeuze en inrichting zorgvuldig
gepland worden. Het verkeersnetwerk roept namelijk ruimtelijke ontwikkelingen op, zoals woningbouw en toenemende bedrijvigheid. Hei is van belang
deze ontwikkelingen zo goed mogelijk te voorspellen en ie betrekken S>ij
de ruimtelijke planning. Dil geldt ook voor ontwikkelingen die worden
opgeroepen door de aanwezigheid van een informatienetwerk, zoals een
fiberglasnetwerk. Hierbij gaal hel met name om ontwikkelingen in de
kantoor- en dienstensector.
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4.

Langzaam verkeer en openbaar vervoer stimuleren

Meer mensen zouden zich op een milieuvriendelijke manier moeten
verplaatsen door te fietsen, te lopen, gebruik te maken van trein, bus, taxi,
enzovoort. Hei langzaam verkeer kan worden gestimuleerd door een optimale
infrastructuur aan te bieden die goed aansluit op de plaats van herkomst en de
bestemming, en die snelheid, comfort en (sociale) veiligheid biedt. Woningen
zullen zo veel mogelijk gelokaliseerd moeten worden op [ietsafstand van
station en centrum.
Ook het fiets- én wandelnetwerk zal verbeterd moeten worden. Het fietsneiwerk zal direct naar station en cemrum moeten leiden, met verbindende
routes lussen de wijken. Om lïetsen en wandelen te stimuleren, kunnen
aantrekkelijke routes door bijvoorbeeld groenstructuren geschapen worden;
routes door industrieterreinen of door «rommclzones» in de stadsrand trekken
geen gebruikers aan.
Kortom, bet is belangrijk om het langzaam-verkeersnetwerk af te stemmen
met de groenstructuur. Hierbij is van belang dat het netwerk veilig is voor
wandelaar of fietser, en dat het flexibel is: de gebruiker moet de keuze hebben
tussen «een ommetje maken» en een «zwerftocht».
Recreatie, bos- en natuurgebieden in het stadslandschap zouden niet alleen
goed bereikbaar moeten zijn voor het langzaam verkeer, maar ook met het
openbaar vervoer. Er zou een gevarieerd en hoogwaardig netwerk moeten
worden aangeboden van bus, metro, sneltram, trein of andere middelen.
He1 s t e r v o . r m i g n e t w e r k v o o i l i e t s v e r k e e i i n H o u t e n
is e s f l c i r a g e r van d e 5 i e 8 e b o u w k u n d i < j e i n v u l l i n g v a n
Houten. Alle Hstsroutes komen samen bij h e t s U t l n n

Stads-, streek- en railvervoer kunnen beter op elkaar en op het langzaamverkeersnetwerk worden afgestemd.

en ; ; j n a f g e s t e m d m e t d e g r o e n s t r u c t u u r .

5.

Verroer over water en rail stimuleren

Er is nog een bijdrage denkbaar aan een milieuvriendelijker vervoerspatroon:
een verschuiving naar meer vervoer over het water en per spoor. Het vrachtverkeer zoti zoveel mogelijk gebruik moeten maken van het water- en spoorwegennet. Dat net moet bovendien de bedrijfsterreinen maximaal bereikbaar
maken. Vooral de locaties voor overslagvoorzieningen (terminals) zijn in dit
nel van belang: die bepalen voor een groot deel welke transportmiddelen een
bedrijf kiest.
(,.

M e t d e f i e t s in d e 5 - b a h n v a n B e r l i j n
Het Q r o o t g r o e n g e b i e d G i u r i e w a : d is g o e d rr-5t d e
b u s e n 4 e t r e i n t e b e r e i k e n . H e t g e b r u i k var- d e f i e t s
wordt

gestimuleerd

Autoverkeer ontmoedigen

Verkeersstromen kunnen worden bestuurd en beperkt door autoluwe wijken
en autovrije zones in te stellen (bijvoorbeeld het centrum). Het autoverkeer
kan worden ontmoedigd door parkeermogelijkheden te beperken en parkeertarieven te verhogen, met name voor langparkeerders. Het autonetwerk mag
groimazig zijn en gericht op een minimaal te handhaven bereikbaarheid van
de C-locaiies.
7.

Kwetsbare naluur ontzien

Door de ontwikkeling van het verkeersnetwerk te plannen in samenhang
mef die van de groenstructuren van het stadslandschap, kan er beter rekening
worden gehouden met kwetsbare natuurwaarden en -gebieden. Kwetsbare
natuurgebieden zouden in de luwte moeten blijven; dal wil zeggen dat ze
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slecht bereikbaar moeren zijn voor alle verkeerssoorten. Door de groenstructuur ic zoneren in goed ïot slecht bereikbare deien kunnen twee ogenschijnlijk tegenstrijdige doelstellingen met elkaar verenigd worden: het
omzien van kwetsbare natuur en bet verschaffen van recreatiemogelijkheden
(zie hierover ook de thema rapporten «ÖTptnhaürgroen in hei staddafiêschsp» en
«Groene hoofdstructuur in het stadslandschap»).
De groenstructuur heeft de beste ecologische ontwikkelingsmogelijkheden
wanneer zij in een autovrije zone ligt en alleen haaks wordt gekruist door
(snel verkeers) wegen.

Ten slotte

Samenvattend kunnen we stellen dat het verkeersnetwerk één van de
belangrijkste sturingmiddelcn is in hel streven naar een duurzame stedelijke
ontwikkeling. Het is nodig het verkeersnetwerk zorgvuldig ruimtelijk te
plannen en het te integreren met de verschillende functies van het stadslandschap. Zo kunnen de milieuproblemen die samenhangen met het verkeer,
beperkt worden. Bij de huidige beleid ten aanzien van de compacte stad plaalsen we wel een kanttekening: de groene kwaiileil zou in het gedrang kunnen
komen.
Het is gewenst het verkeersnetwerk zo aan te leggen, dat het natuurlijk
systeem niet wordt verstoord. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de schade
gecompenseerd worden. Die compensatie kan het beste worden gebaseerd op
een integraal plan op regionaal niveau.
Langzaam verkeer kan goed worden gecombineerd met de groenstructuur;
snelverkeer werkt versnipperend, maar kan ook een motor zijn voor het
bouwen aan de groenstructuur.

13.5 j Naast bio-, water- en verkeersstromen zijn ook energie-, afval- en delfstofOverige stromen stromen van belang bij een ecologie-inclusieve planning. Op het beheer van
deze stromen gaan we hierna kort in.
V D o r b e e l d p l a n O v e r - B e t u w e : k o p p e h n g v a n kassen

Energiestromen

en c e n t r a l e s in ee^ g e z a m e n l i j k enetgienetvft/erk
maafct e f ï K t ë n t g e b r u i k

mogelijk.

Zuinig gebruik en hergebruik van warmte

Warmte kan zuinig gebruikt en hergebruikt worden door compact te
bouwen en door zogenoemde vvarniiekoppelingen tot stand te brengen
tussen warmte-producerende en warmtevragende functies, zoals energiecentrales, industrieën, wonen en landbouwsectoren (met name glastuinbouw). Zo kunnen «lekkages» van energie worden beperkt. Dit vraagt
om een ordening van functies op basis van hun warrntcbehoefre (zie ook
lit. 9 en 12).
Soms is warmte-uitstoot niet te vermijden, bijvoorbeeld bij het lozen van koelwater door energiecentrales. Deze uitstoot zou zo laag mogelijk in het watersysteem geplaatst moeten worden, zodat dit systeem zo min mogelijk wordt
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belast. Net zoals we een zonering voorstellen van schoon en vuil water,
bepleiten we een zonering van koud water bovenstrooms naar warm water
benedenstrooms.
Gebruik van duurzame energiebronnen

Door een uitgekiende stedebouvv (qua locatie, vorm en inrichting) is hei
mogelijk meer gebruik re maken van zonne- en aardwarmte. Ook windenergie
biedt mogelijkheden. Het benutten van zonne-energie vraagt niet alleen een
speciale architectuur, maar ook een uitgekiende situering ten opzichte van de
groenstructuur (schaduw). Aardwarmte kan overigens slechts in een beperkt
aantal gebieden gebruikt worden.
Bij het toepassen van deze duurzame technieken is compact bouwen wenselijk. Hierdoor kan de benodigde infrastructuur efficiënt worden benul. Zonneenergie kan overigens ook bij gespreide verstedelijking toegepast worden.
Maatregelen om het effect van energiegebruik te compenseren
T

V e i w e r k i n g van stedelijk'groenafval leidt t o t

vervoersstromen
T T

O r g a n i s c h a f v a l van h u i s h o u d e n s ; v e r w e r k t

t o t Cttrnpost kan w e e r g e b r u i h t w o r d e n

Het energiegebruik heeft verschillende nadelige effecten, zoals het broeikaseffect. Dergelijke effecten kunnen bestreden worden door robuuste groenstructuren aan te leggen. Zo kan bosaanleg de CCK-uitstoot gedeeltelijk
compenseren.
Om dergelijke bosaanleg in de hele wereld te bevorderen, is de Stichting
Face actief. Face is een initiatie! van de Samenwerkende Elekrriciteitsproduktiemaatschappijen (StiP). Een Nederlands resultaat van de inspanningen
van Face is het Leeuwarder stadsbos, dat gedeeltelijk door de stichting is
gefinancierd.

Afvalstromen
Hergebruik afval

Afvalstoffen en puin zullen zo veel mogelijk moeten worden opgenomen
in kringlopen; zij kunnen worden hergebruikt als grondstof voor diverse
produkten en in de bouw. In sommige gevallen is hierbij eerst een reiniging
of zuivering nodig.
Een bruikbare methode om organisch afval te gebruiken is composteren.
Compost kan worden gebruikt door groenbedrijven, huishoudens (tuinen)
en landbouw (zie themarapport «Stadsiündbauw»}. Het is wenselijk dat
composterings- en vergistingstabrieken functioneren als gesloten systemen
(ten opzichte van water- en luchtstromen). Wanneer dit niet mogelijk is,
dienen deze fabrieken geïnstalleerd worden op plekken in watersystemen die
de minste risico's met zich mee brengen; dat wil zeggen: zo veel mogelijk
benedenstrooms.
Hergebruik van afval kan het best op en zo laag mogelijk schaalniveau
plaatsvinden; dit zal vaak het regionale niveau zijn. Door hergebruik op dit
niveau kan energieverbruik en vervuiling in verband niet transport worden
beperkt en kan de betrokkenheid van de burgers worden vergroot omdat ze
het resultaat van dit hergebruik zelf kunnen zien.
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Verantwoorde afvalberg ing en -verbranding

H e r g e b r u i k uan p u i n ( S p a a r n w o u d e ) o m een
b i j z o n d e r r e c r e a i i e m ü i e u te creëren

De resterende afvalstoffen zullen op een verantwoorde manier moeten
worden opgeslagen erf worden verbrand. Dit betekent bijvoorbeeld dat alvalopslag en afvalverbranding alsgesloien systemen moeten worden opgezet.
Omdat deze isolatie van de omgeving niet volledig te garanderen is, moet
de ah'alverwerking bovendien zo laag mogelijk in het watersysteem worden
gesitueerd in verband met mogelijke vervuiling en warmtcalgifte. Intermediaire en andere geïsoleerde watersystemen lenen zich voor afvalopslag.
omdat het risico voor verspreiding van de vervuiling daar zo klein mogelijk is.
Afvalbergen en puin kunnen worden benut voor het bouwen van. nieuwe
groenstructuren. Hierdoor kunnen bijzondere milieus ontstaan. Ook kan afval
gebruikt worden om geluidsschermen langs autowegen aan te leggen.
Na bodemsanering worden (delen van) terreinen vaak opgenomen in de
groenstructuur. Uit het meekoppelen met bodemsanering kan wellicht geld
beschikbaar komen voor de aanleg van groenstructuren.

Delfstofstromen

Het principe van een gesloten grondbalans is
toegepast vaar de denkbeeldige toouwlokatie

Zuinig gebruik van delfstoffen

Om gehruik en verbruik van delfstoffen te beperken zal geschikt afval
(hijvoorbeeld puin) zo veel mogelijk worden moeten worden hergebruikt als
grondstof.
Zuinig omgaan met delfstoffen betekent ook dat de stedebouw 7ich moet
richten naar het natuurlijk substraat, en dat nieuwbouw gefundeerd moet
worden op staal en cunet of palen. Dit heeft ook voordelen voor het watersysteem {waterstromen kunnen ongestoord verlopen) en voorde landschappelijke identiteit (gebiedseigen stedebouw).
De behoefte aan delfstoffen kan worden verminderd door verkeer en
verkeersinfrastructuur te beperken.
Zorgvuldige delfslafwinning

De winplekken van delfstoffen moeten gunstig gesitueerd en ingericht worden
voor natuur en voor landschap; ze kunnen worden opgenomen in de groenstructuur van hel stadslandschap. De invloed op het natuurlijke watersysteem
moet beperkt blijven.
Het is gewenst om op een zo laag mogelijk niveau (lokaal, eventueel
regionaal) een gesloten grondbalans na te streven.
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In hoofdstuk 3 hebben we de aandachtspunten geschetst die van belang zijn bij
een verantwoord stromenbeheer. Nu zetten we deze aandachtspunten om in een
ruimtelijke strategie voor het stadslandschap. We concentreren ons daarbij op de
mogelijkheden die n e t w e r k e n bieden.
De diverse stromen maken gebruik van verschillende netwerken of infrastructuren. Deze netwerken zijn de ruimtelijke exponenten van de stromen;
ie bestaan uit wegen, leidingen, technische verbindingen, maar ook uit bijvoorbeeld groenstructuren. Netwerken vormen een goede basis voor een ecologieinclusieve ruimtelijke planning.

plannen op basis van netwerken
Op zoek naar een ruimtelijk
planningsconcept

Het vingersiadconcept ah model in EVSO

Natuurlijk dient de ontwikkeling van een stadslandschap te worden gebaseerd
op méér aspecten dan alleen milieu ea ecologie. Het natuurlijk milieu Is weliswaar zeer belangrijk als levensvoorwaarde voor planl, dier en mens en als
drager voor de stad, maar ook andere aspecten zijn van belang: sociale, economische, functionele en esthetische bijvoorbeeld. Het is dan ook nodig om
bij de planning al die aspecten ie integreren in een regionaal, ruimtelijk plan.
Hel beleid mag niet blijven steken in deelbeslissingen, die bijvoorbeeld alleen
gericht zijn op het verkeersbeleid.
We hebben al eerder aangegeven dat een dergelijke integrale planvorming
het beste tot stand kan komen op regionaal niveau. Op het regionale, bovengemeentelijke schaalniveau spelen veel processen in hei stadslandschap zich
al: natuurlijke en stedelijke processen, en processen op het gebied van stromen
(bijvoorbeeld waterstromen) en netwerken (zoals de verkeersinfrastructuur).

Wal is het beste concept?

Het is de vraag of uit de aandachtspunten en doelstellingen die we eerder
genoemd hebben, één duidelijk planningsconcept voortvloeit. Het compactestadconcept (zie ook hoofdstuk 3) biedt in dit verband kansen, maar dit
concept is vooral gericht op verkeers- en energiestromen.
Als we kijken naarbio-, water- en langzaam-verkeerstromen, dan zijn die
het meest gebaa! bij een ander model: het zogenoemde vingerstadconcept
(ook wel «lobbenconcept» genoemd). De vingerstad benut het verkcersnet-

4.2

Een andere

aanpak:

uitgaan

van

netwerken

werk optimaal en heeft groene functies op korte afstand van de woningen.
De vingerstad lijkt voor een duurzame stedelijke ontwikkeling het meeste
perspectief te bieden (zie ook EVSO-rapport, Ut. 3>.
Toch is niet zinvol om een abstract model voor de verantwoorde stad te
kiezen, omdat de situatie en omstandigheden van plaats tot plaats verschillen.
Het is zinvoller om op grond van de verschillende stromen een op maat
gesneden planningsconcept voor een specifieke regio te ontwerpen.
Daarin kunnen dan ook plaatsgebonden aspecten van het natuurlijk milieu
(ecologie, watersystemen, landschapstypen) een plaats krijgen. Uitgaan van
de plaatselijke of regionale kenmerken en van de samenhang met de wijdere
omgeving, is bij uitstek «'ecologisch denken». Deze aanpak vergroot tevens
de kans op hel behoud of ontstaan van stadslandschappen met een eigen
identiteit.

4.2
In de Nota Landschap (1992)(lit. 18) en het Structuurschema Groene Ruimte
Een andere aanpak: (1993) (lit. 27) heeft het ministerie van LNV een aanpak geschetst voor de
uitgaan van netwerken ruimtelijke planning van het landelijke gebied, die ook goed bruikbaar is in
stadslandschappen; de zogenoemde cascobenaderini].
Wat houdt deze benadering in? Het uitgangspunt is dat bij de ruimtelijke
planning een structuur wordt ontworpen waarin functies worden ondergebracht die gebaat zijn bij stabiliteit: natuur, bos, waterwinning, recreatief
gebruik, enzovoort. De ruimtes buiten die structuur zijn flexibeler in te
richten: daarin kunnen de andere functies een plaats krijgen. Daarbij gaat het
met name om economische functies die aan veel veranderingen onderhevig
Langs de Rotte w ordt een groen netwerk yan
zijn. Uiteraard worden aan de functies builen de structuur wel algemene
recreatiegebieden en natuurgebieden ontwikkeld.
randvoorwaarden gesteld, zoals op het gebied van algemene milieukwaliteit en
basis-landschapskwal i teil.
;

Groene en grijze netwerken

De aanpak van de cascobenadering is gericht op de ontwikkeling van gestructureerde en samenhangende netwerken, die stabiel zijn. Wc kunnen in hoofdlijnen een onderscheid maken in twee soorten netwerken: een groen netwerk
en een grip netwerk.
Het groene netwerk omvat bijvoorbeeld parken, bossen, plassen, natuurgebieden en recreatieterreinen. De ontwikkeling van groene functies, die aan
dit netwerk gekoppeld zijn (natuurbeheer, recreatie, bosbouw, waterwinning)
stelt voorwaarden aan het fysisch milieu en hen gebruik daarvan. Het groene
netwerk is kwetsbaar voor veranderingen; hei vraagt stabiliteit.
Hel grijze netwerk is technisch van aard en beslaal uit wegen, leidingen,
technische verbindingen, enzovoort; het is de infrastructuur voor verkeersinformatie- en energiestromen, en voor technische waterstromen. Met behulp
van het grijze netwerk is het mogelijk de ligging van gebruiksfuncties (zoals
stadsvoorzieningen, economische activiteiten, bos en natuur) te structureren;
het kan stabiliteit verschaffen.
Beide netwerken moeten goed gepositioneerd worden ten opzichte van
elkaar. Ze hebben elkaar nodig: het grijze netwerk zorgt bijvoorbeeld voor
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de ontsluiting van een «groen» recreatiegebied. Tegelijk echter ktmnen de
netwerken met elkaar in conflict konten, bijvoorbeeld wanneer rioolwater
terechtkomt in een natuurgebied.
Buiten hel groene en het grijze netwerk bevindt zich de ruimte die besiemd
kan worden voor wonen, voorzieningen, bedrijvigheid, landbouw enzovoort.
Deze ruimte moet zo ingericht en beheerd worden, dat het natuurlijk substraat
en watersysteem niei of /o min mogelijk beïnvloed wordt. Als de netwerken
goed zijn gesitueerd - dat wil zeggen op basis van een ecologie-inclusieve
planning - dan kan de ruimte builen de netwerken in principe veranderen
zonder de duurzaamheid van het groene netwerk aan te tasten.
Het grijze netwerk stuurt in sterk-e mate i
gpbmiksfuncties aan,

De positie van het water- en verkeersnetwerk

Botsende netwerken

Netwerken zi|p hier qoeti gepositioneerd ten
opzichte var-

Het waternetwerk neem! hierbij een bijzondere positie in: hel waternetwerk
kan zowel deel uil maken van het groene als het grijze netwerk. Het watersysteem vnuiijt stabiliteit ten behoeve van de waterkwaliteit en -kwantiteit,
zodat het bruikbaar is voor alle watervragende functies (met name de
meest kwetsbare: drinkwater en natuur). Anderzijds èiedthm stabiliteit en
structurering doordal bijvoorbeeld vaarwegen, riolering, wateraanvoernet
mogelijkheden scheppen voor gebruiksfuncties. De ligging van een kanaal
bepaalt bijvoorbeeld waar waterafhankelijke industrie zich zal vesligen en
handhaven.
Het is van belang de ruimtelijke planning te richten op een duurzaam
functionerend watersysteem. Het natuurlijke watersysteem zai leidraad
moeten zijn bij de ordening van functies in het stadslandschap, zodat er
voldoende waterkwaliteit en -hoeveelheid is op de juiste plaatsen en
natuurlijke watersystemen zo zuinig mogelijk worden gebruikt.
De belangrijkste methoden bij een op het watersysteem gerichte planning
zijn de stroomgebiedsbenadering, het hanteren van een waterbalans en hel
zoneren van schoon naar vuil water (zie paragraaf 3.3|. Bij het verbeteren
van de waterkwaliteit is het belangrijk van bovensirooms naar benedenstrooms te werken. Om de hoeveelheid water op peil te brengen is het juist
nodig om «van beneden at» te werken, omdat de zuigende werking van het
benedenstrooms gelegen gebied anders het hoger gelegen waterpeil nog zou
aantasten.
Ook het verkeersnetwerk is essentieel bij planning van ecologisch
verantwoorde sladslandschappen. De bestaande infrastructuur moet ecologisch en economisch zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Nieuwe infrastructuur moet in nauwe samenwerking met het waternetwerk worden
gepland. Op dit onderwerp wordt bijvoorbeeld ingegaan in een RPDvoorbeeldstudie voor Breda (lit. 2).
Onze aandacht voor het water- en verkeersnetwerk is overigens niet nieuw;
al eerder is een planningsstrategie beschreven op basis van het water- en het
verkeersnetwerk (EVSO. lit. 3). Maareen ecologie-inclusieve planning vraagt
naar onze mening om een bredere aanpak. Ook de ligging en het functioneren
van groenstructuren moet in de beschouwing betrokken worden: die zijn van
groot belang voor de ecologische kwaliteit van het stadslandschap.

4.3

Het groene e r grijze

netwerk

Bovendien moet rekening gehouden worden met de tweeledige positie van
waternetwerken die we hierboven hebben geschetst. Dit is van belang voor
een evenwichtige ruimtelijke planning. Enerzijds heeft het natuurlijke deel
van het waternetwerk namelijk een sterke relatie met de groenstructuren.
Anderzijds heeft het kunstmatige deel van het waternetwerk raakvlakken met
het verkeersnetwerk (beide maken deel uit van de technische infrastructuur).
Ten sknte is er aandacht nodig voor andere netwerken dan verkcersen watemei werken; ook de netwerken voor energie-, afval- en informatiestromen zijn van belang als onderdeel van de technische infrastructuur.
De uerschitlendE elementen en de averUp van groene, blauwe en grijze netwerken.
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Het groene netwerk
Het groene en grijze netwerk Het groene netwerk heeft ecologische waarde; het is de infrastructuur voor
biostromen en het min of meer natuurlijke deel van de waterstromen. Het
netwerk heelt ook gebruikswaarde; het schept mogelijkheden voor de functies
recreatie, houtteelt, walcrwinning etc. Bovendien heeft dit netwerk een
belangrijke esthetische betekenis voor de stadsbewoners.
Uit oogpunt van verantwoord stromenbeheer zal hel groene netwerk len
opzichte van de andere stromen gunstig gesitueerd en vormgegeven moeten
worden. De andere stromen moeten inpasbaar zijn in het groene netwerk;
vooral de kwaliteit van het watersysteem is daarbij essentieel.
Natuur
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Hoe kan de ecologische kwaliteit van het stadslandschap veilig worden
gesteld? Belangrijk is in elk geval dat de beslaande ecologische infrastructuur
voor plant- en diersoorten in stand wordt gehouden. Dit betekent dat biostromen niet belemmerd mogen worden; er moeten dus goede verbindingszones
bestaan. De brongebieden van planten en dieren moeten worden beschermd
en ontzien; er moeten natiiurkerngebieden in stand worden gehouden.
Vooral in hel buitengebied en aan de stadsrand kan zo'n stelsel van
verbindingszones en kerngebieden een ecologische betekenis hebben.
Voorwaarde is dat zo'n stelsel geënt is op hei natuurlijk milieu ter plekke.
Bovendien is aansluiting op de Ecologische Hoofdstructuur wenselijk.
Dichterbij de slad en de binnenstad krijgt het groene netwerk steeds meer
een culluurlijk karakter met een natuur die is afgestemd op het stedelijk
milieu. Ecologische relaties met het groene netwerk aan de rand van de stad
zijn niet of nauwelijks mogelijk; de milieuomstandigheden zijn te zeer
verschillend (zie ook rapport «Openbaargroen in het stadslandschap»}.

Als tegenwicht voor verstedelijkingsdruk moet het groene netwerk robuust
zijn; het moet tegen een slootje kunnen.
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Water

Hei groene netwerk zal zo veel mogelijk aan het natuurlijke watersysteem
gekoppeld moeten worden. In sommige gevallen is het aan te bevelen het
stedelijke water, dat van mindere kwaliteit is, te scheiden van het overige
water. Dit vergroot de duurzaamheid, de ecologische kwaliteit en de identiteit
van het netwerk.
Bij natuurlijke watersystemen denken we zowel aan het oppervlaktewater
als liet grondwater. Wat het grondwater betrelt, zijn dit de uitgangspunten:
benutten van de ecologische potenties in kwelgebieden (daar waar het
grondwater naartoe stroomt);
beschermen van grondwaterkwaliteit in infiltratiegebieden (daar waar het
grondwater vandaan komt).
Het groene netwerk kan hierbij een belangrijke rol spelen; het biedt de
mogelijkheid (grond)watersystemen deels te beschermen tegen vervuiling.
Daarmee kan de kwaliteit van bepaalde grondwaterreserves worden gewaarborgd. Verder is het interessant het groene netwerk te situeren in kleine,
liefst geïsoleerde watersystemen, aangezien deze systemen snel schoon en
beheersbaar kunnen zijn en daarom geschikt zijn voor de ontwikkeling van
ecologische kwaliteiten.
De kwaliteit van het water in hel groene netwerk en in de grond onder dit
netwerk kan goed worden beschermd. Daarom kan dit netwerk goed worden
gecombineerd met drinkwaterwinning. Hierbij geldt als voorwaarde dat
de winning het natuurlijke watersysteem niet mag schaden; er mag geen
verdroging plaatsvinden. In verband met de schaarse ruimte in stadslandschappen heelt een combinatie met andere functies de voorkeur; naast een
combinatie met natuur kan gedacht worden aan een combinatie mei recreatie.

Het grijze netwerk
Zoals gezegd vormt het grijze netwerk de infrastructuur voor verkeers-,
informatie-, energiestromen c-n voor technische waterstromen.
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Het grijze netwerk brengt ordening aan in veel stedelijke processen en
systemen; dit netwerk beïnvloedt de ontwikkeling van gebieden voor wonen,
werken en voorzieningen, maar ook de ontwikkeling van recreatiegebieden en
landbouwgebieden. Een gunstige planning van het vcrkeersnetwerk levert dus
niei alleen energiewinst op en het beperken van vervuiling, maar is ook een
belangrijk instrument om de ontwikkeling van economische activiteiten
ruimtelijk te sturen.
Hoe kan de overheid via het grijze netwerk de ruimtelijke functies ordenen?
Zij bepaalt het tracé en de plaatsen voor de toegangen en uitgangen tot de
netwerken, de zogenaamde aanklikpumeit. Voordat de feitelijke beslemming
van gebieden duidelijk is, zal zo goed mogelijk moeten worden voorspeld
welke stedelijke ontwikkelingen zich kunnen gaan voordoen rond dergelijke
aanklikpimten. Alleen wanneer de voorspelde ontwikkelingen op de
desbetreffende plaats gewenst zijn, zal het aanklikpunt moeten worden
gerealiseerd.
Relatie mei hel groene netwerk

Het grijze netwerk kan niet los worden gezien van hel groene netwerk.
In sommige situaties kunnen er conflicten ontslaan lussen beide netwerken,
maar elementen uil beide netwerken kunnen ook gekoppeld worden en
elkaar een meerwaarde verlenen.
We geven enkele voorbeelden van de relatie lussen beide netwerken. Een
koppeling van het langzaam-verkeersnet mei het groene netwerk kan nuttig
zijn; dii kan leiden tot aantrekkelijke recreatieve routes. Een koppeling van hel
snelverkeersnet met het groene netwerk heelt echter twee kanten: de «parkway», een autoweg met zeer brede, parkachtige bermen, laat zien hoe zo'n
koppeling goed kan uitpakken, maar er zijn ook situaties voorstelbaar waarin
de natuurlijke situatie wordl verstoord door de autoweg. Een ander voorbeeld:
groenstructuur en stiltezones kunnen elkaar ondersteunen; de groenstructuur
kan dienen als geluiddempend en -werend middel.
Bij de planning van het grijze netwerk moet rekening gehouden worden
met hei met de schadelijke effecten van verkeer. Het verkeer levert een
aanzienlijke bijdrage aan de aantasting van het Nederlandse leefmilieu door
vernietiging, verstoring en versnippering van hei groene netwerk. Daarom
moeien verzachtende maatregelen genomen worden als er nadelige effecten
dreigen bij uitbreiding of veranderingen van hel netwerk. Als er schade
optreedt, zal her noodzakelijk zijn deze ie compenseren door elders te bouwen
aan het groene netwerk.

4.4
Een ecologie-inclusieve planning houdt in, dat groene en het grijze netwerken
Naar een methode voor het plannen in samenhang ontworpen worden. Deze netwerken zijn tenslotte bepalend
op basis van netwerken voor de omwikkeling van stedelijke functies en vormen dus een belangrijk
aspect van de ruimtelijke structuur en kwaliteit van hel stadslandschap.
Netwerken en stromen zijn nauw met elkaar verbonden: het uitgangsptini
van het plannen op basis van netwerken is dat hel natuurlijk basissysteem
beschermd wordl door een verantwoord stromenbeheer. Dat wil zeggen
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dal vervuilende stromen {verkeer, afval en energie) beheerst en beperkt
worden, dat natuurlijke stromen (planten /dieren en water) onbelemmerd
en onbevuild zijn en dat de kwaliteit van water en bodem goed is.
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m e t n e t w e r k e n op r e g i o n a a l n i v e a u

planning

Ten behoeve van deze planning op basis van netwerken is kennis nodig van;
de natuurlijke ondergrond (bodem, geologie);
bet natuurlijke watersysteem (stromen en netwerken); grond- én oppervlaktewater; lokaal én regionaal;
de aanwezige flora en fauna en de biostromen (ecologische processen en
relaties);
het stedelijke watersysteem (drink-, proces- en afvalwater) en de relatie
met hei natuurlijk watersysteem;
de andere stedelijke stromen (verkeers-, energie- en afvalstromen) mei
hun «aanklikpunten»;
de te onderscheiden landschapseenheden met hun eigen identiteit;
de milieugevoefigheid, de milieubelasting, de milieu-invloeden van
gebruiksfuncties en de gewenste milieukwaliteit;
het programma van eisen voor de komende tijd; ofiewel de gebruiksmogelijkheden en -eisen.
Met deze kennis kunnen de bestaande groene en grijze netwerken in beeld
worden gebracht, inclusief de relaties tussen deze netwerken. Zo wordt het
mogelijk, meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke processen van het stadslandschap en in de landschappelijke kwaliteit (ecologisch, esthetisch en
functioneel). Knelpunten en kansen kunnen worden vastgesteld en op basis
daarvan kan een ecologisch verantwoorde ruimtelijke structuur van het
siadslandschap worden geschetst door het groene en het grijze netwerk te
ontwerpen.
Een eerste aanzei lot een dergelijke methode is uitgewerkt in een RPDvoorbeeldstudie voor de agglomeratie Breda (lit. 2). In die studie wordt
deze methode hel Regionaal Ecologisch Model (REM) genoemd.

In dit themarapport over ecologie-indusieve planning gaat het om een stedelijke
ontwikkeling op basis van het natuurlijk basissysteem. Uitgangspunt bij deie
planning zijn de stromen: vormen van uitwisseling en transport, zoals waterstromen, biostromen, energie-, verkeers- en afvalstromen. Deze stromen maken
gebruik van verschillende netwerken of infrastructuren.

5
een
ecologie-indusieve planning

marl

Inzicht in stromenbeheer en in de kenmerken van netwerken vormt een
goed uitgangspunt voor de ruimtelijke planning en kan resulteren in een
set van ordeningsprincipes. Een aantal daarvan hebben we in dit themarapport afgeleid door de verschillende netwerken te bezien in relatie tot hun
gebruiksfuncties en in relatie tot elkaar. De nel werkbenadering biedt goede
kansen voor de integratie van het ruimtelijke beleid, het milieubeleid en
het bos-, natuur- en landschapsbeleid. Het is echter de vraag in hoeverre
deze zienswijze door overheden en particulieren gedeeld wordt en welke
verdeling van taken en verantwoordelijkheden acceptabel wordt gevonden.
Deze onderwerpen zullen in de discussie nog nader aan de orde komen.
In dit hoofdstuk geven wij eerst een aanzet tot een globaal plan van
aanpak en doen vervolgens aanbevelingen voor nader onderzoek. Het is
uitdrukkelijk niet meer dan een eerste schets, die de bedoeling heeft de
realiseringsmogelijkheden van deze groene strategie in de discussie over
de Visie Stadslandschappen aan de orde te stellen.

Ecologie-indusieve planning:
een plan van aanpak

De realisering van een ecoiogie-indusieve aanpak is in eerste instantie gericht
op planning. Het is daarmee niet alleen een overheidszaak: de aanpak heeft
bijvoorbeeld consequenties voor de aanwijzing van locaties voor bedrijven en
andere bestemmingen. Daar dienen particuliere partijen zich in te kunnen
herkennen en op te kunnen inspelen. Daarnaast is een belangrijk onderdeel

.3 5

5.1

Ecologie-inclusieve planning: een plan van

aanpak

van de ecologie-inclusieve aanpak het beperken van het grondstoffenverbruik;
ook dal is niet alleen een overheidsverantwoordelijkheid.
Hieronder schetsen wij een aantal mogelijkheden voor realisering. Deze
aanpak sluit aan bij het project Duurzame Ontwikkeling Stedelijke Systemen
van het ministerie van VROM (lit. 19).
1.

Voorbeeldprojecten entameren

Het is de bedoeling de ruimtelijke ordening meer te relateren aan stromen en
netwerken. Het plannen op basis van netwerken kan interessante oplossingen
leveren voor de ruimtelijke planning. Daarom is het wenselijk kenmerkende
voorbeelden te verzamelen en onder de aandacht van planners te brengen.
Het ministerie van VROM heeft al voorbeeldprojecten ondersteund in de
gemeenten Breda en Zwolle (1991) (zie bijv. lit. 20). Het ministerie van LNV
heeft Toekomstverkenningen laten verrichten voor Eindhoven en Helmond
(1993) (lit. 22) en de Stedenband Twente (1995) (lit. 31). Uit de discussie
moet blijken of het gewenst is meer voorbeeldprojecten te entameren en
te evalueren op de ordeningsprincipes die daarbij in de praktijk ontwikkeld
worden. Voor het ministerie van LNV is het vooral van belang vast te stellen
welk strategisch gebruik van groene functies gemaakt kan worden bij de
integratie van het milieubeleid, het ruimtelijke-ordeningsbeleid en het groene
beleid.
2.

Vaststellen van planningseenheden

We hebben in dit themarapport vastgesteld dat het watersysteem een geschikte
basis is voor ecologie-inclusieve planning. Dit vraagt om een planning op
regionale schaal. Bij de begrenzing van het gebied waarop gepland gaat
worden, de zogenaamde planningseenheid, spelen een aantal zaken een rol.
Ten eerste hebben we te maken met grondwatersystemen,
oppervlaktewatersystemen en landschappelijke eenheden; hun begrenzing
hoeft niet zonder meer parallel te lopen. Het vraagt om een nadere afweging
van de begrenzing. Deze zal zelden aansluiten bij bestuurlijke grenzen. Ten
tweede dienen planningseenheden op elkaar aan te sluiten, zodat geen «witte
gebieden» tussen de planningseenheden ontstaan.
Het doel is planningseenheden dusdanig te kiezen dat problemen zoveel
mogelijk binnen die eenheid opgelost kunnen worden en problemen alleen
doorgeschoven worden naar een andere planningseenheid of een hoger
schaalniveau als dat onvermijdelijk is. Duidelijke begrenzing is tevens van
belang voor het beheer van stromen, die van de ene planningseenheid in de
andere doorlopen.
Uit de discussie moet blijken of de rijksoverheid bij de vaststelling van
planningseenheden een rol te vervullen heeft, en welke deze dan zou kunnen
zijn.
3.

Integratie van planvormen

In dit themarapport bepleiten we, de netwerk- en stromenbenadering als basis
te zien voor het ruimtelijk planningsproces met als vertrekpunt het natuurlijk
basissysteem met bio- en waterstromen. Daarvoor is nodig om de planvormen
waarin het beleid voor de diverse stromen zijn beslag krijgt inhoudelijk, maar
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ook in de tijd op elkaar af te stemmen. Het gaat om een heel scala aan
planvormen: alleen op het provinciale niveau al om streekplan, waterhuishoudingsplan, verkeersplan, groenstructuurplan, en milieubeleidsplan.
Op een aantal manieren kan inhoudelijke samenhang worden aangebracht.
In een aantal provincies zijn er al aanzetten om te komen tot integrale
omgevingsplannen. Verder kunnen procedurele en bestuurlijke afspraken
gemaakt worden over de onderlinge afstemming van planvormen. Ook is
het wenselijk om een studie naar ruimtelijke consequenties van stromen en
netwerken aan de planvormen vooraf te laten gaan, en deze bij de opstelling
daarvan als basismateriaal te gebruiken, (zie ook 4.3)
4.

Bestuurlijke verankering van ecologie-inclusieve planning

Ons inziens kan een ecologie-inclusieve planning het best aangepakt worden
op het regionale niveau. Bestuurlijk betreft dit het bovengemeentelijk niveau.
Het vormen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kan een ondersteuning betekenen voor ecologie-inclusieve planning: op dit niveau kan deze
planning bestuurlijk verankerd worden.
Wel is het dan van belang bij de begrenzing van samenwerkingsverbanden
naast bestuurlijke en economische, ook eco-hydrologische overwegingen
een rol te laten spelen. In gebieden die fysiek en ecologisch samenhangen
kan immers effectiever een goed stromenbeheer uitgevoerd worden. Een
goed voorbeeld in deze is de hernieuwde indeling van waterschappen, die
hun territoria mede op grond van regionale watersystemen hebben begrensd.
Een ander voorbeeld: De gemeenten Roden en Norg liggen in een waterstroomstelsel; zij maakten samen een voorbeeldplan.
Om een ecologie-inclusieve planning in de praktijk te brengen, is een
discussie nodig over vormen van integratie en over de geschikte schaalniveaus
voor planvorming, gekoppeld aan de vraag hoe de planning bestuurlijk
verankerd kan worden.
5.

Toepassing van de nieuwe benadering in bestaand stedelijk gebied

De netwerkbenadering biedt vooral perspectieven in situaties waar zij van
meet af aan bij verstedelijkingsprocessen wordt toegepast. Een vraag die
aandacht verdient, is hoe de benadering kan doorwerken bij vernieuwing
en reconstructie van bestaand stedelijk gebied. Hieraan is - ook in dit themarapport - nog weinig aandacht besteed. Een probleem dat om aandacht vraagt,
is met name de verdroging die in bestaande stedelijke gebieden optreedt als
gevolg van te snelle hemelwaterafvoer en van het gevoerde grondwaterbeheer.
6.

Beperking van verbruik van grondstoffen, water en energie

Een ecologie-inclusieve planning betekent ook dat gestreefd wordt naar een
beperkter verbruik van grondstoffen, water en energie.
Er zijn verschillende middelen denkbaar om het verbruik terug te dringen.
Het levert bijvoorbeeld minder energieverlies op, als functies ruimtelijk zo
gepland worden dat er een evenwichtig gebruik optreedt van dag- en nachtstroom. Heffingen bovenop de kosten voor winning van water en energie
kunnen een gunstig effect hebben op het verbruik. Ze leveren meerinkomsten
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onderzoek

op die ingezet kunnen worden voor de verbetering van de kwaliteit van
milieu en ecosysteem. Verder zou spaarzaam omgegaan kunnen worden
met onigrondingen en - waar deze onvermijdelijk zijn - voorgeschreven
kunnen worden dat de eindsituatie ecologisch verantwoord is. Gediscussieerd
kan worden over de wenselijkheid om bepaalde wetten en regelingen
toe te passen; te denken valt aan het bouwbesluit, de wet op de Bodembescherming e.d.

1.
Aanbevelingen voor
nader onderzoek

Kwaliteitseisen ten behoeve van een verantwoord stromenbeheer

De kwaliteitseisen die een verantwoord stromenbeheer stelt, geven als het
ware een programma van eisen voor het ontwerp van netwerken. De kennis
op hel gebied van het ontwerpen van netwerken zou verdiept kunnen
worden. Een vraag daarbij is bijvoorbeeld: hoe kunnen netwerken al dan niet
met elkaar in verband gebracht worden? En ook: welke specifieke eisen stellen
gebruiksfuncties aan netwerken en hun zogenaamde «aanklikpunten».
Het gaat hier dus om kennis die gericht is op de samenhang van netwerken
onderling en van netwerken en functies. Uit de discussie moet de specifieke
behoefte aan kennis blijken. Hier ligt een nauwe relatie met het onderzoeksprogramma Duurzame Ontwikkeling Stedelijke Systemen van de RPD.
2.

Esthetische kwaliteit: de inrichting van het landschap

De stromen- en netwerkbenadering behelst een bepaalde visie op ruimtelijke
planning. De ruimtelijke ordeningsprincipes die we in dit themarapport naar
voren hebben gebracht, zijn betrekkelijk «technische» richtsnoeren. De vraag
is dan ook welke landschappelijke inrichtingsprincipes de stromenbenadering
kan opleveren. Hoe kan deze benadering, met andere woorden, bijdragen
aan architectonische kwaliteit en identiteit in een gebied? Dit is een punt waar
nader ontwerpend onderzoek naar verricht zou kunnen worden, en dat aan
de hand van voorbeeldprojecten onder de aandacht gebracht kan worden.
3.

Beheersvoordelen op termijn

We hebben in dit rapport bepleit dat de uitgangspunten van het stromenbeheer een integraal onderdeel worden van ruimtelijke planvorming. Een
voordeel van deze stromenbenadering is dat het beheer in de toekomst in
veel gevallen efficiënter zal worden. Deze win-win-situatie (voordeel voor
het milieu en voor de toekomstige beheerders) vormt een belangrijke overweging voor marktpartijen: een projectontwikkelaar zal bijvoorbeeld eerder
geïnteresseerd zijn in een bepaalde locatie, wanneer die op termijn een
voordelig beheer kan opleveren.
Uit de discussie zou naar voren kunnen komen of het wenselijk is nader te
onderzoeken welke kostenbesparende voordelen ecologie-inclusieve planning
kan opleveren voor toekomstige beheerders.
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5.3

Discussiepunten

[53] Samenvattend besluiten we met enige onderwerpen die in de discussie aan de
Discussiepunten orde kunnen komen. Onderwerpen op het gebied van de problematiek zijn:
de noodzaak om te voorkomen dat verspillend en vervuilend omgegaan
wordt met water- en energiestromen bij de ontwikkeling van stad en
landelijk gebied;
de noodzaak om stedelijke functies zodanig te plannen dat ecologische
mogelijkheden optimaal worden benut.
Onderwerpen op het gebied van de strategie zijn:
het invoeren van een ecologie-inclusieve aanpak in stadslandschappen en
de doorwerking in bestaande planning; toepassing van juridisch kader en
de beschikbare instrumenten;
de concrete realiseringsmogelijkheden voor de tweede strategie;
de verdeling van verantwoordelijkheden en taken op dit gebied, met
name op het regionale schaalniveau.
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