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De Torteltuin

Wat is de Torteltuin ?" vroeg Zaza.
"Dat weetje toch wel," zei Pluk.
"Achter in het park is een heel stuk bos. Echt wild woest bos. Het is
vroeger een tuin geweest, een hele grote tuin met hoge bomen. Maar
die tuin is verwilderd; de struiken groeien er maar raak en de vijver is
een kikkerpoel geworden. Grote mensen komen er nooit, maar de kinderen uit de Petteflet spelen er dikwijls rovertje. Ik heb er altijd heerlijk
gespeeld".
"De Torteltuin wordt opgeruimd" zei mevrouw Helderder opgewekt.
"Opgeruimd" ?
"Ja, alle bomen worden omgehakt. En alle struiken en alle onkruid en
alle planten worden weggehaald. En er komen tegels te liggen. Het
wordt een Tegelpleintje. Met een keurig bloemperk in het midden."
Pluk schrok. De Torteltuin zou verdwijnen... Met al die prachtige bomen.
"De Parkmeester zorgt ervoor dat die hele vieze troep wordt opgeruimd.
Dat hele rommelige bos verdwijnt. Ga maar eens kijken."
Treurig liep Pluk het park in. Achter de grote eikenboom begon een
kronkelig paadje, dat bijna helemaal was dichtgegroeid met hoog gras
en onkruid en takken. Als je dat pad volgde kwam je in de Torteltuin.
Daar groeiden varens en mos. Er waren krekels en bijen; er zongen
vogeltjes boven hem in de takken. Het was hier zo rustig.
"Weetje wat", dacht Pluk, "ik zal naar de Parkmeester gaan. En ik zal
hem vragen of hij de Torteltuin met rust wil laten".
En zo kwam het dat Pluk tien minuten later binnenstapte in het kantoortje van de Parkmeester. De Parkmeester was bezig met inkt een
groot 'plan'te tekenen. Het was het 'plan' van de Torteltuin. Hij tekende
precies hoe het er uit zou komen te zien.
"Kijk....," zei hij, "het wordt schitterend. Hier is een vieze waterplas, die
wordt volgegoten met beton. En daaromheen komen allemaal tegels.
Al die bomen worden omgehakt en het wordt een heel groot tegelplein.
Hier...," en hij wees met zijn duim, "hier komt een parkeerterreintje,
ook van tegels. En hier komt een grindpad. En daar komen twee stenen
banken om op te zitten. En hier -zie je dat kringetje ? Hier komt een
bloemperkje met een ijzeren hekje er om heen."
"Wat afschuwelijk!" riep Pluk. "Dat die mooie bomen verdwijnen. En al
dat groen. Het is zo heerlijk en zo rustig."

"O, maar het blijft er rustig," zei de Parkmeester. "Er komen grote borden
te hangen met STILTE ALSTUBLIEFT . En iedereen kan op de stenen banken
gaan zitten slapen, als ie wil. En één keer per jaar, op tweede paasdag,
mogen alle kinderen rolschaatsen op de tegels. Is dat niet geweldig ?
Nou, wat zegje ervan ?"
Uit:

Pluk van de Petteflet, Annie M.G. Schmidt, 1971.
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INLEIDING

1.1

AANLEIDING

De keerzijde van een planningstraditie
Nederland heeft een planningstraditie. Er wordt grondig nagedacht
hoe de beschikbare ruimte het best kan worden gebruikt. Elke vierkante meter grond is bestemd, en overladen met regels en voorwaarden.
De keerzijde van deze planningstraditie is dat er geen ruimte meer
is voor het element "toeval". Door alles aan regels te willen binden,
zijn samen met de gevreesde chaos, ook de toevalligheid en het
spontane uit het landschap geweerd.
Spontaan gegroeide situaties worden uit het landschap verbannen,
zij passen niet binnen de planningscultuur. Wat rest zijn afgemeten
landschappen, meteen nauwkeurig geregisseerd gebruik en uiterlijk.
Daarmee zijn essentiële kwaliteiten als spanning en verrassing verloren gegaan.
Dit roept de vraag op of er geen situaties denkbaar zijn waarbij juist
een meer ontspannen manier met planning en regelgeving nieuwe
kwaliteiten kan toevoegen.
Nederland verstedelijkt
Steeds meer mensen wonen in een stedelijke omgeving en deze
stedelijke omgeving wordt steeds minder groen.
Met de opkomst van het principe van de "compacte stad" wordt de
intensiteit van het ruimtegebruik in de stad opgevoerd; de stad wordt
geleidelijk minder groen.
Braaklandjes worden bouwlocaties, sportvelden worden omgezet
in woonwijken, groene assen worden deels bebouwd etc. Er vindt
een opschaling in de intensiteit van het grondgebruik plaats, waarbij
de hoeveelheid "vrije ruimte" in de stad gestaag afneemt.
Ook in de nieuwe wijken is voelbaar hoe berekenend met de ruimte
wordt omgegaan. De grond wordt optimaal benut. Er wordt gerekend
met krappe wegprofielen, dito parkeernormen en kleine tuinen. Er
wordt zodanig weinig overmaat aangebracht dat er letterlijk en figuurlijk weinig speelruimte resteert.

De verwachting is dat, naarmate de "groene bestemmingen" in toenemende mate uit de stad worden verdrongen, de recreatieve druk
op de omgeving groter zal worden.
De overheden beraden zich op het beleid ten aanzien van de kwaliteit
en kwantiteit van groen in en om de stad.
Binnen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt
nagedacht over nieuwe concepten voor de ontwikkeling van natuuren recreatiegebieden dicht bij de stad.
Vanuit het huidige beleid worden er vooral groengebieden aangelegd waarbij het primaat hetzij bij de natuurontwikkeling, hetzij bij
het recreatiegebruik ligt. Het is de vraag in hoeverre er concepten
denkbaar zijn waarbij recreatie en natuur meer gelijk-op worden
ontwikkeld; waarbij de behoefte aan recreatiemogelijkheden bij de
stad en de wens nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen met elkaar
worden gecombineerd. Daartoe is het begrip "struinnatuur" geïntroduceerd.

1.2

HET BEGRIP "STRUINNATUUR"

Struinnatuur is een nieuw concept voor een recreatieomgeving in
een stedelijke context, waarbij recreatie en natuur gelijk op worden
ontwikkeld.
Struinnatuur is robuuste natuur, natuur die tegen een stootje kan.
Het heeft maat en ligt bij voorkeur nabij de stad.
Het gaat om een andersoortige recreatieomgeving, om de ontwikkeling van gebieden waar het gebruik niet is voorgeprogrammeerd,
en waar meer dan in de traditionele recreatiegebieden ruimte is
voor natuurlijke processen. De ontwikkeling van zeldzame soorten
is geen doel op zich, maar waar het gebeurt is het wel mooi meegenomen.
De aanwezigheid van natuur, en de natuurlijke processen, draagt
bij aan de recreatieve aantrekkelijkheid. Deze gebieden zijn zo an3

ders in hun verschijningsvorm en ordening, dat dit een zekere tintelende spanning teweeg brengt.

-

Struinnatuur hoeft niet per definitie altijd op dezelfde plaats te
liggen, het kan ook een vorm van tijdelijk gebruik betreffen; struinnatuur als "reizende bollenkraam". Een voorbeeld van een dergelijk
gebied, bij toeval ontstaan in de leemten van de ruimtelijke ordening, is Ruigoord.

Op verschillende fronten worden, in opdracht van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de toepassingsmogelijkheden
van het concept struinnatuur verkend.

-

Struinnatuur is niet het alleszaligmakend concept voor toekomstige recreatiegebieden. Het verdient echter wel een plaats binnen
de bandbreedte aan recreatie-omgevingen.

Bosch en Slabbers, landschapsarchitecten, heeft studie gedaan
naar bestaande voorbeelden; "Struinnatuur, bestaande voorbeelden
en toekomstige mogelijkheden"(Den Haag, 1998). Dit rapport had
tot doel om op basis van bestaande voorbeelden referenties te verzamelen van de mogelijkheden die het concept struinnatuur in de
Nederlandse situatie biedt.

-

Struinnatuur kan voortvloeien uit een veranderend gebruik, een
verlaten industrieterrein als het Landschapspark Duisburg-Ncord
(Emscherpark) kan zich ontwikkelen tot "struinnatuur".

1.3

RELATIE MET VOORGAANDE STUDIES

Het KIC Stichting Recreatie heeft een literatuurstudie verricht met
als titel; "Struinnatuur; over recreatie in 'robuuste' natuur" (Den Haag,
1998).
Door het DLO-Staring Centrum is een belevingsonderzoek uitgevoerd;
"Struinen en landschapsbeleving"(Wageningen, 1999). In dit onderzoek is door middel van diepte-interviews onderzocht wat mensen
(gebruikers/bewoners) verstaan onder struinen en struinnatuur, of
zij dit belangrijk vinden en waar het aan zou moeten voldoen.
Ontwerpend onderzoek
Genoemde studies hebben vooral betrekking op bestaande voorbeelden. Ze geven inzicht in hetgeen er is; op basis daarvan zijn de mogelijkheden en beperkingen geschetst.
Minstens zo interessant zijn de situaties 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 in deze studie het "ontwerpend onderzoek" als invalshoek gekozen, dat biedt de ruimte om
vrijer te filosoferen over de kansen van dit concept.
In deze ontwerpverkenning wordt op drie conclusies uit voorgaande
studies voortgebouwd:

Doel van deze studie is de kansen die het concept struinnatuur in
de verschillende processen met betrekking tot het ruimtegebruik
biedt verder te verbeelden. Struinnatuur kan daarbij in procesmatige
zin verschillende posities innemen:
- Struinnatuur als tijdelijk gebruik, anticiperend op toekomstige
ontwikkelingen;
- Struinnatuur als permanente vorm van recreatiegebied;
- Struinnatuur als gevolg van functieverandering

1.4

VINGEROEFENINGEN

Aan de hand van een drietal hypothetische cases worden de mogelijkheden verkend en verbeeld.
De cases hebben tot doel aan te geven wat de mogelijkheden zijn
wanneer in onderhavige situatie wordt besloten tot de ontwikkeling
van struinnatuur.
Het zijn vingeroefeningen, bedoeld om een discussie die vooralsnog
theoretisch van aard is meer concreet te verbeelden.
De eerste case betreft de ontwikkeling van een "tijdelijk struingebied"
aan de rand van een uitbreidingswijk.
Deze case verkent of een andere strategie ten aanzien van de grondverwerving voor de aanleg van nieuwe wijken kan leiden tot een
meer flexibele planvorming. Een planvorming die minder is gericht
4

op eindbeeldplanning en meer ruimte laat voor het incorporeren van
spontane ontwikkelingen, voor de charme van het onbedachte.

1.5 OPBOUW VAN HET RAPPORT
In de hoofdstukken 2, 3 en 4 worden de drie cases uitgewerkt:

De tweede case, struinnatuur als permanente aanvulling op het bestaande aanbod aan recreatiemilieus, veronderstelt dat men binnen
een groter Strategisch Groenproject het experiment aandurft om
ruimte te laten voor struinnatuur; voor de ontwikkeling van een andersoortig, minder voorspelbaar groengebied.

-

Voor de derde case, struinnatuur na veranderend grondgebruik, is
gezocht naar een stedelijke overgangslocatie.
Deze case is gesitueerd op een concrete locatie, maar is daarmee
niet minder hypothetisch van aard. Met nadruk moet worden gesteld
dat een dergelijke invulling van het gebied op dit moment vooralsnog
niet aan de orde is.
Het gaat hierbij om een gebied, direct grenzend aan een stadscentrum, dat recent zijn functie verloren heeft. Het terrein herbergt nog
een groot aantal relicten die verwijzen naar deze vorige functie. De
uitdaging ligt hier in het realiseren van een uniek ruig groengebied,
waarbij de relicten uit het vorige leven van de plek zich nadrukkelijk
manifesteren temidden van de wildernis.

Een tijdelijk struingebied, als overgangsvorm van gebruik, tegen
een uitbreidingswijk;
Een permanent struingebied, als onderdeel van een groter groengebied;
Struinnatuur als gevolg van functieverandering

Per case wordt eerst op een beschouwende manier ingegaan op
de achtergronden.
Vervolgens vindt per case een korte duiding van de potenties plaats.
Het accent ligt daarbij op het verbeelden van de ruimtelijke, recreatieve en ecologische mogelijkheden.
Daarbij komen ook de contradicties aan de orde; het plannen van
het ongeplande, de maakbaarheid van het ongemaakte, de inrichting
van het schijnbaar niet ingerichte.
In hoofdstuk 5 wordt vervolgens bezien hoe actuele thema's, zoals
de vraag naar andersoortige woon- en verblijfsrecreatiegebieden en
de behoefte aan een meer flexibele planning, kunnen worden ingepast binnen het concept struinnatuur.
Het rapport sluit af met een aantal conclusies.
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2

STRUINNATUUR BIJ NIEUWE WIJKEN
TIJDELIJK GEBRUIK

2.1

AFGEMETEN RUIMTEGEBRUIK IN DE NIEUWE WIJKEN

Eindbeeldplanning
Op dit moment wordt, verspreid over het land, gewerkt aan de bouw
van een aantal grote nieuwe woongebieden; de VINEX-wijken.
Deze wijken worden als eindbeeld ontwikkeld. Het zijn keurig
afgeronde wijken, aan alles is gedacht, voor alles is een plaats.
Eenmaal opgeleverd zijn deze wijken "klaar". Hier hoeven de graafmachines, cementmolens en metselkuipen voorlopig niet meer terug
te komen. De rust kan wederkeren.
De werkelijkheid is complexer.
Een stadswijk laat zich niet ontwerpen vanuit een statisch eindbeeld.
Een wijk ontwikkelt zich, er blijft behoefte aan flexibiliteit, aan ruimte
om onvoorziene ontwikkelingen in te passen, ruimte voor vernieuwing. Het is de vraag of die ruimte in en rond de nieuwe wijken in
voldoende mate aanwezig is.
Berekend ruimtegebruik
Nu de eerste wijken worden opgeleverd ontspint zich een debat
over de ruimtelijke kwaliteit van deze wijken.
Naast waardering voor de kwaliteit van de woningen en de verscheidenheid aan architectuur, valt ook kritiek te beluisteren. Deze
kritiek heeft met name betrekking op de openbare ruimte.
In de nieuwe wijken wordt bij herhaling de jaren dertig architectuur
als referentie gebruikt. Tot voorbij Woerden worden wijken in de
traditie van de "Haagse school" gebouwd.
Maar de jaren dertig wijken ontlenen hun allure niet alleen aan hun
architectuur. Natuurlijk, de ranke staalprofielen, de metseldetails,
de diep terugliggende voeg, de ver overstekende dakrand, het spel
van bordessen, plantenbakken en tuinmuren maakt de jaren dertig

woning begeerlijk.
Maar de populariteit van de jaren dertig wijken kan niet los worden
gezien van de weidsheid waarmee zij zijn opgezet; ruim opgezette
lommerrijke lanen, met brede stoepen en diepe voortuinen. Verspreid
over de wijk liggen plantsoenen en pleinen, die inmiddels fungeren
als geliefde trapveldjes en speelterreinen.
De jaren dertig wijken zijn met een zekere overmaat gedimensioneerd. Deze overmaat maakt dat deze wijken over een hoog
absorptie-niveau beschikken. Onvoorziene omstandigheden of wendingen in het gebruik kunnen bijna moeiteloos in het plan worden
geïncorporeerd.
Op de brede stoepen is het goed spelen, plantsoenen en pleinen
dienen tevens als trapveldje en speelterrein. Onder de bomen wordt
het parkeren bijna moeiteloos geïntegreerd.
Wanneer nieuwe functies moeten worden ingevoegd, dan is bijna
altijd ergens in het plan wel een vanzelfsprekende locatie voor die
nieuwe functie te vinden.
De jaren dertig wijken hebben door hun lichte overmaat letterlijk en
figuurlijk veel speelruimte.
In de nieuwe wijken wordt op een berekende wijze met de openbare
ruimte omgegaan.
Straten worden krap gedimensioneerd. Niet zelden ontbreken stoepen en vindt het parkeren in de voortuin plaats.
Er is weinig ruimte voor openbaar groen. De straatprofielen zijn
vaak te smal om bomen van enig formaat toe te voegen. In plaats
daarvan komt een schamele beplanting, die niet de drager van een
overtuigende groenstructuur kan zijn.
De pleintjes zijn klein, en hebben tevens een parkeerfunctie. Ze
zijn overwegend verhard. Na het inpassen van het parkeren blijft in
de regel niet veel meer dan een snipper groen over. Zij hebben te
weinig maat en zijn onvoldoende groen van karakter om daadwer6

keiijk bij te dragen aan een groene identiteit van de woonwijk.
Ook in het gebruik zijn de mogelijkheden beperkt. Na het parkeren
rest er weinig speelruimte.
De nieuwe wijken; aan alles is gedacht, en toch mist er iets: de
ruimte voor het onvoorziene.
De indianenterreintjes, die men naar eigen fantasie kan inkleuren,
de dynamiek van de tijd, de charme van het spontaan gegroeide.
Het verlangen naar de Torteltuin.
Wasdom
Het duurt lang alvorens de door de mens aangebrachte beplantingen
tot wasdom zijn gekomen. En er gaat nog meer tijd overheen eer
zich natuurwaarden ontwikkelen.
Groenstructuren worden pas aangeplant wanneer de wijken voltooid
zijn. Daardoor duurt het lang voordat die wijken een groenstructuur
kennen die oogt.
Daardoor houden die wijken heel lang het beeld van een nieuwbouwwijk. Pas wanneer de beplanting in enige mate tot wasdom is
gekomen, en de beplanting zich met de bebouwde omgeving kan
meten, komt de wijk los van het imago van een nieuwbouwwijk.

2.2

POTENTIES: RUIME JAS

Vanuit het huidige beleid wordt ten behoeve van de ontwikkeling
van nieuwe woongebieden precies die grond aangekocht welke men
op korte termijn nodig heeft om het stedenbouwkundig plan te kunnen realiseren. Dit gaat, zoals gezegd, uit van een statisch eindbeeld.
De werkelijkheid is anders; de stad groeit, en zo ook de behoefte
aan ruimte. Grond wordt alleen maar duurder, en dat geldt in het
bijzonder voor grond nabij stedelijke gebieden. Dat is ook precies
de reden waarom grote investeerders met name in grond beleggen.

Het is niet voor niets dat AMEV/Fortis, na het rijk, de grootste
grondbezitter van Nederland is.
Uit het oogpunt van procesbenadering heeft het voordelen om grond
aan te kopen via het principe van de "ruime jas", waarbij meer grond
wordt aangekocht dan men strikt genomen op dit moment nodig
heeft.
Er wordt een extra "zoom", als een soort van optionele ruimte, aangekocht. Los van eventuele economische voordelen als gevolg van de
ontwikkeling van de marktwaarde van de grond opent dit een aantal
procesmatige en ruimtelijke perspectieven:
- Dit maakt naar de toekomst een flexibel grondgebruik mogelijk;
- Hiermee worden condities geschapen om, vooruitlopend op een
mogelijk toekomstige stedelijke ontwikkeling, al een groenstructuur voor te bereiden;
- Hiermee ontstaan kansen om direct tegen de stad een struingebied tot ontwikkeling te brengen. Tot de tijd van definitieve inrichting ligt er een pracht van een struingebied.
Het is niet uitgesloten dat men na verloop van tijd de "ruime jas" zozeer gaat waarderen dat men besluit deze te houden. Maar waarschijnlijker is dat men deze jas geleidelijk gaat invullen met functies
waaraan de behoefte in de loop van de tijd groeit.
Bij tijdelijk gebruik van struinnatuur gaat het erom ruimte te bieden
voor toekomstige functies en ontwikkelingen. De struinnatuur zal
grotendeels weer verdwijnen; maar het zou een meerwaarde betekenen wanneer het mogelijk blijkt een deel van het struingebied op
te nemen, te incorporeren in de stadsuitleg.
Het struinterrein vormt het deels tijdelijke decor voor een transformatieproces, waarbij stedelijke functies geleidelijk het gebied annexeren. De aanwezigheid van struinnatuur kan daarbij voorwaardenscheppend werken in de richting van de ontwikkelingen. Hierdoor
kan een andere vorm van verstedelijking ontstaan dan tot nu toe gebruikelijk; meer ontspannen en losser van opzet; geleidelijker ontwikkeld en mogelijk daardoor gevarieerder.

7

2.3

VINGEROEFENING

2.3.1

Kenschets omgeving

Drooggemaakte veenpolder in het westen van het land
De meeste nieuwe wijken worden in het westen van het land
gerealiseerd. Een belangrijk deel daarvan ligt in de droogmakerijen,
op de overgang van het strandwallengebied naar het centrale
Utrechts-Hollands laagveencomplex.
In het laagveengebied achter de binnenste strandwal is vanaf de
veertiende eeuw turf gewonnen, als brandstof voor de Hollandse
steden, die overwegend op de strandwal waren gesitueerd
(Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag en Delft).
Hierbij zijn uiteindelijk aanzienlijke delen van het laag veen-complex
volledig verveend, waarbij grote veenmeren achterbleven.
Met de introductie van de windmolen werd het vanaf de zeventiende
eeuw technisch mogelijk de door vervening ontstane plassen weer
droog te malen.

Na de drooglegging is hierbij vaak een slagenverkaveling teruggebracht, die refereert naar het oorspronkelijke slagenland-schap,
zij het met een grovere maatvoering. De verbeterde peil beheersing
maakte het mogelijk om met aanzienlijk bredere kavels te werken.
Bodem
De bodem van de droogmakerij wordt geclassificeerd als
plaseerdgronden. Het verveningsproces bracht de oude zeeklei aan
de oppervlakte. Toen de vervening uiteindelijk leidde tot het onstaan
van grote waterplassen kon op deze bodem meermolm bezinken:
een laag van plantenresten, dierlijke organismen en resten van
afgeslagen veenoevers. Het droogmalen van de plassen bracht een
bodem boven water die bestond uit een venige bovenlaag met
daaronder een slappe klei.
Plaatselijk is in deze plaseerdgronden kattenklei gevormd: een door
oxidatie geelgevlekte klei die dermate zuur is dat hierin geen wortels
kunnen doordingen.
Landschappelijke karakteristiek
Deze gebieden zijn thans in gebruik als weidegebied. Het zijn
overwegend open polders meteen langgerekte stroken-verkaveling.
Er is sprake van een hiërarchisch stelsel van watergangen: brede
boezemwateren, tochten en weteringen.
Het weidegebied wordt doorsneden door een aantal bebouwingslinten.
Aan de boezem zijn plaatselijk nog molens of molengangen aanwezig.
Veel van de nieuwe wijken in de westelijke Randstad liggen op de
overgang van de Stedenring naar het Groene Hart.
Zowel ecologisch als recreatief kunnen deze gebieden een verbinding
vormen tussen de duinen / strandwallenlandschap en het centrale
veenweidegebied van het Groene Hart.
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2.3.2
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Ontwerpverkenning

De ontwerpverkenning veronderstelt dat tegen één van de nieuwe
wijken in de westflank van de Randstad een tijdelijk struingebied
van circa 200 ha omvang wordt ontwikkeld.
Permanent raamwerk en flexibele velden
De strategie is er op gericht om met het tijdelijk struingebied tevens
de ontwikkeling van een duurzame groenstructuur voor te bereiden.
Uitgangspunt is dat een deel van het tijdelijk struingebied ook in de
uiteindelijke situatie als groengebied zal functioneren.
Dit deel vormt een blijvend raamwerk, waartussen de "velden" liggen
die in de tijd gezien van kleur kunnen verschieten. Hier kunnen
tijdelijke en permanente functies een plek krijgen aan de hand van
een aantal eenvoudige "spelregels".
Het groene raamwerk vormt de ruggengraat van het ontwerp. Het
wordt gevormd door stroken die tot in lengte van jaren als
groenstructuur stand moeten houden; een groen casco waarin de
natuur haar gang kan gaan en dat anticipeert op een latere
stedenbouwkundige ontwikkeling. Anders dan gebruikelijk wordt
de blijvende groenstructuur daarmee niet ontwikkeld op het moment
dat de stedelijke ontwikkeling van start gaat, maar loopt de
ontwikkeling van de groenstructuur vooruit op die stedelijke ontwikkeling. Hierdoor is al een groenstructuur aanwezig op het moment
dat de ontwikkelingen van start gaan, in plaats van dat die groenkwaliteiten dan nog van de grond af aan moeten worden opgebouwd.
Wel zal het karakter van deze groenstructuur zich in de loop der
jaren ontwikkelen; zodra de omliggende terreinen meer stedelijke
functies gaan herbergen kunnen delen van het groen een meer parkachtige inrichting krijgen, intensiever gebruikt gaan worden.
Tussen de stroken die het casco vormen liggen de "velden"; optionele
ruimten die geleidelijk kunnen worden aangewend om stedelijke of
recreatieve functies tot ontwikkeling te brengen. In de ontwerpverkenning beslaat het raamwerk ongeveer 20%, de velden circa 80% van
het totale oppervlak.
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EERSTE FASE

stad

struinnatuur
tijdelijk gebruik

pioniersvegetatie

licht stedelijk

struweel en ruigte

intensief stedelijk

jong bos

bos

Ingreep en strategie
In een drietal stroken worden milieuomstandigheden (beter
ontwaterd, meer draagkrachtige bodem) geschapen die een
intensiever gebruik mogelijk maken. De stroken zij zodanig gekozen
dat de bestaande bebouwingslinten en wegen hier onderdeel van
uitmaken. Langs de "achterkant" van de stroken wordt een voorontsluiting aangelegd: aanvankelijk in de vorm van een zandlichaam.
Afhankelijk van de aard en het tempo van de stedelijke ontwikkeling
kan hier vroeg of laat een weg op worden aangelegd. Tot die tijd
vervult het een belangrijke rol in de ontsluiting van het gebied voor
de struinende recreant.
Op de overgang naar het agrarisch gebied ligt een molengang; een
cultuur-historisch waardevol en landschappelijk markant element.
Een dergelijk element behoeft een open omgeving.
Om te voorkomen dat de directe omgeving van de molengang
verdicht, hetzij door de ontwikkeling van stedelijke functies hetzij
door de ontwikkeling van opgaand groen, wordt de omgeving van de
molengang sterk vernat. De molengang wordt als het ware in een
vitrine geplaatst door rondom een brede waterbuffer te realiseren.
Tussen de wijk en het struinterein wordt eveneens een waterbuffer
aangelegd. Hierdoor wordt een heldere ruimtelijke afbakening
gecreëerd tussen "traditionele" wijk en het nieuw te ontwikkelen
gebied. Aan de overzijde van het water ligt een andere wereld. Dit
water en het water bij de molengang maakt onderdeel uit van het
permanente groen/blauwe raamwerk, het casco.
Spelregels en ontwikkeling
Van ieder veld mag per periode van 5 jaar maximaal 20% worden
uitgegeven voor de ontwikkeling van een permanente functie. Dit
kan een recreatieve functie zijn maar ook wonen of werken. Vooraf
wordt bepaald welke mate van menging wenselijk is. Of, hoe en
wanneer de functies daadwerkelijk in het gebied terecht komen
hangt van de markt af.
Hier is ook ruimte om meer stadsrand-achtige functies, hetzij tijdelijk,
hetzij permanent, een plaats te geven; een manege, volkstuinen,
opslagterrein etc.
Zo ontstaat een bont mozaïek aan kavels met verschillende beelden:
struinnatuur en open water als onderdeel van de duurzame
groenstructuur; een steeds groter wordend aantal kavels met een
permanente functie; en een aantal kavels (aanvankelijk veel, maar
10
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geleidelijk minder) die in de loop der jaren steeds van kleur
verschieten en waar wellicht ook plaats is voor tijdelijke vormen van
tussen-gebruik.
Dit levert een caleidoscopisch beeld op, waarin verschillende
successiestadia van zowel natuur als stedelijkheid in telkens
wisselende configuraties naast elkaar voorkomen. De meer
intensieve stedelijke functies zullen hun plek vinden op die plekken
die zich daar het best voor lenen: de relatief goed ontsloten
opgehoogde terreindelen. Voor een stedelijke annexatie van andere
delen van het gebied zal meer moeite en creativiteit noodzakelijk
zijn. Het ligt voor de hand hier een meer "lichte" vorm van stedebouw
te verwachten; tijdelijke of permanente gebruiksfuncties die minder
afhankelijk zijn van voorzieningen als een goede ontsluiting,
fundering, riolering etc.
Uiteindelijk kan 80% van het terrein een "stedelijke" functie heben
gekregen. De spelregels zorgen ervoor dat deze transformatie van
agrarisch naar stedelijk-struinatuur gebied geleidelijk verloopt. Door

spreiding van de groei in de tijd ontstaat ruimte voor variatie.
Gebruik
Het gebruik laat zich kenschetsen als stedelijk en relatief intensief.
Tegen het minutieus ingerichte stedelijk gebied ligt hier een
openbare ruimte van formaat, waar niet alles volgens vaste lijnen is
geregeld en geordend.
In dit gebied is de menselijke invloed met betrekking tot inrichting
en regelgeving meer op de achtergrond aanwezig. Hier wordt een
laag inrichtingsniveau gepaard aan een grote mate van vrijheid.
In feite gelden hier geen beperkingen, anders dan die door het
burgerlijk wetboek worden opgelegd.
Uit de studie "Grote bossen bij Europese steden" (1993) blijkt dat
dergelijke groengebieden tevens ruimte kunnen bieden aan functies
waarvoor in de stad geen plaats (meer) is.
Enerzijds kunnen dit individuele activiteiten zijn als wandelen,
terreinfietsen, picknicken, barbecue-en, vliegeren, kamperen,
crossen etc.
In die zin kan Epping Forest bij Londen als inspirerend voorbeeld
dienen. Hier kan en mag alles. Vrij kamperen is overal toegestaan,
mits men niet langer dan drie nachten op dezelfde plaats verblijft
(dit om te voorkomen dat zich een permanent gebruik ontwikkeld).
Wil men langer ergens staan, en / of voorzieningen bij de hand
hebben, dan wordt men verwezen naar de camping aan de rand van
het terrein.
Daarnaast kan het gebied dienen als "marktplein" buiten de stad;
een locatie van formaat waar concerten worden gehouden, waar de
jaarlijkse kermis een plek vindt, waar kerst-bomen worden verkocht
etc.
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2.4

KARAKTER-MATRIX TIJDELIJK

beheer
beeld
Een ruigte die geleidelijk wordt ingevuld met tijdelijke dan wel
permanente stedelijke functies; stadsrandactiviteiten in struinnatuur.
20 % van het gebied heefteen permanente groenbestemming; dit
vormt het stabiele groene raamwerk waarbinnen de meer flexibel in
te richten "velden" liggen.

Er worden aanvankelijk geen (colectieve) beheersmaatregelen
genomen. De eventuele veranderingen in het gebruik van het stabiele
raamwerk kunnen aanleiding zijn hier een bepaalde vorm van beheer
toe te passen. De verschillende stedelijke functies zullen uiteindelijk
elk hun eigen beheersvorm ten aanzien van de buitenruimte
hanteren.

vegetatie
Pioniersvegetatie, de eerste 5 jaar ruigte, gevolgd door de opslag
van vlier en wilg. Daarna ontwikkeling in de richting van een dichter
struweel (wilgen, elzen, vlier) met op de nattere gronden of plaatsen
met extreem zure katteklei in de onder-grond meer open ruimten.

omvang
De omvang doet in principe niet erg terzake. Deze vorm kan voor
grotereen kleinere locaties worden ingezet.

gebruik
Paardrijden, volkstuinen, motorcross, evenementen; struin-natuur
voor de actieve stedeling; de off-the-road recreant.
ingreep
Het gehele terrein wordt in een keer verworven; vooruitlopend op
mogelijke ontwikkelingen.
Bij aanvang wordt er nauwelijks iets aan terreininrichting gedaan;
plaatselijk worden de milieuomstandigheden aangepast (ontwatering
en draagkracht), in combinatie met het realiseren van een voorontsluiting (zandbed waar later weg op aangelegd kan worden) voor
toekomstige ontwikkelingen.
In de loop van de tijd zullen allerlei ingrepen plaatsvinden om het
struingebied geschikt te maken voor zijn vervolggebruik.
De ruimtelijke organisatie van het raamwerk zal geleidelijk worden
aangepast aan zijn veranderende omgeving. Naarmate de omgeving
intensiever en permanenter wordt ingericht, zal ook het raamwerk
een ander gebruik kennen.

strategie
Het biedt een ruimtelijke strategie, gericht op een geleidelijk proces
van verstedelijking. Hierdoor wordt meer ruimte geboden voor het
ontstaan van min of meer toevallig gegroeide situaties.
locatie
De tijdelijke struingebieden liggen in de directe nabijheid van de
stad; als een schil rondom de nieuwbouwwijken, op de overgang
naar het buitengebied of als eilanden in het stedelijk veld.
referentie
Ruigoord, Maasvlakte, stadsrandzones.

Tijdelijke struinnatuur als optionele ontwikkelingsruimte. Tegelijk
met een voorinvestering in het groen wordt kans geboden voor
een geleidelijke stedelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling waarbij
het groeiproces centraal staat in plaats van de aanleg van een
eindontwerp. Het resultaat is een kaleidoscopisch beeld, een
steeds weer van kleur verschietend gebied, waarmee ruimte
wordt ingebouwd voor het elementtoeval.
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3

STRUINNATUUR ONDERDEEL VAN GROTE GROENPROJECTEN
PERMANENT GEBRUIK

3.1

GELIJKGESTEMDE GROENGEBIEDEN

Het Structuurschema Groene Ruimte geeft aan dat nabij de grote
steden een aantal Strategische Groen Projecten zal worden gerealiseerd. Met de aanleg hiervan is inmiddels een begin gemaakt. In
de VINAC, de actualisatie van de VINEX, worden nieuwe strategische groenprojecten aangeduid.
Zo komt het dat op dit moment met een zekere voortvarendheid
recreatie- en natuurgebieden bij de steden worden aangelegd.
Men kan zich echter afvragen of hierbij de bandbreedte aan mogelijk
te realiseren ruimtelijke milieus voldoende wordt benut.
Terwijl iedere ontwerper ongetwijfeld de bedoeling heeft gehad een
uniek groengebied te ontwerpen, dat maximaal inspeelt op de
kenmerken van de plek, blijken in de praktijk de groengebieden verrassend veel op elkaar te lijken.
Toegegeven, het pad draait de ene keer linksom, en de andere keer
rechtsom, de speelweide is soms wat groter, soms wat kleiner, de
plukweide dan watrijker,dan wat armer, het bos soms wat donkerder,
soms wat hoger, maar grosso modo lijken de gerealiseerde
groengebieden veel op elkaar; het zijn "gelijkgestemde" gebieden.
Het zijn vooral keurig ontworpen gebieden, onbedoeld aangelegd
vanuit een zelfde standaard.
Die standaard wordt niet uitsluitend ingegeven door het programma
en de budgetten, ofschoon dat zeker factoren zijn die meespelen,
leder groengebied moet aan een aantal gebruikswensen voldoen.
Per categorie groengebied staat een inrichtingsbudget en een beheersnorm per hectare.

Beiden maken het niet eenvoudig om uitzon-derlijke dingen te doen.
Daarnaast wordt de standaard bepaald door veiligheidsaspecten.
De beheerder is aansprakelijk, risico houdende elementen moeten
worden gemeden, er moet sociale veiligheid worden geboden etc.
Maar ook gebrek aan eigenzinnigheid speelt een rol. Het zijn openbare groengebieden, aangelegd door en in opdracht van het collectief.
Ze moeten voor ieder wat wils bieden, door iedereen worden gewaardeerd. Daarin schuilt een belangrijk verschil met groengebieden die
vanuit het individu zijn aangelegd, zoals de landgoederen en buitenplaatsen.
Landgoedeigenaren zijn vaak eigenzinnige mensen. Die eigenzinnigheid heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van bijzondere, eigenzinnige kwaliteiten. Dat maakt landgoederen mede zo bijzonder.
Anders dan de landgoedbossen missen veel van deze collectieve
groengebieden een eigen identiteit. Ze ontberen een ziel, waardoor
ook de zaligheid niet zelden beperkt blijft. Het imago van deze groengebieden wordt er niet beter op. "Altijd weer dat verdomde bos", is
een vaak gehoorde reactie wanneer plannen tot groenaanleg ter
tafel komen.
Het gebrek aan eigenzinnigheid wordt nog versterkt door het besluitvormingstraject. Het inrichtingsplan passeert tal van commissies
alvorens het wordt gefiatteerd. En in dat traject worden, onder de
vlag van "doe maar gewoon", in de regel de laatste eigenzinnige
ideeën weggefilterd.
En dat is jammer, want daarmee ontstaan, ondanks alle intenties,
tamelijk doorsnee groengebieden. Zeker niet zonder waarde, maar
het had wellicht meer kunnen zijn.
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3.2

POTENTIES

Het is de vraag of er niet meer ruimte moet worden geboden aan eigenzinnige plannen. Plannen die misschien niet altijd appelleren
aan een gemeenschappelijk gevoel van "zo hoort een groengebied
er uit te zien", maar die wel een zekere frisheid en spanning te
weeg brengen.
Het belevingsonderzoek naar struinen en landschapsbeleving concludeert: "de meeste geïnterviewden zetten zich af tegen alleen
voor recreatie ingerichte, gereglementeerde gebieden (..) die slechts
geschikt zijn voor wandelaars of dagjesmensen" (Coeterier en
Schone, 1999). Een verlangen naar de spanning van het onbekende, het verrassende. Een groengebied dat nieuwe beelden toevoegt.

Situaties waar struingebieden worden ontwikkeld als permanente
vorm van grondgebruik vragen een andere benadering dan gebieden
waar struinnatuur wordt ingezet als tijdelijk gebruik.
Wanneer struinnatuur de kans krijgt zich op langere termijn te bewijzen dan moet de strategie er op zijn gericht een natuurontwikkeling in gang te zetten die in alle stadia van ontwikkeling aantrekkelijke "struinkwaliteiten" biedt.
Bij de ontwikkeling van een permanent struingebied is er meer aanleiding om te bezien of er mogelijkheden zijn om met beperkte ingrepen meer sturing te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van
het gebied teneinde:
- sterker in te kunnen spelen op de landschappelijke kenmerken
- de recreatieve aantrekkelijkheid te verbijzonderen
Waar struinnatuur bovendien deel uitmaakt van een omvangrijker
groengebied zijn er grotere vrijheidsmarges in het soort van recreatieomgeving dat men hier aanbiedt. Dan hoeft zo'n gebied niet meer
als een soort duizendpoot aan de wensen van alle doelgroepen te
beantwoorden. Dan kunnen er meer uitgesproken keuzes worden
gemaakt, hetgeen mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van
een meer uitgesproken recreatieomgeving.
Wie het relatieve gerief van een picknickbank en de zekerheid van
de uitgezette gele-paaltjes-route prefereert zoekt zijn heil in een
naast gelegen deelgebied.

VINGEROEFENING

3.3.1

Kenschets omgeving:
een stelselmatig ingedeelde droogmakerij in het
westen van het land

De vingeroefening veronderstelt dat een deel van een meer omvangrijk strategisch groenproject wordt ingezet voor de ontwikkeling van
een struingebied. De vingeroefening is gesitueerd in een stelselmatig
ingedeelde droogmakerij in het westen van het land.

UITGANGSSITUATIE

onderdeel van
strategisch
groenproject

3.3

doorgaande
recreatieve route

1 km
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INGREEP
verbreden
hoofdvaart
afdammen sloten
kortsluitingen
creëren
aanleg dijklichaam
multifunctionele
schil

Bodem
De bodem bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden. De gronden bevatten kalk vanaf het oppervlak of op geringe diepte. Ze zijn diep
ontwaterd.
Oude geulpatronen zorgen voor variatie in de zanderigheid en de
zwaarte van de klei. Deze gebieden liggen vrij diep ten opzichte
van hun omgeving.
Op enige afstand achter de ringvaart zijn er plekken met een relatief
grote kweldruk.
Landschappelijke karakteristiek
Deze relatief jonge droogmakerij vormt een sterke eenheid, omsloten
door de hoge ringdijk en brede boezemvaart.
Het gebied binnen deze omkadering is stelselmatig ingedeeld.
Beplante polderwegen omsluiten gebiedsdelen van twee bij drie kilometer. Deze eenheden van twee bij drie kilometer worden halverwege
doorsneden door lange poldertochten. Het gebied heeft daarmee
een sterke gridstructuur.
Haaks op de tochten staan de brede kavelsloten. Het gebied kent
daarmee een fijnmazig ontwateringsstructuur.

3.3.2

TOEGANKELIJKHEID
over het water
vanaf doorgaande
route
vanaf dijklichaam

Ontwerpverkenning

De ontwerpverkenning veronderstelt dat binnen een strategisch
groenproject een aanzienlijk areaal wordt ontwikkeld tot struinnatuur.
Het struingebied vormt een aanvulling op de voorzieningen er omheen. Dit gebied biedt niet "voor ieder wat wils", maar daarentegen
een heel uitgesproken recreatieomgeving die verrassend anders is.
In geval van permanente struinnatuur moet de ontwikkeling van het
struingebied worden aangewend om de gebiedskenmerken te versterken. De ruimtelijke ontwikkeling die hier wordt ingezet moet
zijn geënt op de specifieke kenmerken van het gebied.
In de ontwerpverkenning wordt gebruik gemaakt van twee hoofdkenmerken van de droogmakerij:
- een uiterst stelselmatige indeling
- een fijnmazig en hiërarchisch opgebouwd stelsel van watergangen.
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NAT EN DROOG
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De talrijke sloten en tochten die de kavels van elkaar scheiden beperken de toegankelijkheid. De ontwerpschets kiest er voor om
van de beperking juist de kracht te maken; het gebied wordt primair
voor een verkenning vanaf het water ontsloten.
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De insteek is hier een waterdoolhof te maken, een poldervariant op
de Biesbosch. Wordt de Biesbosch gekenmerkt door een complex
systeem van grillige kreken, hier wordt, in lijn van het landschap,
voor een geometrische stelsel van watergangen gekozen.
Een "victory boogie woogie" van land en water.

de mate van ontwatering
bepaalt de uitgangssituatie
voor natuurontwikkeling;
natter aan de randen,
droger in de kern van het
gebied.
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de inzet van grote grazers
leidt tot een differentiatie
in de natuurontwikkeling
en een betere toegankelijkheid van delen van het
gebied.
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MOZAÏEK AAN
BEELDEN
de combinatie van verschillen in terreinomstandigheden (nat-droog), inzet van
grazers en toegankelijkheid
van het gebied, leidt tot een
veelkleurig mozaiek van verschillende natuurbeelden.

De poldervaart is hierbij de meeste brede, en doorgaande watergang. Haaks daarop staat een stelsel van brede kavelsloten. Deze
worden door vaarten evenwijdig aan de poldervaart met elkaar kortgesloten.
De maatvoering van het waterstelsel wordt naarde randen toe grover.
Het systeem van watergangen is regelmatig, maar niet zonder
variaties. Op een aantal plaatsen is het stelsel onderbroken. Dit
maakt dat het systeem voor de bezoeker te water niet direct te
doorgronden is. Net als in een doolhof komt hij regelmatig voor een
gesloten doorgang.
Het gebied is niet alleen via het water toegankelijk. Enkele bruggen
ontsluiten de randen van het gebied voor de voetganger. Die moet
vervolgens zijn eigen weg zoeken.
Het gegeven dat het systeem van watergangen op een aantal plaatsen is onderbroken, verschaft de voetganger de gelegenheid dieper
het gebied in te dringen.
Wie het gebied kent, of wat langer zoekt, ontdekt dat er mogelijkheden zijn om tot aan de brede poldervaart te komen. Een handbediend
voetveer biedt vervolgens de mogelijkheid de vaart over te steken.
Voor zowel de roeier, kanovaarder als voetganger geldt dat men
hier kan dwalen, zelfs bijna verdwalen, er ruimte is om steeds weer
nieuwe plekken te ontdekken.
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Verschillen in natuurlijke ontwikkeling en ruimtelijk beeld.
In het centrum kent het stelsel van watergangen zijn grootste
dichtheid, daar is het gebied tevens het best ontwaterd. Naar de
randen toe neemt de dichtheid van het slotenpatroon af, en wordt
het gebied sterker vernat. Dit leidt tot verschillen in natuurlijke
ontwikkeling en ruimtelijk beeld.
Daarnaast kent het gebied aan de rand van de polder een grotere
diversiteit in bodemopbouw en kwelomstandigheden. Ook die
verschillen zullen aanleiding geven tot een verschil in natuurlijke
ontwikkeling.
Een deel van de kavels wordt begraasd. Ook dit geeft aanleiding tot
een gevarieerde ruimtelijke ontwikkeling. De begraasde delen zullen
ook op langere termijn een open karakter behouden. Veepaden
kunnen ook door struiners benut worden.
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3.4

KARAKTERMATRIX - PERMANENT

beeld
Ruig oud oerbos, verstilde plekken, oude bomen, climax-vegetatie

gebruik
Lange wandeltochten, kampvuren, boomhutten, tenten, vlotten,
kanovaren, survivallen; struinnatuur voor gevorderden; dolende
romaticus en off-the-road
ingreep
Eenmalige ingreep om goede condities te scheppen voor een
spontane ontwikkeling van zowel natuur als recreatie en om de
ontwikkeling van het gebied te enten op de kenmerken van de plek.
Concreet gaat het hierbij om het verbreden van de hoofvaart,
afdamming van sloten en het creëren van enkele kortsluitingen.
Daarnaast wordt een dijkiichaam in de volle lengte langs de
hoofdvaart aangelegd.

locatie
De permanente struinnatuur maakt onderdeel uit van een groter
groengebied en is zo een van de verschillende beelden en
recreatiemogelijkheden uit het spectrum. Een dergelijk struingebied
hoeft niet perse in de directe nabijheid van de stad (op loopafstand)
te liggen; het mag een bijzonder gebied zijn waar je wat moeite
voor moet doen om er te komen.
referentie
Epping Forrest, Borckener Paradies, Biesbosch.

beheer
Op een aantal 'kavels' worden grote grazers ingezet. Hierdoor
onstaat een gevarieerd beeld. De begraasde delen ontwikkelen zich
tot een meer toegankelijk, half-open landschap. Veepaden kunnen
gebruikt worden als wandelpad.
omvang
Een dergelijk gebied dient groot te zijn: ruim genoeg om in te kunnen
verdwalen en je in een andere wereld te wanen, minimaal 400 ha.
Het beeld dat hierbij voor ogen staat is een groot blokvormig terrein
met een ruige, moeilijk toegankelijke kern en meer toegankelijke
randen /een vanzelfsprekende zonering.

Permanente struinnatuur als onderdeel van een groter groenen recreatiegebied; één sfeer/beeld in een scala aan recreatieve gebruiksmogelijkheden.
Hier liggen kansen voorde ontwikkeling van een omvangrijk
terrein. De grotere omvang maakt een zonering mogelijk; intensiever gebruikte, toegankelijke randen en rustiger, ruiger, haast
ondoordringbaar kerngebied. Bijeen dergelijk groot permanent
struingebied is een basisingreep gerechtvaardigd. De ingreep
is gebaseerd op de karakteristieke landschapsstructuur en
resulteert in een goede basis vooreen spontane natuurontwikkeling maar waarborgt tegelijkertijd een bepaalde gebruikskwaliteit.
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4

STRUINNATUUR NA FUNCTIEVERANDERING
VERANDEREND GEBRUIK

4.1

INLEIDING: WE GAAN OP BEREN JACHT

Wanneer volwassenen van nu verhalen over spelmogelijkheden in
een stedelijke omgeving dan grijpen zij graag terug naar hun eigen
jeugdherinneringen.
Ze refereren naar de indianenterreintjes, braaklandjes die in de nabijheid van hun huis of school lagen.
Verlaten volkstuintjes die lagen te wachten op een nieuwe bestemming, en tot die tijd de bron waren voor tal van avonturen en ontdekkingen.
Hier speelde je rovertje, ging je op zoek naar kikkervisjes en vogelnestjes, bouwde je bruggen, leerde je jezelf en je omgeving kennen.
Deze gebieden waren niet ingericht, je kon er niets kapot maken,
je was er niemand tot overlast.
Juist het feit dat ze niet waren ingericht maakte deze gebieden zo
aantrekkelijk. Het was niet de landschapsarchitect die bepaalde
hoe het gebied er uit zag, maar het was je eigen fantasie die dit gebied inkleurde. En zo kon dat braaklandje binnen een uur van kleur
veranderen, werd het van de oever van de amazone opeens een roversbos, om even later het decor te zijn voor een berenjacht.
Met de opkomst van de stedelijke verdichting verdwijnen de laatste
braaklandjes in de stad, sneuvelen de laatste indianenterreintjes.
Daarvoor in de plaats komen keurige woonwijken, met aangeharkte
plantsoentjes en op de hoek van de straat een wipkip.
Het is al te gemakkelijk die tijd te idealiseren. Niet ieder kind kon
een onbezorgde jeugd spelend op straat doorbrengen.
Maar toch, het enthousiasme waarmee ouders van nu - veertigers,
opgegroeid voordat de Tweede Nota voorde Ruimtelijke Ordening
de expansie van het stedelijk gebied aankondigde en nog ver voor
dat de term "compacte stad" was uitgevonden - gemeenschappelijke
jeugdherinneringen ophalen en herkennen indiceert dat er een basale

kwaliteit verloren is gegaan; de mogelijkheid om in de directe nabijheid van je woonomgeving een beetje rond te struinen, je eigen wereld te kunnen verzinnen, te kunnen verkennen en te ontdekken.
Bovenstaande is vanuit het perspectief van het kind geschreven.
Het voorbeeld van Ruigoord, zoals beschreven in de voorgaande
studie "Struinnatuur, bestaande voorbeelden en toekomstige mogelijkheden" geeft echter aan dat struinnatuur ook voor volwassenen
een aansprekende recreatieomgeving kan zijn. Ruigoord is, zij het
op een wat grotere schaal, een voorbeeld van een (tijdelijk) struingebied, ontstaan na functie-verandering.
Ook het belevingsonderzoek (Coeterier en Schone, 1999) toont aan
dat er een grote behoefte is aan 'struinomgevingen' - ruige, ongerepte
plekken om doelloos in rond te kunnen dwalen.

4.2

POTENTIES

Het Landschapspark Duisburg-Noord (onderdeel van het Emscherpark in het Ruhrgebied) is een voorbeeld van een voormalig industriegebied dat na buiten werking te zijn gesteld aan een nieuwe toekomst
is begonnen. Een toekomst waarin de relicten uit het industrie-verleden zijn opgenomen in een nieuw "landschapspark". Ruige vegetaties omspoelen de oude fabriekshallen die nu in gebruik zijn als
museum, galerie, studio, clubhuis, horeca, theater etc. Door de
ruigte lopen de lange lijnen van afgedankte spoorlijnen; nu in dienst
als fiets- en wandelpaden.
Het is een voorbeeld van hoe een drastische functieverandering aanleiding kan zijn een gebied te her-ontwikkelen op een manier waarbij
de (vorm) elementen van de oude functie een nieuwe betekenis krijgen en een andere setting. Hierdoor blijft het verleden van de plek
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voelbaar maar krijgt een nieuwe dimensie. De sterk cultuurlijke elementen komen in contrast te staan met de spontane, ruige vegetatie; de natuur herovert terrein. In dit soort struinterreinen is het bestaan van een dergelijke contrasterende "cultuurlaag" een bepalend
gegeven.

4.3

VINGEROEFENING

4.3.1

Kenschets van de omgeving

Functieverandering
De vingeroefening veronderstelt dat het voormalig militair terrein "Kijk
in de Pot" te Bergen op Zoom deels wordt ontwikkeld tot stedelijk
struingebied.
De binnenstad van Bergen op Zoom ligt op de uitloper van de
Brabantse zandwal, de "zoom": bergen-op-zoom.
Vanaf het beging van deze eeuw is een aanzienlijk terrein, tussen
binnen-stad en Binnen-Schelde, in gebruik geweest als militair terrein; Kijk in de pot.
Hier zijn kogelvangers aangelegd, buitengewoon hoge en steile aarden wallen, bedoeld om de kogels op te kunnen vangen.
Inmiddels is de stad verder gegroeid, en is Kijk in de Pot aan drie
zijden omgeven door stedelijke bebouwing. Het vormt een groene
wig tussen binnenstad en Binnenschelde.
De Binnenschelde is minder "blauw" dan men zou vermoeden, er
moet fors worden gebaggerd om verzanden tegen te gaan. Dit vergt
een aanzienlijke financiële inspanning.

populierenbos

p i l bebouwing
industrie

UITGANGSSITUATIE

^

riet en ruigte

voorm. hippisch
terrein

^"'A

schietterrein met
kogelvangers

P^JB strand en zwembad

zeedijk

Recent heeft dit terrein zijn militaire functie verloren. Het is nu een
openbaar braakliggend terrein. Doordat dit gebied gedurende een
zeer lange periode voor publiek niet toegankelijk is geweest is hier
een bijzonder en uitgesproken ruimtelijk milieu ontstaan.
Daarnaast wordt het gebied verbijzonderd door de aanwezigheid
van de steile en fraai begroeide kogelvangers, een verlaten spoorlijn
en een monumentale mega-loods.
Nu is de vraag hoe dit terrein op een zinvolle wijze kan worden herbestemd, gebruik makend van de aanwezige kwaliteiten.
Macrogradiënt
Het gebied ligt op de overgang van de binnenstad naar de Scheldeoever, op de macro gradiënt van zandige zoom naar sompige schorren.
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Bodem
De bodem is danig op de schop genomen.
Bij de ontwikkeling tot militair terrein is het gebied zwaar opgezand.
Hierbij is het gebied deels geëgaliseerd, deels zijn extreme reliefvormen (de kogelvangers) aangebracht.
Nadat de Scheldedijk, met de ontwikkeling van de Deltawerken,
zijn zeekerende functie heeft verloren zijn delen van de Binnenschelde
ingepolderd.
Langs de rand van de Zeedijk is een deel ingepolderd als parkeerterrein annex dagrecreatieterrein. Daarnaast is een grote plaat
ingepolderd, welke thans wordt ontwikkeld tot grote bouwlocatie.
Deze plaat vormt nu een verstedelijkende land-tong die de Binnenschelde omzoomt.
Ruimtelijke zonering
Het gebied kent van stad naar water een opeenvolging aan terreintypen.
Het terreindeel dat tegen de stad ligt was in gebruik als hippisch
terrein en is geëgaliseerd. Thans kent dit terreindeel een korte,
grazige vegetatie. Het is deels in gebruik als speel/sportterrein.
Daarachter ligt het voormalig schietterrein, een open gebied met
een licht golvend reliëf, dat wordt afgesloten door een snoer van extreem steile, circa 10 meter hoge kogelvangers.
Dit open schietterrein wordt omzoomd door een dubbele rij beuken.
Deze zijn circa 15 jaar geleden aangeplant, waarna elke vorm van
onderhoud achterwege is gebleven. De bomen zijn vanaf de grond
vertakt.
De taluds van de kogelvangers zijn begroeid met soorten als eik,
vlier en esdoorn. Over de "kam" van de kogelvangers is een looppad
uitgesleten.
Achter de kogelvangers ligt een verlaten spoorlijn. Tussen de kogelvangers en de spoorlijn ligt een smalle strook. Deze is om onduidelijke redenen eveneens rijk met groepen beuken beplant.
De spoorlijn voert naar het kolossale en monumentale loodsgebouw
"Zeeland", een sterk beeldbepalend industrieel monument.
Het terrein tussen de spoorlijn en de drukke autoweg, die langs de
voormalige zeedijk voert, ligt beduidend lager. Dit gebied is circa 15
jaar geleden ingeplant met populier. Nadien is elke vorm van onderhoud achterwege gebleven, waardoor een verwaarloosde, troosteloze
populierenakker is ontstaan.

De drukke weg wordt overgestoken door een brede brug, met een
afzonderlijke rijbaan en eenfietsdeel.Deze brug staat niet in verbinding met een weg. Hij voert van niets naar nergens.
Aan de overzijde van de weg ligt de voormalige zeedijk. Deze is samengesteld uit stoere basaltblokken, welke inmiddels zijn bedekt
door gras.
Achter de zeedijk ligt een uitgestrekt parkeerterrein, tevens dagrecreatieterrein. Dit terrein is bereikbaar via een groot "gat" in de dijk.
De parkeerplaats zelf is een desolate grasvlakte met populieren.
Daarachter begint de Binnenschelde, die voortdurend dreigt te
verlanden. De Binnenschelde wordt begrensd door de verstedelijkende contour van de landtong.
Het gat in de dijk en het ingepolderde parkeerterrein / dagrecreatieterrein maken de situatie verwarrend. Het is nauwelijks meer afleesbaar dat dit de oude zeedijk betreft, die het land tegen de machtige
Schelde-arm moest verdedigen.
4.3.2

Ontwerpverkenning

Dit terrein heeft, gezien zijn ligging, potenties uit te groeien tot centraal recreatiegebied voor de inwoners van Bergen op Zoom.
Het gebied ligt als het ware opgespannen tussen de meest recente
uitbreidingswijk en de historische binnenstad van Bergen op Zoom.
Hier kan -in het vervolg op de traditie van Zocher en Springer- een
nieuw stedelijk groengebied van formaat worden ontwikkeld. Een
groen gebied dat in betekenis en ligging vergelijkbaar is met het
Park Sonsbeek, maar ontwikkeld vanuit een ander cultureel perspectief.
Het terrein van Kijk in de Pot functioneert in beperkte mate al als
struingebied. Dit komt door zijn centrale ligging en door het gegeven
dat hier tal van welhaast bizarre elementen aanwezig zijn die de
fantasie prikkelen. Het is een raadselachtig en ruimtelijk boeiend
gebied.
De ontwerpverkenning onderzoekt de mogelijkheden om het gebruik
als struingebied te verbreden.
Uitgangspunt is dat het gebied, gezien zijn centrale ligging, veel
nadrukkelijker moet kunnen functioneren als struinomgeving voor
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De zeedijk wordt als continue lijn hersteld.
Het parkeerterrein / dagrecreatieterrein achter de dijk wordt
weer afgegraven en ontwikkeld tot een traag verlandend
schorrengebied.
Ook de Binnenschelde tussen Kijk-in-de-Pot en de landtong
wordt ontwikkeld tot een traag verlandend schorren-gebied.
Dit gebied wordt aan de natuur overgelaten, waardoor het
geleidelijk zal verlanden. De incidenteel hogere water-standen
zullen hier nog enige kreken open houden, voor het overige
ontstaat hier op termijn een pioniersvegetatie met incidenteel
opslag van wilg.

Ad 2; aanleg centrale route landtong-binnenstad
De kwaliteitvan de nieuwbouwwijk wordt in belangrijke mate bepaald
door de ligging aan de Binnenschelde. Nadeel is dat het gebied,
zeker voor fietsers en voetgangers, nauwelijks met de binnenstad
van Bergen op Zoom is verbonden. De uit-breiding drijft als een
satelliet in het water, slechts door en drukke aan- en afvoerweg met
de stad verbonden.
Voorgesteld wordt tussen de uitbreidingswijk en de binnenstad een
recreatieve route aan te leggen, die het struingebied door-kruist;
een lange steiger / loopbrug die de verschillende onderdelen aan
elkaar koppelt. Dit steigerpad geeft het groengebied een eigen
onderscheidende identiteit en vormt een recreatieve attractie op
zich.

Ad 3;

nieuwe functie aanwezige cultuurelementen

De dijk wordt hersteld als continuelement en vormt een begaanbare route op de overgang van land naar water. Deze route komt uit
bij het oude fort.
Op de spoorlijn wordt een volledig in staal uitgevoerde lorrie
gemonteerd. Hier kunnen volwassen en kinderen hun energie op
kwijt; als publiek fitness-apparaat of als onderdeel in het spel van
goudzoekers en indianen. Fantasie en werkelijkheid gaan hier
naadloos in elkaar over.
EINDBEELD

De loods krijgt een nieuwe functie, bijvoorbeeld als woonwinkelcentrum met daaraan gekoppeld horeca, galerie,
atelierruimten en podium voor conceptuele kunsten.

versterking ruimtelijke differentiatie

S

centrale route
nieuwe functie
oude cultuurelementen

Ad 4;

toevoegen bebouwing

De stad wordt met het gebied verknoopt door een aantal woningen
/ urban villa's op de rand van het gebied te plaatsen. Wonen in de
stad, temidden van de wildernis.
Deze staan als "wachters" aan de rand van het gebied.

urban villa's
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4.4

KARAKTERMATRIX - STRUINNATUUR NA FUNCTIEVERANDERING

beeld
Ruige vegetatie met daarin (industriële) relicten; ontworpen gebieden
naast en in contrast met struingebieden.
gebruik
Dicht bij de stad: functioneert als stadspark; spel, wandelen, fietsen,
boomhut.

Wij gaan op berejacht.
We gaan een hele grote vangen.
Wat een prachtige dag!
Wij zijn niet bang.

ingreep
De ingrepen zijn enerzijds gericht op verheviging van het contrast
tussen technisch relict en ruige struinnatuur, anderzijds op het versterken van de gebruiksmogelijkheden. Dit laatste met name waar
het struingebied in een stedelijke context ligt.
beheer
Het contrast tussen ontworpen delen en ruige struingebieden is
een belangrijke kwaliteit van dergelijke terreinen. De beheersingrepen
zullen dan ook van plek tot plek verschilen: meer intensief ingerichte
en onderhouden delen naast delen waar niets gebeurd.
omvang
De omvang doet niet erg terzake; is afhankelijk van de omvang van
het terrein dat zijn functie verloren heeft.
locatie
In de directe nabijheid van de stad / industrie.
referentie
Landschapspark Duisburg Noord (Emscherpark).

Struinnatuur in contrast met cultuurlijke, nadrukkelijk vormgegeven elementen en structuren. De ingrepen zijn met name
mogelijk in het verhevigen van het contrast door die relicten,
elementen uit het vorige leven van de plek te transformeren tot
nieuwe gebruiksmogelijkheden (fiets- en wandelpaden, horeca,
informatiecentrum, wonen, verblijfsrecreatie, uitkijkpunten etc.)
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5

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN MET MEER STEDELIJK GEBRUIK

5.1

VERBLIJFSRECREATIE

Retrospectief
Medio jaren zestig werd door Sporthuis Centrum, dhr Derksen, de
ontwikkeling van een nieuwe trend in de verblijfsrecreatie ingezet.
Derksen zette de ontwikkeling van de grotere, van luxe en comfort
voorziene verblijfsrecreatie-parken in gang.
Als eerste terrein werd de Lommerbergen ontwikkeld, maar de doorbraak kwam met de ontwikkeling van het Vennebos.
Samen met de architecten Van den Broek en Bakema ontwikkelde
hij een concept, dat dertig jaar lang de standaard zou bepalen.
Derksen ging er van uit dat de gasten gedurende hun verblijf in een
totaal andere omgeving moesten wonen dan dat zij thuis gewend
waren.
Hier moesten zij een omgeving vinden die afweek van de gemiddelde
jaren zestig doorzonwoning. Hier kon een ieder een week(end) wonen zoals hij eigenlijk zou willen wonen, vond men zijn meest ideale
woonomgeving.
Tegenover de dagelijkse realiteit van de rijtjeswoning, vond men
hier een geschakelde bungalow in het bos, omgeven door vennen.
Iedereen was hier even rijk, waande zich de bewoner van een
moderne bungalow aan de Oisterwijkse vennen.
Van den Broek en Bakema ontwierpen een transparante weekendwoning, met open keuken, een vide, glazen tussenwanden en vensters die hoog in de gevel waren geplaatst. Overal zag men vanuit
de woning uit op het groen van de omliggende pijnbomen.
De woning zelfwas van alle comfort voorzien; een open haard, een
zitkuil en, als toppunt van luxe, een kleurentelevisie.
Om het contrast met de dagelijkse woonomgeving compleet te maken, werd men verrast met een tropisch zwemparadijs.

Nadien zijn vele parken van Sporthuis-centrum, later Centre Parcs,
op deze leest geschoeid. Allen bieden ze de gast een week(end)
lang een geïdealiseerde woonomgeving, een woonomgeving die voor
de meeste bezoekers ver afstond van de dagelijkse realiteit.
Heden
Wie heden ten dage een verblijfsrecreatiepark bezoekt, wordt niet
langer door een totaal andere omgeving verrast.
De huisjes zijn comfortabel, maar dat is de eigen woning inmiddels
ook. Het subtropisch zwemparadijs is inmiddels van toeters en bellen
voorzien, maar toch, het nieuwe is er vanaf nu ieder dorp zijn eigen
Tropicana heeft. De bezoeker moet bijbetalen om het comfort te
krijgen (magnetron, cd-speler en zonnehemel) dat hij thuis gewoon
is. De alledaagse woonomgeving heeft de geneugten van de weekend-woonomgeving geïncorporeerd. De verrassing heeft haar glans
verloren.
Perspectief
Derksen, Van den Broek en Bakema waren visionair. Zij begrepen
waar het om gaat. Je moet mensen datgene bieden dat ze niet
kennen.
Zij hebben de basis gelegd voor een recreatieconcept dat, mede
dankzij een regelmatig oppoetsen, dertig jaar stand heeft gehouden.
Dat is knap. Maar inmiddels is het concept, ondanks dat regelmatig
poetsen, wat dof geworden.
De uitdaging is om een nieuw concept te ontwikkelen, een concept
dat de bezoeker wederom feteerd op een omgeving die zo verrassend
anders is. Een omgeving die een ieder zich zou wensen, maar die
vrijwel niemand kent.
Een woonomgeving waarvan menigeen denkt "zo zou ik willen wonen", maar tegelijkertijd een omgeving zoals nog vrijwel niemand
woont.
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Verblijven op het water
Een mogelijk concept is "verblijven op het water"; een moderne ark,
van alle comfort voorzien. Modern vormgegeven, niet als drijvende
boerderette, maar als een eigentijds waterpaviljoen; hout, glas en
vlonders. "Basic" en hoogwaardig tegelijkertijd.
Op enkele meters afstand van de ontbijttafel ziet men hoe de hoentjes en futen voorbij zwemmen. In het riet hoort men de karekiet.
Hier voelt men zich verbonden met de natuur, maar met fax en modem binnen handbereik.
Verblijven in een Biesbosch-achtige omgeving.

5.2

HET WILDE WONEN

Behalve een aantrekkelijke recreatieomgeving kan struinnatuur ook
de setting zijn voor nieuwe woonmilieu's. Wonen in een stuk ruige
natuur, op een eigentijdse woonboot, in een paal-woning, een boomhuis, blokhut of tipi.
Het gaat hierbij om nieuwe woonvormen; specifiek ontwikkeld voor
struinnatuur locaties. Een extreem lichte vorm van stedenbouw; de
woningen of verblijven dienen verplaatsbaar dan wel demontabel te
zijn. Struinend wonen- een nomadisch verblijf in struinnatuur. Wanneer men voor even wilt ontsnappen aan de dagelijkse hectiek gooit
men het anker los om dieper het moeras in te trekken; een weekje
in retraite.

5.3 NIEUWE FUNCTIECOMBINATIES EN COFINANCIERING
5.3.1 Aanhaken op de ontwikkelingen langs de rivieren
Struinnatuur is een nieuw concept, waarvoor beleidsmatig nog geen
"hectaren zijn gereserveerd".
Het concept leent zich echter om aansluiting te zoeken bij een andere ruimtelijk inrichtingsvraagstuk: het scheppen van extra ruimte
voor de rivieren.
Op tal van plaatsen langs de rivieren wordt op dit moment gezocht
naar mogelijkheden het waterbergend vermogen te vergroten en de
waterafvoer te versnellen. In het kader van nota's als "ruimte voor de
rivieren", "bruisend water" of de "ecosysteemvisie delta" wordt gewerkt aan de verbreding van het winterbed, aan de aanleg van bypasses, de ontwikkeling van overlaten of de ontpoldering van grote
binnendijks gelegen gebieden. Nederland wordt weer meer waterland.
Een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling kan tevens worden aangewend een nieuwe vorm van woon- en verblijfsrecreatie-gebieden tot
ontwikkeling te brengen.

5.3.2
Een dergelijke vorm van verblijven voorziet in een behoefte. De
volkstuincomplexen aan de rand van de grote steden worden steeds
meer het domein van binnenstedelingen die hun appartement van
tijd tot tijd willen verruilen voor een plekje in het groen. Van een
groentetuinencomplex zijn de volkstuinen inmiddels verworden tot
recreatieve verblijfsplekken waar men in een eenvoudig tuinhuis,
zonder al te veel voorzieningen en beslommeringen, kan genieten
van rust, ruimte en groen. Niet zonder reden is de "tuintherapie"
een erkende studierichting binnen de psychiatrie.

Co-financiering vanuit stedelijke functie-combinaties

De introductie van nieuwe woonmilieus in struinnatuur kan een bijdrage leveren aan de financiering en totstandkoming van grotere
aaneengesloten struinnatuurgebieden. Door struinnatuur aan te bieden als decor, tuin, setting voor nieuwe verblijfsvormen is de realisatie
van een groot openbaar toegankelijk struingebied mogelijk.
Naast woonmilieus kan ook worden gedacht aan andere functiecombinatiemogelijkheden. Voorzieningen als een restaurant, museum,
informatiecentrum, beeldentuin, theehuis, galerie, theater etc. zouden
onder voorwaarden een plek kunnen krijgen in struinnatuur.
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6

CONCLUSIES

Experiment
De introductie van struinnatuur kan worden aangegrepen om op
een wat meer ontspannen manier om te gaan met planning en
regelgeving. In Nederland is elke vierkante meter bestemd, en overladen met regels, beperkingen en voorwaarden. De toevalligheid en
het spontane zijn zoveel mogelijk uit het landschap verbannen. Uit
angst voor "Belgische toestanden" is wet- en regelgeving tot op de
vierkante millimeter nauwkeurig. Samen met de gevreesde chaos
is ook de verassing en spanning overboord gezet.
In struinnatuur wordt een andere weg ingeslagen: hier zijn in principe
geen beperkingen anders dan die van het burgerlijk wetboek. Hier
wordt ruimte geboden aan nu nog onvermoede kwaliteiten en waarschijnlijk ook toekomstige problemen. In die zin kan struinnatuur
(en dan met name de tijdelijke variant) fungeren als en soort laboratorium voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het introduceren van
marges in het planologische landschap kan kansen creëren voor
nieuwe beelden van stad, natuur en landschap.
Struinnatuur kan op verschillende manieren worden ingezet;
als tijdelijk grondgebruik,
als permanent onderdeel van een groter groengebied
als vervolggebruik na functieverandering.

Tijdelijk struingebied
Tijdelijke struingebieden behoeven weinig inrichtingsmaatregelen.
Hooguit worden plaatselijk de terreinomstandigheden wat aangepast
(draagkracht, ontwatering) om een vorm van tussengebruik mogelijk
te maken.
Het gaat hier vooral om pioniersvegetatie, die zich snel verruigt in
de richting van een bosstruweel.
Deze terreinen vormen grote "indianenterreinen", waarin meer
stadsrand-achtige verschijnselen tijdelijk kunnen worden geïncorporeerd en ook bijdragen aan de belevingswaarde van dit gebied.

Daarnaast leent dit gebied zich voor meer "off the raad" vormen van
recreatief gebruik (paardrijden, motorcross, evenementen etc).
Geleidelijk kan het struingebied een meer stedelijke ontwikkeling
doorlopen, onder voorwaarde dat een vooraf vastgesteld deel van
het struingebied (bv. circa 20 %), als permanente groenstructuur
behouden blijft.
Er is onderscheid tussen het permante "raamwerk" waartussen de
meer flexibel te benutten "velden" liggen. Het raamwerk maakt een
voorontwikkeling van de groenstructuur mogelijk; hierdoor is al een
zekere groenstructuur aanwezig op het moment dat de stedelijke
ontwikkeling van start gaat.
Het groene raamwerk, waar ook blauwe (natte) structuren deel van
uit kunnen maken, zal geleidelijk van functie en inrichtingsniveau
veranderen. Naarmate de omgeving intensiever wordt ingericht, zullen
ook de gebruiks- en inrichtingsintensiteit van het permanent groengebied worden bijgesteld.

Permanent struingebied
Bij permanent gebruik is een eenmalige basis-ingreep denkbaar
teneinde condities te scheppen voor een spontane ontwikkeling
van zowel de natuur als de recreatie en om de ontwikkeling van het
gebied te enten op de kenmerken van de plek.
Na die eenmalige ingreep moet het gebied zich in beginsel ongeroerd
kunnen ontwikkelen, in de richting van zijn climax-vegetatie: een
ruig oerbos, met oude bomen en verstilde plekken.
Een permanent struingebied leent zich met name voor lange wandeltochten, vlotten bouwen, kanovaren etc. De wereld van Pall-Mall en
Marlboro.
Dit gebruik impliceert dat een permanent struingebied van een zekere
omvang moet zijn. Het moet ruim genoeg zijn om in te dwalen, om
de illusie op te kunnen roepen dat men in een andere wereld is.
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Struingebied na functieverandering
Bij struinnatuur na functieverandering is de ingreep gericht op het
dramatiseren van het contrast tussen de technische relicten en de
ruige struinnatuur. Waar deze struingebieden in een stedelijke context liggen is de ingreep tevens gericht op het versterken van de gebruiksmogelijkheden, op de inbedding van het gebied in de stedelijke
structuren.
In het vervolg op de traditie van Zocher en Springer kunnen hier stedelijke groengebieden van formaat worden ontwikkeld, groengebieden die in betekenis en ligging vergelijkbaar zijn met een park
Sonsbeek, maar dan ontwikkeld vanuit een ander cultureel perspectief.
Deze gebieden zullen meer kunnen functioneren als eigentijdse
stadsparken.

Meeliften met andere ontwikkelingen
Struinnatuur is een nieuw concept, waarvoor beleidsmatig nog geen
"hectaren zijn gereserveerd".
Het concept leent zich echter om aansluiting te zoeken bij andere
ruimtelijke ontwikkelingen zoals strategische groenprojecten, ontwikkelingen op het gebied van verblijfsrecreatie en wonen, en de
noodzaak tot het scheppen van extra ruimte voor de rivieren.
Op verschillende plaatsen langs de rivieren en de grote wateren
wordt gewerkt aan de verbreding van het winterbed, aan de aanleg
van by-passes, de ontwikkeling van overlaten of de ontpoldering
van grote binnendijks gelegen gebieden.
Hier liggen kansen voor een combinatie met de ontwikkeling van
struinnatuur.

Netwerk
Struinen vergt ruimte. Met name voor activiteiten als survival- en
trektochten zijn routes nodig die enkele tientallen kilometers lang
kunnen zijn. Naast grotere eenheden struinnatuur kan ook worden
gedacht aan het ontwikkelen van netwerk-achtige structuren, waarbij
kleinere eenheden aan elkaar geschakeld de illusie van uitgestrektheid wekken.

Ontspannen planologie
In de huidige planningspraktijk is er te weinig tijd en ruimte voor het
spontane, het toevallige en onverwachte. Er is geen tijd om te groeien. De ene bestemming wordt opgevolgd door de andere, zonder
adempauze. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen wordt gewacht
tot alle gronden verworven zijn. Pas dan wordt in 1 keer het nieuwe
plan gerealiseerd.
Een tijdelijke vorm van struinnatuur kan als alternatief dienen. De
reeds beschikbare gronden kunnen gelijk verworven worden en onttrokken aan hun bestemming. Op zo'n manier kunnen witte plekken
gecreëerd worden waarbij zowel de natuur als de recreant zijn/haar
gang kan gaan.

Het onverenigbare verenigd
Struinnatuur is vol contradicties.
Het gaat hierbij om het plannen van het ongeplande, de maakbaarheid
van het ongemaakte, de inrichting van het schijnbaar niet ingerichte.

De ontwikkeling van struinnatuur kan ook aanleiding geven tot de
ontwikkeling van andersoortige woon- en verblijfs-recreatiegebieden;
het wilde wonen of lichte vormen van verstedelijking.
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de stedeling.
Daartoe worden de ruimtelijke contrasten aangezet, wordt de
onderlinge samenhang versterkt en wordt aan de in het gebied
aanwezige industriële en militaire relicten een nieuwe betekenis
gegeven.
Er wordt een doorlopend tapijt van struingebied ontwikkeld, met
daarin een aantal sterk cultuurlijke en contrasterende elementen:
- de buiten gebruik geraakte spoorlijnen,
- de ketting van kogelvangers,
- de zeedijk,
- de fiets- en voetgangersbrug over de doorgaande weg,
- de monumentale mega-loods, als industrieel monument
Concreet wordt voorgesteld:
1
De reeds ingezette ruimtelijke differentiatie te versterken
2
Door het gebied een centrale route aan te leggen, die
de verschillende zones doorkruist en de uitbreidingswijk
op de landtong kortsluit met het historische centrum
van Bergen op Zoom.
3
De aanwezige contrasterende cultuur-elementen een
nieuwe functie te geven.
4
De stad met het gebied te verknopen door een aantal
"urban villa's" op de rand van het gebied te plaatsen.

STRUINTAPIJT
I
^ ^

open water
schorrengebied
riet en ruigte
open 'steppe'

ruigte
I

•

'junglebos'
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Ad 1; versterken ruimtelijke differentiatie
Het voormalig hippisch gebied wordt ontwikkeld tot een open
"steppe" aan de rand naar de stad;
De voormalige schietbaan wordt ontwikkeld tot een open
ruigte, met een zwak golvend relief. Om dit gebied open te
houden wordt het begraasd.
De keten aan kogelvangers wordt als cultuurhistorisch relict
beschermd tegen afkalving;
De aanplant van beuken en het populierenbos worden aan
een natuurlijke bosontwikkeling overgelaten. De beukenaanplant zal zich op termijn ontwikkelen tot een meer open
parkbos, terwijl het natte populierenbos zich zal ontwikkelen
tot een gesloten jungle bos met populier, vlier, els en esdoorn.
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