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VOORWOORD
Nederland is een verstedelijkt land; een steeds groter deel van de bevolking leeft in een stedelijke omgeving. Met name in de Randstad maakt het traditionele onderscheid tussen stad en
land plaats voor een landschap waarin beiden meer en meer met elkaar zijn verweven. Tegelijk groeit ook de behoefte van de stedeling aan uitloopgebied om te recreëren in de nabijheid
van de stad. Daarbij is er ook vraag naar minder georganiseerde, meer 'natuurlijke' terreinen,
waar ontdekking, verrassing en avontuur mogelijk zijn.
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Noordwest, heeft onderzoek
laten uitvoeren naar de wenselijkheid en naar de mogelijkheden van het concept 'struinnatuur',
om recreatie in robuuste groenstructuur op gang te brengen
Het gaat er om terreinen te ontwikkelen waar mensen kunnen dwalen door 'spontane' natuur,
zonder vooropgesteld doel.
Het Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie heeft een literatuuronderzoek gedaan.
Alterra heeft een belevingsonderzoek uitgevoerd.
Bureau Bosch Slabbers landschapsarchitecten is gevraagd om na te gaan waar in bestaande
groengebieden dergelijke kwaliteiten min of meer toevalligerwijs tot ontwikkeling zijn gekomen. Vervolgens is ontwerpend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dergelijke
groengebieden bewust tot ontwikkeling te brengen en gericht in te zetten met het doel om een
ander type kwaliteiten toe te voegen.
LNV hoopt u met deze brochure te informeren en te inspireren. Veel van ons, volwassenen
hebben (positieve) ervaringen uit hun jeugd met struinen in de omgeving van de stad, in de
natuur. Laten we deze mogelijkheid ook bewust scheppen voor deze en de volgende generatie. Struinnatuur zou - wat mij betreft - moeten worden opgenomen in het spectrum aan recreatie-voorzieningen.

ir. A. Grijns
Directeur directie Noordwest, Ministerie van LNV

HET B E G R I P

STRUINNATUUR

'Struinnatuur is een nieuwe vorm van
natuur (recreatie) waarin de mens de
natuur beleeft zoals zij zich die voorstelt:
spontaan, vrij en ruig. De bezoeker wordt
door de kenmerken van het terrein
uitgedaagd er gebruik van te maken en
heeft een grote mate van keuzevrijheid in
zijn gedrag, maar gedraagt zich
respectvol ten opzichte van de natuur. De
beleving van een terrein is intensief en
vergelijkbaar met een wildernis-ervaring'.
Definitie volgens IKC Recreatie.
Het Nederlandse landschap is gemaakt
door de mens - in wisselwerking met de
natuur. W i j hebben een traditie op het
gebied van planning en ruimtelijke
ordening. Elke vierkante meter grond is
bestemd, gepland en geordend; ruim
voorzien van regels, voorwaarden en
beperkingen. En dat geldt zelfs in
belangrijke mate voor onze natuur- en
recreatiegebieden.
In de Nederlandse planologie zijn
recreatie en natuur tot op heden veelal
gescheiden ontwikkeld. Dit heeft geleid
tot keurig bedachte en ingerichte
recreatieterreinen enerzijds en nauwelijks
toegankelijke, streng gereguleerde
natuurterreinen anderzijds.

Het begrip "struinnatuur" wordt gebruikt
als noemer voor andersoortige
omgevingen. Het gaat hierbij om de
aanleg van robuuste groenstructuren
waar de natuur vrij haar gang kan gaan,
gecombineerd met recreatief gebruik.
Het beeld dat hierbij voor ogen staat is
een toegankelijke wildernis zonder
paden, borden en bankjes. Gebieden die
uitnodigen voor avontuur en ontdekken;
een omgeving die in alles afwijkt van het
geregelde stadse leven en waar in
principe geen beperkingen worden
gesteld aan het gebruik. Struinnatuur
heeft een ander soort ordening dan de
stad; een ordening die niet door de
mens, maar door de natuur is bepaald.
Een ordening waar de stedeling minder
vertrouwd mee is. Een omgeving die
essentieel anders is dan men gewoon is
en die daarmee een bepaalde spanning
teweeg brengt, een bron van inspiratie
kan zijn. De aanwezigheid van natuur en
de natuurlijke processen, draagt bij aan
de aantrekkelijkheid van het gebied,
maar de ontwikkeling van zeldzame
soorten is geen doel op zich. Daar waar
het gebeurt is het natuurlijk wel mooi
meegenomen.

S T R U I N E N : DE W E N S E N V A N
Door Alterra is een eerste
belevingsonderzoek uitgevoerd waarbij
mensen hun mening over struinnatuur
konden geven. In Landsmeer en
omgeving is aan bewoners gevraagd wat
zij onder struinen verstaan, waar en hoe
zij dat doen, of er een bepaald soort
natuur bij hoort en hoe een toekomstig
recreatiegebied met struinmogelijkheden
er uit zou kunnen zien.
De geïnterviewden maakten onderscheid
tussen wandelen, struinen en survival.
Het verschil zit in:
- de hoeveelheid inspanning die moet
worden geleverd: van weinig bij
wandelen tot veel bij survivaltochten;
- de gebaandheid van wegen en paden:
wandelen langs aangelegde paden,
survival-natuur heeft geen paden,
struinnatuur zo weinig mogelijk;
- het soort omgeving: survivaltochten in
wilde-natuurgebieden, struinen kan ook
in een agrarische omgeving of in de stad;
- gevaren en risico's: niet bij struinen, wel
bij survivaltochten.
Voor veel mensen betekent struinen
onbekommerd kunnen dwalen 'even je
eigen wereldje'. Onbekommerd betekent
ook veilig. Andere aspecten van
struinnatuur zijn een zekere mate van
doelloosheid 'niet doelgericht ergens
lopen' en een gevoel van vrijheid 'dat je
kunt lopen waar je wilt; niet overal
bordjes '.
Verder worden rust en stilte als
belangrijke kenmerken genoemd. Maar
ook de mogelijkheid actief te zijn: een
combinatie van ontspanning en
inspanning: 'inspannend in een

BEZOEKERS

ontspannen sfeer'.
Een struinomgeving wordt gezien als een
tamelijk ongerepte omgeving, niet te
aangelegd en gecultiveerd. Een gebied
waar ruimte is voor verrassing, zowel wat
betreft de flora en fauna als wat betreft
het landschap: 'dat je de natuur kunt
ontdekken'; 'het onverwachte, je weet
niet waar je terechtkomt'.
Iedereen struint wel eens. Het kan op
verschillende manieren: te voet, te paard,
met een boot, op de fiets en op de
schaats. Het is niet afhankelijk van de
grootte van een gebied, hoewel er wel
een minimum van een uur lopen is
genoemd (ca. 3 0 0 ha).
Kinderen hebben een eigen
belevingswereld die afwijkt van die van
volwassenen. Uit het belevingsonderzoek
kwam naar voren dat een struinomgeving
voor kinderen klein kan zijn, dicht bij huis
moet liggen, zonder toezicht moet zijn en
je moet er dingen kunnen doen en
maken, bijv. een hut of een vlot bouwen.
Er hoeft ook niet persé 'natuur' te zijn;
ook een weitje, een bouwterrein of
braakliggend land volstaat.
De eisen die vanuit gebruikers aan het
beheer van struingebieden worden
gesteld zijn minimaal. Alleen paden
zouden 1 a 2 keer per jaar onderhouden
moeten worden, maar verder kan de
natuur aan zichzelf worden overgelaten:
'er hoeft geen onderhoud aan bos'.
Over dieren, zoals pony's of Schotse
Hooglanders, zijn de meningen verdeeld.
De helft van de geïnterviewden vond het
geen onverdeeld genoegen die tegen te
komen.

BESTAANDE VOORBEELDEN

In de zoektocht naar bestaande
voorbeelden van struinnatuur zijn
verschillende natuurgebieden onder de
loep genomen. In het rivierengebied
kunnen de terreinen van de Stichting Ark
als referentie dienen. In de veelal (nog)
kleine terreinen die de stichting in beheer
heeft wordt succesvol geëxperimenteerd
met een grote mate van vrijheid voor de
recreant.
Een aansprekende voorbeeld is Ruigoord,
zoals dat niet zo lang geleden nog
bestond. In het westelijk havengebied
van Amsterdam werd in de jaren ' 7 0
zand opgespoten ten behoeve van een
uitbreiding van de industrie. De
havenuitbreiding heeft echter zo lang op
zich laten wachten dat in de tussentijd
mens en natuur hier een plek hebben
gevonden. Ruimte en vrijheid, dicht bij de
stad, voor activiteiten waarvoor elders
geen plek is; alternatieve
woongemeenschappen, theater- en
muziekfestivals, motorcross, paardrijden
door de rimboe, zo maar wat rond
struinen etc.

Alhoewel op Ruigoord tal van
beschermde plantensoorten voorkwamen
was het gebied lange tijd aan de
aandacht van natuurbeschermers
ontsnapt. En dat heeft voorkomen dat er
een hek omheen werd gezet en er
voorwaarden aan het gebruik werden
gesteld. Sterker nog: het gebruik heeft
geleid tot het instandhouden van
specifieke milieus: daar waar de
zandverstuivingen op de Veluwe met
moeite open worden gehouden zorgden
de wekelijkse motorcross activiteiten hier
voor een soortgelijke conditie.
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STRATEGIEËN V O O R

Bestaande voorbeelden geven inzicht in
wat er nu is. Maar wat zijn de
mogelijkheden om situaties te creëren die
er nog niet zijn, maar er in principe wel
zouden kunnen zijn, wanneer het beleid
daarvoor de ruimte zou bieden? Om die
situaties in beeld te brengen is door
Bosch Slabbers landschapsarchitecten
"ontwerpend onderzoek" verricht.
Bij ontwerpend onderzoek gaat het om
het verbeelden van de mogelijkheden. In
dit geval is voor een aantal fictieve
locaties een ontwerp gemaakt waarbij de
omvorming van het gebied tot
struinnatuur centraal stond.
Drie stellingen leiden tot
voorbeelduitwerkingen, strategieën
struinnatuur:

voor

1 . Tijdelijk g e b r u i k
Struinnatuur hoeft niet per definitie altijd
op dezelfde plaats te liggen, het kan ook
een vorm van tijdelijk gebruik betreffen:
struinnatuur als 'reizende bollenkraam'.
Ruigoord is zo'n voorbeeld van een
gebied dat bij toeval is ontstaan in de
marges van de ruimtelijke ordening.

STRUINNATUUR

2 . T w e e d e leven
Struinnatuur kan voortvloeien uit een
veranderend grondgebruik. Een verlaten
industrieterrein als het Landschapspark
Duisburg Noord (Emscherpark) heeft zich
kunnen ontwikkelen tot struinnatuur.
Hierbij speelt het contrast tussen de
overwoekerende natuur en dé
cultuurrelicten van het vorige gebruik een
belangrijke rol.
3 . O n d e r d e e l g r o t e r e groenstructuur
Struinnatuur moet niet altijd en overal.
Het verdient echter wel een plaats binnen
de bandbreedte aan mogelijke
recreatieomgevingen. Juist het contrast
tussen nadrukkelijk vormgegeven
groengebieden en de ongecontroleerde
wildernis van struinnatuur is interessant.
Deze stellingen hebben geleid tot een
drietal ontwikkelingsrichtingen,
strategieën voor struinnatuur.
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INGREEP
UITGANGSSITUATIE
de inzet van grote grazers
leidt t o t een differentiatie
in de n a t u u r o n t w i k k e l i n g
en een betere t o e g a n k e lijkheid van delen van het
gebied.

onderdeel van
strategisch
groenproject
1 sterk rationele
"*~': verkaveling
! : doorgaande
E-5s recreatieve route

BEGRAZING
over het water
vanaf doorgaande
route

vanaf dijklichaam

TOEGANKELIJKHEID

droog
de mate van ontwatering
bepaalt de uitgangssituatie
voor natuurontwikkeling;
natter aan de randen,
droger in de kern van het
gebied.

NAT EN DROOG

MOZAÏEK AAN BEELDEN
de combinatie van verschillen in t e r r e i n o m s t a n d i g h e den ( n a t - d r o o g ) , inzet v a n
grazers en t o e g a n k e l i j k h e i d
van het gebied, leidt tot een
veelkleurig mozaiek van verschilende n a t u u r b e e l d e n , b.v.:

•

slecht t o e g a n k e l i j k ,
t a m e l i j k nat,
onbegraasd

•

toegankelijk,
nat,
begraasd

•

goed t o e g a n k e l i j k ,
droog,
onbegraasd

O N D E R D E E L V A N GROTERE G R O E N S T R U C T U U R

Struinnatuur kan in een permanente
vorm onderdeel uitmaken van een
grotere groenstructuur. De ingreep blijft
beperkt tot het creëren van een zodanige
uitgangssituatie dat een bepaalde mate
van toegankelijkheid gewaarborgd is en
een gevarieerde natuurontwikkeling
mogelijk wordt gemaakt. In de
voorbeelduitwerking is sprake van een
flink areaal grond in een
droogmakerijlandschap. De ingreep
bestaat uit het aanleggen van een
dijklichaam over de volle lengte van het
gebied. Hierdoor is een zekere mate van
toegankelijkheid georganiseerd en kan
de noodzakelijke open zone onder de
bestaande hoogspanningsleiding
gewaarborgd blijven. Verder wordt een
aantal bestaande sloten afgedamd.
Hierdoor zal een deel van het gebied
vernatten. Tegelijkertijd verbetert de
ontsluiting van het gebied door de aanleg
van de dammen. Tenslotte wordt door de
strategische inzet van grote grazers een
variatie bereikt in open, half-open en
gesloten delen. Met de kavelstructuur van
de polder als uitgangspunt en een aantal

ingrepen ontstaat hier zo een uitvergrote
Mondriaan: een victory boogie woogie
van land en water, waarin de vlakken
worden gekleurd door de
waterhuishouding, de toegankelijkheid en
de begrazing en het water de
verbindende lijnen vormen. Dit gebied
leent zich dan ook bij uitstek voor een
verkenning over het water.
Naast het creëren van een volledig nieuw
struingebied is ook de omvorming van
bestaande natuur- en bosgebieden een
optie. Het gaat hierbij dan vooral om het
wijzigen van het beheersregime. Het
grote voordeel van het omvormen van
bestaand groen tot struinnatuur is het
gegeven dat de tijd al heeft kunnen
investeren in het groen. Daar waar
nieuwe en dus jonge struingebieden zich
per definitie kenmerken door
pioniersvegetaties (ruigte en struweel)
kan in een omgevormd bosgebied sprake
zijn van een volwassen bos. Dit leidt
vanzelfsprekend tot nieuwe en andere
gebruiksmogelijkheden.

slagenverkaveling
r^jgg

i—ife- bebouwingslint
nieuwbouwwijk

UITGANGSSITUATIE

graven water
ophogen terrein
voorontsluiting

INGREEP

ONTWIKKELING
struinnatuur

stad
tijdelijk gebruik

•
•

licht stedelijk
intensief stedelijk

•
•1

•

pioniersvegetatie
struweel en ruigte
jong bos
bos

S T R U I N N A T U U R ALS TIJDELIJK G E B R U I K

Struinnatuur als 'reizende bollenkraam'
bouwt voort op het tijdelijke karakter van
struingebieden. In haar tijdelijke vorm
kan struinnatuur ingezet worden voor een
andere manier van stedenbouw dan
momenteel gebruikelijk is; één waarbij de
factor tijd een belangrijke rol speelt.
De voorbeelduitwerking betreft een
potentiële uitbreidingslocatie, grenzend
aan een onlangs gerealiseerde VINEXwijk ergens in het westen van het land.
De strategie bestaat uit het in een
vroegtijdig stadium verwerven van het
gehele terrein (ca. 2 0 0 ha),
vooruitlopende op concrete
inrichtingsplannen. Het gaat hierbij om
een voorinvestering; in eerste instantie
worden slecht condities geschapen voor
een toekomstige ontwikkeling van het
gebied, het groen komt vanzelf. Zo kan
hier een tijdelijk struingebied ontstaan.
De ruimtelijke ingrepen blijven tot een
minimum beperkt:

- graven van water
Hiermee worden bepaalde plekken
verbijzonderd zoals de directe omgeving
van een monumentale molengang. Het
water wordt tevens gebruikt als
ruimtelijke scheiding tussen wijk en
struingebied. Water is hiermee gebruikt
een middel om bepaalde delen van het
gebied tot in lengte van jaren open te
houden.
Het terrein wordt zo een tijdelijke
struingebied dat in de loop der jaren
langzaam omgevormd wordt. Voor een
beheerste ontwikkeling van het gebied
wordt een aantal planologische spelregels
geformuleerd. Uitgangspunt is dat
ongeveer twintig procent van het terrein
tot in lengte van jaren als groengebied
blijft functioneren. De overige 80% wordt
geleidelijk tot stedelijk gebied
getransformeerd. In dit deel kunnen
tijdelijke en permanente functies een plek
krijgen.

- de aanleg van een voorontsluiting
Door het maken van een aantal
langgerekte zandlichamen wordt het
gebied toegankelijk voor de struiner en
wordt alvast de letterlijke basis gelegd
voor een toekomstige ontsluiting van het
gebied.

- ophoging van terreindelen
Door het plaatselijk verbeteren van de
draagkracht en ontwatering worden
bepaalde delen toegankelijker voor
bepaalde struinactiviteiten, en tevens
geschikt voor toekomstige permanente
stedelijke functies

Het resultaat is een bont mozaïek van
kavels met verschillende beelden;
struinnatuur en open water als onderdeel
van een duurzame groenstructuur; een
steeds groter wordend areaal met
permanente functies; en een aantal
kavels dat in de loop van de tijd van kleur
verschieten.
Een nieuw stedelijk landschap waarin de
factor tijd een belangrijke rol speelt. Een
caleidoscopische beeld waarin
verschillende successiestadia van zowel
stad als natuur in telkens wisselende
configuraties naast elkaar voorkomen.
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Struinnatuur kan ook een rol spelen in
een gebied dat zijn huidige functie
verliest en waarvoor een nieuwe
bestemming wordt gezocht. Vaak gaat
het bij dergelijke gebieden om oude
industrieterreinen die in onbruik zijn
geraakt.
Het Landschaftspark Duisburg-Nord in
het Duitse Ruhrgebied is een mooi
bestaand voorbeeld. Onderdelen van het
oude industrielandschap zijn hier
getransformeerd tot recreatie-objecten:
theaters, musea en galeries in oude
fabriekshallen, diepzeeduiken in
voormalige gashouders, bergbeklimmen
op de oude enorme betonnen
fundamenten van fabrieken en fietsen en
wandelen over de voormalige
spoordijkjes. De omgevormde industriële
relicten zijn omgeven door uitgestrekte
terreinen waar de natuur haar gang mag
gaan. Hier ontwikkelt zich struinnatuur.
Het contrast tussen de sporen uit het
(industriële) verleden en de
overwoekerende natuur leidt tot
interessante beelden en verrassende
recreatiemogelijkheden. Ook in de
ontwerpverkenning is dit als uitgangspunt
genomen.

Om het contrast beleefbaar te maken is
het van belang de cultuur-relicten te
versterken en ze een nieuwe betekenis en
bestemming te geven. In de
voorbeelduitwerking is sprake van een
terrein, direct tegen het centrum van
Bergen op Zoom gelegen, met diverse
relicten uit het verleden zoals een oude
spoorlijn, een enorme loods, een reeks
steile hoge aarden wallen (kogelvangers
t.b.v. schietoefeningen) en een brug van
niets naar nergens. De relicten krijgen
een nieuwe betekenis: de loods krijgt een
horeca bestemming in combinatie met
bijvoorbeeld tentoonstellingsruimte en
ateliers. De spoorlijn wordt vormgeven als
route, de kogelvangers worden
uitzichtpunt, de brug opgenomen in een
nieuwe route die de stad met de
nabijgelegen Binnenschelde verbindt.
Maar ook andere cultuurelementen als
een dijk, lanen en een voormalige
renbaan worden versterkt.
Struinnatuur omspoelt deze elementen,
vormt het decor voor de nieuw leven
ingeblazen cultuurrelicten. De grote
verschillen in terreinomstandigheden
(hoog en droog, laag en nat) zullen in dit
gebied leiden tot een gevarieerd
struintapijt.

T SLOT

Het laten ontstaan of ontwikkelen van
struinnatuur is niet synoniem aan niets
doen. In een aantal gevallen zal
inderdaad nauwelijks ingegrepen hoeven
worden om een toegankelijke wildernis te
laten ontstaan. In een droog en zandig
gebied als Ruigoord bijvoorbeeld zijn veel
condities al van 'nature' aanwezig om
van het terrein een struingebied te
maken. In het lage en drassige westen
van ons land zijn die condities echter
zeker niet vanzelfsprekend. De
ontwerpverkenningen laten zien dat in
een veenweidelandschap of in een
droogmakerij wel degelijk ingrepen
noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid
van het terrein te regelen, bijvoorbeeld
door de aanleg van een kade. Voor een
gecombineerde ontwikkeling van natuur
en recreatie zullen vaak
inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
De voorbeelduitwerkingen laten zien dat
het scheppen van condities voor
struinnatuur dan ook als een
ontwerpopgave moet worden beschouwd.
Het concept struinnatuur kan worden
aangegrepen om op een wat meer
ontspannen manier om te gaan met
planning en regelgeving. In de huidige
planningspraktijk is er te weinig
aandacht, tijd en ruimte voor het
spontane, het toevallige en onverwachte.

Er is geen tijd om te groeien. De ene
bestemming wordt, zonder adempauze,
opgevolgd door de andere. De
ontwerpverkenning laat zien dat
struinnatuur in haar tijdelijke vorm een
interessant alternatief kan zijn voor de
huidige over-gecontroleerde en
gereguleerde planningspraktijk. Door het
bewust creëren van marges en leemtes in
het planologische landschap kunnen
tijdelijke witte plekken ontstaan waarin
zowel de natuur als de recreant hun gang
kunnen gaan. Hierdoor ontstaat ruimte en
tijd voor het onverwachte en toevallige.
Struinnatuur is niet het nieuwe
wondermiddel voor alle natuur en
recreatie in ons land. Het moet gezien
worden als één van de mogelijkheden in
het brede spectrum aan mogelijke
beelden. Juist het contrast tussen de
nadrukkelijk vormgegeven, bedachte en
geplande landschappen enerzijds en de
vrijheid, ruigte en grilligheid van de
onbedachte struinnatuur maakt beiden de
moeite waard.
Binnen het rijksbeleid wordt het steeds
duidelijker dat er behoefte bestaat aan
deze vorm van recreatie. W a a r mogelijk
zal dit in het nieuw te formuleren beleid
(natuur, recreatie) actieve aandacht
krijgen.
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