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

De visie die LNV hier ontvouwt, is de zogenoemde «stadslandschappenbenadering». Hét 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 en verkeer en vervoer.

De VSL is geen belejpmota, maar een discussienota. Met het uitbrengen
van deze visie vgffLNV een bijdrage leveren au,
rhouding tjRsen stad en land.

e discussie over een nieuwe
>w

De Visie Stadslandschappen bestaat uit een hoofdrapport waarin de
algemene benaderingswijze uiteen wordt gezet en een zestal themarapporten met «groene strategieën». Voor u ligt het themarapport
«De groene hoofdstructuur in het stadslandschap».
Dit themarapport werkt een deel van de visie uit. Het onderwerp
is de betekenis van de groene hoofdstructuur voor de ruimtelijke
kwaliteit van het stadslandschap. We definiëren de groene hoofdstructuurals een samenhangend en duurzaam stelsel van niet
bebouwde of verharde terreinen en water dat een ecologische,
recreatieve, esthetische en structurerende betekenis heeft op
regionaal niveau. De groene hoofdstructuur bestaat uit bossen,
natuurterreinen, recreatiegebieden en waardevolle cultuurlandschappen.
De inhoud van dit themarapport is deels gebaseerd op de studie
«Betekenissen van natuur in hét stadslandschap» van Eric Luiten,
Adviesbureau H+N+S te Utrecht. Deze studie is verricht in opdracht
van het Ministerie van LNV voor de Visie Stadslandschappen (lit. 7).
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De stad en het landelijk gebied zijn twee beleidsvelden dié grotendeels
gescheiden worden benaderd. Stad en land zijn in Nederland echter geen
geïsoleerde fenomenen; zij hebben bijvoorbeeld functioneel en ruimtelijk veel
met elkaar te maken. De Visie Stadslandschappen bepleit dan o o k p P
waarbij ontwikkelingen in stad en land in onderling verband w f l c n bekeken,
en waarbij plannings- en beletdsopgaven in de relatie stadjffnd integraal
worden benaderd. Het object van deze benadering noemjm we het stadslandschap; het gebied waar stedelijke veranderingspr^«ssen een rot spelen
naast de krachten van het natuurlandschap en het agrarisch cultuurlandschap,

Inleiding

1.11 GadL het in de VSL om de veelzijdige relatie tussen stad en land, in dit
Aanleiding en doel themarapport over de groene hoofdstructuur in het .stadslandschap spitsen we de
problematiek toe op de relatie tussen stad en natuur. MC! dit rapport, wil het
Minisierie van LNV bijdragen aan de discussie over een nieuwe verhouding
tussen stad en natuur. Onder natuur verslaan we overigens méér dan flora
en fauïta; ook ecologische processen en structuren vallen eronder. Het gaal in
onze benadering van natuur over méér dan natuurgebieden in het stadslandschap; we gaan ook in op de manier waarop natuurlijke elementen en
processen gebruikt worden of gebruikt kunnen worden door de stad. Tweevoorbeelden van de manieren waarop de slad dr natuur kan gebruiken: in
een park wordt de natuur gebruikt om een aantrekkelijke recreatie-omgeving
te scheppen, en in een zrriveringsmocras wordt de natuur gebruikt om het
stedelijke afvalwater te zuiveren.
Het cioel van de discussie waar de VSL toe aanzet, is stad en natuur beter op
elkaar al Le stemmen, zodat uiteindelijk de ruimtelijke kwaliteit van het stadslandschap verlieterd kan worden. Deze alstemming zal voornamelijk moeten
plaatsvinden in beleid en planvorming ten aanzien van stad, recreatie, luis,
natuur en landschap.

1.2

Opzet van dit themarapport

De centrale vragen in dit themarapport zijn: hoe verhouden stad en natuur
zich tot elkaar, op welke wijze kunnen stedelijke ontwikkeling en bos en
natuurontwikkeling wederzijds voordeel van elkaar hebben, en wat zijn de
consequenties die een geïntegreerde ontwikkeling heeft voor het beleid ten
aanzien van bos, natuur, recreatie en landschap?

Het themarapport «Degroene hoofdstructuur in het stadslandschap» is als volgt

Opzet van dit themarapport ingedeeld. In hoofdstuk 2 beschrijven we de huidige relatie tussen natuur
en stad, zoals die tot uiting komt in beleid en ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 presenteren we onze visie op de manier waarop de natuur hechter kan
worden verankerd in het stadslandschap. Dit leidt tot het benoemen van drie
planningsstrategieën. In het vierde hoofdstuk gaan we nader in op één van
de mogelijke strategieën om stad en natuur te relateren: het benutten van het
contrast tussen de stad en een meer «natuurlijke natuur». In hoofdstuk 5 ten
slotte schetsen we de realiseringsmogelijkheden en doen we aanbevelingen
voor nader onderzoek.

In dit hoofdstuk zetten we uiteen waardoor het huidige beleid ten aanzien van
verstedelijking en ten aanzien van de groene ruimte - en in het bijzonder de
natuur - wordt gekenmerkt. We geven vervolgens aan wat stad en natuur met
elkaar te maken (kunnen) hebben; daarbij besteden we speciale aandacht aan de
combinatiemogelijkheden van natuur en recreatie.

2
de huidige relatie tussen
stad en natuur
S]
Twee gescheiden beleidsvelden:
stad en groene ruimte

Beleid op hel gebied van verstedelijking
In de stedelijke omgeving, met name in de Randstad, raakt hel landschap
steeds verder verstedelijkt en versnipperd. De Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening Extra {VINEX, 1991: Hl. 14) omval een verstrekkende planningsopgave ten aanzien van stadsuitbreiding. Het beleid is gericht op het realiseren
van dt' zogenoemde compacte$tad. Dit compacte-sladbeleid heeft tot doel
economische investeringen in de sleden te concentreren, de oppervlakte
van de stad te beperken, natuur en landschap te sparen, en de mobiliteil te
beperken.
In het coinpactc-stadbeleïd wordt dus wel een relatie gelegd tussen verstedelijking en de kvvalileil van natnnr en landschap, maar deze relatie blijft erg
algemeen en is in de praktijk nauwelijks uitgewerkt. We moeten constateren
dat de uitvoering van het huidige verstedelijkingsbeleid (bijvoorbeeld de
!ocarickeu/e) niet voldoende is afgestemd pp het groene beleid. De ontwikkeling van stad en natuur gaat niet gelijk op. Daardoor worden de mogelijkheden
belemmerd om heft groene beleid te realiseren; het zal steeds moeilijker
worden om de ontwikkelingen op het gebied van natuur, hos en landschap
aan te sturen. Immers, de minne in het stadslandschap wordt steeds schaarser,
grond voor bos- en naiuiiruitbreiding nabij de steden is relatief duur, de
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toekomstige vvoonlucaties in de VINnX-con\:enonien zijn al begrensd, en de
inlrasiriictiuii" wordt al aangelegd en gepland. Grond om natuurkwaliteiten ie
beschermen - Iaat staan om die te ontwikkelen - schiet momenteel nauwelijks
over. Bovendien vormt de ontwikkeling van natuur, bos en landschap in en
rond de nietiwe bouwlocaties in de meeste gevallen geen integraal onderdeel
\jn planningen uilvoering.
Momenteel wordt de VINEX geactualiseerd en wordt een extra taakstelling
voor stadsuitbreiding besproken. Misschien zal in hel kader van deze tweede
tranche van VINEX-locaties meer aandacht worden besteed aan de integrale
planning van stad en aaluur; in dk geval liggen er nu kansen om versiedelijkings- en groenstructuren heter op elkaar ai te stemmen.
Behalve het VJNEX-beleid is er nog een ander beleid van kracht: het
beleid voor zogenoemde bufftrzoms. Dit beleid is uitgewerkt in de
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2.1

Twee gescheiden beleidsvelden: stad en groene ruimte

Verstedelijkingsnota van 1976, en heeft tot doel te voorkomen dat steden
aan elkaar groeien. Dit beleid wil het landelijke karakter van een aantal
interstedelijke gebieden behouden, en in die gebieden «groene»
bestemmingen veilig stellen.

Beleid op het gebied van de groene ruimte

Niet alleen het beleid ten aanzien van stad en natuur kunnen sterker worden
geïntegreerd, hetzelfde geldt voor beleid en planning op het gebied van de
verschillende «groene» sectoren in het landelijk gebied: de beleidsvelden op het
gebied van natuur, bos, landschap en recreatie. Er zijn veel raakvlakken tussen
deze beleidsvelden. Alle streven naar een ruimtelijke structuur die samenhangend, hoogwaardig en duurzaam is en die goed functioneert; daarbij gaat
het onder andere om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de RandStadGroenStructuur (RSGS), het Nationaal LandschapsPatroon (NLP) en de
Toeristisch-Recreatieve Gebieden (TRG) (zie de diverse LNV-beleidsnota's over
deze onderwerpen; lit. 9 t/m 12). Deze ruimtelijke structuren hangen samen
met het beleid dal - kort samengevat - gericht is op het vergroten van de
duurzaamheid, de natuurlijkheid, de (bio)diversiteit, de identiteit en de recreatieve betekenis van het landschap, waaronder ook het stadslandschap. De
genoemde gebieden en structuren overlappen grotendeels, kunnen elkaar
versterken, maar hebben soms toch niet eenvoudig verenigbare doelen, zoals
bijvoorbeeld het vergroten van de natuurlijkheid versus het versterken van
de recreatie waarde.

Er bestaat nog te weinig visie op de betekenis van
natum m de stadsland. De Ecologische
Hoofdstructuur maakt op verschillende manieren
contact met de stad.

kerngebieden:

verbindingszottes:

'eromheen'

'ertegenaan'

'de groene wig'

'het lichte raket

'erdoorheen'
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De toenemende verstedelijking heeft ook invloed op de schaal waarop natuur-,
bos-, landschaps- en recreatiebeleid opereren: ook op het gebied van het groen
lijkt de beleidsstrategie te zijn gericht op het concentreren van bos en natuur
in grote eenheden. We zouden kunnen spreken van een compact-groenbeleid.
Het Structuurschema Groene Ruimte (1993; lit. 19) kondigt bijvoorbeeld de
zogenoemde strategische groenprojecten (SGP's) aan. Hierbij gaat het voor een
deel om grote groengebieden met een meervoudige doelstelling (gebieden
die de functies natuur, bos en recreatie combineren, zoals de Randstadgroenstructuur), en voor een deel om grootschalige natuurontwikkelingsprojecten
met een enkelvoudige doelstelling (de Ecologische Hoofdstructuur).
Het Structuurschema Groene Ruimte concentreert beleid en middelen ook
als het gaat om het behoud van cultuurlandschappen die recreatief, landschappelijk en ecologisch waardevol zijn: het schema wijst enkele zogenoemde
waardevolle cultuurlandschappen (WCL's) aan.

Beleid op het gebied van de groene ruimte in relatie tot verstedelijking
Het belang van natuur en bos voor de stad wordt in hel beleid over het
algemeen wel onderkend, maar de ruimtelijke structuren die de diverse
beleidsnota's aangeven, zijn in veel gevallen niet voldoende in relatie gebracht
met stedelijke gebieden. Dat probleem doet zich zowel voor bij de situering
als bij de ruimtelijke en functionele invulling. Dit stelt ook de Natuurbescher-
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mingsraad \asi in haar advies Op degrem van stad en huid: daarin signaleen de
raad dat vele stedelijke randen de ecologische hoofdstructuur mken zonder
dat er een visie besiaai o]i de betekenis en de mogelijkheden \an natuur en
landschap in de stadsrand.
Hel sectorale groene beleid van LN'V gaal op een aantal plaatsen wel concreet
in op de relatie lussen de stad en de groene ruimte. Zo VVORÜ er expliciet
aandacht besteed aan verstedelijking in hei beleid voor landschap, bos en
recreatie. Het Iandschapsbeleid is voor de Stedeni ing Centraal Nederland er
bijvoorbeeld specifiek op gericht, de identiteit van het gebied te versterken
door stad en landschap in hun samenhang te ontwikkelen; in hel beleid voor
bosuitbreiding ligt het accent op de uitbreiding van het bosareaal in stadsgewesten; en in het recreatiebcleid wordt apart aandacht besteed aan de
recreatie in de stad, in de overgang van stad en land en in de Randstad.
Verder besteedt ook het natuurbeleid aandacht aan de suul in de vorm van
het project Natuur in de snuf.

liet Structuurschema Groene Ruimte besleed weliswaar aandacht aan de
betekenis die stad en verstedelijking hebben voor hei beleid voorde groene
ruimte, maar werkt dat aandachtspunt niet optimaal nir. Het teit dat vele SGP's
en WCL'i in of nabij versiedelijkie gebieden liggen, betekent echter dat de
relatie nissen stad en groene ruimte wel degelijk van belang is.
Voor de mnltilunclionek* SGP's ( «grote groengebieden») zijn in het
structuurschema aandachtspunten geformuleerd met betrekking tot de nabijheid van de sLad; deze beperken zich voornamelijk tol de beoogde bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze gebieden. De relatie lussen enerzijds de
natuur-SGFs en de WCL's, en anderzijds de verstedelijking konu in hel
structuurschema helemaal niet aan de orde.
Hel is duidelijk dat hei Structuurschema-beleid er vooralsnog niet naartoe
werkt dal siad- en landschapsontwikkeling gelijk opgaan. Hel structuurschema
gaat ervan uil, dal groenprojecten pas kunnen worden gepland wanneer de
ontwikkeling van de verstedelijking is uitgekristalliseerd.
Verschillende maatschappelijke organisaties vragen (in hun reactie op hel
Slrucluurschema Groene Ruimte) meer aandacht voor het groen in de
gebieden dichtbij de steden. Zij pleiten ervoor, de gebieden in sterkere mate
multifunctioneel in ie richten, en met name de recreatie te versterken. Aan
de andere kam is er ook zorg waarneembaar om de druk die het recreatieve
gebruik legl op naiuurlerreinen.

De balans: nog weinig verweving van stad en groene ruimte
Hoewel er aanzeilen zijn om het beleid voor slad en groene ruimte gelijk op
te laten gaan, is hel duidelijk dat dat in de praktijk nog ie weinig gebeurt.
Hel huidige beleid slaagt er niet in deze twee beleidsvelden systematisch re
integreren. Een voorbeeld: hei eompacte-siadbeleid is er weliswaar op gericht
de groene gebieden te sparen, maar tegelijk lijkt het daar juist negatieve
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Wat hebben stad en natuur met elkaar t e maken?

gevolgen voor te kunnen hebben. De concentratie die de compacte stad
met zich mee kan brengen, kan er namelijk toe leiden dal de recreatiemogelijkheden dichtbij huis afnemen. Als bos en natuur zich op alstand
van de compacte stad bevinden, kan dat weer tot gevolg hebben dat het
recreatieverkeer toeneemt. Uiteraard is zo'n ontwikkeling in strijd met de
doelstellingen van de compacte stad.
De stedelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de groene ruimte zouden
meer met elkaar in verband moeten worden gebracht in de ruimtelijke
planning van stadslandschappen. Met name rond de grote steden is een
integrale planning van stad en natuur noodzakelijk: hier liggen de grote
verstedelijkingsopgaven, hier is de ruimte schaars, hier is de vraag naar
recreatie en natuurbeleving het grootst en zijn de mogelijkheden vaak beperkt.
Zolang de planning van stad en natuur nog afzonderlijk plaatsvindt, worden
de kansen die de relatie stad-natuur biedt, onvoldoende benut en kunnen er
conflicten ontstaan.

[TT] Hiervoor hebben we bepleit dat stad en natuur integraal benaderd worden in
Wat hebben stad en natuur de planning. Voordat we ingaan op de mogelijkheden daartoe, moeten we de
met elkaar te maken? vraag beantwoorden wat stad en natuur met elkaar te maken (kunnen)
hebben.
Er bestaat een veelzijdige relatie tussen stad en natuur. Dit komt omdat beide
begrippen «stad» en «natuur» zich in zeer verschillende verschijningsvormen
kunnen voordoen.
Met «stad» bedoelen we elementen, processen en structuren die te maken
hebben met de volgende stedelijke functies: wonen, werken, verkeer,
recreatie, watergebruik, afvalverwerking, enzovoort. De stad manifesteert zich
dus ook in het stedelijk gebruik van het platteland.
In de inleiding gaven we al aan dat we met «natuur» méér bedoelen dan
flora en fauna in bossen en natuurgebieden; we bedoelen ook natuurlijke
elementen, processen en structuren in groenvoorzieningen, vijvers, waterlopen, en in woonwijken, bedrijventerreinen en het agrarisch cultuurlandschap.
We kunnen globaal onderscheid maken in drie typen natuur:
Autonome natuur
De natuur bepaalt inrichting en beheer van
een gebied.
Coöperatieve natuur
Inrichting en beheer van een gebied worden
door zowel de natuur als door andere functies
en betekenissen bepaald.
Geïntegreerde natuur
Andere functies bepalen inrichting en beheer;
de natuur wordt gebruikt ten behoeve van deze
functies of is er een afgeleide van.
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Deze drie lypen natuur hebben verschillende mogelijkheden om een relatie
aan te gaan met de stad:
Autonome natuur:
Medegebruik voor zover de natuurwaarden en
-doelen dit toelaten.
Coöperatieve natuur:
Optimaal contact; wederzijdse, gecontroleerde
invloed.
Geïntegreerde natuur:
Benutten ecologische processen voor stedelijke
functies.
Dit overzicht laat zien dat de stad op zeer verschillende wijze invloed kan
uitoefenen op de natuur:
de stad kan (processen in) de natuur verstoren, door bijvoorbeeld
vervuiling, versnippering, verdroging en betreding;
de stad kan (produkten van) de natuur gebruiken, zoals een aantrekkelijk
landschap, drinkwater of het biologisch reinigingsvermogen;
de stad kan (omstandigheden voor) de natuur scheppen, zoals parken,
recreatieterreinen, bossen en een «stedelijk milieu».
Het is duidelijk dat een verdere verstedelijking invloed zal uitoefenen op de
ontwikkelingsmogelijkheden van de natuur. Dit houdt veelal een bedreiging in
voor de natuur, maar deze invloed kan - zoals hierboven is aangegeven - ook
positief zijn: de stad kan ook nieuwe natuur scheppen. Deze zal evenwel in de
meeste gevallen een andere ecologische kwaliteit bezitten dan in een natuurgebied.
Kortom, de relatie tussen stad en natuur is veelzijdig. We geven hierna een
aantal voorbeelden van de vele mogelijke relatievormen. Eerst stippen we
enkele aspecten aan van de relaties tussen wonen en natuur en lussen verkeer en
natuur. Vervolgens gaan we meer uitgebreid in op de relatie tussen recreatie en
natuur.

De relatie tussen wonen en natuur
Wanneer wonen en natuur verweven worden, biedt dat kansen voor beide:
ze kunnen elkaar versterken. Zo kan de natuur zorgen voor een aantrekkelijke
woonomgeving, en woongebieden bieden vaak gelegenheid om nieuwe
natuur aan te leggen (van parkbos tot groene bermen). Deze nieuwe natuur
zal meestal een meer algemene ecologische kwaliteit bezitten ten opzichte
van de natuur in natuurgebieden. De kansen verschillen natuurlijk sterk per
woonmilieu; in tuinsteden zijn er meer en andere mogelijkheden voor de verweving van wonen en natuur dan in de binnenstad (zie ook het ihemarapport
«Openbaargroen in het stadslandschap»). Een wat verdergaande vorm van
wonen in het groen bieden de (nieuwe) buitenplaatsen; de stedelijke functie
wonen schept in deze vorm een groenstructuur die ecologisch zeer waardevol
kan zijn (zie ook themarapport «Nieuwe buitenplaatsen in het stadslandschap»).
Voor de leefbaarheid van de stedelijke gebieden is een «groene» geleding
in het stadslandschap belangrijk, in de vorm van bossen, natuurterreinen en
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g r o e n e r e c r e a t i e g e b i e d e n (zie o o k h e t h u i d i g e beleid l e n a a n z i e n v a n d e

Randsiadgroenstructuui en bufferzones). Niet alleen de (recreatieve) gebruiksmogelijkheden van een dergelijke groene geleding zijn van belang, ook de
gevoelsmatige betekenis van de aanwezigheid van «ongerepte» natuur in of
nabij de stad is een belangrijk aspect van de kwaliteit van de woon- en werkomgeving. De/e natuur heeft ook een economische betekenis: zij draagt bij
aan een aantrekkelijk woonmilieu en een goed vestigingsklimaat. Een ander
voordeel van de aanwezigheid van bos en natuur dicht hij huis is dal de
behoefte afneemt om verder weg van de stad ie recreëren. Daardoor neemt
ook de mobiliteit af, en vermindert de verstoring van de natuur die door de
mobiliteit wordt veroorzaakt.
De combinatie wonen-natuur biedt natuurlijk niet alleen kansen; er zijn ook
bedreigingen. De functie wonen kan de natuur nadelig beïnvloeden doordat
natuurlijke elementen verdwijnen oi in kwaliteit teruglopen door woningbouw en betreding, doordat de natuurlijke waterhuishouding wordt aangepast, er afval wordt geproduceerd en verwerkt, enzovoort. Deze negatieve
beïnvloeding kan worden beperkt door een ecologisch verantwoorde stedebouw toe te passen (zie ook het themarapport «£colo<-jic-inchisic\v planning in
het stadslandschap*).

De relatie tussen verkeer en natuur
De combinnlie van (gemotoriseerd) verkeer en natuur is moeilijk; zowel
hei verkeer zelf als de verkeersinfrastructuur beïnvloeden de natuur, en dan
natuurlijk vooral in negatieve zin. Directe effecten van hel verkeer op de
natuur zijn bijvoorbeeld luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersslachtoffers onder dieren. Verkeerswegen doorsnijden natuurgebieden of
kruisen verbindingsroutes voor dieren; hierdoor raken leefgebieden van
planten en dieren geïsoleerd en worden ze kleiner met als gevolg dat soorten
(plaatselijk) uitsterven. Door de aanleg van wegen kan bovendien de
natuurlijke waterhuishouding worden verstoord, wat negatieve effecten kan
hebben voor de natuur, ook op grote afstand van de wegen (bijvoorbeeld
verdroging).
De h i e r b o v e n g e s c h e t s t e - v a a k n e g a t i e v e - relatie t u s s e n v e r k e e r e n na tutti
v r a a g t o m e e n z o r g v u l d i g e p l a n n i n g v a n d e v e r k e e r s i n f r a s t r u c t u u r in r e l a t i e
m e t die \an d e g r o e n s t r u c t u u r (zie v e r d e r h e t t h e m a r a p p o r t tt&c

planning in htt stadslandschap»).
Verkeerswegen daofsnijden natuurtjïLiffiie
z i j n 1 d s a r h-et s l a r r l u i h *
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De relatie tussen recreatie en natuur
Van de vele mogelijke stad-natiiLirrelaiies vraagt de relatie lussen recreatie en
ttatuur extra aandacht. Er blijkt behoefte ie bestaan aan meer mogelijkheden
voor recreatie in de directe omgeving van stedelijke gebieden. Recreatie wordt
over het algemeen in verband gebracht mei natuurbeleving; dat ligt voor de
hand, omdat recreanten behoefte hebben aan ruimte, rust, vrijheid, ongerepi-
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héid, enzovoort. Niei elke vorm van recreatie is echter /onder meer ie
verenigen met hei verwezenlijken van natuurdoelen; recreatie! gebruik
kan ecologische processen verstoren (lii. 17). Het is nodig om ie zoeken naar
mogelijkheden om recreatieve natuur ie realiseren /onder afbreuk ie doen
aan de natuurdoelen.
Wal zijn de mogelijkheden om recreatie mei natuur te verweven? Die mogelijkheden worden onder meer bepaald door de aard en intensiteit van hel
lerreingebruik door recreanten. Er is dan ook een grolt variatie denkbaar aan
vormen om natuur en recreatie functioneel ie verweven: in bos en natuur
kan recreatie bijvoorbeeld een nevendoel zijn, en op een terrein dat bestemd
is voor dagrecreatie kunnen tegelijk natuurwaarden worden bevorderd.
Een opvallende ontwikkeling van de laaisie jaren is de tendens in de richting
van tictiew recreatie; er is duidelijk vraag naar meer «vrijheid». Er zijn dus meer
faciliteiten nodig voor avontuurlijke en gedereguleerde vormen van recreatie
en natuurbeleving nabij stedelijke gebieden. Deze trend heeft onder meer al
geleid tot het initiatie! \an de ANWB en hel Wereldnatuurtonds om er
gezamenlijk hij de Tegering op aan ie dringen, veel wilde lumiurxc ontwikkelen
dicht bij de steden. Deze maatschappelijke organisaties koppelen natuurontwikkeling en recreatie dus aan elkaar en zoeken een ruimtelijk-tunctioneel
verband mei de verstedelijking |Iir. 1.).
Waar is actieve recreatie mogelijk? Met name natuurgebieden en -bossen
lenen zich vooreen zeer extensieve, ongestructureerde vorm van recreatie.
De natuurgebieden kunnen in principe vrij toegankelijk zijn voor recreanten;
dil is bijvoorbeeld ie zien in de naluurontwikkelinggchicden langs de grote
rivieren (Gelderse Puort, Meinersvvijk). Het is goed mogelijk om een ie hoge
D Ë t o e n e m e n d e 1 v i d m ; :i d n i r : ï i ' v t 1
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druk op de natuur te voorkomen, zonder de recreant zijn gevoel van vrijheid
bij

te ontnemen: de toegangsmogelijkheden kunnen beperki worden, terwijl deze
toegangen wel goed bereikbaar blijven; en de interne ontsluiting kan worden
beperki mei behulp van natuurlijke barrières, Door het aanbieden van enkele
paden kan de spreiding van recreanten over het gebied enigszins worden
gestuurd.
De relatie recreaiie-nauiur is niei beperki tol bos- en natuurgebieden die
recreatief gebruikt worden: ook veel andere soorten recreatieterreinen kunnen
door bun inrichting betekenis hebben voor de natuur. De mogelijkheden
variëren van een (naiuur-)park mei een recreatieve of educatieve doelstelling
tot een vakaniiehuisjesterrein in een «groene setting». Ook bijvoorbeeld op
sportveldconiplexen is hel mogelijk om door een uitgekiende inlichting en een
aangepast beheer natuurwaarden ie realiseren.
Nadelige effecten: verstoring van de natuur door recreatie
Als we natuur en recreatie willen combineren, moeten we wel oog hebben
voor de mogelijke nadelige effecten van recreatie op natuur. Om recreatie en
natuur op elkaar al te stemmen moeten we rekening houden met de invloed
die recreatie heelt op water, bodem, flora en fauna als gevolg van:
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mechanische factoren (betreden, berijden, bevaren);
— geluid en/of visuele verstoring ( o i gemotoriseerd verkeer);
de uitstoot van gebiedsvreemde stollen (vervuiling)1.
Deze invloed is groter naarmate hei recreatieve gebruik intensiever is. Wandelen en vissen zullen bijvoorbeeld weinig invloed hebben op de natuur, maar
rond dag: oi verblijfsrecreatieterreinen komen wel regelmatig problemen voor
dooreen ie grote recreatie- ol verkeersdruk, ür worden ook wel problemen
veroorzaakt door bijzondere vormen van terreingebruik: jachthavens veroorzaken vervuiling, jet-ski's geven lawaaioverlast, en de jacht leidi ertoe dal
loodhagel in hel milieu terechtkomt. Kortom, een algemeen probleem waar
recreatie toe kan leiden, is verstoringv&n de natuurlijke omgeving; op de
elfeeten daarvan en de oplossingen ervoor gaan we hierna dieper in.

ijcluidioverlast o; erosie.

Wal zijn de cttecien van verstoring door recreatie? Hierbij moeten we onder
scheid maken russen verstoring van de. vegetatie en verstoring van dieren.
Hel is bijvoorbeeld mogelijk dat een ecosysteem legen een slootje kan waar
hel de vegetatie betreft, terwijl de fauna in dal ecosysteem uiterst gevoelig is
voor verstoring.
Een effect van recreatief gebruik op de vegetatie is bijvoorbeeld dat de
natuurlijke variatie afneemt, met name in gebieden die het meest kwetsbaar
zijn: vocdselarme, vochtige, humeti/.e milieus en rijk gestructureerde vegetaties (bossen, struwelen, venen}. Maar andere, «robuusie» ecosystemen zijn
in dit opzicht nauwelijks gevoelig en daardoor beter te combineren met
recreatief gebruik: droge, vocdselrijke en minerale milieus (inclusief vocdselrijke waieren) mei meer pionierai_hiïge vegetaties (graslanden, rietlanden,
enzovoort).
Als het gaal om verstoring van hel leelmilieu vsn dieren, speelt de aard van
hei terrein een belangrijke rol, mei name de mate van openheid en geslotenheid. Dieren die in ruimtelijk open terreinen leven zijn meer versforingsgevoelig dan dieren die leven in gesloten terreinen, zoals bossen. Eén andere
factor die een rol speelt bij verstoring is de vegetatiestructuur 'm bossen: die
kan in de hand werken of juist belemmeren dat visuele verstoring ontstaat
(dieren worden gehinderd doordat ae mensen, beweging of licht zien), of dat
geluid wordt verspreid. Ook het wegenpatroon en de locatie van recreatievoorzieningen zijn belangrijke factoren bij de verstoring van dieren.
Hen bijzonder probleem is de ontsluiting van hel oppervlaktewater voor
wateriecreanlen. Een goede ontsluiting beperkt de mogelijkheden om
gebieden hydrologisch te isoleren, bijvoorbeeld om daar een goede waterkwaliteit re handhaven. Vergelijk het Friese watersportgebied, dal goed
ontsloten is en daardoor overal dezelfde matige waterkwaliteit vertoont, met
het Hollands-Utrechtse gebied, waar de waterkwaliteit plaatselijk goed is.
De genoemde verstoringsproblemen zijn op verschillende manieren te voorkomen. Een eerste Factor is de ligging van recreatievoorzieningen ten opzichte
van gebieden met natuurwaarden; als de voorzieningen zich bevinden in
natuurgebieden, is. hel risico op verstoring uiteraard groter. In veel gevallen
kunnen problemen dus worden tegengegaan door voorzieningen te verplaat-
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sea.. Omdat recreanten echter voorzieningen prefereren dit- zijn gelegen in
bos- en natuurgebieden, zullen zij slechts moeizaam een alternatief accepteren. Bovendien vergen veel recreatievoorzieningen vrij hoge investeringen;
dit beperkt de reallocaiiemogelijkheden.
Een eenvoudige manier om ie voorkomen dai recreanten de nauitir direct
verstoren, is het afsluiten van natuurterreinen. Dit soort maatregelen moeten
echter, gezien de grote betekenis van itaiutir in hei stadslandschap, zoveel
mogelijk worden voorkomen. Alternatieven zijn het beperken van de interne
ontsluiting (bijvoorbeeld door het aanbrengen van natuurlijke barrières),
het stimuleren van een onderscheid Tussen drukke en rustige gebieden en
de aanleg van extra bos- en naiunrgebied om de recreatieve druk ie kunnen
spreiden, in sommige situaties - bijvoorbeeld in geval van zeer kwetsbare
natuurwaarden - kan hel nodig zijn (een deel van) een natuurgebied gesloten
te houden voor recreanten. Ook een dergelijk gebied kan nog een belangrijke
gevoelsmatige betekenis hebben voor stedelingen.
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We hebben vrij uitgebreid stilgestaan bij de negatieve invloeden van recreatie.
Recreatie kan echter ook een positieve invloed hebben op de natuur. Bij vrij
extensieve recreatievoorzieningen worden vaak (semi-)naiuurlijke elementen
aangelegd, zoals beplantingen, waterpartijen, enzovoort. Dit soort aanleg kan
- als het beheer daarop wordt afgestemd - op den tlimr natuurwaarden
opleveren.
Het is ook een aantrekkelijke optie om recreatie te verweven met natuurfuncties in groenstructuren, omdat recreatie en toerisme geldmiddelen
kunnen genereren voor natuur- en landschapsontwikkeling. Omdat het toeristische bedrijfsleven profiteert van een aantrekkelijke omgeving, zou het als
«tegenprestatie» kunnen investeren in de aanleg en het beheer van bos,
natuur en landschappelijke beplantingen.

2 3I

Conclusies

Naar een groent- hoofdstructuur

Omdat de ruimte in stedelijke gebieden schaars is. is het nodig deze efficiënt
te gebruiken. Met name in stedelijke gebieden is het daarom gewenst om het
gebruik van de ruimte te optimaliseren. Hen van de mogelijkheden hiertoe is
het streven naar een muItiïunctionelegroene hoeftfstmtfuur, Eerder definieerden we deze al als een samenhangend en duurzaam stelsel van niet-bebouwde
o) -verharde terreinen en water dal een ecologische, recreatieve, esthetische
en structurerende betekenis heeft op regionaal of bovenregionaal niveau. De
groene hoofdstructuur besraat tiit bossen, natuurterreinen, recreatiegebieden
en waardevolle cultuurlandschappen, zowel bestaande als geplande.
Om een groene hoofdstructuur te kunnen realiseren, is het nodig om het
groene beleid ie bundelen. De beleidscategorieën van hef natuur-, bos-, landschaps en recreatiebeleid zullen zo veel mogelijk moeten worden geïntegreerd.
We denken daarbij aan de Ecologische Hoofdstructuur, de Randstadgroenstructuur, hel Nationaal LandschapsPatroon en de Recreatiet-Toeristischc
Gebieden.
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Conclusies

Door deze integratie in planning en beleid is het mogelijk om eventuele
conflicten te voorkomen en kansen beter te benutten. Twee voorbeelden: een
geïntegreerde planning maakt het beter mogelijk om een kwetsbaar natuurgebied af te sluiten voor motorjachten, terwijl deze vorm van recreatie elders
mogelijk blijft, en een uitgekiende bosuitbreiding kan tegelijk de recreatie
dienen en de landschapsstructuur versterken. Kortom: het realiseren van een
geïntegreerde, groene hoofdstructuur biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit
van het stadslandschap te vergroten: duurzaamheid, identiteit, belevingswaarde en bruikbaarheid van het stadslandschap kunnen worden versterkt.
De uitdaging voor de toekomst ligt in het benutten van die kansen.

Naar een strategie voor de verankering van natuur in het stadslandschap
Stad en natuur kunnen wederzijds profijt van elkaar hebben; natuur kan de
stad bijvoorbeeld een aantrekkelijke woonomgeving leveren en de stad kan
specifieke milieus bieden waar de natuur - zij het veelal een meer algemene
natuur - goed gedijt. Het is van belang te onderzoeken hoe de kansen hierop
maximaal benut kunnen worden.
Hoe kan het wederzijds profijt van de combinatie stad-natuur worden
benut? Allereerst is een geïntegreerde planning nodig van verstedelijking en
groene hoofdstructuur. Daarbij zullen ook alternatieven voor het compactestadmodel aan de orde moeten komen; in dit model blijven stad en natuur
immers van elkaar gescheiden. In sommige situaties kan dit een weloverwogen oplossing zijn; in veel gevallen kunnen stad en natuur echter sterker
met elkaar in verband worden gebracht. Hiervoor is het onder andere nodig
om de groene hoofdstructuur - en specifiek de EHS - zo uit te werken dat deze
structuur een optimale betekenis heeft in het stadslandschap zonder afbreuk
te doen aan de natuurdoelen. Het is bovendien gewenst om de groene hoofdstructuur te benutten om variatie en structuur aan te brengen in de ruimtelijke
opbouw van stadslandschappen.
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In het vorige hoofdstuk hebben we de huidige stand van zaken geanalyseerd:
hoe gaan beleid en planning om met de relatie stad-natuur? We hebben
geconstateerd dat de kansen op een hogere ruimtelijke kwaliteit in het
stadslandschap beter kunnen worden benut, wanneer stad en natuur in samenbang met elkaar worden gepland en wanneer er gestreefd wordt naar een
geïntegreerde groene hoofdstructuur. In dit hoofdstuk schetsen we hoe die
beletdsaanpak gestalte kan krijgen: hoe kan met natuur wórden omgegaan in
de planning van het stadslandschap als onderdeel van de groene hoofdstructuur
We zetten enkele strategieën uiteen.

in het stadslandschap

De metropool en de jungle

3.1

De planningsopgave:
verstedelijking en natuur met
elkaar in verband brengen

Ui rneiropool, het verstedelijkre landschap in
ultieme norm

Voor een integrale planning van stad en natuur is hei nodig om een goed
inzicht te hebben in hun respectievelijke karakteristieken. Om te beginnen
kijken we naar de stad: die kan worden beschouwd als een landschap dat door
«cultuurlijke» processen is gevormd en in stand wordt gehouden. Eventuele
spontane, natuurlijke processen zijn een afgeleide van de cultuurlijke processen of voltrekken zich ondanks deze processen. De tegenpool van de stad zijn
de landschappen die volledig onder invloed van natuurlijke krachten tot stand
zijn gekomen. Als we ons een lijn voorstellen van cültüurlanêschap naar natuurlandschap, dan worden de buitenste posities dus ingenomen door de metropool
en Öe jungle. In optima forma worden die twee belichaamd door respectievelijk
New Vork en het Amazone-gebied.
De huidige Nederlandse landschappen, inclusief de sleden, zijn bij uitstek
cultuurlandschappen. Zij hebben zich ontwikkeld op een ondergrond die goed
te «manipuleren» is: immers, overal op deze ondergrond is menselijk gebruik
mogelijk of is het mogelijk gemaakt, de natuurlijke dynamiek is ingekaderd
en aan banden gelegd door bosbouwkundige exploitatie, agrarische produktie,
stadsontwikkeling en dergelijke.
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Een gevolg van du menselijk ingrijpen is, dat de natuur in Nederland onder
alle omstandigheden afhankelijk is van de mate waarin mensen zich bepaalde
beperkingen op willen leggen bij liet gebruik van het land; alleen wanneer
wij Nederlanders een gebied ongemoeid willen laten, kan de natuur zich daar
optimaal omwikkelen. Natuur die niet door menselijk ingrijpen wordt
beïnvloed, is in Nederland erg schaars. Om hier een «landschap» te ervaren
dat volledig wordt bepaald door natuurlijke krachten, moeten we naar de
Noordzee of de Waddenzee.
De W a d d e n z e e : de p l a t ï e [urrgle v e n N e d e r l a n d .

De huidige context van de ruimtelijke planning
Op dit moment is er een opmerkelijke tendens te bespeuren in de ruimtelijke
planning van Nederland: er ontstaat een steeds groter contrast lussen de
uitersten in het landschap: van de jnihjle (maximaal natuurlandschap) naar
de metropool (maximaal cultuurlandschap, dat wil zeggen hoogstedelijk landschap). Immers, de doelstelling achter stedelijke uitbreidingen is erop gericht,
de stedelijke milieus verder te intensiveren; dit is een ontwikkeling in de
richting van de merropool. Tegelijkertijd is er behoefte aan echte, niet of
nauwelijks dooi' mensenhanden beïnvloede natuur, waarvan we in Nederland
zo weinig hebben. Het natuurbeleid is erop gericht de biodiversiteit en de
natuurlijkheid te vergroten; dit betekent onder meer dat gestreefd wordt naar
grotere, aaneengesloten natuurgebieden. Hierbij gaal het om de meest natuur*
lijke delen van de ecologische hoofdstructuur.
Deze uitersten van enerzijds hoogstedelijk landschap en anderzijds natuurlandschap komen in Nederland steeds meer in eikaars invloedssfeer te liggen.
Stedelijk landschap en natuurlandschap liggen rcnsloite in ons land op korte
afstand van elkaar. Nederland is klein en de steden en hun invloedssfeer
breiden zich steeds verder over ons land uit (volgens de Europese Commissie
bestaat Nederland voor 70% uil verstedelijkt gebied).
Naast de ontwikkeling van de uitersten op de lijn van cultuurlandschap naar
natuurlandschap is er nog een tendens waarneembaar: cultuur en natuur
worden vervlochten in ecologisch verantwoorde stedehouw. Dit betekent dat er
niet-milieubelasiend, duurzaam gebouwd wordt, dat stedelijke sloffen in
gesloten kringlopen worden gehouden, en dat de natuurlijke waterhuishouding zo min mogelijk wordi verstoord. Dit is een tendens waarop in de
ruimtelijke planning kan worden voortgebouwd.

Wat is. nu de planningsopgave?

We hebben vastgesteld dat jungle en metropool in eikaars invloedssfeer
worden ontwikkeld, terwijl er onvoldoende aandacht is voor de (mogelijke)
relatie tussen beide. Tegelijk is er aandacht waarneembaar voor een ecologisch
verantwoorde stedebouw. Wal betekenen deze ontwikkelingen voor de planningsopgave voor de komende tijd?
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De eerste opgave is liet gelijktijdig ontwikkelen van stad en natuur; en in hel
bijzonder: een gelijktijdige ontwikkeling van de grote steden en de meest
natuurlijke delen van de groene hootdstruetuur in eikaars nabijheid.
De tweede opgave is. de meerwaarde te benutten die een ecologisch verantwoorde integratie van stad en natuur mei zich mee kan brengen.

Er is dus een ruimtelijke planning nodig die verstedelijking in verband brengt
met de realisering van de groene hoofdstructuur en met ecologische (ol landschapsecologische) principes.
Bij hel realiseren van de groene hoofdstructuur in het stadslandschap zijn
overigens meer aspecten van belang dan natuur alleen. Omdat dit rapport zich
toespitst op hel aspect natuur, blijven bijvoorbeeld cultuurhistorische aspecten
en vormgevingsaspecten buiten beschouwing, evenals praktische aspecten
/oaisdc mogelijkheden vuur houneelr bij steden (zogenoemde «urban
forestry»)-

3.2

Een ruimtelijke strategie voor de
verankering van natuur in het
stadslandschap

Hierboven gaven we aan wat de twee belangrijkste opgaven zijn waarvoor
planning en beleid in de nabije toekomst gesteld zijn. Maar hoe kan de relatie
stad-natuur nu daadwerkelijk worden geoptimaliseerd? Om die vraag te
beantwoorden, sluiten we aan bij de drie typen natuur die wc iii paragraal 2.2
hebben onderscheiden: autonome, coöperatieve en geïntegreerde natuur.
Deze typen bepalen tenslotte voor een belangrijk deel de manier waarop
verstedelijking en natuur in relatie lot elkaar kunnen worden ontwikkeld.
Dit Onderscheid naar natuuriypen kan helpen om een ruimtelijke strategie
vast te stellen voor een hechte verankering van natuur in liet stadslandschap.
Op basis van de drie typen natuur zijn minstens de volgende cirie strategieën
voor planning en inrichting denkbaar.
i.

De Btesbostti i^i

Dordrecht: n a i u m f n ^i.-nl

b e h o u d s n h u n e i g e n vers.ch i n i n g s u o r r n e n
e it'A'ikkel-en zich v o l g e r e eigpn

'.vermdiig^

Autonome natuur: hel benutten van het contrast tussen stad en
natuur

Tussen autonome natuur en de nabijgelegen stad kan een zinvolle relatie
ontstaan. Bij deze eerste strategie is het uitgangspunt, de betekenis van siad
en natuur voor elkaar op zo'n manier te vergroten, dat 7e allebei bun eigen
verschijningsvorm houden en zich ontwikkelen volgens hun eigen wetmatigheden. Deze afzonderlijke eenheden contrasteren sterk met elkaar in Functioneel, ruimtelijk en ecologisch opzicht. Ze staan echter niet met de ru<j naar
elkaar, maarniet heigtzichf.
Deze strategie leidt tot de ontwikkeling van autonome natuur in hel stadslandschap; deze bevindt zich in specifieke natuurgebieden die bepaald worden
door ecologische processen. Deze natuurgebieden hebben voorde stad een
- meestal recreatieve - mede-gebruiksfunctie en voor de stedelingen een
belangrijke gevoelsmatige betekenis. Het gaat hierbij onder meer om de
ruimtelijke geleding van het stadslandschap en om de beleving van rust,
ruimte, vrijheid en natuur,
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Coöperatieve natuur: het versterken van het contact tussen slad en

=-••

natura
Deze tweede strategie is erop gericht een meerwaarde in het stadslandschap te
bereiken door het crinaa tussen natuur en cultuur te maximaliseren. Hoewel
stad en natuur herkenbaar blijven als afzonderlijke ruimtelijke eenheden,
worden deze eenheden meer op elkaar betrokken; ze werken in functioneel,
ruimtelijk en ecologisch opzicht op elkaar in.
Deze strategie leidt tot de ontwikkeling van coöperatieve natuur in het
stadslandschap; deze vormt samen met stedelijke voorzieningen een soort
ijroeiivoorzieniiH] \oor he\ stadslandschap: parkhos, multifunctioneel bos, groot
recreatiegebied, beheerslandbouw, kleinschalig landbouwlandschap en
dergelijke.

rk K e r f r e i : het c o n i a c t t^ss^Fl c u l t u u r e n n a t u u r is

i.

Geïntegreerde natuur: het realiseren van de integratie van stad en
natuur

De derde strategie is gebaseerd op de volledige integratie van stad en natuur.
In deze aanpak worden stedelijke functies (bijvoorbeeld waterzuivering)
gerealiseerd met behulp van ecologische processen en de ecologische structuur
blijft zo veel mogelijk intact of wordt zelfs versterkt op basis van stedelijke
wensen. De stad bouwt aan de natuur; de natuur bouwt aan de stad. Stad en
natuur gaan qua vorm en functie in elkaar op.
Deze strategie leidt tot de ontwikkeling van natuur alsgeïntegreerd onderdeel
van het stadslandschap, bijvoorbeeld in ecologisch opgezette wijken en steden,
in groene woon-werklocaties, in zuiveringsmoerassen ol in nieuwe
buitenplaatsen.
Wat deze strategieën in de praktijk betekenen voor {ie verschillende vormen
van stedelijk gebruik die een relatie kunnen aangaan met de natuur, omschrijven we nader in de bijlage De relatie starf-inituur in hel kader van de drie
strategieën.

I hi (3e e c o l o g i s c h e tUjn van het p rovi n ei e h u i i Utr'echT
zi|M n a t u u r en s t a c v o l l e d i g g.eïnt6grèècd

fn de volgende drie paragrafen werken we de drie strategieën verder uil.
Een opmerking vooraf: het is van belang te beseffen dal de drie strategieën in
sterke mate idtaahypkch zijn. Met andere woorden: zo scherp omlijnd als het
onderscheid in theorie is, is het in werkelijkheid natuurlijk niet. In veel gevallen zal er sprake zijn van tussenvormen; waar stad en naiuur bijvoorbeeld
functioneel op elkaar inwerken (strategie 2), kunnen ze in sommige gevallen
hun eigen verschijningsvorm houden (strategie 1). De drie strategieën zijn
vooral bedoeld als hulpmiddel'bij het maken van keuzen in de ruimtelijke
planning en inrichting van hel stadslandschap.

Het doel: ongestoord verloop van ecologische processen nabij de slad

f} 3I

De eerste strategie:
benutten van het contrast
tussen stad en natuur

Een contrast tussen stad en natuur op esthetisch, functioneel en ecologisch
vlak heeft specifieke kwaliteiten. Het leidt tot stadslandschappen waarin
de nauiur de gedaante aanneemt van een natuurgebied waarin ecologische
processen voorrang krijgen op andere processen; de natuur is er autonoom.
De overgang van stad en natuur wordt gekenmerkt door een wederzijdse
harde begrenzing. Plaats, omvang en opbouwvan de natuurgebieden worden
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bepaald door de nauiüdijke ondergrond: de specifieke gesteldheid van bodem
en water.
Welke beleidskeuzen worden gemaakt binnen deze marges, hangt vooral
af van de functionele en ruimtelijke betekenis die deze natuurgebieden
hebben voor de stad. Deze betekenis ligt voornamelijk in de si'eer van de
kwaliteit van de leefomgeving en heeft zowel een gebruiksaspect (bijvoorbeeld
recreatie) als een belevingsaspect (een natuurgebied geeft «lucht» in een
stedelijk gebied).
De functionele relatie
In deze eerste strategie wordt vermenging van stedelijke en natuurlijke
functies beperkt. Wel is er sprake van medegebruik: stedelingen benutten de
natuur bijvoorbeeld voor extensieve recreatie, De wederzijdse afhankelijkheid
wordt bewusl beperkt gehouden om de ontwikkelingsmogelijkheden van
natuur én stad niei ie belemmeren, maar binnen deze randvoorwaarde
worden de medcgcbruiksmogelijklieden optimaal benut. Dit betekent bijvoorbeeld dat de ontsluiting van het gebied beperkt wordt: stedelingen mogen het
natuurgebied betreden, maar er worden nauwelijks voorzieningen aangeboden; recreanten banen bij wijze van spreken hun eigen paden door de
vegetatie en worden niet door bordjes en paaltjes terug naar luns geleid. Het
natuurgebied functioneert niet als een park of wandelbos. maar als een soort
«verdwaalreservaat» voor natuurgeriebte recreatie.
Door de ontsluiting te beperken, kunnen de negatieve effecten van de
recreatie op de natuur worden teruggedrongen. De mate waarin bepaalde
ecosystemen een stedelijk medegebruik tolereren, is sterk afhankelijk van
de omvang en het herstel vermogen van het ecosysteem en van de vorm en
intensiteit van het medegebruik. We gaan daar in hoofdstuk 4 verder op in.
De ruimtelijke relatie

MeinerSüVijfe tri-j Arnhem: stad «rr naiuur begrenzen
hwd.

Ook de ruimtelijke relatie lussen siad en natuur is beperkt; stad en natuur
begrenzen elkaar «hard». Een dergelijk natuurgebied heeft ruimtelijke
betekenis voor de stad door zijn specifieke positie in hei stadslandschap:
het brengt structuur aan en verschaft het stadslandschap een «groene
doora dering».
Een natuurgebied brengt afwisseling aan in hel siadslandschap; er ontslaat
een extreme contrastwerking, die we ihans in Nederland al op enkele plaalsen
aam rellen, zoals bij de stadsfronten aan de Noordzeekusi (Scheveningen,
Zandvoon). Waarop andere plaatsen slad en natuurgebied elkaar hard
begrenzen is vaak geen sprake van een extreem contrast, omdat hei daar geen
autonome naluur beirefi, maar bijvoorbeeld een parkbos, zoals in. hei geval
van hei Haagse Bos in Den Haag. Dii neemt niet weg dat een dergelijk contrast
door de stedeling hoog gewaardeerd kan worden. Er zijn ook een aantal
situaties waarin eraan wordt gewerkt, hei conirasi slad-naiuur te versterken;
we denken bijvoorbeeld aan de stedelijke balkons op de overgang t Lissen de
Randstad en het Groene Hari, en aan steden met een rivierfroni zoals Arnhem.
De natuur vormt in deze gebieden de tegenpool van de «volle» stad; de stedeling kan er de «leegte» ervaren (zie hierover ook het themarapport «Vormgeven
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IW/Ï stadslandschappen» i- De belevingswaarde van deze natuurgebieden is /.dis
groot als de stedeling hei natuurgebied niet in kan; ook dan kan de aanwezigheid van een dergelijk gebied hem hei gevoel van ruimte en rust bezorgen.
De ecologische relalie

Een n a t u u r p a r k ffl de s t a d s r a n d v a n Arr.5terdniTi

De ecologische relatie nissen stad en natuurgebied via bodem, wateren lucht
is in deze «contraslgebieden» zodanig dal beide zo veel mogelijk een ongestoorde en onbeïnvloede ontwikkeling kunnen doormaken. Met name via hei
(grond- en oppervlakte)water zullen er relaties blijven bestaan; de/e vragen
extra aandacht. De specifieke sysieemeigcnschappen worden zoveel mogelijk
afzonderlijk benut en gemaximaliseerd. Natuurlijke processen krijgen in hel
natuurgebied vrij spel en leiden tot een ecologische climaxsituatie.

De 5t.d r .fffjie ncc.rit'aiL u s s e n s i c d en -i^Tlllir» is rr'Jl
n i g f ï ï ë r i ; : rJpoi beitfen met riet g e ü i c h t naa

Relatie mei liet bdeid ten aanzien van de groent ruimte

ie l e y y t i

De strategie waarin het contrast tussen stad en natuur centraal staat, past
goed in het bestaande beleid om de Ecologische Hoofdstructuur (CHS) van
Nederland te realiseren en veilig te stellen. In de conceptnota Ecosysteemvisies
(lii. 2) worden de natuurdoelen voorde EHS nader uitgewerkt. Uil deze nota
blijkt dal het natuurbeleid sterk hecht ^i\n de omwikkeling van meer natuurlijke ecosvsiemen. omdal die onmisbaar zijn voor het realiseren van de
beleidsdoelen natuurlijkheid en biodiversiteit. Het beleid streeft voor deze ecosystemen naar een omvang van ongeveer 30 % van de EHS. Maar de strategie
is niet alleen van belang voor de meest natuurlijke ecosystemen, ook kwetsbare en/of zeldzame hall-natuurlijke ecosystemen vragen om een strategie
waarin tegelijk de relalie met de stad wordt geoptimaliseerd en de randvoorwaarden worden gerespecteerd die natuurdoelen en -waarden stellen.
In deze strategie past de uitvoering van grote naiuuroritwikkelingsprojecten.
Daarvoor is hei Strategischgfflefiprojeel (zie het Structuurschema Groene
Ruimte) een geschikt instrument. Bij deze projecten is het wel van belang,
nadrukkelijk na te gaan welke betekenis ze kunnen hebben voor de stedelijke
samenleving, zonder afbreuk te doen aan de gestelde natuurdoelen.
Tol slot noemen wc het rexreaiiebeleid; dat streeft naar de toegankelijkheid
van natuurgebieden, wal past in de hier geschetste strategie. Het ontwikkelen
van «natuurlijke natuur» is echter niet zonder meer te combineren mei
recreatief gebruik, zeker niet mei de meer intensieve vormen van recreatie.
In hoofdstuk 4 gaan we op dit probleem verder in.
Maal en schaal

Hei uitgangspunt van deze strategie is dal ecologische processen zoveel mogelijk ongestoord verlopen. Om deze reden is het van belang het schaalniveau
van planning te laten aansluiten bij de schaal van de Nederlandse tysisehgeografische regio's. Bij het respecteren en benutten van samenhangen op dat
grote schaalniveau bestaat de meeste kans op een hoge mate van biodiversiteit
en natuurlijkheid. Een dergelijke aanpak biedt aanknopingspunten voor een
meer natuurlijke omwikkeling van natuurgebieden.
Omgekeerd is de omwikkeling van een natuurgebied mei een kleinere
oppervlakte en onvoldoende aansluiting op de natuurlijke ondergrond minder
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kansrijk; daar /uilen ecologische processen zich niet onbelemmerd kunnen
voltrekken, zodat het al snel nodig wordt dat de mens regulerend optreedt (via
beheer en onderhoud). Kortom, om ecologische processen in natuurgebieden
ongestoord te laten verlopen dichi bij de stad, is het in principe nodig dat deze
natuurgebieden een grote omvang hebben. Zo valt bijvoorbeeld de recreatiedruk voldoende ie spreiden.

Het doel: liel benutten van de meerwaarde van stad en natuur in
clkaars nabijheid

De tweede strategie:
versterken van het contact [n deze tweede strategie behouden natuur en stad hun eigen ontwikkelingstussen stad en natuur ruimte en hoedanigheid, maar worden ze meer op elkaar betrokken dan bij
de eerste strategie. De doelstelling is hier sieeds tweeledig: hoe kan de «groenvoorziening» in de stedelijke openbare ruimie en aan de rand van de stad op
een ecologische basis worden ontwikkeld en tegelijkertijd blijven voldoen aan
maatschappelijke criteria van toegankelijkheid en betreedbaarheid? De natuur
wordt als het ware, in de meest uiteenlopende gedaanten, naar de stad
gebracht.
Hel Jac. P. Thijssepark van Amstelveen kan als voorbeeld gelden voor een
dergelijke aanpak in het verleden; het vormt de voorloper van hel maatschap(wij de i Jtwui nsót fle
pelijk streven om grote groepen stedelingen in de gelegenheid te stellen met
de natuur in aanraking te komen en zo belangstelling en draagvlak ie creëren
voor ecologische waarden en naiuurbeschermingsinitiatievcn elders.
Het is in deze context dat groene bestemmingen in of nabij de stad. die bij
htm ontstaan niet als natuurgebied waren bedoeld, in de loop van de tijd een
steeds grotere ecologische betekenis krijgen toebedeeld. Voorbeelden van
«groenvoorzieningen» waarvan de ecologische kwaliteiten steeds hoger op
de gemeentelijke agenda z_ijn komen te staan, zijn de Tilburgse Warande, het
Haagse Ros en de Haarleminerhout. Ook bepaalde vormen van landbouw
krijgen inmiddels ecologische en recreatieve betekenis toebedeeld door de
stedeling (zie ook het themarapport «Siadsttuuibonw»).
De functionele relatie
De gebruikswaarde van de natuur wordt in deze strategie bepaald door de
vraag vanuit de stad. Veel vraag naar stedelijke recreatie leidt dtis tot een hoger
inrichtingsniveau van de groene ruimie; specifieke vragen vanuit de stad
zullen leiden lol aanpassing van hei voorzieningenpakket.
Het contact dat hier bestaat lussen woonwijken en landschap vraagt om een
Samenhangende planvorrriing. Deze kan ook lol uiting komen in de exploiiatie
van een nieuwe wijk; hel is bijvoorbeeld mogelijk om bij de exploitatieopzel
nadrukkelijk uit te gaan van hei realiseren van groenelementen, niet alleen in
de wijk, maai ook daarbuiten (in het «uitloopgebied»).
De ruimtelijke relatie
Deze strategie is erop gericht dal siad en natuur ruimtelijk in elkaar doordringen. Die doordringing kan velerlei vormen aannemen, afhankelijk van
(ie stadsvorm en de onderliggende landschapsstructuren. Zo kan een groene
«toniramal» van de stad worden ontwikkeld die bijdraagt a^n de identileil van
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hel stadslandschap als geheel én van de verschillende wijken (zoals de lobben
van Amsterdam, de «propellers» van Tilburg, de flanken van Utrecht, enzovoort). Deze «coniraniaU zorgt-samen met de natuurgebieden van de eerste
strategie - voor een ruimtelijk geleding van hel stadslandschap.
De natuur heeft in deze strategie een meer «culiuurlijk» karakter; de
invloed van de mens is zichtbaar en voelbaar.

V

De ecologische relatie
De ecologische relatie bestaat in de/e aanpak uit een doelbewust nagestreefd
wederzijds contact. Niet alleen de kans om stedelingen aan te treffen in hel
aanliggende landschap is groot, dat geldt ook voor de kans om wilde planien
en dieren waar te nemen in de stad, dankzij de doordringhaarheid van de
siedelijke structuur (zie bijvoorbeeld Haring in het O; lit. 8).
De aanleg van natuur is gericht op het verder omwikkelen van de ecologische relatie, en van biologische uitwisselingsmogelijkheden tussen binnenstedelijk en buitenstede-lijk groen. Voorbeelden zijn het project «Van Rijnterras
tol Maasdal» in de gemeente Venlo (lit. 24), de relatie tussen Immerlooplas
en de uiterwaarden van het rivierengebied in ArnhemZuid (lit, 25), de ecologische verbindingszone tussen het Amsterdamse Bos en het Vondelpark via
de Kostverlorenvaart, enzovoort.
Relatie met het beleid len aanzien van de groene ruimte

De e c o l o g i s c h e k w a l i t e i t vari

groenvoorzieningen

z o a l s h e t H a a g s e B o s [s a a n z i e n l i j k .

De strategie die gericht is op contact tussen stad en natuur, kan worden
toegepast bij het realiseren van een deel van het bestaande natuurbeleid. De
aanpak zal ertoe leiden dat half-natuurlijke en multifunctionele ecosystemen
worden beschermd en ontwikkeld, en dal criteria van stedelijk gebruik (zoals
vooral bereikbaarheid en toegankelijkheid) gecombineerd worden met de
beoogde natuurdoelen.
Het is in deze strategie goed mogelijk om het natuurbeleid Te combineren
met hel bos-, recreatie- en landschapsbeleid. Het recreatiebekid is uileraard
gericht op hei benutten en versterken van de recreatieve mogelijkheden van
natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen len behoeve van de
stedeling. Het bosbeleid hech onder andere tot doel door middel van bosaanleg
een bijdrage te leveren aan het leefklimaat van de stedeling. Zowel bos- als
recreaiiebeleid zijn er dus expliciet op gericht, stad en natuur op elkaar te
laten inwerken: daarbij gaat het bijvoorbeeld om de beleidscategorieën grote
groengebieden

e n waardevolle

euhuurlaiuischüppen

(zie p a r a g r a a f 2 . 1 ) . Bij dit

beleid is wel is extra aandacht nodig voor de samenhang in de planvorming:
de relatie van het bos met de stad en met het landschap moet gemaximaliseerd
worden.
in het lamkchapsbeleid beslaat de aandacht voor samenhangende planvorming al van oudsher. Op nationaal niveau bijvoorbeeld is het Nationaal
LandschapsPatroon vastgelegd; dit is een samenhangend patroon van gebieden
die bepalend zijn voor de identiteit van het Nederlandse landschap {bos,
natuur, kleinschalig landschap, water, reliëf enzovoort). Dit patroon zal ook
moeten worden uitgewerkt op regionaal niveau; dat kan leiden tot de planning van eengroene hoofdstructuur op regionaal niveau als «amtramal» van de

26

3-5

D ed e r d e

strategie;

rèatisererï

van

d eintegratie

van

stad

e n natuur

stad en tot een integratiekader voor ruimtelijke onivvikkelijigen in hei stadslandschap.
Deze tweede strategie kan ook binnen de bebouwde kom worden gevolgd.
Dal betekent dat planning, inrichting en beheer van de stedelijke groenvoorziening verschillende doelen moeten dienen: het gaat erom, recht te doen aan
gebruikswaarde, esthetische waarde én aan ecologische waarde. Op dit niveau
wordt er al gewerki aan hei versierken van het contact tussen stad en natuur,
bijvoorbeeld in het beleidsconcept Natuur in de stad, zoals dat dooi het
ministerie van LNV onder de aandacht van de steden is gebracht (zie ook het
themarappon &Qptnbaatgroen in hei stadslandschap»).
Maat en schaal
H e i B e n t w o u d ; o n d e r d e n W S I I eer

reg onale

groene

Het schaalniveau dat van belang is bij een planning volgens deze strategie is de
gehele stad en haar ruime omgeving: het regionale niveau. De strategie kan
zowel lot ruimtelijk omvangrijke als tot kleinere projecten leiden. Voorbeelden
van omvangrijke projecten zijn het Amsterdamse Bos of het recreatiegebied
Spaarnwoude, sommige onderdelen van de Randstad$roenstnicntur en de Grote
Groengebieden die nu op stapel staan, zoals het Bentwoud bij Zoetermeer.
Projecten van kleinere omvang beperken zich tor het niveau van de stad of de
wijk, zoals de projecten in het kader van Natuur in de stad.

Het doel: ecologisch verantwoorde ontwikkeling van stedelijke functies
De derde strategie: realiseren van de
integratie van stad en natuur

Het Morra park is een voorbeeld vari e?n woonwijk
•::n- wi]lleüi.g geïntegreerd met de natuur t o t
o n t w i k k e l i n g s gebracht

In deze laatste strategie worden stedelijke ontwikkelingen geënt op ecologische principes, en worden woon- of werklandschappen volledig geïntegreerd
met de natuur tot ontwikkeling gebracht. Uitgangspunt is de stad als een
levend, dynamisch en complex ecosysteem, waarbinnen nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het functioneren van het geheel. Dit houdt in dat
stedelijke functies geënt moeten worden op de natuurlijke ondergrond, het
milieti en flora en fauna. Het gaat om de samenhang tussen de landschaps(ecologische)structnur, de gebouwde en ingerichte ruimte en het menselijk
gebruik in al zijn facetten: wonen, werken, ontspannen, energie- en watervoorziening, enzovoort.
Via deze strategie kan de achteruitgang van de natuur door het stedelijk
gebruik worden ingeperkt, en kunnen de ecologische kwaliteiten van de stad
worden gestimuleerd. Het is mogelijk de stedelijke milieuproblemen beter te
beheersen: uitputting van grondstoffen, vervuiling van water, bodem en lucht
en verstoring van de natuur en waterstromen (zie ook het themarapport
«ticologie-inclusieve

planning

in het stadslandschap•>).

E e n c e n t r a l e v r a a g is, h o e

het milieu van stad en stadslandschap efficiënt kan worden gebruikt en toch
gezond kan blijven.
Functionele, ruimtelijke en ecologische relatie
Het is duidelijk dat, als we het over deze strategie hebben, hel begrip ecologie
een brede betekenis heeft. Ecologie zoals we die hier bedoelen is nauw
verbonden met technisch handelen en met de afstemming daarvan op de
spelregels van de natuur. Hel doel van deze '«ecologische benadering" is een
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ruimtelijke kwaliteit die gebaseerd is op een volledige verstrengeling van
eigenschappen van stad en natuur in een maximaal samenhangend landschap.
Stad en natuur nemen als hel ware eikaars vorm, functie en ecologische
constructie aan,
Kr beslaan al een aantal projecten die goed passen in deze integratiestrategie. Een eerste voorbeeld is het zuiveringsmoeras bij Houren, dat enige
jaren geleden is gerealiseerd. In vormgeving, functioneren en constructie is dat
moeras net zozeer een stedelijk als een natuurlijk dement. In de tweede plaats
kunnen we de experimenten noemen om zogenoemde nieuwe buitenplaatsen
(of landgoederen) te realiseren op plaatsen waar de ecologische kwaliteit en de
woonkwaliteit daar beide op vooruit gaan (zie ook het themarapport «Nieuwe
buitenplaatsen in het stadslandschap»). Ten derde is er een onderzoek van de
gemeente Rotterdam naar de ontwikkelingvan nieuwe, zogenoemde «groene
bedrijventerreinen» (ook wel «werklandsehappen» genoemd, lit. 4). Ook die
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terreinen hebben zowel ecologische als economische voordelen: ze maken
onderdeel uit van een openbare groenstructuur, en oeienen een verhoogde
aantrekkingskracht uit op bedrijven. Ten vierde noemen we het voorste] van
de vervoersregio Twente om de Stedenband Tvvente verder te ontwikkelen op
basis van een railvcrbinding voor de gehele stedenband: daarbij is niei meer
scherp te onderscheiden o l het nu vooral om een stedebouwkundig o l een
ecologisch ruimtelijk concept gaat (lit. 23}. Ten sloiie wijzen we op het ecologisch beheer van wegbermen, zoals dal tegenwoordig steeds vaker wordt
toegepast; door dit beheer kan het verkeer - indirect - ook een positieve
bijdrage leveren aan de ecologische kwalkcit.
Relatie met het beleid ten aanzien van de groent' ruimte

v&n t w e e typen
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De strategie van het integreren van stad en natuur is er niet op gericht op
de EHS te realiseren: liet gaat erom dat ecologische principes gerespecteerd
worden wanneer veranderingen worden aangehrachi in het stadslandschap.
De ecologische waarden waar we in deze strategie naar streven zijn geen eerste
beleidsdoel, maar komen min ot meer als «hijprodukt» tor stand: ze worden
niet taakstellend gerealiseerd vanuit een natuurbeleid, maar worden tot
stand gebracht wanneer het stadslandschap - binnen de randvoorwaarden
die worden gesteld door milieu, ecologie en landschap - wordt ingericht en
beheerd voor andere functies. Bij deze benadering past goed de zogenoemde
ewlogie-inctuskve ruimtelijke planning van stadslandschappen; daarop gaan we
in het gelijknamige themarapport nader in.
Ook deze strategie biedt mogelijkheden om hel groene beleid te koppelen
aan stedelijke ontwikkelingen. Die wederzijdse relatie kan zowel ruimtelijk als
financieel zijn. Voorbeelden uil de huidige praktijk zijn gebieden die ingericht
worden ten behoeve van. recreatievoorzieningen, delfstof- of walervvinning,
\valeibeheersing, hoogwaardige woonmilieus of infrastructuur: daarin kunnen
tegelijk ecologische waarden ontwikkeld worden, en de gebieden kunnen een
belangrijke rol spelen in bos- en landschapsstructuren.
De strategie waar het hier om gaat, sluit nauw aan bij het huidige landschapsbeleid. Dat is er immers op gericht, een duinvaam en gebiedsspecifiek
landschap te realiseren, waarin de verschillende functies goed naasi elkaar
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kunnen bestaan. Hierbij spelen natuurlijke processen (op landschapsschaal)
een cruciale rol.
Omdat het landschapsbeleid zo goed binnen deze strategie past, kan het een
belangrijke rol vervullen bij het operationaliseren ervan. De toepassing van dit
beleid kan leiden tot meer inzicht in de landschapsecologie van het stadslandschap en zo een ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling stimuleren.
Maat en schaal
Op welke schaalniveaus is integratie van stad en natuur toe te passen?
Het gaat bij deze strategie onder andere om de planning en uitvoering van
stedelijke netwerken en systemen, en om de realisering van stadsecologische
voorzieningen nabij of tussen sleden. Toch is de strategie niet beperkt tot het
stedelijke niveau: de mogelijkheden ervan worden op dit moment bestudeerd
voor verschillende schaalniveaus en ook de relatie tussen de verschillende
schaalniveaus wordt bestudeerd («Door de schaalniveaus heen», DOSS,
lit. 22).
Met name op het regionale niveau is meer aandacht nodig voor het integreren van stedelijke functies en natuurlijke processen, die immers juist op dit
niveau de grootste samenhang vertonen. Het regionale niveau is ook belangrijk om hoogwaardige, groene woon- en werklandschappen hun plaats te
geven in het landschap. De optimale schaal voor ontwerp en inrichting van
deze landschappen is daarentegen het lokale niveau.
Het lokale schaalniveau speelt ook een rol wanneer de «intcgratie-strategie»
wordt uitgewerkt en vertaald naar stedebouwkundige programma's en materialen; hierbij zal het vooral gaan om de stedelijke netwerken voor nutsvoorzieningen.
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In het vorige hooldsiuk hebben we een eerste aanzet gegeven voor de invul [ing van de drie strategieën die we hebben onderscheiden:
— de strategie gericht op het benutten van het contrast tussen stad en
natuur;
de strategie gericht op het versterken van het contact tussen stad en
natuur;
de strategie gericht op de integratie van stad en natuur.
De drie strategieën worden voor een deel nader ingevuld in andere themarapporten van de Visie Stadslandschappen. Zo komt de strategie van het
integreren van stad en natuur aan de orde in de themarapporten «Ecologieinclusieve planning 'm ha stadslandschap» en «Nieuwe buitenplaatsen in hei stadslandschap» in het stadslandschap. De themarapporten «Openbaar Groen in hei
stadslandschap» en «Stadslandbouw» laten uitwerkingen zien van de strategie
van het versterken van het contact tussen stad en natuur. Het themarapport
«Vormgeven van stadslandschappen» omvat alle drie de strategieën.

In dil themarapport moeten we met name de eerste strategie nog nader uitwerken: de strategie waarin het contrast tussen stad en natuur centraal staat,
dat wil zeggen waarin wordt uitgegaan van autonome natuur. Juist de betekenis

30

4.1

Inleiding

die zulke natuur heeft voor de stad is nog onduidelijk; in eerste instantie
kan de stad een bedreiging lijken omdat autonome natuur vanzelfsprekend
gevoelig is voor stedelijk medegebruik. Er is een kwetsbare balans tussen
medegebruik en het onbelemmerd verloop van ecologische processen; het
risico bestaat dat die uit evenwicht raakt.
In dit hoofdstuk besteden we dan ook speciale aandacht aan de autonome
natuur; hoe kan de relatie tussen stad en autonome natuur er in de praktijk
uitzien?

Natuurdoeltypen
Om nog eens duidelijk te maken wat we bedoelen met autonome natuur,
maken we gebruik van de systematiek voor natuurdoeltypen die is uitgewerkt
in de concept-nota Ecosysteemvisies (lit. 2). In die nota worden vier soorten
natuureenheden onderscheiden die door het natuurbeleid worden
nagestreefd:
Nagenoeg-natuurlijke eenheden
Bij dit natuurdoel gaat het om een ongestoord verloop van natuurlijke
processen op landschapsschaal. Er worden alleen initiële inrichtingsmaatregelen en beheersmaatregelen toegepast, ter voorkoming van negatieve
externe beïnvloeding.
Begeleid-natuurlijke eenheden
Bij dit tweede natuurdoel staat ook het ongestoorde verloop van
natuurlijke processen centraal, maar er is wel sprake van manipulatie op
landschapsschaal om natuurlijke processen na te bootsen of bij te sturen.
Half-natuurlijke eenheden
Dit natuurdoel leidt tot natuurbeheer dat erop gericht is, bepaalde ecologische successiepatronen te fixeren. Inrichtings- en beheersmaatregelen
kunnen zowel betrekking hebben op bodem en water als op flora en
fauna.
Multifunctionele eenheden
Bij dit laatste natuurdoel zijn weliswaar natuurwaarden aanwezig, maar
beperken niet-ecologische functies de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden.
In dit themarapport bedoelen we met autonome natuur met name de eerste
twee natuurdoeltypen: de nagenoeg-natuurlijke en begeleid-natuurlijke eenheden. Daarnaast rekenen we ook de meest zeldzame of kwetsbare typen van
de half-natuurlijke eenheden tot autonome natuur.
Het schaalniveau waarop de relatie tussen stad en autonome natuur het best
kan worden bekeken, is dat van de fysisch-geografische regio. In de volgende
paragraaf beschrijven we per fysisch-geografische regio wat de betekenis van
autonome natuur voor de stad kan zijn.
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Hieronder onderscheiden we zes fysisch-geografische regio's; voor elk daarvan
beschrijven we aan - de hand van de concept-nota Ecosysteemvisies - welke
natuurdoeltypen er mogelijk zijn. Ook geven we aan wat de kansen en
bedreigingen zijn voor de natuur in relatie tot verschillende vormen van
verstedelijking (zoals recreatie, waterwinning, enzovoort).
We behandelen achtereenvolgens de volgende regio's: hogere zandgronden,
rivierengebied, laagveengebied, zeekleigebied, duinen en heuvelland.

A.

Hogere zandgronden

Natuurdoeltypen

Op zandgronden zal de nagenoeg-natuurlijke natuur de vorm aannemen
van eiken-beukenbossen, afgewisseld met beekbegeleidende begroeiingen en
hoogvenen. Reliëf, voedselrijkdom en hydrologische factoren zullen daarbij tot
nadere nuanceringen leiden: zo zal bijvoorbeeld berkenbroekbos op plaatsen
voorkomen waar water stagneert, en bronbos waar water ontspringt.
De begeleid-natuurlijke eenheden die op zandgrond voorkomen zijn boslandschappen op arme en lemige zandgronden, het boslandschap van bron en
beek en het zandverstuivingslandschap.
De meer zeldzame half-natuurlijke typen zijn laaglandbeken, vennen,
schraalgraslanden, stuifzanden, vochtige heide en levend hoogveen en de
bosgemeenschappen van arme zandgrond, van leemgrond en van bron en
beek.
Kansen en bedreigingen

Op locaties waar de doeltypen van het zandgebied de steden raken en/of
daarin doordringen, kunnen zich eenvoudig problemen voordoen. Het
probleem van zandgebied is dat het over het algemeen zeer goed betreedbaar
is, dat het een zeer aantrekkelijk, gevarieerd natuurlijk landschap vormt, en
dat het tegelijkertijd een kwetsbare vegetatie heeft met een laag herstelvermogen. Door stedelijk medegebruik zal al snel een situatie ontstaan waarin
natuurlijke processen zich niet meer onbelemmerd kunnen voltrekken.
De hoge waardering die stedelingen hebben voor dit soort gebieden, hangt
samen met het feit dat de zand-bossen vaak minder dicht zijn en over het
algemeen een zacht glooiend tot plaatselijk zeer afwisselend reliëf hebben.
Het zijn dus omgevingen die uitnodigen om te wandelen, fietsen of paard te
rijden. Bovendien staat dit landschapstype bekend om zijn potentiële oogsten:
bosbessen, bramen, frambozen, tamme kastanje, eetbare paddestoelen en
dergelijke.
Het nagenoeg-natuurlijke type ontleent onder meer zijn waarde aan het feit
dat er dieren voorkomen die een groot areaal nodig hebben. Juist daarom is
voor dit natuurtype versnippering en verstoring een zeer nadelige factor. Ben
ander probleem is het handhaven van de grondwaterstand: dat geldt natuurlijk vooral voor natuurtypen die grondwaterafhankelijk zijn, op plaatsen waar
bovendien bufferende leemlagen in de bodem ontbreken. Met name het Zuidnederlandse zandgebied is kwetsbaar, omdat de verstedelijking zich daar overal
voordoet en de bodem erg gevoelig is voor veranderingen.
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Alle bovenvermelde naiuurdoehypen zijn zonder uitzondering gevoelig
voor peililucuitiiies van hei grond- en oppervlaktewater, die in de omgeving
van steden vaak optreden (door onderbemaling bij bouwactiviteiten, industriële Winningen, etc.). Het enige doellype dal wordt gekenmerkt door een
hoge tolerantie tegen zowel betreding als watcrpeilveilaging is de zandverstuiving, zowel in begeleid-natuurlijkr als in half-natuurlijke vorm.
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J-gebied

Conclusie

In heL /andgebied is hel in de meeste gevallen problematisch als de grote
steden in contact komen met autonome-natuurgebieden die vrij toegankelijk
zijn. Daarom zijn een aantal maatregelen nodig: afdoende1 fysieke huffrjring,
bescherming van het gebied door het bijvoorbeeld alleen tijdelijk open te
stellen, of door het alleen extern te ontsluiten, gecombineerd met een concentratie van eventuele voorzieningen aan de rand van een gebied. In een
dergelijke situatie vormen stadsparken mei een hoge opvangcapaciteit een
goede voorziening als inicrrnediair tussen stadswijk en natuurgebied, zoals
het Arnhemse Soitsbeekpark.

B.

Rivierengebied

Natuurdoeltypeii

In hel Nederlandse rivierengebied zijn nagenoeg-naluurlijke natuurgebieden
niet te realiseren. Daarvoor is de beïnvloeding door mensenhanden (door
bedijking en kanalisering) te hoog.
Wel zijn er kansen voor begeleid-naliiutiijke gebieden: het rivierboslandschap onder invloed van vrij afstromend water en het rivierboslandsehap
onder invloed van stagnatie en beglazing.
Verder kunnen we de meer zeldzame rivierdoeltypen van half-natmirlijke
aard noemen: vochtige schraalgraslanden, rivierduin en slik, bosgemeenschappen van leemgrond en van rivierktci.
Kansen en bedreigingen
Bijlen ïOiiiien bcLangrijke r e c r e a t i e routes.ih hel
lüierenlandschap

De belangrijkste natuurdoeltypen van het rivierengebied kunnen worden
gerealiseerd in de uiterwaarden van de rivieren. Water (stromend of niet)
speelt daarbij een grote rol.
Deze natuur is aantrekkelijk als omspanningsomgeving: er kunnen prachtige, ruige en gevarieerde vergezichten te zien zijn vanaf verschillende plaatsen
op de winterdijk of zomerdijk. Deze dijken zijn, samen met de rivieren zelf.
vrijwel de enige bestaande en potentiële recreatie-routes in dit soort landschappen; dit beperkt de recreatieve druk. Ook het contrast i Lissen steden die
aan de rivier liggen en een rivierbegeleidend boslandschap kan een schilderachtig effect opleveren.
De vegetatie in de genoemde natuurdoel!ypen van hei rivierengebied is
minder gevoelig voor de nabijheid van groie sleden dan de zandgronden; door
de hoge natuurlijke dynamiek is hel herstelverniogen van de vegetatie in hel
rivierlandschap groot. De vegetatie is door de bodemsoon bovendien nauwe-
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lijks gevoelig voor grondwatertlueuiaties. Wèl gevoelig voor verstoring zijn
bepaalde diersoorten, met name vogels.
De hoge natuurlijke voedselrijkdom van de bodem en het water maaki hel
mogelijk, de natuurgebieden voor een deel een functie ie geven hij bijvoorbeeld het biologisch nazuiveren van hel cttlueni uil de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. De uiterwaarden kunnen daarnaast worden gebruik voor
de Wtiierwinning (via hei systeem van de oeverinfihratie).
De aard van de bodem en de overstromingsdynamiek heelt lol gevolg dat
andere stedelijke functies, zoals wonen, werken en verkeer, zich slechts in
zeer beperkte male zullen kunnen voordoen binnen deze naluurtypen. Hei ligt
niet voor de hand om woonvormen of hedrijvenlocalies te vestigen buiten de
dijken oi kaden; deze dijken en kaden zullen een scherpe grens blijven vormen
tussen stad en natuurgebied. Grote infrastructurele doorsnijdingen kruisen
hel uiierwaardenltuidschap op grote hoogte (bijvoorbeeld bruggen van autosnelwegen).
Ondanks de scherpe scheiding van stad en natuur biedt dit gebied een
bijzondere kans: in de uiterwaarden kunnen klei en zand gewonnen worden
ten behoeve van bouw, ophoging en industriële doeleinden. Als een dergelijke
winning plaatsvindt in overeenstemming met het rivierbeheer en de natuurlijke dynamiek, kan zij bijdragen aan de ontwikkeling van de gewenste
natutirlypen.
De hall-natuurlijke naiuurlypen in het rivierlandschap zijn overwegend
kwetsbaarder. Die zijn wel degelijk gevoelig voor bijvoorbeeld betreding en
berijding, omdat hei gaal om zeer soortenrijke bosgemeenschappen met
voorjaarsbloeiers. Hier zullen extra rustige zones moeten worden gecreëerd.
Conclusie

Kleiwinning in overeenstemming iflei het
riV erbp'iser en de natuurlijke dynamiek

De
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Stad en autonome natuur kunnen elkaar in het rivierengebied zonder veel
problemen raken; er blijft altijd een scherpe grens tussen de twee bestaan. Er is
tot op zekere hoogte een functionele relatie mogelijk; bijvoorbeeld in de vorm
van extensieve vrije recreatie, grondstoften- en vvalervvinning en dergelijke.

Laagvecngebied
NattnmUieUvpen

Het nagenoeg-nanuirlijke doehype dat zich in hel laagveengebied kan voordoen, is het vcenmoeras-naiuurboslandschnp. De verhouding lussen moeras
en bos zal afhangen vsn vele natuurlijke processen die zich in dit landschap
kunnen voordoen.
In hel laagveengebied kunnen drie soorten begeleid-natuurlijke eenheden
worden onderscheiden: hei veen-oermoerasiandschap bij stromend, schoon
water, hel laagveenmoeras bij stagnani waier en het veenboslandsthap waar
ie weinig oppervlaktewater beschikbaar is om de moerastoesiand te behouden.
Hall-natuurlijke typen mei weinig onlwïkkelingsplaatsen zijn brakwatervegeiatie, kwelmoerashooiland, nat schraalgrasland, struvveel en bosgemeenschappen van voedselrijk laagveen en voedselrijk hoogveen, en alle
verlandingsstadia in het natuurlijke laagveenlandschap.
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Kansen en bedreigingen
W a n e n i n d e w i l d e r n i s v a n h e l v e e n I a n d s c h a p FS
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mogelijk.

Nog sterker dan in het rivierengebied - en dus in tegenstelling met de hogere
zandgronden -zijn de doeltypen van het laagveengebicd nauwelijks betreedbaar (als er geen speciale voorzieningen zijn). De venige doekypen zijn hooguit voor zeer avontuurlijke stadsbewoners een recreatieve uitdaging. Alleen
bij aangelegde wegen en paden is er een echte wandel- en fietsgdegeuheid.
Het landschap biedt wel andere recreatiemogelijkheden: het is goed te
bevaren. Van het vaarverkeer gaat dan ook de meeste druk uit. Negatieve
effenen daarvan, kunnen zijn: golfslag, vertroebeling, vernieling van «everen vvatei vegetaties en verstoring van watervogels.
Wat zijn de functies die laagveengebieden kunnen vervullen? Voorde hallnatuurlijke typen is een beperkte functie denkbaar: deze natuurelementen
kunnen in combinatie mei riet- en biezenakkers van nut zijn ÏD het biologisch
waierzuiveringssyste-em. Een andere functie die laagveengebieden kunnen
vervullen is walerberging. De gebieden worden immers gekenmerkt doordat
er grote oppervlakten open water voorkomen. Onder voorwaarden is het dus
mogelijk om er water te bergen; daaraan bestaat zeker in de nabijheid van
steden (met een aanzienlijk verhard oppervlak) grote behoefte.
Conclusie

Het laagveengebied biedt wel kansen om autonome natuur bij steden te
ontwikkelen. Het is echter wei nodig om een zekere buffering en zonering aan
te brengen om met name de vvaterrecreatie in goede banen te leiden.

De bekende oemoera^en er kle i j ^ ^ n in het
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Zeekleigebied

Natintrdoiitypfi

Nagenoeg-natuurlijke typen zijn binnen bet zeekleigebied niet te ontwikkelen,
om dezelfde reden als bij het rivierengebied: de gebieden zijn te sterk door
mensenhand beïnvloed.
Als begeleid-natuurlijke typen kunnen er drie verschillende landschappen
voorkomen: het zogenaamde klei-oermoeraslandschap met stromend water,
het laagveenmoeras met stagnant oppervlaktewater en - daar waar de moerascomponent ontbreekt - het kleiboslandschap.
Zeldzame half-natuurlijke typen die hier voor kunnen komen, zijn zoute en
brakke ruigte en graslanden, kwelniocrashooiland en de bosgemeenschappen
van zeeklei en van veen-op-klei.
Kansen en bedreigingen

De meeste doeltypen van het zeekleigebied zijn nauwelijks geschikt als vrij
betreedbaar stedelijk uitloopgebied, omdat de grondwaterstanden ondiep zijn
en het draagvermogen van de bodem gering is. De begeleid-natuurlijke typen
vormen een mozaïek van dichte bossen, struwelen, open water en open
begraasde plekken, zoals in de Oostvaardcrsplassen. De half-natuurlijke bosgemeenschappen daarentegen zijn toegankelijker en tot op zekere hoogte
toleranter ten opzichte van betreding, omdat er weinig schuwe diersoorten
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huizen en de vegetatie zich sne! herstelt van betreding.
Net als hij hel rivierengebied zijn de bodemeigenschappen van hel zeekleigeb.ied zodanig dat sommige natttunypen - onder voorwaarden - een functie
kunnen vervullen in relatie tot het stedelijk watersysteem (bijvoorbeeld len
behoeve van drinkvvatervoorraden, als retentie- én bufterbekkens. zuivcringsmoei"assen en dergelijke).
H e t r e e re 2 t i c l g e b r u i k « r . d e d u i n e n
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Conclusie

In hel zeek leigebied beslaan enige mogelijkheden om stad en autonome
natuur te combineren. De stad kan - uileraard op verantwoorde wijze sommige natuuriypen benutten in relatie lol het stedelijke watersysteem.

E.

Duinen

Natiiurdoettypen

.
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Het enige nagenoeg-naiuurlijke doehype in deze regio is hel dynamische duinlandschap. Wind en zee hebben hier tussen /eereep en duinzoom vrij spel.
De begeleid-naiuurlijke variant kan worden ontwikkeld waar de
verdediging legen het zeewater of de winning van drinkwater een rol speelt:
daar ontsiaal - wat wordt genoemd - het gcdempi-dynamisch duinlandschap.
De zeldzame hall-natuurlijke typen die hier voorkomen, zijn: duinbeek,
duinmeer, slufteren groen sirand, natte tot vochtige voedselarme dtiinvallei
en bosgemeenschappen van kalkarm duin, kalkrijk duin en van de duinzoom.
Kansen en bedreigingen

"V

J

Recreatie in hEt duin:anc^chap

De duinen kunnen tttSéi voorwaarden (jebiuikt
worden vaar oe drinkwatervoorziening.

Hel dynamische en gedempi-dynamische duinlandschap heelt een onmiskenbare rccrcatief-toerïsüsche betekenis. Verder kunnen aan deze doeliypcn
echter nauwelijks stedelijke betekenissen worden toegekend. Veranderingen
in de bodem en het onttrekken en toevoegen van stoffen aan hel gebied - wat
stedelijke ontwikkelingen vaak mei zich mee brengen - verdragen ze zich hier
slecht met natuurdoelen.
Het komen en gaan van zon- en zeeminnende dagjesmensen laat zich redelijk inpassen in de natuurlijke eb en vloed van het zeewater. De krachten van
het systeem zijn bovendien zodanig dat de sporen van tijdelijke menselijke
betreding snel worden uitgewist,
Het begeleid-natuurlijke doehype is nog het meest tolerant ten opzichte
van recreatieve betreding en drinkwaterwinning. Betreding kan overigens in
sommige gevallen zelfs bijdragen aan de verstuiving die plaatselijk beoogd
wordt.
Conclusie

Er is een belangrijke relatie lussen stad en duinlandschap: het recreatiel-toerislische gebruik van het naiuurlijk duinsysteem is van belang voor de slad en
kan redelijk worden ingepasi in de natuurlijke dynamiek. Bovendien kunnen
de duinen - onder voorwaarden - gebruikt worden voor de drinkwatervoorziening. Voor het overige is een combinatie met stedelijk gebruik slecht
inpasbaar.
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Hot enige nagencieg-iiaiuLirlijke type van liet heuvelland is hel nalnurboslandschap dat zich vanaf hel plaieau mi in de beekdalen uitstrekt. Relief en hydrologie zijn de [actoren die leiden tot simcuiun tiiidiie en soortenrijkdom. Dit
type heeft, om tot volledige wasdom te komen, honderden jaren en een zeer
grote oppervlakte nodig.
Begeleid-natnnrlijke typen zijn het boslandschap van helling en plaieau en
hel boslandschap van bron en beek.
Zeldzame hall-natuurlijke typen zijn de heuvellandbeek, het kalkgrasland,
vochtig schraalgrasland en de bosgemeensebappen van respectievelijk helling
en plateau en bron en beek. Alleen de laatste vier genoemde typen komen op
dil moment voor, in Zuid-Limhurg.
Kansen en bedreigingen

In de nauiuriypen van hei heuvelland laten stedelijke vormen van grondgebruik zich maar zeer ten dele inpassen. He: gaat hier immers om natuurgebieden die zeer erosiegevoelig zijn door de grote hoogteverschillen en de
bodemsoorten. Ook de waterhuishouding van de natuurlijke waterlopen is
kwetsbaar, omdat het gaat om relatief korte stromingsslelsels met een groot
verval. Alleen op de plateaus zou een uitgekiend stedelijk gebruik ecologische
waarden kunnen toevoegen als met dit gebruik de variatie in bodem en
waterkwaliteit wordt verhoogd.
Zonder twijfel de meesi ingrijpende claim die de stad op du gebied doet, is
die van de mergelvvinning. De effecten daarvan op de natuur van hel heuvelland zijn minder goed in kaart gebracht dan de effecten op het Iandschapsbecld; de discussie over de wenselijkheid van mergelwinning is altijd
gedomineerd door de visuele gevolgen. Daardoor is het nog niet mogelijk
om precies te evalueren welke ecologische eflecten de mergelwinning heeft
veroorzaakt of nog zal veroorzaken. Overigens zijn ook positieve effecten van
mergelwinning denkbaar: er omstaal een unieke situatie met zeer kalkrijke
bodems, kwelstromen komen aan de oppervlakte en er kunnen sreiltes en
afgronden met verschillende oriëntaties op de zon worden gecreëerd.
Conclusie

Het is problematisch wanneer autonome-natuuriypen in hel heuvelland in
contact komen met de stat); er zijn dan ook nauwelijks kansen om heuvelland
en stad in samenhang te ontwikkelen.

In dit hoofdstuk schetsen wij een globaal plan van aanpak om tot realisering
van de groene hoofdstructuur te komen. We geven een indruk van een aantal
activiteiten en maatregelen die ondernomen zouden kunnen worden. We
besluiten het hoofdstuk met een paragraaf met aanbevelingen voor nader
onderzoek.
Uiteraard is de schets die we in deze paragrafen geven, niet meer dan een
eerste aanzet. Op basis van deze schets willen we in de discussie over de Visie
Stadslandschappen onderzoeken welke behoeften en mogelijkheden er bestaan
om de groene hoofdstructuur van het stadslandschap te versterken.

i

5
de groene hoofdstructuur

Om de groene hoofdstructuur vaii het stadslandschap te kunnen realiseren is
hel nodig dat verschillende maatschappelijke partijen samenwerken. Behalve
een plan van aanpak natuur- en recreatieorganisaties kunnen ook marktpartijen, zoals beleggers,
bedrijven en projectontwikkelaars, worden ingeschakeld. Daarnaast kunnen
gemeenten en regionale samenwerkingsvebanden een rol spelen: zij kunnen
delen van de groene hoofdstructuur aanleggen en beheren. Ook is het belangrijk om het maatschappelijk draagvlak bij het publiek te vergroten voor
natuur- en landscbapsontwikkeling (bijvoorbeeld door de natuur- en bosgehïcden zoveel mogelijk openbaar toegankelijk te houden of te maken).
Hieronder wordt een aantal activiteiten en maatregelen beschreven die de
realisering van de groene hooldsiimluur naderbij kunnen brengen.

De groene hoofdstructuur:

i.

Stimuleren van de doorwerking van de drie strategieën in diverse
plnnvormen en voorbeelcfprojecten
De drie strategieën uit dit themarapport kunnen operationeel gemaaki worden
door criteria op te stellen voor de manier waarop de strategieën kunnen doorwerken in diverse bestaande planvormen, zoals landschapsbeleidsplamiai,
streekplannen, bestemmingsplannen, groenstruciuuiplannen, stedelijke
uitbreidingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke.

5.1
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kurïnep s t e d e l i j k e b e h o e f t e n zoals: r e c r e a t i e en
wonen a u j e s l t i m c : worden op de e c o l o g i s c h e

De groene
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e e nplan v a n aanpak

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende criteria:
hel programma van eisen van de diverse planvormcn afstemmen op
zowel de stedelijke behoeften, eisen en wensen als op de ecologische
ontwikkelingsmogelijkheden;
zorgdragen vooreen optimale aansluiting van de gekozen strategie op de
ie realiseren nauimxioehypen. Bijvoorbeeld: bij de contaci-straiegie horen
vooral de zogenoemde multifunctionele nauiurdoeltypen. (zie ook
paragraaf 4.1 );
afhankelijk van de gekozen strategie lellen op de situering van stad en
natuur ten opzichte van elkaar:
— aandacht schenken aan de maatschappelijke betekenis van natuur-,
bos- en recreatieprojecten, de relatie met stedelijke structuren, enzovoort.

o n t w i k keli n g ^ m o g p lijk h e d e n .

Verdei is het mogelijk om aan de hand van voorheddprojecten Le demonstreren
wat de drie strategieën uil dit rapport aan kwaliteit te bieden hebben.
Welke rol precies voor wie is weggelegd bij het ontwikkelen van toetsingscriteria olbij voorbeeldprojecten, zal onderwerp zijn van discussie tussen rijk,
VNG, provincies, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

z.

Prioritering van de inzet van instrumenten

Het is zaak de realisering van de groene hoofdstructuur krachtig aan te pakken
in gebieden mei een grote dynamiek, de gebieden onder verstedelijkingsdruk.
Daar bestaat immers hei risico dai de groene hoofdstructuur versnipperd raakt,
een versnippering die in een later siadium nauwelijks teruggedraaid kan
worden. Bovendien is ook in die gebieden de potentiële gebruiksbehoelte
gelegen.
Hoe kan de groene hoofdstrnctunr daar voortvarend worden gerealiseerd?
Een voor de hand liggende optie is de inzet van de beleidsinstrumenten voor
natuur, bos, landschap en recreatie aan elkaar te koppelen en meer prioriteit
ie geven in deze gebieden. Tn het disenssietraject zou kunnen blijken of deze
opiie door provincies en gemeenten ondersieund wordl en hoe er uitvoering
aan gegeven zou kunnen worden.
Hpt plan vooi de Gelde.ise Poon leidt rot pen
yrui/i:!.1 hopIditUKLLhjr voor h(?1 Kn.DQ|ip.J^t
Arnhem-Nijmegen.

i.

Medefinanciering

Het is de moeite waard om ie verkennen welke mogelijkheden er bestaan
om de groene hoofdstructuur gedeeltelijk le realiseren door medefinanciering.
Bij het benutten van deze mogelijkheden kan bijvoorbeeld aan het volgende
worden gedacht:
Gekoppeld aan de realisering van stedelijke gebruiksvormen, zoals wateren delfsiofienwinning, ontgrondingen, eic. zouden delen van de groene
hootdstructuur gerealiseerd kunnen worden:
Bij de realisering van de groene hoofdstructuur zon gebruik gemaakt
kunnen worden van medefinanciering door particulieren.

39

5.2

Aanbevelingen voor nader onderzoek

4.
Groene hoofdstructuur en VINEX-locaties
Het is wenselijk de realisering van de groene hoofdstructuur van meet af aan
op te nemen in de planning en realisering van de VINEX-locaties voor stadsuitbreiding, met name de tweede tranche daarvan. In de discussie kan aan de
orde komen in hoeverre de middelen toereikend zijn, of dat extra inzet vereist
is. Als dat laatste inderdaad het geval is, is er nog een punt van discussie: wat is
bij die extra inzet de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen
rijk, andere overheden en particulieren?

5.
Landinrichting
Het is zinvol om na te gaan welke rol het instrument landinrichting kan
vervullen in verstedelijkingsprocessen. Daarbij kan worden onderzocht of de
vorm van landinrichting en de prioritering van de inzet van het instrument
beter afgestemd kan worden op de inrichtingsbehoeften van gebieden onder
verstedelijkingsdruk. Uit het discussietraject kan blijken hoe groot de behoefte
is om de uitvoering van verstedelijkingsprojecten en landinrichting onderling
bestuurlijk-organisatorisch af te stemmen.
Bij een komende aanpassing van het instrument landinrichting zouden
voorstellen in deze richting ingebracht kunnen worden.

I5.2I We gaan in op enkele thema's waarop nog nader beleidsvoorbereidend
Aanbevelingen voor nader onderzoek onderzoek wenselijk is. Op het gebied van de ecologische kansen die
de groene hoofdstructuur biedt, is al veel onderzoek gedaan; er is echter met
name nog meer onderzoek nodig waar het gaat om de economische/maatschappelijke kansen en perspectieven.

1. Gebiedsgericht beleid
Integrale, gebiedsgerichte projecten bundelen het sectorbeleid; het gunstige
gevolg daarvan is maatwerk, meer kwaliteit en een effectiever gebruik van
middelen. De projecten kunnen een geschikt kader bieden voor gemeenten,
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waterschappen, particuliere
beleggers en projectontwikkelaars om hun belangen en verantwoordelijkheden vorm te geven. Gebiedsgericht beleid is een belangrijk instrument om
de groene hoofdstructuur tot stand te brengen.
Voor zover de behoefte in de discussie naar voren komt, kan hier onderzoek
naar verricht worden. Het kan om vragen gaan als: in welke situaties onder
stedelijke invloedssfeer leveren deze projecten een meerwaarde op, hoe
kunnen de instrumenten het beste worden ingezet, en onder welke voorwaarden kan een gebiedsgerichte afstemming van het instrumentarium tot
stand komen?
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5.3

Discussiepunten

2. Draagkracht natuurgebieden voor verweving met andere functies
Als we andere functies aan de natuur willen koppelen, zijn daar voorwaarden
aan verbonden die voor een deel nog gedefinieerd moeten worden. Een
belangrijke vraag is: in welke mate verdragen de natuurdoeltypen medegebruik van andere functies zonder verlies aan natuurlijkheid en zelfregulerend
vermogen? Een dergelijke vraag is ook van belang om toerekening van kosten
te kunnen onderbouwen. Voor de mede-gebruiksfuncties zoals waterwinning
en diverse vormen van recreatie zouden de voorwaarden per natuurdoeltype
systematisch in beeld gebracht kunnen worden. Hierbij kan worden voortgeborduurd op het rapport «Verweving van nutsfuncties met natuurfuncties»
(IKC Natuurbeheer, lit. 21).

3. Rendement investeringen in groenvoorzieningen
Het is nuttig om meer te weten over de kosteneffectiviteit van groenvoorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van recreatiedoelen in verhouding tot die van natuurdoelen en de vraag waar de optimale balans ligt
tussen kosten en positieve effecten. Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn:
wat is de optimale verhouding van recreatie- en natuurdoelen bij verschillende investeringsniveaus voor de verschillende natuurdoeltypen die horen
bij de groenvoorzieningen van de contact-strategie?

4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van bos- en natuurgebieden
Er is meer onderzoek mogelijk naar de optimale bereikbaarheid (externe
ontsluiting) van bos- en natuurgebieden. Hierbij spelen bijvoorbeeld aspecten
een rol als de afstand tot de stad, aantrekkelijke routes en gebruiksmogelijkheden van openbaar vervoer.
Ook het aspect toegankelijkheid (openstelling en interne ontsluiting) van
bos- en natuurgebieden kan nader worden onderzocht. Er kan worden voortgeborduurd op het rapport «Openstelling Natuurgebieden Nader Bekeken»
(lit. 17), waarbij met name de relatie tussen de aanbevelingen uit dit rapport en
de nabijheid van de stad aandacht verdient.

[|j]
Discussiepunten

We besluiten met enkele onderwerpen die in de discussie aan de orde kunnen
komen.
Onderwerpen op het gebied van de problematiek zijn:
de functionele relatie tussen stad en groene hoofdstructuur en, meer in
het bijzonder, tussen het compacte-stadbeleid en het compacte-groenbeleid;
de recreatieve betekenis van de groene hoofdstructuur in het stadslandschap in relatie tot de ecologische betekenis.
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5.3

Discussiepunten

Onderwerpen op het gebied van de strategie zijn:
keuze van prioritering van instrumenten door overheden en marktpartijen;
de mogelijkheid om de groene hoofdstructuur een belangrijke plaats te
geven in de planning van de tweede tranche VINEX-locaties;
het aanbrengen van meer ruimtelijke en functionele samenhang tussen
belangrijke ecologische, recreatieve en landschappelijke structuren en het
groen in de stedelijke invloedssfeer;
hel toegankelijk houden en selectief bereikbaar maken van bos- en
natuurgebieden in en nabij stedelijke gebieden.
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In deze bijlage schetsen wede relaties die tussen stad en natuur mogelijk zijn
in het kader van de drie strategieën die we in hoofdstuk 3 uiteengezet hehJui
Uiteraard hebben we niet de pretentie om volledig te zijn; met dit s c ^ P r willen
we alleen nader inzicht verschaffen in de mogelijkheden.

De relatie stad-natuur
in het kader van

^r

benutten contrast stad-natuur

versterken contact stad-natuur

planningsstrategieën

realiseren integratie stad-natuur

De relatie stad-natuur in het kader van de drie strategieën
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