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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 zijn gebieden die onder stedelijke invloedssfeer staan.

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

De VSL is geen belei

, maar eett discussienota. Met het uitbrengen

van deze visie wJMCNV een bijdrage leveren 1 *^de discussie over een nieuwe
"en land.
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De Visie Stadslandschappen bestaat uit een hoofdrapport waarin de
algemene benaderingswijze uiteen wordt gezet en een zestal themarapporten met «groene strategieën». Dit themarapport werkt een deel
van de visie uit. Voor u ligt het themarapport Openbaar Groen in het
Stadslandschap.
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Dit themarapport gaat over het openbaar groen in het stadslandschap.
Openbaar groen bestaat uit parken, plantsoenen, waterpartijen, boombeplantingen, bossen, natuurterreinen, sportvelden, volkstuinen, etcetera.
Onder stadslandschap verstaan we gebieden waar stedelijke vera
processen een rol spelen naast de krachten van het natuurland^fflap en het
agrarische cultuurlandschap. Zowel de stad als het ommelaJBbehoren tot h
stadslandschap. Dit rapport heeft betrekking op het grom binnen de beborn
kom, het stedelijk groen, maar ook op het groen aan de stadsrand en in het
buitengebied waar de stedelijke invloed merkbaar i#P
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Natuurlijk wordt het groene karakter van het stadslandschap niet alleen
bepaald door openbaar groen. Ook «privé-groen» speelt een rol. Maar
bij ruimtelijke veranderingen in het stadslandschap is het openbaar groen
sterker te beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin. Daarom
beperken we ons in deze brochure tot het openbaar groen.
In dit themarapport nemen we het openbaar groen onder de loep en
schetsen we mogelijkheden voor een nieuwe aanpak in beleid en
ruimtelijke planning. Openbaar groen verdient de aandacht omdat het
voortdurend onder druk staat van de voortschrijdende verstedelijking,
en daardoor zowel kwantitatief als kwalitatief nadelig beïnvloed wordt.
Maar dat is maar één kant van het verhaal: wat we willen aantonen, is dat
de relatie tussen verstedelijking en groen niet noodzakelijk een conflict
hoeft in te houden. Wanneer verstedelijkingsprocessen goed begeleid
worden, vormen ze juist een uitdaging voor iedereen die zich bezighoudt
met groenbeheer en -beleid. Zoals we in dit rapport zullen uiteenzetten,
bieden deze processen verschillende kansen om kwalitatief hoogwaardig
openbaar groen te creëren.

Opbouw van het rapport
In hoofdstuk 2 komt de problematiek van het openbaar groen in en om de stad
aan de orde. We laten zien wat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn,
welke beleidslijnen er worden gevolgd, en wat de gevolgen zijn.
Hoofdstuk 3 is gericht op de kwaliteitsaspecten van het groen: als we openbaar groen willen bevorderen, wat zijn dan de kwaliteitscriteria waaraan moet
worden voldaan?
In hoofdstuk 4 zetten we eerste stap in de richting van een ander groenbeleid: we gaan na welke oplossingsstrategieën gevolgd kunnen worden om
groen en verstedelijking harmonieus te kunnen laten samengaan.
Hoofdstuk 5 ten slotte werkt de algemene lijn uit naar de beleidsinstrumenten. We willen daarmee verkennen welke instrumenten nu en in de
toekomst kunnen worden ingezet om het gewenste groenbeleid te implementeren.

De laatste jaren staat het openbaar groen steeds meer onder druk:
de verstedelijking neemt toe, groen wordt opgeofferd aan woningbouw,
aanleg van nieuwe wegen en andere voorzieningen. Tegelijk verandert de
maatschappelijke betekenis van het groen: het belang dat mensen hechten
aan openbaar groen en hun waardering ervoor neemt juist toe. Er is dus alle
reden om de aandacht op het openbaar groen te richten.

wikkeling in het openbaar groen;
kansen en bedreigingen
Groen onder druk

De situatie waarin hel openbaar groen verkeert, wordt beïnvloed door het
beleid van de verschillende overheden op het gebied van de verstedelijking en
het groen. Hieronder geven we dit beleid in hel kort weer.

Rijksbeleid voor het stedelijke en het landelijke gebied
Het rijksbeleid op het gebied van de verstedelijking is vastgelegd in de VINEX
(Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening - Extra). Uit de VINEX komt
het volgende beeld naar voren: de komende jaren zullen in ons land grote
aantallen woningen moeten worden gebouwd, en zullen talrijke nieuwe
voorzieningen tot stand moeten komen op bet gebied van bedrijvigheid,
verkeer en vervoer, en toerisme/recreatie. Bij stedelijke uitbreidingsprogramma's voor de komende jaren staat de zogenoemde «compaclestadbenadering» centraal. Deze benaderingswijze heeft onder andere
tot doel te voorkomen dat de stad zich op grote schaal uitbreidt in het
omringende landschap. Er is een beperkt aantal locaties aangewezen
waar de grote steden hun uitbreidingen moeten realiseren. Voor het overige
zal de benodigde woningbouw binnen de bestaande stedelijke gebieden
tot stand moeten komen. Daarbij zal de beschikbare open ruimte zoveel
mogelijk moeten worden benut.
Wat betekent deze ontwikkeling voor het openbaar groen? Ten eerste zijn
er gevolgen voor de kwantiteit van het groen. Doordat de stedelijke bebouwing
wordt geconcentreerd binnen een beperkt gebied, verdwijnt er oppervlakte
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De Randstad: w o n e n en g r o e n .

openbaar groen, terwijl het aantal gebruikers toeneemt. Het is nog maar de
vraag in hoeverre deze afname in kwantiteit kan worden gecompenseerd door
een eventuele verbetering van de kwaliteit van hel groen.
Bovendien staat ook de kwaliteitvan het groen onder druk. Het groen
zal in een aantal gevallen minder toegankelijk worden, groenzones zullen
versnipperd raken, de zichtbare samenhang lussen groenzones zal verloren
gaan, enzovoort.
Het Rijksbeleid voor het landelijke gebied is vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte. Het Structuurschema formuleert een antwoord op de
verstedelijking van ons land: het continueert het beleid voor de Randstadgroenstructuur.

Het beleid ten aanzien van de Randstadgroenstructuur heefl een tweeledig
doel. Enerzijds is het, aldus het Structuurschema, «erop gericht de groene
ruimte in en nabij de verstedelijkte gebieden zodanig te structureren dat
aan de vele bedreigingen van die groene ruimte een halt kan worden toegeroepen». Anderzijds is het de bedoeling «de bruikbaarheid van de groene
ruimte voor de bewoners van het stedelijk gebied te vergroten».
De Randstadgroenstructuur onderstreept de compacte-stadbenadering uit
de VINEX. Voor de stedeling wordt er, in de buurt van de grote bevolkingsconcentraties, «openbaar groen» aangeboden. Daarmee wordt echter slechts
in beperkte mate een alternatief geboden voor het openbaar groen dat uit het
stedelijk gebied verdwijnt.
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Beleidsuitvoering in de praktijk
Als we kijken naar de concrete uitwerking van de VINEX-plannen op
provinciaal en lokaal niveau, dan blijkt dat groene kwaliteit daarbij moeilijk
ie waarborgen is. Bij de planvorming voor de VTNEX-iocaties wordt weliswaar
gestreefd naar een verantwoorde planning ten aanzien van ecologie, landschap en milieu, maar de uitwerking en uitvoering in de praktijk laten een
ander beeld zien. De Vinex-locaties krijgen vaak toch niei de gewenste groene
kwaliteit. Eén van de oorzaken daarvan is dal de financiële middelen beperkt
zijn, Er wordt prioriteit gegeven aan andere voorzieningen, zoals wegen en
parkeerplaatsen; het openbaar groen schiet erbij in.

Beleid op lokaal niveau
Op lokaal beleidsniveau wordt aan het openbaar groen in wisselende mate
aandacht besteed. In sommige gemeenten wordt veel in groen geïnvesteerd.
Bijvoorbeeld in het op peil houden van het beheer van beslaande groenvoorzieningen, renovatie van parken en de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen. In andere gemeenten krijgt het groen een minder hoge
prioriteit. In dat geval zijn de gevolgen merkbaar: omvang en kwaliteit van
het groen lopen terug.
Enkele jaren geleden is een inventariserende studie uitgevoerd naar de
ontwikkeling van de opperviakte openbaar groen, voor zover gelegen binnen
de bebouwde kom (over de periode 1 983-1 989). De oppervlakte groen bleek
in kleinere gemeenten naar verhouding belangrijk te zijn afgenomen. In de
grotere gemeenten steeg de oppervlakte weliswaar relatief sterk, maar de
gemeentelijke uitgaven voor het groen daalden gelijktijdig. Hoewel die
conclusie niet in het onderzoek is opgenomen, mag worden aangenomen
dal dit ie maken heeft met een versobering van het onderhoud en beheer
van hei groen. Het ligt voor de hand, dat die situatie de kwaliteit van hel
groen niet ten goede komt.

V o n d e l p a r k in A m s t e r d a m , d u u r z a a m o p e n b a a r 'groen.

Ook de laatste jaren kan worden geconstateerd dat in veel steden en dorpen
hei groen in de directe woonomgeving in omvang afneemt. Parken worden
volgebouwd, plantsoenen worden ingericht als parkeerterrein, er treedl
versnippering op door de aanleg van wegen en paden, enzovoort. Kortom:
groen sneuvelt onder de verstedelijkingsdruk. Het groen blijki in verstedelijkingsprocessen vaak de zwakste schakel te zijn. Het wordt relatief eenvoudig
opgeofferd aan andere stedelijke functies. De indruk bestaat dat de overlevingskansen van het groen het grootste zijn, als het: een duidelijke (bijvoorbeeld hisiorische) betekenis voor mensen heeft en als het meerdere functies
tegelijk vervuil (zoals bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam, het
Sonsbeekpark in Arnhem of de diverse begijnenhofjes in Haarlem, Amersfoort
en Utrecht).
De laatste jaren worden op lokaal niveau zogenaamde groenstructuurpldimen
opgesteld. Het doe! van deze plannen is om groen een duidelijke plaats te
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geven bij bestuurlijke besluitvorming in hel kader van ruimtelijke ordening en
stadsont wikkel ing. Men probeert de groene bestemmingen vast te leggen en
veilig ie stellen.
Groensiructuurplannen zijn meestal sectoraal van opzet. Het blijki dat
7e vooral effectief zijn wanneer ze aansluiten bij de integrale beleidsvorming
en planning in de gemeente. In andere gevallen komt de doorwerking en
uitvoering vaak in hel gedrang.
Er is nog een factor die de concrete realisering van groenstructuurplannen
bedreigt: de status van de plannen is zeer wisselend. Een groot aantal plannen
heek alleen de status van een intern beleidsstuk, al dan niet vastgesteld door
de gemeenteraad. Dit gebrek aan wettelijke status maakt de plannen kwetsbaar.

Kansen voor de toekomst
Door de verdergaande verstedelijking van ons land zullen de komende jaren
nieuwe voorzieningen tot stand moeten worden gebracht, zoals woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, infrastructuur, recreatiegebieden, enzovoort. Het
is meer dan ooit van belang dat deze voorzieningen worden gerealiseerd aan
de hand van een zorgvuldige, integrale planvorming, waarbij de kwaliteit van
het openbaar groen niet in de verdrukking komt, maar een belangrijke plaats
inneemt.
Het streven zal gericht moeten zijn op bet duurzaam totstandbrcngen
van voldoende openbaar groen van hoge kwaliteit. Nieuwe verstcdeiijkingsprojecten moeten doordacht worden gepland, goed worden vormgegeven,
en verantwoord worden gesitueerd en geïntegreerd in de omgeving. Ook zal
aandacht besleed moeten worden aan de kwaliteit van de uitvoering. Daarbij
kan gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van
ecologische mogelijkheden, müieurandvoorwaarden, kwaliteit van de woonomgeving: die sluiten aan bij de gedachte dat groen en verstedelijking als
«partners» samen kunnen gaan.
Op die manier bezien, vormt verstedelijking niet alleen een bedreiging.
Zij biedt vooral nieuwe kansen: projecten en voorzieningen in het kader van
de verstedelijking kunnen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van
het stadslandschap.

G r o e n e b e d r i j v e n t e r r e i n e n b i e d e n nieuwe kansen
.vop.ï naiuur (Amstelveen]

ü.l

De veranderde waardering
voor het openbaar groen

Er is alle reden om meer belang toe te kennen aan openbaar groen. Immers,
voor mensen die in een stedelijke omgeving wonen wordt de kwaliteit van de
dagelijkse leefomgeving voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid van groen. Openbaar groen wordt door bewoners gewaardeerd als het
een gebruiksfunctie heeft en esthetische kwaliteit, en als er sprake is van een
duidelijke vormgeving. Er is gebleken dat parken, bomen en waterpartijen
ervaren worden als de belangrijkste groenvoorzieningen en dat zij veel
betekenen voor de kwaliteit van de woonomgeving. Het groen in de stad geldt
voor veel mensen als onmisbaar; zij zijn van mening dat het bijdraagt tot een
rijkere beleving van de stedelijke omgeving. Aan de andere kant vinden ze ook
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A a n g e p a s t b e h e e r g e e f t meer ruimie v o o r s p t i m a n e
o n t w i k k e l i n g van kleurrijke

kruidenuegetaties

(Arnhern)

De v e r a n d e r d e w a a r d e r i n g v o o r h e l o p e n b a a r

groen

dat het groen er eigenlijk niet thuis hoon. Groen wordt namelijk beschouwd
als «natuur» en (Jat is wezensvreemd in een cultureel bolwerk als de stad.
Hel gaal dan overigens wel om natuur in een gecultiveerde vorm.
De maatschappelijke waardering voor natuur in de stad is de laatste jaren
sierk toegenomen. Die hoge waardering is goed te verklaren. In de eerste
plaats staan natuur, landschap en milieu tegenwoordig in hel algemeen
sterk in de maatschappelijke belangstelling. In de tweede plaats hebben
veranderingen in hel beheer van het stedelijk gebied (bezuinigingen op onderhoud, terugdringen van bestrijdingsmiddelen) meer ruimte opgeleverd voor
planten en dieren en daarmee voor het ontstaan van natuurwaarden in openbaar groen.
Er is al enige ervaring opgedaan en geëxperimenteerd met naluur in de stad.
Niet in atle gevallen zijn burgers overigens tevreden met de resultaten van de
inspanningen om naluurwaarden te verbeteren: omdal men gewend is aan
gecultiveerd openbaar groen, noemt men een park ol plantsoen waar de
beheerder minder ingrijpt al snel «rommeliger». Over het algemeen echter
blijkt dat burgers positief reageren wanneer de gemeente zich inspam om
natuurwaarden ie verbeteren.

Een aanknopingspunt voor een andere aanpak: «Natuur in de stad»
Het rijksbeleid op het gebied van de natuur is vastgelegd in het Natuurbeleidsplan (NBP). Daarin zijn mogelijkheden aangegeven om beslaande natuurwaarden te behouden en nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. Centraal in het
beleid staat de doelstelling om een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te
realiseren.
In het Natuurbeleidsplan wordt de verstedelijking vooral beschouwd als
een bedreiging en als één van de factoren die de achteruitgang van de natuur
veroorzaken. Het feil dal stedelijke gebieden niet op de EHS-kaart zijn aangegeven, wekt de suggestie dat de relatie stad-natuur niet van belang is (hoewel een aantal ecologische verbindingszones dwars door sleden of stedelijke
gebieden lopen).
Het spreekt voor zich dat het negeren van de verstedelijkingsprocessen
geen uitkomsi biedt; het is zinvoller om die processen adequaat te begeleiden.
Het NRP biedt daarvoor ook een aanknopingspunt: het project «Natuur in de
stad».
Natuurlijke onrieigroei wan Speenkruid in
bosplantsoen

Het doel van «Natuur in de stad» is te bereiken dal er op een andere manier
wordt omgegaan met de openbare, stedelijke ruimte: hel project wil
stimuleren tot bestemming, inrichting en beheer die gericht zijn op het
vergroten van de natuurwaarden. Over de keuze van dit project wordt in het
NBP het volgende opgemerkt: «Doordat het merendeel van de Nederlandse
bevolking in een verstedelijkte omgeving woont, geldi natuur in de stad
tegenwoordig als één van de belangrijkste bronnen van de dagelijkse natuurervaring». Het bevorderen van natuur-in-de-stad kan dus een belangrijke rol
spelen bij het vergroten van het draagvlak voor het natuurbeleid, vooral bij de
burger.

m
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Maar er is nog een reden waarom aandacht voor natuur in de stad van belang
is: de combinatie van natuur en stad doorbreekt de tweedeling in het beleid,
en biedt mogelijkheden om samenhang aan te brengen in het beleid voor hel
landelijke en hei stedelijke gebied.

Samenvattend kunnen we stellen, dat de kwaliteit van de leefomgeving voor
Een nieuwe uitdaging eenbelangrijk deel wordt bepaald door de aanwezigheid van openbaar groen.
Het groen staat echter onder druk en verandert in kwantitatief en kwalitatiel
opzicht. Ook al wordt in beleidsplannen de waarde van openbaar groen
erkend, in de praktijk blijken de mogelijkheden en middelen vaak
ontoereikend om verantwoorde aanleg en beheer te realiseren.
Daarom zal een nieuwe aanpak moeten worden ontwikkeld in het beleid
en de ruimtelijke planning. Deze nieuwe aanpak moei erop gericht zijn,
voldoende oppervlakte openbaar groen van goede kwaliteit in hel stadslandschap te handhaven of te realiseren. Er zal gewerkt moeten worden aan de
duurzame aanwezigheid van openbaar groen dal bestand is tegen de dynamiek
van verstedelijkingsprocessen. Bestaande waarden zullen in dat kader zoveel
mogelijk beschermd moeien worden. Tegelijk zullen de kansen moeten
worden benul om nieuwe kwaliteiten te creëren en de natuurwaarde van het
openbaar groen te vergroten.

P a r k Over b o s ( B e v e r w i j k ] : m u l t i f u n c t i o n e e l o p e n b a a r g r o e n v a n v o l d o e n d e o m v a n g en k w a l i t e i t .
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voor het openbaar groen
Bij de esthetische kwaliteit van groen denken we natuurlijk in de eerste
Esthetische kwaliteit plaats aan de ervaring van schoonheid die het kan oproepen. Maar de esthetische
kwaliteit van groen blijkt ook op een andere manier: het groen maakt het
voor mensen mogelijk, zich in ruimte en tijd te oriënteren. We gaan op al deze
aspecten nader in.

Ervaring van schoonheid

Waardoor ervaart iemand groen als «mooi»? Die beleving hangt samen met
aspecten als ordening, architectonische vormgeving en de mate van verzorgdheid
Het Dokhavenpark (Rotterdam].

het groen.
In de eerste plaats is een goede ordening van belang: die maakt het mogelijk,
beter te doorzien hoe het groen is opgebouwd, uit welke onderdelen en
geledingen hel beslaat, en boe het groen gesitueerd is. Geordende aanleg
draagt bij aan de schoonheidservaring.
Hetzelfde geldt voor een specifieke architectonische vormgeving: die
verleent het groen identiteit en versterkt de herkenbaarheid, bijvoorbeeld in
relatie tol de bebouwde omgeving. Ook daardoor kan groen als mooi ervaren
worden.
Nog een [aclor is de mate van verzorgdheid van het groen. Natuurlijk is
«meer verzorgd» niet per definitie gelijk aan «mooier»: wat mensen van groen
verwachten, is afhankelijk van de ligging en het soort groen. We kunnen
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stellen dat de mate waarin verzorgdheid verlangd wordt, afneemt van het
centrum naar de stadsrand. Overigens merken we op dat de verzorgdheid van
hei groen in belangrijke mate afhankelijk is van de inzeï van vakckskuHdigeti bij
de inrichting en het beheer.

Oriëntatie in de ruimte

P^rk Sonsbeek

(Arnhem)

Beplante stadwallen (Zwolle): groen als indicatie
van het ontstaan en d e geschiedenis v a n de stad.

Er is een tweede manier waarop groen bijdraagt aan de esthetische beleving:
het kan meehelpen om de ruimtelijke oriëntatie te verbeteren. Groen versterkt
het bewustzijn dat mensen hebben van hun omgeving en van de relatie
daarvan met het verdere (stads)Iandschap. Hel kan de samenhangen en
contrasten met de omgeving benadrukken; het kan ertoe bijdragen dat een
duidelijke geleding en structuur in het stedelijke gebied ontstaat. Groen kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om een beekdal te markeren.
Bovendien kan groen, door ligging, interne opbouw en vormgeving een
belangrijke identiteitsbepalende factor zijn; een voorbeeld daarvan is het
Sonsbeekpark in Arnhem. Dit park is zeer herkenbaar doordat de ligging
doorloopt tot in het centrum van de stad, omdat de hoogteverschillen goed
ervaarbaar zijn en omdat er markante plekken zijn voor recreanten (een
waterval, hertenkampen eic.)

Oriëntatie in de tijd
Groen heeft nog een derde esthetisch aspect, dat te maken heeft met de
invloed van de tijd. Oriëntatie in de tijd heeft betrekking op historische
ontwikkelingen en op seizoensvariatie.
Om met het eerstgenoemde te beginnen: het ontstaan en de geschiedenis
van een stad zijn vaak goed afleesbaar aan de variatie in de stedebouwkundige
opzet en de verschillen in de architectuur. Het groen heeft daarin zijn eigen
plaats en verschaft informatie over het ontwikkelingsproces. Zo verwijzen
(restanten van) beplante stadswallen, landgoederen, stadsparken, tuindorpachtige stadsdelen, het genormeerde groen in de wijken uit de zestiger
en zeventiger jaren en natuurlijke groenvoorzieningen elk naar hun eigen
ontstaansperiode. Deze historische kenmerken zijn van grote invloed op de
beleving en het gebruik.
Daarnaast biedt de aanwezigheid van openbaar groen bij uitstek de
mogelijkheid om de wisseling van seizoenen ook in de directe woonomgeving
te kunnen ervaren. Vanzelfsprekend vormt ook deze ervaring een belangrijk
aspect van natuurbeleving.
Kortom, groen vergroot de oriëmatiemogelijkheden in ruimte en tijd
en verleent daardoor een plek een eigen identiteit, een eigen sfeer. Het is
wenselijk om met dit kwaliteitsaspect rekening te honden bij ruimtelijke
veranderingen in het stadslandschap. Niet alleen bij veranderingen van het
groen, maar ook van de stedebouwkundige opzet van nieuwe of vernieuwde
stadsdelen.
Dit onderwerp wordt overigens verder uitgewerkt in het Themarappon
«Vormgeven van stadslandschappen».
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Waaruit bestaat «natuur in de stad»?

Ecologische kwaliteit In het vorige hoofdstuk introduceerden we al het begrip natuur in de stad.
Voordat we hier ingaan op het begrip «ecologische kwaliteit», zetten we eerst
uiteen wat we verstaan onder stadsnatuur.
De natuur, in de zin van het planten- en dierenleven, is afhankelijk van
klimaat, water, bodem en reliëf. In het stedelijke gebied worden deze factoren
sterk door de mens beïnvloed. De bodemsamenstelling en het reliëf zijn vaak
veranderd (ten behoeve van woningbouw), de waterhuishouding aangepast
(ten behoeve van drooglegging) en de klimatologische situatie wordt
beïnvloed door bebouwing en het stedelijk leven. De ecosystemen die van
oorsprong in een gebied passen, en de plante- en diersoorten die daarbij
horen, komen in het stedelijke gebied dan ook meestal niet meer voor.
Bovendien hebben veelvuldig voorkomende processen als vervuiling,
betreding, rustverstoring rechtstreeks een nivellerende invloed op de
aanwezigheid van plante- en diersoorten.
Toch worden in deze stedelijke gebieden vrij veel planten en dieren aangetroffen die zich aan de leefomstandigheden daar hebben aangepast.
Het gaat hierbij met name om aanpassing aan de factoren bebouwing,
verharding, onrust, temperatuur en beschikbaarheid van voedsel. Biologisch
veldonderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal dier- en plantesoorten
zijn oorspronkelijke biotoop heeft ingewisseld voor stedelijke gebieden.
In Zoetermeer bijvoorbeeld leven meer soorten dieren dan in de wijde
omgeving van diezelfde stad.
In deze groep van planten en dieren die zich aanpassen aan de stadsomgeving, kunnen drie soorten worden onderscheiden:
1. De obligate stadssoorten zijn soorten die vooral zijn aangewezen op de slad
(turkse tortel, muurhagedis, gierzwaluw, muurplanten e.a.).
2. De facultatieve stadssoorten vormen een grote groep soorten die ook in
het landelijk gebied voorkomen, maar die zich goed thuisvoelen in het
stedelijk gebied en profiteren van de voordelen ervan (zoals merel, koolmees, egel en veel plantesoorten). Tot deze categorie behoren ook dieren
die tijdelijk de stad bezoeken: seizoenspendelaars (zoals mezen) en
dagnachtpendelaars (onder andere uilen).
3. De stadsvlieders zijn soorten die vrijwel uitsluitend buiten het stedelijk
gebied worden aangetroffen (weidevogels, de meeste roofvogels).
Met deze omschrijving van «natuur in de stad» als achtergrond geven we
hierna aan welke factoren bepalend zijn voor de ecologische kwaliteit van het
openbaar groen.

De eerste ecologische kwaliteitsfactor: variatie

De eerste factor die de ecologische kwaliteit bepaalt is variatie; daarbij gaat hel
zowel om afwisseling in ligging als in soorten en levensgemeenschappen van
planten en dieren. Deze variatie kan op verschillende niveaus voorkomen:
bijvoorbeeld op het niveau van het stadslandschap of van het groenelemenl
(zoals een bos of een natuurgebied).
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Veel variatie op een relatief smalle strook tussen fietspad en rijweg

E c o l o g iscfte k w a l te i (

(Leiderdorp)

Om de ecologische kwaliteit te bevorderen, is hei dus van belang om in te
Speler) op variatie in ligging. Met de situering van het groen kan bijvoorbeeld
ingespeeld worden op de variatie in de natuurlijke ondergrond (droog/nat,
hoog/laag) en de verschillende 7.ones in de stad.
Ook door variatie aan Te brengen in de soortenopbouw en het beheer
(intensief of extensief) kan een bijdrage worden geleverd aan de ecologische
kwaliteit. Het tegenwoordige bermbeheer iaat bijvoorbeeld zien dat extensief
onderhoud kan leiden tot soortenrijke én kleurrijke wegbermen.

De tweede ecologische kwaliteitsfactor: samenhang

De tweede factor van ecologische kwaliteit, samenhang, valt in twee delen
uiteen: samenhang mei de natuurlijke ondergrond en samenhang door lujcjimi.
Het is belangrijk dat het openbaar groen een goede samenhang vertoont met
de natuurlijke ondergrond. Dat vergroot namelijk de kans dal het groen zich
gezond ontwikkelt en duurzaam in stand kan blijven. Als de lokale mogelijkheden van het natuurlijke systeem goed benul worden, draagt dat overigens
niet alleen bij aan een gezondere leefomgeving: hel versterkt ook de identileil
van het stedelijke gebied.
Wal samenhang door ligging betreft, is hel belangrijk dal hel openbaar
groen een ruimtelijke relatie heell met andere groene elementen (zoals
bossen, parken, natuurgebieden, enzovoort) in het stadslandschap. Dil is
onder andere nodig voor een optimale verbreiding van plante- en diersoorten.
Op lermijn is samenhang zelfs een voorwaarde voor het ontwikkelen en
handhaven van variatie.
Met name in de stadsrandzones kan een goede ruimtelijke samenhang
tussen het stedelijke en landelijke gebied een rijke natuurlijke verscheidenheid
opleveren. Stedelijke groenstructuren zullen in zulke gevallen goed moeien
aansluiten op de Ecologische Hoofdstructuur, die in veel gevallen aan de stadsbebouwing of de stadsrandzone grenst. (Zie over de betekenis van de EHS
in de stadsrandzone ook het themarapport «Groent' Hoofdstructuur in ha stadslandschap»).
17

3 3

O p p e r v l a k t e w a t e r u i t de w i j k

Kattenbroek

( A m e r s f o o r t ) w o r d t op n a t u u r l i j k e w i j z e g e r e i n i g d
in h e l Q t y t e n l i l t e r s .

Defactor

g e b r u i fcswaa r d e

De derde ecologische kwaliteitsfactor: milieukwaliteit
Hoge concentraties van milieuvreemde stoffen, voedingsstoffen en geluid
kunnen de vestiging van planten en dieren belemmeren en kunnen leiden
tot een vermindering van de variatie in levensgemeenschappen. Deze milieuproblemen zullen dan ook vermeden of opgelost moeten worden. Het groen
kan daarbij overigens een positieve rol vervullen door het reinigende
vermogen ervan; hel kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het schoonmaken van water en lucht. Een kwalitatief hoogwaardig stadslandschap
vraagt om het zorgvuldig omgaan met het milieu (zie ook het themarapport
«Ecologie-intfusicve planning in hel stadslandschap» \.

[7TJ Naast esthetische en ecologische kwaliteit is ook de gebruikswaarde van het
DG factor gebruikswaarde openbaar groen een zeer belangrijk kwaliteitsbepalend aspect. In de meeste
stedelijke gebieden moeten relatief veel mensen kunnen genieten van naar
verhouding weinig openbaar groen.

Park Sansbeek

Recreatieve betekenis van het groen
Groen in de directe woonomgeving wordt intensief gebruikt; het is vooral
recreatief van belang. De voornaamste activiteiten waarvoor het gebruikt
wordi zijn wandelen, spelen, de hond uitlaten, zonnen, zitten en «ernaar
kijken».
Uil onderzoek blijkt dat er grote behoefte is aan openbaar groen; groen staat
bovenaan hel wensenlijstje van bewoners. Er is zowel behoefte aan groen in
de nabijheid van de woonomgeving (zoals plantsoenen en parken) als aan
bossen en natuur- en recreatiegebieden van groter formaat die zich eventueel
op enige afstand bevinden.
Bos-, natuur- en recreatiegebieden vlakbij de stad (tot 1 5 kilometer)
vervullen een belangrijke functie voor bijvoorbeeld recreatie en educatie, maar
worden minder vaak bezocht dan het groen in de stad.
De recreatieve functie van het groen stelt hoge eisen aan situering en omvang,
en aan bereikbaarheid en toegankelijkheid. Met name bereikbaarheid is van
belang voor de gebruikswaarde: een slechte bereikbaarheid blijkt vaak hel
motief om geen gebruik te maken van parken, bossen en dergelijke. Daarnaast
is sociale veiligheid een factor om rekening mee te houden bij met name
inriebting en beheer.

Multifunctionaliteit
De gebruikswaarde van hel openbaar groen wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de mate van multifunctionaliteit. Openbaar-groenelementen
hebben een hogere gebruikswaarde als ze voor verschillende doeleinden
kunnen worden gebruikt. Dat multifunctionele karakter is vooral van helang
omdat het wenselijk is dat de schaarse groene ruimte zo efficiënt mogelijk
wordt benut.

3.4

Samen vattend. d ekwaliteitseisen

voor

het

groen

In de praktijk betekent multifunctionaliteit dat verschillende vormen van
recreatie met elkaar kunnen worden gecombineerd (bijvoorbeeld wandelen
over een golfterrein). Ook kan recreatie worden gecombineerd met natuur
(bijvoorbeeld fietsen in een natuurgebied) of voedselproduktie (zoals in volkstuinen).

Flexibiliteit
Tot slot is het wenselijk dat het openbaar groenflexibelK, dat wil zeggen dat
de inrichting kan worden aangepast aan veranderende maatschappelijke
wensen. Er kan bijvoorbeeld behoefte beslaan om openbaar groen opnieuw in
te richten wanneer de bevolkingssamenstelling verandert in een nabijgelegen
wijk of als de vrijetijdsbesteding van burgers verandert (zoals in hel verleden
het joggen door de natuur is toegenomen en voor veel mensen de plaats heeft
ingenomen van wandelen).

Drie criteria zonden centraal moeten staan bij het situeren, inrichten en
Samenvattend:
de kwaliteitseisen voor het groen

E s t h e t i s c h e k w a l i t e i t (wijkparfeTransvaal D«n H a a g ) .

beheren van groen: esthetische kwaliteit. ecologische kwaliteit en gebruikswaarde.

In de eerste plaats moet groen goed ingepast worden in de omgeving, het
moet goed worden vormgegeven en geordend en het moer een verzorgde
indruk maken.
In de tweede plaats dient hel groen aan ecologische kwaliteitscriteria te
voldoen op het gebied van variatie, samenhang en milieukwaliteit. Bij de
ruimtelijke planning is het wenselijk, stedelijke groenstructuren aan te doen
sluiten bij de Ecologische Hoofdstructuur. We onderscheiden drie soorten
planten en dieren die in sterkere of minder sterke mate afhankelijk zijn van
de stadsomgeving: obligate stadssoonen, facultatieve stadspoorten en stadsvlieders; in het volgende hoofdstuk zullen we laten zien hoe dit onderscheid
een leidraad kan zijn bij de ruimtelijke planning.
Ten derde gelden criteria op hel gebied van de gebruikswaarde: het verdient
aanbeveling om ie streven naar multifunctioneel, flexibel groen, dat voorziet
in de belangrijke behoelte aan recreatieve voorzieningen.

Ecologische k w a l i t e i t

(Arnhem).

G e b r u i k s w a a r d e {Park S c h o t h o r s t A m e r s f o o r t )
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twee strategieën
De eerste strategie die hier aan de orde komt, is hel streven naar ontwikkeling
van robuuste groenstructuren en naar groene dooraderüuj in de wijkeu. De tweede

strategie is gericht op het vergroten van de natuurwaarden in het stedelijke
gebied op basis van de zogenoemde drie-zone-aanpak. Met die drie-zoneaanpak, die voortbouwt op het onderscheid in plante- en diersoorten dat we
in paragraaf 3.2 maakten, presenteren we een kader voor de planning van
natuur in de stad.
Deze strategieën zouden in de praktijk gecombineerd moeten worden
gebruikt. Dat wil zeggen dat in robuuste groenstructuren en de groene dooradering bij voorkeur ook de natuurwaarde vergroot zou moeten worden
door toepassing van de drie-zone-aanpak.

Strategie op het niveau van de stad: robuuste groenstructuren
Robuuste groenstructuren We stellen voor de ruimtelijke planning op lokaal niveau te richten op het tot
en groene clooradering

stand brengen van robuuste groenstructuren.

Om te beginnen maken we duidelijk wat we precies onder die term
verstaan. Een groenstructuur is een bundeling van openbaar-groenelememen in
een ruimtelijk samenhangende structuur op het niveau van cie stad als geheel.
Om ook het begrip structuur te preciseren: dat verwijst hier naar een situatie
waarin bebouwde en groene zones duidelijk ten opzichte van elkaar zijn
geordend en waarin de openbaar-groenelementen onderling samenhang
en ordening vertonen. De term robuust ten slotte gebruiken we in dit verband

4.1

Patroon van parken en bossen in Rotterdam,
huidige

Robuuste

groenstructuren

en groene

dooradering

om aan te geven dat het openbaar groen groot genoeg moet zijn om duurzaam
in stand gehouden te kunnen worden. Bovendien moet het legen een stootje
kunnen, hei moet meerdere functies kunnen vervullen, natuurwaarden
kunnen vertegenwoordigen en een duidelijk herkenbare, betekenisvolle piek
kunnen verwerven in het stadslandschap.
Het doel van de strategie die we voorstellen, is niet om de stad «tegen te
houden», maar om de verstedelijking te sturen en tegelijk voldoende groene
kwaliteit tot stand ie brengen. De robuuste groenstructuur zou een duidelijke
functie moeten hebben in de geleding en zonering van hel stedelijk gebied.

Patroon vafl parken en boeien in Fiotte'dan In öe
toekernst een voorbeeld van robuuste groenstructuur.

Hoe kan de robuuste groenstructuur lol siand worden gebracht? In de fase van
de ruimtelijke planvorming vormt de zogenoemde casco-benadering een goed
hulpmiddel. Deze benaderingswijze gaal uil van het volgende principe:
functies die niet goed te verenigen zijn worden gescheiden, functies die
elkaar wel goed verdragen worden gebundeld. Zo zouden groene functies of
groene elementen (parken, bossen, recreatieterreinen, enzovoort) zoveel
mogelijk gebundeld moeten worden in een robuuste groenstructuur. Op die
wijze kan een ruimtelijk stabiel geheel ontstaan dat zich, ondanks
veranderingen in hel stedelijk gebied, duurzaam kan ontwikkelen.
Bijzondere aandacht bij het creëren van een dergelijke robuuste groenstructuur moet uitgaan naar de situering en inrichting. Op beide aspecten gaan
we hierna achtereenvolgens in.

Wensen ten aanzien van de situering
In de eerste plaats moet de situering van een groenstructuur zodanig zijn dal
deze duurzaam kan voortbestaan en een bijdrage kan leveren aan de identiteit
van het stedelijke gebied.
Om de gewenste duurzaamheid mogL-W'jk te maken, moet de situering van het
groen zoveel mogelijk worden afgestemd op de natuurlijke watersystemen.
Bovendien wordt de duurzaamheid bevorderd wanneeT de robuuste groenstructuur een sterke ruimtelijke samenhang vertoont. Deze samenhang is
van belang met het oog op de gebruikswaarde van het groen (bijvoorbeeld om
routegebonden recreatie mogelijk te maken}. Bovendien is die samenhang een
voorwaarde voor de omwikkeling van een optimale variatie in levensgemeenschappen.
Om de identiteit van hel stedelijk gebied te versterken, zijn er verschillende
methoden denkbaar. Er kan bijvoorbeeld rekening mee gehouden worden
bij het bepalen van de ligging van het groen: die kan gekoppeld worden
aan specifieke en herkenbare landschappelijke kenmerken. Groen kan
bijvoorbeeld de hoge en droge, of de lage en natte plekken in het stadslandschap markeren.
Bij de situering van de groenstructuur is het belangrijk, de grens tussen stad en
land niet als een harde scheidslijn te hanteren. Immers, er bestaat altijd een
continuïteit in het onderliggende landschapspatroon, en die zou moeten
worden vertaald in een continue groenstructuur in de siad en het omliggende
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S t e d e l i j k e g r o e n s t r u c t u u r g e b a s e e r d op het o n d e r l i g g e n d l a n d s c h a p s p a t r o o n .

land. In die zin kan de robuuste groenstructuur in de stad een voortzetting
vormen van de Groene Hoofdstructuur in het landelijk gebied.
Het openbaar groen krijgt daardoor meer betekenis (qua gebruik en natuurwaarde) omdat stad-land-verbindingen tot stand komen (zie ook het themarapport «De Groene Hoofdstructuur in het stadslandschap»).

Wensen ten aanzien van de inrichting en het beheer
Net als bij de situering gelden ook bij de inrichting en het beheer van de groenstructuur duurzaamheid en identiteit als leidraad. Dat betekent dat de natuurlijke
ondergrond van het gebied medebepalend moet zijn voor de inrichting en het
beheer van het groen. Een voorbeeld: op vochtige plaatsen in het stedelijk
gebied zouden vochtminnende soorten aangeplant of door gericht beheer
bevorderd kunnen worden.
De criteria duurzaamheid en identiteit kunnen ook op andere manieren
naar voren komen. Bijvoorbeeld door groen te realiseren dat een meervoudige
gebruikswaarde heeft, hetgeen de duurzaamheid bevordert. Openbaar groen
met een herkenbare opbouw en vormgeving kan de identiteit van een plek
versterken.
Ten slotte zou bij de inrichting en het beheer rekening gehouden moeten
worden met het toenemende belang van natuurwaarden. We vermeldden al
eerder dat de maatschappelijke betekenis van groen verandert: er wordt steeds
meer belang gehecht aan het vergroten van natuurwaarden van het groen.
Ook in stedelijke gebieden kunnen die waarden bevorderd worden, wanneer
daar bij inrichting en beheer van de robuuste groenstructuur rekening mee
gehouden wordt (zie ook paragraaf 4.2 over de drie-zone-aanpak).
Overigens kunnen ook het privé-groen en zelfs de bebouwing (als onderdeel
van de biotoop van uilen en muurplanten) een bijdrage leveren aan het
vergroten van de natuurwaarden in de stad.
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Robuusle groenstructuren: leidraad bij veranderingen

In welke gevallen kunnen robuuste groenstructuren worden ontwikkeld?
Dat zal vooral het geval zijn als er functieveranderingen optreden In hei
stedelijke gebied: als er nieuwe woningbouwlocaties gecreëerd worden of
stadsvernieuwingsprojecten aan de orde zijn. Alleen in dat kader kan immers
invloed worden uitgeoelend op de situering en de omvang van het groen.
In bestaande stedelijke gebieden zal het niet of nauwelijks mogelijk zijn,
de situering of omvang van groenstructuren (e veranderen. Wel liggen er
mogelijkheden bij inrichting en het beheer van hel bestaande groen. Door
inrichting en hcheer aan te passen is de kwaliteit van het groen - met het oog
op duurzaamheid en identiteit — te verbeteren.

Strategie op het niveau van de wijk: groene dooradering

Op het niveau van de stad stelden we hierboven de ontwikkeling voor
van robuuste groenstructuren. Op het niveau van de verschillende wijken
presenteren we aanvullend hierop de "groene dooradering» van de bebouwde
gebieden. Daaronder verstaan we een gerichte verspreiding en gevarieerde
ontwikkeling van groenvoorzieningen in stadswijken. Groene dooradering
draagt ertoe bij, de kwaliteit van de directe woonomgeving te verbeteren.

Groene dooradering in de wconwijk Zevenkamp
(Rotterdam]

Ook bij het situeren en inrichten van de groene dooradering gelden de
kwaliteitscriteria die we al bij robuuste groenstructuren noemden: duurzaamheid en identiteit. Wat de duurzaamheid betreft: om die zoveel mogelijk te
garanderen is het raadzaam de ligging van het groen te koppelen aan stedelijke
elementen die op termijn relatief stabiel zijn. We denken dan met name aan
het stelsel van wegen en waterlopen dat in het stedelijk gebied ligt.
In vergelijking met de robuuste groenstructuur hoeven de eisen aan de
duurzaamheid echter wal minder hoog te zijn: steden veranderen immers
door de jaren heen voortdurend; opbouw en inrichting van het stedelijk
gebied worden aangepast aan veranderende eisen. Het is verstandig om bij de
ontwikkeling van de groene dooradering deze flexibiliteit in de omgeving niet
onmogelijk te maken maar er juist op in te spelen. Dal betekent dat bij een
wijzigende inrichting van het stedelijke gebied ook de groene dooradering
moet kunnen veranderen wat betreft situering en inrichting.
In welke gevallen is hei mogelijk om in een stadsomgeving groene dooradering te ontwikkelen? Net als bij robuuste groenstructuren liggen er ook
hier vooral mogelijkheden wanneer functieveranderingen in het stadslandschap aan de orde zijn. Een voorbeeld daarvan zijn sladsvernieuwingsprojecten waar, na de sloop van de oorspronkelijke bebouwing, mogelijkheden
ontstaan voor een nieuwe inrichting en gedeeltelijke herbestemming van de
omgeving. Het is van belang dergelijke situaties te benutten om dit type groenvoorzieningen te realiseren.
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De strategie die we hiervoor beschreven hebhen, kan niei los gezien worden
Natuur in de stad: van de tweede strategie: het vergroten van de natuurwaarden in het stedelijke
de drie-zone-aanpak gebied. Bij hel creëren van «robuuste groenstructuren» en «groene

dooraderingen» is het namelijk van belang ook de natuurwaarden ie
bevorderen.
Daarmee bedoelen we overigens niet dat in het openbaar groen in de stad de
natuurwaarde altijd voorop moei slaan. Ook het «cultuurlijke» groen is voor
mensen, wat betreft gebruik en beleving, van groot belang. Er zou echter naatgestreefd kunnen worden om in het stedelijke gebied een zinvolle afwisseling
tussen cultuurlijk en natuurlijk groen aan te brengen.

De d r i e - z o n e - m d e l i n g van de s i a d s n a t u u r ( k e r n m a n t e l - , en o v e r g a n g s z o n e ] in één o o g o p s l a g

In deze paragraaf maken we duidelijk hoe natuur in de stad kan worden
ontwikkeld. We laten zien welke aanpak leidt tot de wenselijke ecologische
kwaliteit. Hoe moei hel groen worden gesitueerd en ingericht? Hoe kunnen
ecologische mogelijkheden worden benul en kenmerkende levensgemeenschappen de kans krijgen zich duurzaam te ontwikkelen?
De natuur-in-de-stad-aanpak heeft tot doel, de eigen kenmerken van de
stad uil te buiten: hogere temperaturen, de variatie in de bodem, de stevigheid,
de dynamiek enzovoort. Dit leidt tot typische stadsnatuur. In deze benadering
heefl de mens een vanzelfsprekende rol. Hij is onderdeel van hel stadssysteem
en op hei gebied van inrichting en beheer verantwoordelijk voor de condities
voor de natuur. Voorop staat dat stadsnatuur vooral ook gebruiksnauiur
is, mei andere woorden: hei heeft een functie voor mensen (zoals natuurbeleving, wandelen en spelen in de natuur, enzovoort). Natuur in de siad
weerspiegelt bij uitstek de heersende natuuropvattingen in de samenleving.

(Zwolle).

Om met de naluur-in-de-stad-benadering de karakteristieke eigenschappen
van het stedelijk gebied ie kunnen benutten, stellen we hier de zogenoemde
drie-zone-aanpak voor. Het uitgangspunt voor deze aanpak vormen de drie
groepen van plante- en diersoorten die we in paragraaf 3.2. onderscheidden:
de obligate stadssoorten, de facultatieve stadssoorten en de stadsvlieders.
Op basis van het voorkomen van deze drie soorten groepen kunnen we de
stad in drie zones verdelen, die geleidelijk in elkaar overgaan. Het betreft de
kernzone, de mantelzone en de ovirganyszom. We leggen eerst uit wat deze zones
inhouden en gaan daarna in op de manier waarop ze als richtsnoer kunnen
dienen bij ecologisch verantwoorde planning.

i.

De kernzone

In de kernzone wordt de leefomgeving voor plant en dier vrijwel volledig
door de mens bepaald. Er heerst een eigen (micro)klimaat, het watersysteem
is meesta! kunstmatig en de oorspronkelijke natuurlijke ondergrond is vaak
verdwenen.
In deze gebieden is meestal weinig groen aanwezig. Het groen dat er is,
bestaat vooral uit privé-tuinen, perkjes en straatbomen. Alleen obligate stadssoorten (zie paragraaf 3.2) en enkele weinig kritische facultatieve soorten
kunnen zich hier handhaven.
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Wat w i l «de m a r k t » ?

Van de kernzone zijn stadskernen typische voorbeelden. Maar ook stadsdelen
die meer aan de stadsrand liggen, kunnen de genoemde kenmerken vertonen
(bijvoorbeeld dichtbebouwde woonwijken en industriegebieden).

2. De mantelzone
In de mantelzone is de natuurlijke leefomgeving voor plant en dier nog
grotendeels intact (vaak met uitzondering van de bodemopbouw). Door de
menselijke activiteiten zijn echter de levensgemeenschappen van planten en
dieren die er oorspronkelijk voorkwamen, vrijwel verdwenen.
In het algemeen is er vrij veel groen aanwezig, zowel openbaar groen
als groen met een privé-karakter. Van deze zone profiteren vooral veel
facultatieve stadssoorten; rond de bebouwing zullen ook obligate soorten
voorkomen. Voorbeelden van dit soort zones zijn: kleine(re) kernen, wijken
met lage bebouwingsdichtheid, villawijken, volkstuinen enzovoort.

3. De overgangszone
In de overgangszone is de leefomgeving voor plant en dier, inclusief de
oorspronkelijke bodem, meestal intact. Er komt slechts verspreide bebouwing
voor.
De levensgemeenschappen die er worden aangetroffen, staan onder sterke
invloed van de activiteiten van de mens. Het zijn zogenaamde «vervangingsgemeenschappen» van de oorspronkelijk voorkomende planten- en dierenwereld. In deze zone komen stadsvlieders, maar ook facultatieve en obligate
stadssoorten voor. Deze overgangszone, die erg soortenrijk kan zijn, vormt het
grensgebied en de contactzone tussen de stad en het omringende landschap.

Wat is het belang van de drie zones?
De drie hierboven onderscheiden zones lenen zich goed als ordeningskader
voor bestemming, inrichting en beheer van de natuur in de stad.
Het globale uitgangspunt hierbij kan een verdeling in zones zijn die verloopt
van «natuurlijk» in het landelijke gebied tot «cultuurlijk» in de kernzone.
In de kernzone zou de meest «cultuurlijke natuur» tot stand gebracht kunnen
worden, terwijl de overgangszone mogelijkheden biedt voor een meer
«natuurlijke natuur» (overigens is de term «natuurlijk» in vergelijking met de
natuur in het omliggende landschap een relatief begrip.)

njjl
De drie zones en ecologische kwaliteit
Wat wil «de markt»? Het bijzondere karakter van elk van de zones bepaalt mede welke mogelijkheden er zijn voor het ontstaan van ecologische kwaliteit. Bij de situering en
inrichting van het groen dient de overheid dus rekening te houden met de
specifieke eigenschappen van de zones. Centraal staan daarbij de ecologische
kwaliteitsaspecten die al eerder aan de orde kwamen: variatie en samenhang
(zie ook paragraaf 3.2). We gaan hier nader op in.
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Wat w i l . d e markt»?

De relatie lussen stadsgroen en landschap

MfittÉFSWÏJN (Arnhem): overgang van natuur ^ de stad

afi optie voor de toekomst (Voorbeeldplan

naar hFt buitengebied.

mmerloo-plas (Arnhem): natuur in de stari.

Immerlrjo Arnhetir)

Bij het streven naar variatie aan levensgemeenschappen en soorten is het
van belang in te spelen op de kenmerken van de onderscheiden zones; niet
elke vorm van natuur kan op elke plaats gerealiseerd worden. Door bij het
ontwikkelen en beheren van groen rekening te houden met het karakter van
een bepaalde zone, wordt bovendien de identiteit van de verschillende delen
van het stedelijk gebied versterkt.
Op basis van de drie-zone-aanpak kan ook de ruimtelijke samenhang in de
stadsnatuur worden versterkt. Uitgangspunt daarbij is dat de grootste samenhang beslaat lussen twee aan elkaar grenzende zones (dns tussen de kernzone en de mantelzone, en tussen de mamelzone en de overgangszone).
Hei creëren van ruimtelijke samenhang tussen de kernzone en de overgangszone is lang niet altijd zinvol en succesvol. Dat komt doordat er grote
ecologische verschillen tussen deze zones bestaan.
Mei name in de overgangszone kunnen succesvolle verbindingen tussen
de natuur in de stad en in het ommeland (bijvoorbeeld in de Ecologische
Hoofdstructuur) tot stand worden gebracht. Verder bestaat in de overgangszone (en in mindere mate in de mantelzonc) de mogelijkheid om de samenhang van het groen met de natuurlijke ondergrond te versterken. In deze zone
is de ondergrond namelijk vaak het minst verstoord. Daardoor wordt de kans
op gezond en duurzaam openbaar groen vergroot (zie ook paragraaf 3.2).
Natuur in de stad als ontwerpopgave
Hei blijkt dat burgers niet altijd tevreden zijn met de uiteindelijke
verschijningsvorm van natuur in de stad. Waarschijnlijk houdt dat verband
met het feit dat er bij de inrichting van natuurlijk groen meestal weinig
aandacht wordt besteed aan de vormgeving en ordening van het groen.
Mensen blijken moeite te hebben met het samengaan van twee tegenovergestelde fenomenen, stad en natuur, als het lijkt alsot ze samengaan op een
ongecontroleerde manier.

4.4

S a m e n v a t t e n d : de a a n p a k v a n h e t o p e n b a a r

groen

Dit betekent dat het ontwikkelen van natuur in de stad vooral een ontwerpopgave inhoudt. Daarbij moet, meer dan tot nu toe het geval is, aandacht
wordt besteed aan de esthetische kwaliteit van de natuurlijke groenelementen
(zie ook paragraaf 3.1).

Samenvattend: de aanpak
van het openbaar groen

Met ons pleidooi voor een nieuwe benadering van het openbaar groen
doen we vooral een beroep op de lokale overheid: die kan deze benadering
toepassen bij beleid en ruimtelijke planning. In de eerste plaats zou er naar
gestreefd moeten worden «robuuste groenstructuren» en «groene dooraderingen» te realiseren. Daarnaast zou bij de situering en inrichting van het
openbaar groen rekening gehouden moeten worden met de ecologische
kwaliteitsaspecten die we paragraaf 3.2 al noemden: variatie, samenhang en
milieukwaliteit. Het gaat erom, de specifieke kenmerken van de stad uit te
buiten: hogere temperaturen, de variatie in bodemsamenstelling, de stenigheid, de dynamiek, enzovoort. Als het groenbeleid daarop inspeelt, kan dat
leiden tot ecosystemen die bij de stad horen, met andere woorden: tot typische
stadsnatuur.
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In het vorige hoofdstuk hebben we twee ruimtelijke strategieën geschetst.
Hoe zijn deze oplossingen voor de problematiek rond openbaar groen in de
toekomst te realiseren? We willen verkennen of dat mogelijk is door de volgende
instrumenten toe te passen:
1.

ruimtelijke ordening en planvorming;

2.

sectorinstrumentariiim;

3.

kennisontwikkeling en -verspreiding;

4.

wet- en regelgeving.

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van deze instrumenten.

. . . . . . . . . .Va

•

Ruimtelijke ordening en
planvorming

Op het bestuurlijke en organisatorische gebied van de ruimtelijke planning
zijn voor ons doel met name bestemmingsplannen en groenstructuurplannen van
belang. Bestemmingsplannen zijn belangrijk omdat ze een bindende
werking hebben zowel voor de overheid als voor de burger. Een functie in
een bestemmingsplan vastleggen betekent dat het belang ervan bij
ruimtelijke veranderingsprocessen expliciet aan de orde moet worden
gesteld. Groen-structuurplannen zijn van betekenis omdat daarmee wensen
op het gebied van het groen expliciet kenbaar worden gemaakt.

Bestemmingsplan
Het verdien! aanbeveling om robuuste groenstructuren die in bestaande
stedelijke gebieden aanwezig zijn, als zodanig te markeren en in bestemmingsplannen als functie vast te leggen. Het betekent dat er in dat geval bouw-,
gebruiks- en flexibiliteitsbepalingen geformuleerd kunnen worden voor de
functie «groenstructuur».
fn bestuurlijke besluitvorming rond verstedelijking zal er vervolgens voor
gezorgd moeten worden, dat de functie «groenstructuur» wordt beschermd
en dat de bestaande groenstructuur kan functioneren in de nieuwe stedelijke
context.
Vooral in het kader van het compacte-stadbeleid is het noodzakelijk de
aanwezige groenstructuren te benoemen, vast te leggen en te beschermen:
er moet voorkomen worden, dat een compacte stad een groenarme stad is.
Binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan zou het rijk kunnen
helpen methodieken te ontwikkelen om groene functies in het stadslandschap
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Sector instru mentarium

beter juridisch te verankeren. Er kan bijvoorbeeld worden bezien of het haalbaar is om groenstructuren als aparte bestemmingscategorie op te nemen.
Bij het plannen van nieuwe woningbouwlocaties dient gestreefd te worden
naar integrale planvorming waarin robuuste groenstructuren hun eigen plaats
hebben. Het is van belang dat de ontwikkeling van die groenstructuur wordt
gebaseerd op een gedegen landschapsanalyse.

Groenstructuurplan en landschapsbeleidsplan

Een sectoraal groenstructuurplan is in de praktijk een goed hulpmiddel
gebleken bij het gemeentelijk groenbeleid.
Het groenstructuurplan is bedoeld om expliciet wensen op het gebied van
groen en groenstructuur te kunnen formuleren, zodat die kunnen worden
ingebracht in integrale planvormingsprocessen (bijvoorbeeld in het kader
van de ruimtelijke ordening). Bovendien vormt het groenstructuurplan een
instrument om specifiek gemeentelijk groenbeleid aan te sturen.
Het rijk zal onderzoeken of de behoefte en mogelijkheden bestaan de
subsidievoorwaarden voor landschapsbeleidsplannen te verbreden, zodat
daarvoor ook groenstructuurplanning in het stedelijk gebied in aanmerking
kan komen.
Een groenstructuurplan hoeft niet alleen een zaak van de gemeente te zijn:
het kan ook op een bovenlokaal niveau worden ontwikkeld. Deze manier
van werken verdient vanuit de stadslandschapsbenadering zelfs de voorkeur,
omdat de planning op die wijze niet alleen tot het gemeentelijk gebied beperkt
blijft: er kan samenhang worden aangebracht tussen de groenstructuur in de
stad en in het ommeland (zie ook het Hoofdrapport Visie Stadslandschappen).
Op basis van een intergemeentelijk groenstructuurplan kunnen dan bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt tussen gemeenten en eventuele andere
betrokkenen over de uitvoering van het beleid.

[5j] Ook vanuit de sectoren kan invulling gegeven worden aan de nieuwe aanpak
Sectorinstrumentarium van het openbaar groenbeleid. Om nieuwe ruimtelijke strategieën op het
gebied van het openbaar groen te bevorderen, kunnen in de toekomst wellicht
de volgende instrumenten worden ingezet. We benadrukken het voorlopige
karakter van het hier geleverde overzicht van instrumenten: het rijk wil in het
discussietraject de behoefte en de mogelijkheden nader onderzoeken.

Het project «Natuur in de stad»

Als uitvloeisel van het Natuurbeleidsplan is in de periode 1991-1994
het project «Natuur in de stad» uitgevoerd. Een tweede fase van het project
(1995-1998) zou mogelijk kunnen worden opgezet in het verlengde van de
Visie Stadslandschappen.
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We noemen vier mogelijkheden om het project voort te zetten:
1. Gemeentelijke Natuurprijs
Voor een nieuwe periode van drie opeenvolgende jaren zou de Gemeentelijke
Natuurprijs kunnen worden uitgeschreven. Deze prijsvraag is al eerder
georganiseerd in de periode 1992 t/m 1994.
2. Voorbeeldstudies
Er kunnen enkele voorbeeldstudies worden uitgevoerd waarmee kan worden
getoond op welke wijze de in paragraaf 4.2 beschreven drie-zone-aanpak in de
praktijk is uitgewerkt of kan worden uitgewerkt. Deze kennis kan verspreid
worden.
3. Monitoring
Er zou een systematiek kunnen worden ontwikkeld en uitgedragen waarmee de resultaten op lokale schaal van het project Natuur in de stad kunnen
worden gevolgd. Op basis van deze monitoringsystematiek zou het rijk in
samenwerking met gemeenten en anderen, landelijke verkenningen kunnen
laten uitvoeren (bijvoorbeeld naar de toestand van de natuur in steden).
De gegevens die zo beschikbaar komen, kunnen een ondersteuning vormen
van het lokale beleid.
4. Kennisontwikkeling en -verspreiding
Er is ook een rol weggelegd voor onderzoek en kennisontwikkeling: die
kunnen erop worden gericht, de ecologische kennis in de uitvoeringspraktijk
te verbreden, en de toepasbaarheid ervan te vergroten. Met name de functie
van water in bestaande en nieuw te ontwikkelen stedelijke gebieden vraagt de
komende jaren wat dit betreft extra aandacht.
Tijdens de eerste fase van het project Natuur in de stad is al veel kennis
opgedaan. Die zou nu vertaald kunnen worden naar het (cursorisch) onderwijs. De groenvoorzieningsector zou hieraan een bijdrage kunnen leveren
door toe te zien op de kwaliteit.
Ook de burger zou goed geïnformeerd moeten worden over de stand van
zaken op het gebied van natuur in de stad. De betrokkenheid van burgers is
voor het welslagen van het nieuwe beleid immers van cruciale betekenis.

Randstadgroenstructuur
De Randstadgroenstructuur, die de komende jaren conform het vigerende
beleid zal worden aangelegd, levert een essentiële bijdrage aan het realiseren
van robuuste groenstructuren in het stadslandschap van de Randstad.
Bij de ontwikkeling van de Randstadgroenstructuur zal veel aandacht
moeten worden besteed aan de relatie van de projecten in het buitengebied
met de groenstructuren binnen de steden.
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Kennisontwikkeling en -verspreiding

Bosaanleg bij stedelijke knooppunten

Binnen de mogelijkheden van bosaanlegsubsidies kunnen wellicht in de
toekomst in enkele stadsgewesten samenwerkingsprojecten worden opgezet
van rijk, gemeente(n) en mogelijke andere partners (de zogenaamde PPSconstructie, Publiek-Private Samenwerking). Het doel is in dat geval bossen te
realiseren die aansluiten op stedelijke groenstructuren.
Bovendien kan worden verkend welke rol het landinrichtingsinstrumentarium kan vervullen bij bosaanleg in stadslandschappen.

|5j| Om de beschreven aanpak van het openbaar groen te bevorderen, zal de
Kennisontwikkeling en -verspreiding komende jaren onderzoek uitgevoerd moeten worden. Het rijk zal de
behoeften en de mogelijkheden op dat punt nader verkennen. Bovendien zal
aandacht moeten worden besteed aan het verspreiden van de resultaten van
dat onderzoek. Het onderzoek zou onder andere betrekking kunnen hebben
op de volgende onderwerpen.

Betekenis van groen voor de ruimtelijke kwaliteit

Er kan nader onderzoek worden uitgevoerd naar de bijdrage die het openbaar
groen levert aan de kwaliteit van de openbare buitenruimte. De kennis op dit
terrein kan worden geoperationaliseerd: wat betekenen de uitkomsten van het
onderzoek voor het praktijk? Deze informatie kan worden vastgelegd in een
handboek, dat «streefbeelden» schetst en de gewenste kwaliteiten van het
groen beschrijft.
Het samenstellen van een streefbeeldenverhaal en het daarvoor benodigde
onderzoek zou deel uit kunnen maken van de onderzoeksprogrammering op
het gebied van stedelijk groen.
In eerste instantie kan deze streefbeeldenaanpak gebruikt worden bij het
opstellen van groenstructuurplannen.
Een andere toepassingsmogelijkheid kan liggen binnen het project «Kwaliteit
op locatie» van het ministerie van VROM. Dit project is erop gericht kennis van
ruimtelijke kwaliteit over te dragen op de planontwikkelaars van de VINEXlocaties. Via het thema natuur in de stad, dat daarbij aan de orde komt, zou de
streefbeeldenaanpak kunnen worden ingebracht.

Kwaliteit en kwantiteit van het groenaanbod

Er zou een onderzoeks- of verkenningsreeks kunnen worden opgestart met als
doel meer inzicht te verkrijgen in onder andere:
de kwaliteit en kwantiteit van het groenaanbod in Nederland

Ten behoeve van het beleid zijn meer gegevens nodig over de omvang
van het openbaar groen, de veranderingen die daarin optreden en
de kwaliteitsbepalende aspecten van het groen. In dit kader voert het
IKC-Natuurbeheer al een kengetallenproject uit, waarin wordt gezocht
naar een hanteerbare methode om gegevens over openbaar groen te
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O p e n b a a r groen: niet alleen een zaak van de

overheid

verzamelen en vast te leggen. Ook voert het IKC een project uit waarin
wordt gezocht naar een methode om de waarde van het openbaar groen
zo veel mogelijk in economische termen te benoemen.
de relatie tussen kwaliteit en kwantiteit

Er is meer inzicht nodig in de uitwisselbaarheid van kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten van het groen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de
vraag of met minder groen kan worden volstaan als dat groen maar van
hoge kwaliteit is.

Gebruikswaarde
Zowel op lokale als op landelijke schaal is er behoefte aan meer inzicht in de
groenwensen van de burger. Om dit inzicht te vergroten kan een verkenning
worden uitgevoerd die is gericht op het ontwikkelen en (doen) toepassen
van een uniforme systematiek om de gebruikswaarde van openbaar groen
te bepalen. Aan dit onderzoek kunnen bestaande technieken mogelijk een
bijdrage leveren. Het resultaat kan een draaiboek zijn dat door gemeenten
wordt gehanteerd. In dit project kunnen rijk en gemeenten nauw
samenwerken.

Koppeling GIS-systemen stad en land
Een belangrijke voorwaarde om een regionale of interstedelijke aanpak van
groenstructuur te bevorderen is de mogelijkheid om geografische informatiesystemen (GIS) te koppelen, die gericht zijn op het gebruik in stedelijke of
in landelijke gebieden. Er zou een studie kunnen worden uitgevoerd naar
de koppelingsmogelijkheden van bestaande GIS-systemen. Het rijk zou
dit onderzoek, in samenwerking met andere overheden en marktpartijen,
kunnen laten uitvoeren als onderdeel van het onderzoeksprogramma Stedelijk
Groen.

Wet- en regelgeving

De laatste categorie instrumenten die we hier behandelen is wet- en regelgeving. Indien daaraan behoefte bestaat, kan het rijk de effectiviteit van
de bestaande wet- en regelgeving toetsen op het gebied van behoud en
ontwikkejing van groenstructuren in bestaand en nieuw stedelijk gebied.
Het rijk kan in samenwerking met de gemeenten ervaringen op dit gebied
bundelen in een brochure.
Het gaat in dit geval om de volgende wetten: Natuurbeschermingswet,
Natuurschoonwet, Monumentenwet, Boswet, Wet Beschermde Stads- en
Dorpsgezichten, en de Wet Ruimtelijke Ordening.

[ij[j Het overzicht dat we hier geschetst hebben is te beschouwen als een mogelijke
Openbaar groen: niet alleen handreiking van de rijksoverheid aan lokale overheden. Het thema «openbaar
een zaak van de overheid groen in het stadslandschap» is in eerste instantie een aangelegenheid van
gemeenten en gewesten; het rijk kan daarbij ondersteuning aanbieden.

5.6

Discussiepunten

Bij de uitvoering van het groenbeleid speelt overigens ook het bedrijfsleven een rol. Bij beheer en inrichting van het groen heeft het adviserende
en uitvoerende taken. Inzet van vakdeskundigheid is in dat kader van groot
belang.
Vanzelfsprekend is ook de burger, als gebruiker, een belangrijke betrokkene
bij het behoud en de ontwikkeling van het openbaar groen. Zonder de
betrokkenheid, acceptatie en waardering van burgers is de groene kwaliteit
van het stadslandschap slechts moeizaam te verbeteren en op termijn allerminst duurzaam. Door burgers te motiveren en te mobiliseren kan het draagvlak voor het groenbeleid worden verbreed en de participatie van burgers bij
het succesvol uitvoeren ervan worden vergroot.

|5jj| Onderwerpen op het gebied van de problematiek zijn:
Discussiepunten de betekenis en de mogelijkheden van hoogwaardig openbaar groen in
de compacte stad;
de ervaringen met projecten en experimenten op het gebied van natuur
in de stad.
Onderwerpen op het gebied van de strategie zijn:
de ontwikkeling, instandhouding en bescherming van robuuste groenstructuren en van een groene «dooradering» en de mogelijkheden deze te
verbeteren;
de mogelijkheden om natuurwaarden in stedelijke gebieden te vergroten
als methode waarlangs met name lagere overheden de kwaliteit van het
openbaar groen kunnen verbeteren;
de mogelijkheden om bestaande wetgeving te optimaliseren om de twee
bovengenoemde onderwerpen te vergemakkelijken;
het verbeteren van het inzicht in de betekenis (waaronder bijvoorbeeld
gebruiks- en belevingswaarde) van openbaar groen voor de burger en de
consequenties daarvan in het groenbeleid;
de mogelijke betekenis van een regionaal groenstructuurplan en de
behoefte daaraan.
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Berkhof/CAD Stedelijk Groen-Wageningen; 1990.
10.

Van groenstructuurplan tot groenbeleid; analyse van expliciet geformuleerd
groenbeleid in 18 gemeenten.

Meeus, Borst, Kuipers/De Dorschkamp; 1989.
11.

Groenstructuur op de helling over de grens door de tijd.

12.

Regionale groenstructuur Haaglanden; eindrapport van de Vinex-werkgroep Regionale

Meeus en Wijermans/ Voorbeeldplan Vierde Nota; 1992.
groenstructuur.

Stadsgewest Haaglanden; 1993.
13.

Geïntegreerd gemeentelijk groenbeleid.

14.

Stedebouw; de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden.

BRO-adviseurs; 1994.
Taverne en Visser; 1993.
15.

Kadernotitie Natuur in de Stad.

Vissers/IKC-NBLF; 1993.
16.

Wat is natuur in de stad en stadsrand? Een landschapsecologische benadering.

Vissers/IKC-NBLF; 1993.
Inleiding voor workshops Natuur in de stad en stadsrand.
17.

Notitie voor Nota Stedelijk groen; aspekt natuur (ongepubliceerd).

18.

Op de grens van stad en land; advies over natuur en landschap in stadsrandgebieden.

19.

Wonen op niveau; De marktvraag voor VINEX-locaties in de Randstad gepeild.

v. Ommering/NBLF; 1993.
Natuurbeschermingsraad; 1993.
Onderzoeksinstituut OTB, in opdracht van min. van VROM, de vier grote
steden en vijf marktpartijen; 1994.
20.

Resultaten onderzoek binnen-buitenstedelijk groen.

Publikalie in voorbereiding van Instituut voor Bos en Natuuronderzoek,
Wageningen; 1994.
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Ci]iers achlei de bronlilels verwijzen naar de pagina's.
Leners verwijzen naar de poslie op een pagina (boven, midden, onder, links, rechls).

-

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag:

•

Directie Voorlichting

-

Overige diensten binnen het Ministerie van LNV:

•

IKC-Natuurbeheer, Wageningen;

/

Adviesgroep Vegetatiebeheer
Nic Zuurdeeg

Bronnen

12-0

10, 15-b, 15-0, 18-b, 18-0

-

Aerophoto Eelde

-

Aeroview Rotterdam

24

-

E.A. Andersson, Wageningen

-

Ank Bleeker, Bennekom

-

W.C.J. Boer, Emmen

14
//

/3

12-b

-

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur BV, Amsterdam

-

Gemeente Amersfoort, Dienst Stadsontwikkeling; H. Hekkema; Stadspark Schothorst
Amersfoort, 1993. Foto: Dirk Verwoerd, Amersfoort

-

Gemeente Arnhem, Dienst Milieu en Openbare Werken

19-r
12-ml, 12-m2, 26-r

Gemeente Arnhem, Dienst Milieu en Openbare Werken; Voorbeeldplan Immerloo, basiscondities
voor natuur in Arnhem-Zuidoost, 1994

-

23

26-1

Gemeente Arnhem; J. Meeus en M. Wijermans; Groenstructuur op de helling.
Voorbeeldplan Vierde Nota, 1992

22

-

Gemeentearchief Arnhem

-

Gemeente Rotterdam, Dienst S+V, Sector ROVV; Natuurplan Rotterdam, een verkenning,
1994

26-m

2!-b,21-o

-

IPC Groene Ruimte, Arnhem

-

Rijksplanologische Dienst, Den Haag

19-m

-

Ger van der Vlugt, Amsterdam

9

19-1

Bij hel [Vilden van Je miteursreehten van de illustraties is mei grole zorgvuldigheid te werk gegaan. Mochten er niettemin
onvolkomenheden geconstateerd worden, dan zal de Directie Voorlichting van het Ministerie van LNV daarvan graag op
de hoogte gesteld worden.
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