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Dezenotaishetresultaatvaneenstagegedurendedeperiodevan
1maart 1982tot 1maart 1983bijhetInstituutvoorCultuurtechniek
enWaterhuishouding.Tijdensdezestagehebikdevrijheidgenotenom
eenonderzoekuittevoerenbijdeAfdelingVerstedelijkingLandelijke
Gebiedeninzakedeovergangszonestussenstadenplatteland.
HetonderzoekmaaktedeeluitvanmijnstudieSocialeGeografie
aanhetGeografischInstituutvandeRU-Utrechtendezeverslaggeving
vormtdeafrondingvanhethoofdvakSocialeGeografievandeStedelijk-IndustriëleLandenbijdeVakgroepSGS-ToegepasteGeografie.
Nietomdathetgebruikelijkismaaromdatikerdaadwerkelijk
behoeftetoevoel,wilikenkelepersonenbedankenvoordemedewerking
dieikvanhenhebgekregentijdensdestageperiodeennietinhet
minstdaarna.
Allereersteenwoordvandankaaning.G.F.P.IJkelenstamvoor
zijnzeerpersoonlijkeaandachtvoormijndoenenlatenophetICW
endaarbuiten.Ir.E.J.Verweyendrs.L.vandenBergwilikbedanken
voorhunbegeleidingaanrespectievelijkhetbeginenheteindvan
mijnwerkzaamheden.Ookdeledenvandebegeleidingsgroep,
dr.E.G.M.Dessing,ir.Th.Michelsening.Th.J.Linthorst,benik
erkentelijkvoorhunadviezenenhuninteresseinderesultatenvan
mijnonderzoek.Dankookvoordeonontbeerlijkehulpvanderekenkamer
(K.vanOostindie),hetvoortreffelijkewerkvantekenkamer
(H.D.vanLedden),typekamer(mw.L.F.vanEijck)envooraldeoverige
vriendelijkemedewerkingdieikophetICWhebervaren.
Mijnbijzonderedankgaatuitnaardrs.G.M.R.A.vanOortvanhet
GeografischInstituutteUtrecht,doorwieikgeïnteresseerdgeraakt
benindeproblemenindeovergangszonesenmetwieikdaarovervaak
vangedachtenhebkunnenwisselen.
DeomslaghebikinhetvolstevertrouwenovergelatenaanMarijke
Pielage.Voordetoewijdingenhetvakmanschapwaarmeezijdevormgevingheeftverrichtbenikhaarergdankbaar.

INLEIDING

Deovergangszonetussenstadenlandelijkgebied staatsterkinde
belangstelling.Deovergangszonesliggenbinnendestedelijkeinvloedssfeerenzullenveelaldeeluitmakenvanstadsgewesten.
IndeSTRUCTUURSCHETSSTEDELIJKEGEBIEDEN (1983)wordteenbeleid
voorgestelddateropgericht is'nieuwewoon-,werk-enrecreatiegebiedeninenzodichtmogelijkbijdegroteenmiddelgrotestedenin
stadsgewestelijkverband telocaliseren'.Denadrukdiegelegdwordt
opdegroeimogelijkhedeninenrondomstedenzaltotgevolghebben
datdelandelijkeenagrarischefunctiesjuisthierondergrotedruk
komentestaan.
Tendelezullendeovergangszones,inzoverredezebinnende
Randstadvallen,passenbinnenhetbeleid inhetkadervandeontwikkelingvandeRandstadgroenstructuur.Ditbeleid iseropgerichtom
deverstedelijkingsverschijnselen inhetlandelijkgebied zodanigte
sturen,datditgebieddegewenstelandelijkeenagrarischefuncties
kanblijvenvervullennaastdenieuwestedelijkefuncties.
Eenbelangrijketaakindezeisweggelegdvoordelandinrichting.
VolgenshetSTRUCTUURSCHEMAVOORDELANDINRICHTING (1981)ligt41%
vanhetgebieddatinaanmerkingkomtvoorlandinrichtingbinnende
stedelijke invloedssfeer.Binnendezegebiedendienteenverweving
plaatstevindenvanverstedelijking,landbouwennatuur.
Hetisvanbelangspecifiekeproblemenbinnenovergangszoneste
localiserenopdateenprobleemgericht (inrichtings)beleid kanworden
gevoerd.Eenmogelijkheid hiervoor isomovergangszones systematisch
tebeschrijvenenbinneneenovergangszoneeentypologievandeelgebiedentegevenopgrondvandekenmerkenvandeovergangszone.
Hetdoelvanditonderzoekishetbeproevenvanenkelemethoden
omovergangszonestebeschrijvenaandehandvanenkeleindicatoren.

Hierbijstaathetgrondgebruikcentraal.Nagestreefdwordtomaande
handvaneenbeschrijvingvanhetgrondgebruikdeelgebiedenbinneneen
overgangszoneteonderkennenendeovergangszoneaftebakenen.
HetgrondgebruikwordtbeschrevenaandehandvandeCBS-BODEMSTATISTIEK,1979.
Daarnaastwordtgetrachtinzichtteverwerveninhetverbandtussen
stedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruik.
Inhoofdstuk 1zalhetonderzoeknaarovergangszonesbinneneen
geografischenhistorischkaderwordengeplaatst.
Begrips-engebiedsafbakening,kenmerkenvanhetgrondgebruiken
hetnationalebeleid tenaanzienvanovergangszoneskomentersprake
inhoofdstuk2.
Inhoofdstuk3wordtdeopzetvanhetonderzoekenhetgebruikte
gegevensbestandtoegelicht.
Relevanteaspectenvanhetonderzoeksgebied,deovergangszonerond
Utrecht,wordeninhoofdstuk4gegeven.
Debeschrijvingvanhetgrondgebruikzalinhoofdstuk5plaatsvinden.Metnamezalaandachtwordenbesteedaanderuimtelijke
spreidingvanhetgrondgebruikoverdeonderzoekseenhedenendemenging
vanhetgrondgebruikbinnendeonderzoekseenheden.
Hetverband tussenstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruik
zalinhoofdstuk6wordenonderzocht.
Inhoofdstuk7wordtgetrachteentypologievandeonderzoekseenhedenopgrondvandekenmerkenvanhetgrondgebruiktegeven.Deze
typologiezalgebaseerd zijnopzoweldebevindingenuitdevoorgaande
hoofdstukkenalsopeenclusteranalyse.
Uiteindelijkzalinhoofdstuk8gepoogdwordentoteenafbakening
tekomenvandeovergangszoneenhetstadsrandgebieddaarbinnen,waarbijderesultatenuitvorigehoofdstukkenalsuitgangspuntdienen.
Inhoofdstuk9zaltenslotteeensamenvattingvolgenvandebevindingenuithetonderzoek.
Figurenentabellenstaanindetekstweergegeven.Debijlagen
zijnnade 'geraadpleegdeliteratuur'opgenomenendekaartenzijn
apartbijgevoegd.

1.OVERGANGSZONESINEENGEOGRAFISCHENHISTORISCHKADER

1.1. Inleiding
Indithoofdstukzalhetonderzoeknaardeovergangszonerondde
stadUtrechtintweekaderswordengeplaatst.Allereerst zaleen
sociaal-geografischkaderwordengeschetstdoorhetonderzoeknaar
deovergangszoneproblematiekteplaatsenbinnenhetsociaal-geografischeonderzoeksveld.Hieraanvoorafgaateenkennismakingmetenkele
geografischebegrippen.
Vervolgenszalin1.3hethistorischekaderwordenaangegeven
doordeovergangszonesteplaatsenindeontwikkelingenvanstadnaar
stadsgewestenvanplattelandnaarlandelijkgebied.
Tevenszaleenenkeleactueleontwikkelingwordenaangestipt.

1.2. Een theoretische sociaal-geografische benadering van
overgangszones
Socialegeografie (hiernageografiegenoemd)bestudeertderuimtelijkeaspectenvanhetmenselijkhandelen.OTTENS (1976)onderscheidt
vierruimtelijkeaspecten:deplaatsinginderuimte (locatie),het
onderhoudenvanrelatiesoverenmetgebruikvanderuimte (interactie),
demateriëleinrichtingvanderuimte (accommodatie)enhetgebruik
vandeingerichteruimte(occupatie).
Degeograafgaatervanuitdatderuimtelijkeaspectenzichmet
eenbepaalderegelmaatzullenmanifesteren.Dezeregelmaatwordtde
ruimtelijkeordegenoemd enhetisdezeruimtelijkeordediedegeograaftrachtteonderkennenenteverklaren.Bijhetbestuderenvan
deruimtelijkeordemaaktdegeograafgebruikvaneenbasisbegripin
degeografie:handelingsverbanden.
Handelingsverbanden
VANHOOFenDEPATER (1982)omschrijvenhetdoorVanPaasengeïntroduceerdebegriphandelingsverbandenalsvolgt:'Desamenlevingis
opgebouwduitindividuendiealsgevolgvansocialegroeperingen
maatschappelijkearbeidsdelingdeeluitmakenvandiversegelocaliseerdeorganisatorischeverbanden,vanwaaruitzijruimtelijkfunctioneren,dusruimtelijkhandelenenbewegen.DeNederlandsesociaal
geografennoemendezegelocaliseerde institutieshandelingsverbanden

enverdelenzeinhuishoudens,bedrijvenenoverigegelocaliseerde
instellingen'.
Metdezehandelingsverbandenalsuitgangspuntkannudesamenhang
tussendehiervoorgenoemdevierruimtelijkeaspectenvanhetmenselijk
handelenwordengegeven.Dehandelingsverbandenzijngeplaatst inde
ruimte,erkaneenbepaaldelocatieaanwordentoegekend.Vanuitde
handelingsverbandenzullenmensenactiviteitenondernemenwaardoorze
incontactkomenmetanderehandelingsverbanden enmetdemateriële
ruimte.Dezefunctionelerelatieskomentotuiting inruimtelijke
interactiestromen,zoalsstromenvanmensen,goederen,dienstenen
informatie.Defunctionelerelatiesendedaarmeesamenhangendeinteractiestromenzullenzichmanifesterenineenmateriëleinrichting
vanderuimte,deaccommodatie,ofzullengebruikmakenvaneenreeds
ingerichteruimte,deoccupatie.Inbeidegevallenisersprakevan
eenconfrontatiemetdematerieel-ruimtelijkeverzameling,watinhoudt
deverzamelingvanbouwwerkenenkavels.Bijdeaccommodatieworden
erelementenaandematerieel-ruimtelijkeverzameling toegevoegd,bij
deoccupatiewordenbestaandebouwwerkenenkavelsgebruikt.
Materieel-ensociaal-ruimtelijk systeem
Dematerieel-ruimtelijkeverzameling,vakeraangeduidalsmaterieelruimtelijk systeem,kanwordenopgesplitstin:
a.allegebouwdeopstallen (woningen,bedrijfsgebouwene.d.)enkanalenindebredezinvanhetwoord (wegen,hoogspanningsleidingen
e.d.)en
b.dekavelstenbehoevevanhetruimtegebruik.
Toepassingvanhetbegripoccupatieindezegeefthetonderscheid tussengebruikvangebouwdeopstallenenkanalenenerzijdsenhetgrondgebruikanderzijds.
Naasthetmaterieel-ruimtelijk systeemiserooksprakevaneen
sociaal-ruimtelijk systeem.Hetsociaalruimtelijk systeemisopgebouwd
uitdehandelingsverbandenendedaaruitvoortvloeiendefunctionele
relaties.Dezefunctionelerelatieszijneengevolgvandeactiviteitendiewordenverrichtvanuitdehandelingsverbanden.Debelangrijkste
activiteitenzijn:werken,verzorgen (verzorgdworden),afnemen(leveren),contactenonderhouden,wonen (gevestigdzijn)enrecreëren.

Ruimtelijkestructuur
Deruimtelijkeaspectenvanhetmenselijkehandelenzijnnuondergebracht intweesystemen,hetsociaal-ruimtelijk enhetmaterieelruimtelijksysteem.Bijdebestuderingvanderegelmatigheden inde
beidesystemenenvanderegelmatighedeninderelatiestussendetwee
systemen,kortom,bijhetbestuderenvanderuimtelijkeorde,worden
kenmerkenenwaardentoegekendaandeelementenenhunrelaties.Hierdoorishetmogelijkomeenbeeldtekrijgenvandewijzewaaropde
systemenzijnopgebouwd enwordtereenstructuuraangebrachtinde
systemen.Erwordtdanookgesprokenvaneenmaterieel-ruimtelijke
structuur (MRS)eneensociaal-ruimtelijke structuur (SRS).Dezebeide
structurenwordenookomschrevenalsrespectievelijkdegebruikteruimteenderuimtegebruikers.Hetverbindendeelementtussendegebruikte
ruimteenderuimtegebruikers ishetruimtegebruik.MRSenSRSworden
samenderuimtelijkestructuurgenoemd (OTTENS,1976;VANHOOFenDE
PATER, 1982).
Deruimtelijkestructuuriseenmomentopnamevaneenruimtelijk
ontwikkelingsproces.Doorditproceszalderuimtelijkestructuurbij
voortduringaanveranderingenonderhevigzijn.Hetgeheelvanontwikkelingsprocessendatzorgdraagtvoordedynamiekvanderuimtelijke
structuurwordtgenoemdderuimtelijkeontwikkeling.
Overgangszonesinderuimtelijkestructuur
Totdusverzijnenkelealgemenegeografischebegrippennaarvoren
gekomendiederuimtelijkeinvalshoekvangeografischonderzoekaangeven. Deplaatsvanhetonderzoeknaarovergangszonesindegeografie
kannualsvolgtwordenbepaald.
Hetruimtegebruikishetresultaatvanhetzijdemateriëleinrichtingvanderuimte (deaccommodatie),hetzijhetgebruikmakenvaneen
reedsingerichteruimte (deoccupatie).Inbeidegevallenhangthet
ruimtegebruik samenmetdesociaal-ruimtelijke structuur,ofwelmetde
activiteitenenrelatiesdieuitdehandelingsverbandenvoortvloeien.
Enerzijdszullendezeactiviteitenenrelatieshetgrondgebruikbepalen
en/ofveranderen,anderzijdszalhetaanwezigegrondgebruikdezeactiviteitenenrelatiesbeïnvloeden.Erissprakevaneenwisselwerking
tussengebruikteruimteenruimtegebruikers.
Dezewisselwerkingmoetalsvolgtwordenopgevat.Eendominantie
vandeMRStenopzichtevandeSRShoudtindathetruimtegebruik

rechtstreeksproduktief isofwelareaal-gebonden.Hetresultaatvan
hetruimtegebruik isnaaromvang enkwaliteitdirectafhankelijkvan
degebruikteruimte (landbouw,bosbouwe.d.).Eendominantievande
SRStenopzichtevandeMRSbetekentdatdegebruikteruimteslechts
eendraagkrachtfunctieheeftenhetruimtegebruiknietrechtstreeks
produktief is(nietareaal-gebonden).Degebruikteruimteisnietvan
directeinvloedopderesultaten (industrie,dienstverlening,wonen)
(VELDMAN,1982).Hetverschiltussenareaal-gebondenenniet-areaalgebondenruimtegebruikkomttotuiting indegebruikswaardevande
grond.Bijproduktiefgebruikteruimtezijndegrondprijzenlagerdan
bijniet-produktiefofzelfsteverwachten (speculatie)niet-produktief
gebruikvanderuimte.
Debegrippendraagkrachtfunctie enproduktiefunetiewordengenoemd
inhetGlobaalEcologischModel (RPD,1978),waarinaande
ruimte,naastgenoemdefuncties,nogtweefunctieswordentoegekend,
metnameeeninformatiefunctieeneenregulatiefunctie.
Opgrondvandewisselwerking tussenMRSenSRSkaneenindeling
gemaaktwordenintypegebieden (VELDMAN,1979en 1982).Alnaargelang
hetkaraktervandewisselwerking isersprakevanstedelijke,landelijkeofperi-urbanegebieden.
Stedelijkegebieden
Binnenstedelijkegebiedenisdesociaal-ruimtelijke structuur
dominant.DeMRSishierderuimtelijkeneerslagvanhetwonen,de
bedrijvigheid endedienstverlening ingroteconcentratie.Degrond
heeftslechtseendraagkrachtfunctieenwordtnietrechtstreeksproduktiefgebruikt,watinhoudt:degrondwordtnietgebruiktvoorareaalgebondenactiviteitenalslandbouw,maardientslechtsalsbasisvoor
stedelijkeactiviteiten.
Totvoor 1950(zieook 1.3)wasindelandelijkegebiedendeMRS
dominantvaninvloedopdeSRS.Deruimtewerddirectproduktief
gebruikt.DeMRSvertoondedanookhetbeeldvanaaneengeslotenarealen
metlandbouwenbosbouw,afgewisseldmetnatuurgebiedenenverspreid
voorkomendenederzettingen.DeMRSbeperktedemogelijkhedenvande
ruimtegebruikers.Ditbeeld isinzoverreveranderddathetprocesvan
verstedelijkingdedominantievandelandbouwkundigbepaaldeMRSheeft
verminderd,hetgeenondermeerblijktuitdetoenamevanbijvoorbeeld
recreatief eninfrastructureelgrondgebruik.DeMRSblijftechterbepalendvoordemogelijkhedenbinnendeSRS.
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Peri-urbanegebieden
Deperi-urbanegebiedenliggenbinnenhetdagelijksebereikvan
destadsgewestelijkewoon-enarbeidsmarkten.Alhoeweldeverschijningsvormlandelijkis,herbergendezegebiedenvelestedelijkefuncties.
Metnamealsgevolgvanhetverschil inagrarischeenniet-agrarische
gebruikswaardevandegrond,isdesociaal-ruimtelijke structuurdominanttenopzichtevandematerieel-ruimtelijke structuur.Areaal-gebondenfunctieswordenveelalverdrongendoordraagkrachtfuncties,waarbij
deruimtenietmeerrechtstreeksproduktiefgebruiktwordt.Activiteiten
alsglastuinbouwenintensieveveehouderijwordenveelalgerekendtot
deniet-areaal-gebondenfuncties (RPD,1978).Desalnietteminzalvaak
dekwaliteitendehoedanigheidvandematerieel-ruimtelijke structuur
vaninvloed zijnopdematewaarindeSRSdominantis.
Deverdringingvanareaal-gebondenfunctiesdoorniet-areaalgebondenfunctieswordtvaakalseenprobleemervaren,metnamealsdit
tenkostegaatvanhetfunctionerenvandeagrarischesectoroften
kostevanmilieu-ennatuurwaarden.Medeomdezeredenwordeninhet
STRUCTUURSCHEMALANDINRICHTING (1981)gebiedenbinnendestedelijke
invloedssfeeronderscheiden,diezijnaangewezenalspotentiëleherinrichtingsgebieden.Doormiddelvanherinrichtingwordtgepoogd indeze
gebiedendewrijvingtussendeverschillendefunctiestebeperkenof
opteheffen (VERWEIJ,IJKELENSTAM, 1982).
Overgangszonesenstadsranden
Deovergangszonestussenstadenlandelijkgebiedmakendeeluit
vandeperi-urbanegebieden.Vooruitlopend op2.2kanhetonderscheid
tussenovergangszonesenstadsrandenalkortwordenaangegevenmet
behulpvandebegrippenSRSenMRS.Deovergangszones zijndiegebieden
binnendeperi-urbanegebiedendieliggenindeonmiddellijkenabijheid
vanstedenenwaarindeinvloedenvandiestedenalmerkbaarzijn.De
SRSisdominant,echterdezedominantieisnognietzovergeschreden
datopgroteschaalareaal-gebondengrondgebruikheeftplaatsgemaakt
voorniet-areaal-gebonden grondgebruik.Welzijnreedsstedelijke
functiesaanwezigmaardezezijnslechtstendelealszodanigherkenbaar.
Stadsrandenmakendeeluitvandeovergangszones.Hetzijngebiedendietegendestadaanliggenenbeperkt inomvangzijn.InstadsrandenisdedominantievandeSRStenopzichtevandeMRSzodanigdat

hetgrondgebruikveranderd isofwaarschijnlijkveranderd zalworden.
Deverdringingvanareaal-gebondenfuncties (landbouw)doorniet-areaalgebondenfuncties (tuinbouw,autosloperijen,manege'se.d.)heeft
plaatsgevondenofzalmogelijkplaatsvinden.Dematerieel-ruimtelijke
structuurisdoordesociaal-ruimtelijke structuurbeslissend enaantoonbaarbeïnvloed.
In2.2wordtnaderingegaanophetonderscheid tussenovergangszonesenstadsranden.
Bijdebesprekingvandeperifeerlandelijkegebiedenisalkort
aangegevendatdewisselwerking tussenSRSenMRSindeloopvande
tijdvankarakterverandert.Dezekarakterverandering hangtnauwsamen
metdeontwikkelingenvanstadnaar stadsgewest envanplattelandnaar
landelijkgebied.In1.3wordtnagegaaninhoeverredezeontwikkelingen
vanbelangzijngeweestvoorhetbeeldvandehuidigeovergangszoneen
stadsrand.

1.3. Van stad tot stadsgewest en van platteland tot landelijk
gebied
Deontwikkelingenvanstadnaarstadsgewestenvanplatteland
totlandelijkgebied zijnnietonafhankelijkvanelkaarenkunnennaast
elkaarwordengezetzodatderelatietussenbeideontwikkelingenduidelijkwordt.InSCHEMA 1.1wordteensamenvattinggegevenvanhetgeen
overdezematerieinverschillendebijdragenisvermeld (HIEMSTRA,1977;
HOEKVELD,1973en1982;MEYERenSCHERPBIER, 1980;OVERBEEKEenVRIJ,
1978;THISSEN,1974;VELDMAN,1979en1982;VANDEWOUDE, 1974).Aan
dehandvanditschemazullendeontwikkelingenwordentoegelicht.
Vanstadtotstadsgewest
IndeMiddeleeuwenbeperktederelatietussendestadenhetomringendeplatteland zichmetnametotdevoedselvoorziening.Deommuring
vandestadsuggereerteenabsolutescheidingstad-platteland,echter
hiervanwasgeensprake (HOEKVELD, 1973).Ditwordtgeïllustreerddoordatzichbuitendestadsmuurenkelestadsrandverschijnselenvoordeden,
hetgeenvooraldeongewenstefunctiesvandestadwaren.
Gedurendede 16een17eeeuwvonderindestedeneeneerste
scheidingplaatstussenhetwonenenhetwerken (ambachten).Deze
scheidingvond echterpasopgroteschaalplaatstijdensdeIndustriële
Revolutie.Doordeindustriëleontwikkelingenontstaanindustriegebieden
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enwoonwijken (arbeiderswijken).Mededoordemigratievandenaar
werkzoekendeagrariërsvanhetplattelandnaardesteden,vondereen
aanzienlijkegroeivandestedelijkebevolkingplaats (urbanisatie).
Alhoeweldestadsmurengrotendeelsverdwenen,betekendeditnietdat
detegenstelling stad-plattelandverminderde.Integendeel,degroei
vandestedenverscherptejuistdezedichotomiedoordatdeambachtelijke
produktieophetplattelandwerdweggeconcurreerd,zodathetplatteland
slechtseenagrarischeproduktiefunctiehad.
Omstreeks 1920wasersprakevaneeneersteaanzettotsuburbanisatievanhetwonen,opbasisvanhetopenbaarvervoer.Pasna1950,
vanwegedetoenemendemobiliteitvandebevolking,namde.urbanisatie
belangrijktoe.

f«Ja

Na 1950werddebevolkingsgroei eerstopgevangendoormiddelvan
stadsuitbreidingen.Detoegenomenmobiliteitmaaktehetechtermogelijk
delocatievanwonenenwerkentescheiden.Debevolkingsgroeiwerd
verlegdnaardeomliggendekernenvandestad (suburbanisatievanhet
wonen).Naverloopvantijdverplaatstookdewerkgelegenheid zichvoor
eendeelnaardeomliggendekernen,vooralmethetoogopeenbetere
bereikbaarheid endebehoefteaanruimte (suburbanisatievanhetwerken).
Hierdoorontstond eenuitgebreidwoon-werkverkeerdatdestadtoteen
functioneelgeheelmaaktemetdeomliggendekernen.Debevolkingsgroei
indestadzelfstagneerde.Inenkelegevallenwaserzelfssprake
vaneengroterebevolkingsafname indestedendanbevolkingstoenamein
deomliggendekernen,welkeontwikkeling alsdesurbanisatiewordtaangeduid (HOEKVELD, 1982).Doordefunctionelerelatietussenstadenomliggendgebiedisersprakevaneenstadsgewest.
Vanplatteland totlandelijkgebied
IndeMiddeleeuwenwashetplatteland eengeïsoleerdverschijnsel
enwerdenweinig invloedenvanuitdestadondervonden.Hetplatteland
bestonduitakkers,weidenenwoestegrondenmetkleinenederzettingen.
Deproduktiewasvrijwelgeheelagrarisch.IndeBarok-periodeontwikkeldezichnaastdeagrarischeproduktieookeenambachtelijkeproduktie.Dezeambachtelijkeproduktiestagneerdeechterindeperiodevan
deIndustriëleRevolutie.
Deindustriëleproduktieindestedenreduceerdesterkhetbelang
vandeambachtelijkeproduktieenveroorzaaktedaarmeedateengroot
aantalambachtsliedengedwongenwasomnaardefabriekenindesteden
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tetrekken.Deze 'ruraleuittocht'had totgevolgdatophetplatteland
slechtsdeagrarischeproduktiefunctieoverbleef;eenontwikkelingdie
wordtaangeduid alsdeagrarisatievanhetplatteland.
Indeperiodena 1950vonddoormechanisatieenbedrijfsbeëindiging
eenrationalisatievandeagrarischeproduktieplaats,hetgeeneenuitstootvanagrariërstotgevolghad,de'agrarischeuittocht'(VELDMAN,
1979).Doordegroteremobiliteitkondendezevroegereagrariërsde
stedelijkewerkgelegenheidsgebiedenvanuithuneigenwoonplaatsbereiken.Ditveroorzaakteeentoenamevanhetwoon-werkverkeer enintensiveerdederelatietussenstadenplatteland.Dezeintensiveringwerd
nogversterktdoordeeerdergenoemdesuburbanisatievanhetwonenen
vanhetwerken.Hierdoortradeenfunctieverruiming opinhetplatteland,nietalleenmetdefunctieswonenenwerken,maarookdoorinfrastructureleenrecreatieveontwikkelingen.Tevenswerdindezeperiode
hetbelangvannatuur-enmilieufunctiesondervonden.
Hetplatteland isnietlangersynoniemmetdeagrarischeproduktiefunctie,maarmaaktdeeluitvaneenverstedelijktesamenleving.Het
onderscheid tussenplatteland enstadisvervaagd.Omdeveelheidaan
functiesbetertotzijnrechttelatenkomenspreektmennuvanlandelijkegebiedeninplaatsvanplatteland,omdatdezelaatstetermteveel
vereenzelvigdwerdmet louterdeagrarischeproduktiefunctie (VELDMAN,
1982).Indezelandelijkegebiedenspelenruimtelijkeconflictentussen
stedelijkeenlandelijke,inhetbijzonderagrarische,functieseen
belangrijkerol.
Ontwikkelingvanovergangszones/stadsranden
IndeMiddeleeuwenwasergeensprakevaneenovergangszone,nog
vaneenstadsrand.Welwarenerverspreidvoorkomendeconcentraties
buitendestadsmuurvan ongewenste stedelijkefuncties.Hierdoorwas
erindietijdalsprakevanheterogeengrondgebruikindenabijheid
vaneenstad.IndeperiodevandeBarokwerdenenkelerecreatieveen
pre-industriëleelementenaandestadsrandentoegevoegd.
PasonderinvloedvandeIndustriëleRevolutie ontwikkeldeerzich
eenstadsrandalseenspecifiekgebied.Hetheterogenekarakterwerd
duidelijkerdoordetoevoegingvanelementenalsfabrieken,woningen,
wegen,volkstuinenensportterreinen.Destadsrandkonwordenopgevat
alseengrensgebied tussendestedelijkeendeplattelandssamenleving,
welkenogweinigonderlingewoon-werkrelatieshadden.Vergelekenmet
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voorgaandeperiodenwashetgrondgebruik indestadsrand ingrotere
mateaanveranderingenonderhevig.
Na1920enmetnamena1950neemtdemorfologischeverstedelijking
indestadsrand toetengevolgevandegroteredrukopdezezonedoor
degroeivandestedelijkebevolkingendedaarbijbehorendeactiviteiten.Integenstelling totvoorgaandeperiodenkannuookeenovergangszonewordenonderkend,alsonderdeelvandeperi-urbanegebieden.In
deovergangszonekomttotuitingdatdeverstedelijking,indevorm
vanwoon-werkrelaties,zichnietlangerbeperkttotdestad,maarzich
uitstrekt tothetgebiedrondomdestad.Deomvangvandeovergangszonewordtondermeerbepaalddoordematevansociaal-economische
verstedelijking.
Uitdeontwikkelingenvanstadtotstadsgewest envanplatteland
totlandelijkegebiedenblijktdathetcontrasttussenstadenplatteland isvervaagd. Dedichotomiestad-plattelandheeftplaatsgemaakt
voorhetcontinuumstadsgewest-landelijkgebied.Hierbijishetoorspronkelijkeplattelandbuitendestedenveranderd inlandelijkgebied
binnenentussenstadsgewesten (naarOVERBEEKEenVRIJ, 1978).
Toekomstigeontwikkelingenbetreffende stadsgewestenlandelijkgebied
Omhetprocesvandesurbanisatieeenhalttoeteroepenenomeen
tegroteverstedelijkingvandelandelijkegebiedentegentegaan,worden
plannenontwikkeldomdegroeivandestedenweertebevorderen.Indit
verbandmoetdeconceptievandecompactestadwordengenoemd,datals
eenpogingmoetwordengezienomdere-urbanisatie testimuleren.Deze
re-urbanisatiewordtdoorHOEKVELD (1982)genoemd alseenvandefasen
vanheturbanisatieproces,zoalsdiezijngenoemddoorVandenBerg,
BoeckhoutenVanderMeer.Hetmagverwachtwordendatbijuitvoering
vandecompactestadconceptiededrukopdestadsrand endeovergangszonezaltoenemen.
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2 . DE OVERGANGSZONE NADER BEZIEN
2.1.

Inleiding
'Theurbanfringe,likethepoor,has alwaysbeenwithus'.Dat

dezeopmerkingvanTHOMAS (1974)ookopgaatvoordeNederlandsestadsrandenisgeblekenin1.3.Thomasconstateertdecontradictiedatalhoewelstadsrandenalsindslangetijdbestonden,dezepasvanafhetbegin
vandejarenveertigalszodanigwerdenonderscheidenbinnendeurbane
regio's.Vanafdietijdwerd intoenemendemategepubliceerdoverstadsrandenalszonesmetgeheeleigenkenmerkenenproblemen.InNederland
isdeaandachtvoor stadsrandenvannogrecenteredatum.Dithangt
mogelijksamenmethetfeitdat,vergelekenmetbijvoorbeelddeAmerikaanse
situatie,deproblemenindeNederlandse stadsrandenkleinschaliger
vanaardwarenendeinvloedvandeoverheidopdeontwikkelingenin
dezezonesgroterwas (MEYERenSCHERPBIER, 1980).Belangrijkindeze
isookdatdeurbanegroei,waardoordedrukopdestadsrand endaarmee
deproblemenindezezonegroterzijngeworden,inNederland lateris
opgetredendanindeVSenooknietdieomvangheeftgekregen.
Hetgroeiendeaantalonderzoekennaardestadsrand-enovergangszoneproblematiekenhetinstellenvaneenContactcommissievoorOnderzoekinStadsrandenenOvergangszones (CCOS)in1980alsonderdeelvan
deNationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoek (NRLO)illustrerenhet
feitdatdezeproblematiekookinNederlandwordterkendenvanuit
verschillende invalshoekenwordtbenaderd.
Hetmuiti-disciplinairekaraktervanhetonderzoeknaarovergangszonesheefteronderanderetoebijgedragendatdegebruikteterminologieendegehanteerdegebiedsafbakeningennieteenduidigwaren.In
ditonderzoekwordt slechtsgebruikgemaaktvandetermenstadsranden
overgangszone,welkebegrippenin1.2alkortzijntoegelichtenin
2.2naderwordenaangegeven.Tevenswordthiernaderingegaanopde
afbakeningsproblematiek.Daarnawordenin2.3enkeleaspectenvanhet
grondgebruiktoegelicht.Hetgrondgebruik isdeinvalshoekviawelke
deovergangszoneproblematiek inditonderzoekwordtbenaderd.Ook
wordenenkeleverklaringenvanhetgrondgebruik inovergangszonestoegelicht.
ZoalsaangegevenisdeinvloedvandeNederlandseOverheidopontwikkelingeninovergangszonesenstadsrandengroterdaninmenigander
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landhetgevalis.Omdatenerzijdsdeoverheid zoveel invloedheeften
omdatanderzijdstochalsnegatiefervarenontwikkelingenindezegebiedenoptreden,ishetzinvolhetbeleid tenaanzienvanovergangszones
aantegeven.In2.4zalditgebeureninzoverreheteenbeleidop
nationaalniveaubetreft.

2.2. De afbakening van de overgangszone
Deafbakeningvandeovergangszonehoudtineendefiniëringvan
begrippenalsstadsrand enovergangszone,maartevenseengebiedsafbakening.Hetspreektvoorzichdatdegebiedsafbakening afhankelijkis
vandebegripsafbakening.
Definiëring stadsrand enovergangszone (zieookbijlage 2.1)
Inhetalgemeenwordtdeovergangszoneproblematiek synoniemgeacht
metdeverstedelijkingsverschijnselen ingebiedenrondomsteden.Er
kunnenverschillendevormenvanverstedelijkingwordenonderscheiden:
mentaal/psychologische ensociaal-economischeverstedelijking enstedelijkgrondgebruik.Delaatstetweevormenvanverstedelijking zijnvan
toepassingopdebegrippenovergangszoneenstadsrand.
Sociaal-economischeverstedelijking inhetlandelijkgebiedvindt
plaatswanneer stadenlandelijkgebied eenfunctioneelgeheelvormen
voorwatbetreftdewoon-werkrelaties.Hetlandelijkgebieddatdeel
uitmaaktvanditfunctioneelgeheelwordtperi-urbaangebiedgenoemd
(zieook 1.2).Alhoewelhetperi-urbanegebied stedelijkefuncties
herbergt ishetkarakterlandelijk,hetgeensamenhangtmetdebeeldbepalendeareaal-gebondenruimtegebruiksvormen.
Wanneerdeverstedelijking inhetgrondgebruiktotuitingkomt,
betekentditdatdeareaal-gebondenagrarischeproduktiefuneties
hebbenplaatsgemaaktvoordeniet-agrarische,stedelijkedraagkrachtfuncties.
Hetonderscheid tussenperi-urbaangebied enovergangszone isniet
eenvoudig.Voorditonderzoekwordtalsovergangszonegeziendezone
binnenhetperi-urbanegebied,datgekenmerktwordtdoordatinmeer
ofminderematehetlandelijkegebiedwordtafgewisseldmetstedelijke
grondgebruiksvormen,waardoorhetgrondgebruikplaatselijkeenheterogeenkarakterheeft.Hetgebied ligtindenabijheidvandestadener
issprakevaneenstedelijkedrukophetagrarischgrondgebruik.
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Destadsrandmaaktdeeluitvandeovergangszoneenisdatgebied
datgrenstaandestedelijkebebouwingenwordtgekenmerktdoordatde
stedelijkegrondgebruiksvormenhetbeeldbepalenenhetagrarisch
grondgebruiknogslechtsingeringematetussenhetstedelijkegrondgebruikvoorkomt,waardoorhetgrondgebruikaaneensluitend eenheterogeenkarakterheeft.Destadsrandbeslaat slechtseensmallezone,waarinhetresterendeagrarischegrondgebruikondergrotedrukstaat.
Doordatinditonderzoekdeovergangszoneproblematiekbenaderdwordt
aandehandvanhetgrondgebruik,heeftditeengroterolgespeeldbij
deafbakeningvandebegrippenstadsrandenovergangszone.Anderebenaderingengevenanderebegripsafbakeningen envaakookanderebenamingen
voorglobaaldezelfdegebieden.KERSTENS (1979)enCORTENRAAD (1982)
gaanuitgebreid inopdeterminologiezoalsdieinvelepublikaties
wordtgehanteerd.
Bijdeafbakeningvandebegrippenperi-urbaan,overgangszoneen
stadsrandginghetomgradueleverschillen inmatevanverstedelijking.
Inhoeverrededefinitieswerkbaarzijnmoetuithetonderzoekblijken.
Gebiedsafbakening
Definiëringvandebegrippenstadsrand enovergangszoneblijkt
vaakeenprobleem.Hetdaadwerkelijkonderscheidenvandezezonesin
eengebiedrondeenstadblijktoverhetalgemeeneennoggroterprobleemenwordtookvaaknagelaten.Slechtsenkeleonderzoekengaan
opditafbakeningsprobleem in (FESENMAIERe.a., 1979;MEYERenSCHERPBIER,
1980;BAK, 1584;VERWEYenIJKELENSTAM, 1982b).
Hetafbakeningsprobleemhangt samenmetdeslechtsgradueleverschillentussendebegrippenstadsrand,overgangszoneenperi-urbaangebied.
Deveranderingenindematevanverstedelijking indezegebiedenzijn
eerdercontinudanabrupt (FESENMAIER,e.a., 1979).Vooreengebiedsafbakening zijnduidelijkedefinitiesnoodzakelijk.Inditonderzoek
wordteenafbakeningnagestreefd opgrondvanhetgrondgebruik,waarbij
hetonderscheid tussenstadsrand enovergangszonewordttoegespitstop
hetaldannietvoorkomenopkleineschaalvaneenmengingvanstedelijk
enniet-stedelijkgrondgebruik.Ditresulteert ineenafbakeningvan
eenzonemetheterogeengrondgebruik,destadsrand,eneenafbakening
vaneenzonemetzwakheterogeengrondgebruik,deovergangszone.Op
dematevanheterogeengrondgebruikwordtnader ingegaanin2.3 (add)
en6.2.2.
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Hetdoelvaneengebiedsafbakening ligtnietalleeninhetkrijgen
vanoverzichtopdestadsrand-enovergangszoneprobleraatiek,maarook
inhetnaderaanduidenvangebiedentenbehoevevanhetruimtelijke
ordeningsbeleid.Stadsrandenenovergangszonesvragenomeenopdeze
zonestoegespitstbeleid (zieook2.4).Tenbehoevevanditbeleidis
hetzinvolomdezegebiedenduidelijkaantegeven,zodatdebetreffendeproblemenzijngelocaliseerd.

2.3. Het grondgebruik in de overgangszone
In1.2en1.3isaangegevendatlandelijkegebiedenveranderen
onder invloedvandeverstedelijking.Verstedelijkingkanopeenaantal
manierenplaatsvinden,zoals in2.3zalwordentoegelicht.Inditonderzoekwordtverstedelijkingopgevatalseenprocesvanveranderingvan
grondgebruik.
Invelebijdragenoverdeovergangszoneproblematiekismenuitgegaanvanhetgrondgebruik.THOMAS (1974)benadrukthetbelangvanhet
grondgebruikbijhetonderzoek inovergangszoneswanneerhijzegt:
'....Thefringeisadistintivearea,primarilydesignated bycharacteristic land-useassociations'.EnindezelfdebijdragegeeftThomas
ookaanwaaromwaarschijnlijkveelonderzoekinditkaderuitgaatvan
hetgrondgebruik,wanneerhijJohnsonciteert:'....thatland-use,
ratherthansocialoremploymentfactors,wouldprovideasimplerand
morereliableguidetothecharacterofthefringezoneandtothe
changestakingplacetherein'.OokinNederlandwordtvaakuitgegaan
vanhetgrondgebruik,zoalsindeonderzoekenvanMEYERenSCHERPBIER
(1980),VANOORT (1976),hetRIJKSINSTITUUTVOORONDERZOEKINDEBÖSENLANDSCHAPSBOUW 'DEDORSCHKAMP (1981)enVERWEYenIJKELENSTAM (1982).
Bijwijzevantyperingvandeovergangszonewordenvaakeenaantal
vormenvangrondgebruikopgesomddiealskenmerkendvooreendergelijk
gebiedwordenbeschouwd.Hetzijnechternietalleenbepaaldegrondgebruiksvormendietyperendzijn,maarookzijnereenaantalandere
aspectendiehetspecifiekebepalenvanhetgrondgebruikindeovergangszone.Devolgendeaspectenkunnenwordenonderscheiden:
a.deaardvanhetgrondgebruik;
b.deschaalvanhetgrondgebruik;
c.delegaliteitvanhetgrondgebruik;
d.hetheterogenekaraktervanhetgrondgebruik;
e.dedynamiekvanhetgrondgebruik;
f.defactorendiehetgrondgebruik indeovergangszonebeïnvloeden.
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Ada.Deaardvanhetgrondgebruik
Deaardvanhetgrondgebruikkanwordenomschrevendoorhetaangevenvandefunctiesdieaanhetgrondgebruiktengrondslag
liggen.Indeovergangszonekunnendevolgendefunctiesworden
onderscheiden (CORTENRAAD, 1982):agrarische,stedelijke,recreatieve,infrastructurele,landschappelijkefunctieeneenplanologischereservefunctie.
Agrarischefunctie
Indeovergangszone staatdeagrarischefunctieonderdrukvande
verstedelijking.Alsgevolgvandestedelijkenabijheid treden
veranderingenopbinnendeagrarischebedrijfsvoering.Veelal
zullenagrarischebedrijveninomvangafnementengevolgevanstedelijkeuitbreiding,infrastructurelevoorzieningenenrecreatieveactiviteiten,zodateenagrariërmoetovergaantotintensiveringvandeagrarischeproduktie (tuinbouw)oftotextensivering,waarbijdeagrariërmogelijkeennevenberoepmoetgaanuitoefenen.Nietalleendedaadwerkelijkeonttrekkingvangrondaande
agrarischeproduktie,ookdemogelijkeonttrekking indetoekomst
kanleidentotveranderingenindeagrarischebedrijfsvoering.Deze
dreigingwordtaangeduidmetplanologischeonzekerheid enkanhet
investeringsgedragvanagrariërsbeïnvloedenenkanzelfsmogelijkleidentotbraak (KAMPHUISenDENOORD,1981;VERWEYen
IJKELENSTAM,1982;ELSINGAenSPARENBURG, 1974).
NietteminbleekuiteenonderzoekindeovergangszonevanUtrecht
datnietalleagrariërsdestedelijkenabijheidalsnegatief
ervoeren.Dithangtmogelijksamenmethetfeitdatdestedelijke
nabijheiddeagrariërsdemogelijkheid bood totwinstgevende
veranderingenofaanpassingenindeagrarischebedrijfsvoeringen
totniet-agrarischeactiviteiten (poortverkoop,tuincentra,caravanopslag,volkstuinen) (DEKLERKWOLTERS,1983).Hetbeeldvan
eenverslechteringvandeproduktie-omstandighedenoverheerst
echter,zoalsdeongunstigecultuurtechnische situatie,deversnipperingvanhetagrarischgrondgebruikendeconflictenmet
landschappelijkeenrecreatievefuncties (CORTENRAAD, 1982).
Terrelativeringvandestedelijke,negatieveinvloedopdeagrarischebedrijfsvoeringishetzinvoltotslotBRYANT (1976)te
citerenwanneerhijzegt:'....muchoftheliteratureimpliesan
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essentiallynegativeimpactofurbanforcesonagriculture,and
mostchangesinagricultureinthe 'fringe'havebeenascribed
tourbaninfluences.Ontheonehand,thisignoresthepotentially
benificial interactionbetweenagricultural changeandurbanisation,and,ontheotherhand,itignorestheimportantresponses
thatagriculturehasbeenmakingtoessentiallynon-metropolitan
forcessuchaschangingtechnologyand internationaltrade
environments'.
Stedelijkefunctie
Eenbelangrijkestedelijkefunctieinhetovergangsgebied isde
woonfunctie.Dezewoonfunctiekomtvaakvoor indevormvanverborgensuburbanisatie:hetdoorniet-landelijkgebondenhuishoudensingebruiknemenalseerstewoningvanvoorhundoeloverbodig
gewordenlandelijkebebouwing (VELDMAN,1979).Daarnaastkunnen
devolgendestedelijkefunctieswordenonderscheiden:autokerkhoven,
begraafplaatsen,industrieterreinen,bouwterreinen,weidewinkels,
kantorenenvuilstortplaatsen.Veelalzijnhetactiviteitendie
eenlocatieindeovergangszonehebbengekozenomëënofmeer
vandevolgenderedenen:bereikbaarheid,ruimtebehoefte,overlast
engrondprijzen.
Recreatievefunctie
Deovergangszonevervulteenbelangrijkerecreatievefunctievoor
destedelijkebevolking,zowelvoorwatbetreftdeextensieve
alsintensieverecreatie-activiteiten.Recreatieveelementenin
deovergangszonezijn:sportvelden,volkstuinen,parken,campings
enspeeltuinen.KLERKS (1974)deeltderecreatievefunctiesin
deovergangszone involgenstweecriteria,namelijkdeschaalvan
deelementenendeaardvandeactiviteiten.Opgrondvandeze
criteriaconcludeertKlerksdatvooreenaantalrecreatievefunctiesergeenalternatief isdaneenlocatieindeovergangszone.
Infrastructurelefunctie
Rondomstedenisereenconcentratievaninfrastructureleelementen,zoalsspoorlijnen,kanalenenverschillendevormenvanwegen.
Heteffectvaninfrastructureleelementenisvaaktweeledig,
afhankelijkvanhetschaalniveau.Spoorlijnen,kanalenenwegen
kunnenregionaalontsluitend zijnentegelijkertijdlocaalde
bereikbaarheid beperken.Infrastructurele elementenbepalenvoor
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eendeelderuimtelijkestructuurvaneenovergangszone(RIJKSINSTITUUT
VOORONDERZOEKINDEBOS-ENLANDSCHAPSBOUW'DEDORSCHKAMP',1981).
Enerzijdszullenstedelijkeontwikkelingenvooralplaatsvinden
langsdeuitvalswegenzodathetinfrastructurelepatroonde
richtingvandestedelijkegroeibeïnvloedt.Anderzijdszullen
metnamenieuweinfrastructureleelementendeagrarischebedrijfsvoeringnegatiefbeïnvloedendoordeversnipperingvandekavels.
Doordezeversnipperingwordtdeverdringingvanagrarischgrondgebruikdoorniet-agrarischgrondgebruikversneld.
Moeilijkoverschrijdbare infrastructureleelementenzoalskanalen,
spoorlijnenensnelwegen,kunneneenbariërevormenvoordeverstedelijking,alhoewelditeffectvaaktijdelijkisenafhankelijkvandestedelijkedruk.Destedelijkenabijheidwordtdus
bepaalddoorzowelhetontsluitendekarakteralsdebarière-werkingvandeinfrastructuur.Opdestedelijkenabijheidwordtbij
adfnaderingegaan.
Totslotmoetwordenopgemerktdatnaastdeinvloedophetoverige
grondgebruik indeovergangszone,hetruimtebeslagvandeinfrastructurelevoorzieningenopzichalhetbeeldvandeovergangszonesterkbepaald.
Landschappelijkefunctie
Aandelandschappelijkefunctievandeovergangszonezijnecologische,cultuurhistorische envisueleaspectenteonderkennen
(CORTENRAAD, 1982).Tengevolgevandetoenamevandeniet-agrarischeactiviteiten indeovergangszonelooptdelandschappelijke
functiekanstewordenverdrongendoormetnamedestedelijkeen
recreatievefuncties.
Planologischereservefunctie
Deplanologischereservefunctiehoudtverbandmethetreserveren
vangrondvoordeteverwachtenstedelijkeeninfrastructurele
ontwikkelingen.Dezereservefunctiewordtoverhetalgemeenaangegeveninbestemmings-enstreekplannen,zonderdatvaststaat
ofen zo ja,wanneerdestedelijke-enandereplannenwordengerealiseerd.Dezesituatiewerktdebijdeagrarischefunctievermelde
planologischeonzekerheid indehand (CORTENRAAD, 1982).
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Adb.Deschaalvanhetgrondgebruik
Indeovergangszonekomenzowelkleinschaligealsgrootschalige
grondgebruiksvormenvoor.Alsgrootschaligeelementenkunnenwordengenoemdnieuwbouwwijken,industrieterreinenenoverhetalgemeenagrarischgrondgebruik.Alskleinschaligkunnenworden
beschouwddemeesteoverigestedelijkegrondgebruiksvormen,tuinbouw (somsechterookgrootschalig)enettelijkerecreatievevormenvangrondgebruik.Indestadsrand zalhetbeeld,meerdanin
deovergangszone,bepaaldwordendoorhetgroteaantalkleinschaligeelementen.Kleinschaligegrondgebruiksvormenkunnenaaneen
grootschaligevoorafgaan,bijvoorbeeld inhetgevaldatinafwachtingvanderealiseringvaneennieuwbouwwijktijdelijkvolkstuincomplexenwordenaangelegd.
Adc.Delegaliteitvanhetgrondgebruik
Alhoewel inNederlandhetgebruikvanderuimteingrotemate
geordend isdoormiddelvanbestemmingsplannen,blijkthetinstrumentariumtochnietvoldoendetezijnomallerleiillegaleruimtegebruiksvormentegentegaan.Metnameinovergangszonesblijken
niet-agrarischeactiviteitenplaatstevindeningebiedenmeteen
agrarischebestemming (EYSBERG,1981;DEKLERKWOLTERS,1983en
VERWEYenIJKELENSTAM,1982b).Achterafwordendezeillegale
activiteitenlegaalgemaaktdoorzeoptenemenineennieuwof
herzienbestemmingsplan (EYSBERG, 1981).Ditduidt eropdathet
degemeentenvaakontbreektaaninstrumentenommethetbestemmingsplanstrijdigeactiviteitentegentegaan.Deillegaleactiviteitenzijnvrijwelaltijdkleinschaligvanaard.Vaakbestaat
deillegaliteit slechtsuiteenaanpassingvandeagrarische
bedrijfsvoering,zoalshetstallenvancaravansinkassen.
Add.Hetheterogenekaraktervanhetgrondgebruik
Invrijwelallepublikatiesaangaandedeovergangsproblematiek
wordthetheterogenekaraktervanhetgrondgebruikalseenessentieelelementaangegeven.Eenbevredigendeaanduidingvanwat
heterogeengrondgebruik inhoudtwordtechter inweinigpublikatiesgegeven.Menblijftstekeninhetzijeenopsommingvande
velevormenvangrondgebruikdieineenovergangszonevoorkomen
(TEER,1981;VANOVERBEEKEenVRIJ,1978;HIEMSTRA, 1977),hetzij
ineenbeschrijvingvandeovergangszonealschaotisch
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(JONKHOF,1978;MEYERenSCHERPBIER, 1980;THISSEN,1974;
WEZENAAR,1981enVANDEWOUDE,1974).Inenkeleanderebijdragen
wordthetverschijnselomschrevenintermenvanmengingvangrondgebruik (mixedland-use)(DEKLERK-WOLTERS,1983;THOMAS,1974).
Vastgesteld kanwordendatalhoewel invrijwelallebijdragen
heterogeengrondgebruikalskenmerkvanovergangszoneswordt
genoemd,inweinigbijdragencriteriawordenaangegevenvolgens
welkeditkenmerkeenduidigkanwordenbeschreven.
Samenvattend blijktuitdeliteratuurdathetheterogeengrondgebruiknietalleeneenkwestieisvaneengrootaantalfuncties
ineenzonevanbepaaldeomvang,maarmetnameduidtopdeafwisselingvanstedelijkeenniet-stedelijkegrondgebruiksvormen.
Eenverdereafbakeningvanhetbegripvindtplaatsin6.2.2.
Ade.Dedynamiekvanhetgrondgebruik
Overgangszonesenmetnamestadsrandenwordengekenmerktdoorhet
dynamischekaraktervanhetgrondgebruik,watinhoudtdathet
grondgebruikveelvuldigaanveranderingenonderhevig is.Deveranderingvanhetgrondgebruikisinfeiteeenverdringingsproces,
waarbij,zoalsin1.3alisvermeld,veelal (agrarische)produktiefunctieswordenverdrongendoor (niet-agrarische)draagkrachtfuncties.VAN00RT (1976)geefteenindelingvanruimtegebruiksvormennaardematevanweerstand tegenverdringing (tijdspersistentie). Deindelingisalsvolgt:'harde'vormenvanruimtegebruik (infrastructuur,kantoren,modernefabriekscomplexen);
'middelharde' (ouderefabriekscomplexen,vuilnisstortplaatsen);
'zachte'rurale (agrarischebedrijven,bossen)en 'zachte'urbane
vormenvanruimtegebruik(volkstuinen,sportvelden,maneges,tuincentra,sloperijen).De 'zachte'urbaneenruralegrondgebruiksvormenzullenminderweerstandkunnenbiedentegenverdringing
doornieuwefunctiesdande 'harde'en'middelharde'ruimtegebruiksvormen.
Opgemerktdienttewordendatdeweerstandvandefuncties,de
'hardheid',ookafhangtvandeplanologischebestemmingdieaan
eenbetreffend gebied isofwordtgegeven.Indirectwordtde
'hardheid'dusbepaalddoordemaatschappelijke,culturele,
psychologischeeneconomischeprioriteitendieaaneenbestemming
tengrondslagliggen.
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Infig.2.1wordthetverdringingsprocesvanagrarischedoor
niet-agrarischegrondgebruiksvormen,het'verstedelijkingsproces',
weergegeveninrelatiemethetonderscheidkleinschalig-grootschaligenlegaal-illegaal.Grootschaligeveranderingeninhet
grondgebruikzijnvrijwelaltijdlegaal (ookwelplanmatiggenoemd,
wanthetgaatinfeiteomhetaldannietinovereenstemmingzijn
metplanologischebestemmingen).Erissprakevaneenmassale
verdringingvandeoorspronkelijke,vaakruralefuncties.Het
verdringingprocesgaatsnel,alhoewel,zoalsbijadb alis
aangegeven,ervaakenigetijdverloopttussenplanfaseendaadwerkelijkerealisering.Indezetussenperiodekunnenalenige
veranderingeninhetgrondgebruikplaatsvinden.Naeengrootschaligefunctieverandering ishetgrondgebruikvaakhomogeenvan
karakter (stadsuitbreidingen,industrieterreinen).
Bijkleinschaligeveranderingenkanernaastverdringingooksprake
zijnvanaanpassing.Hierbijkanmetnamegedachtwordenaande
aanpassingvandeagrarischebedrijfsvoeringaandemogelijkheden
diedeverstedelijkingbiedt (poortverkoop,caravanstalling e.d.).
Hetverschiltussenaanpassingenverdringing isgradueelenhet
belangdataanditverschilgehechtwordthangtafvanhetdoel
vanhetonderzoek.Bijkleinschaligeveranderingenmoetonderscheid
wordengemaakttussenplanmatigeenniet-planmatigeveranderingen.
Beideveranderingenzijnplaatselijkengevenalsresultaateen
heterogeenkaraktervanhetgrondgebruik,waarbijdanmetname
bedoeldwordteenafwisselingvanagrarischenniet-agrarisch
grondgebruik.Ditheterogenegrondgebruikwordtveroorzaaktdoordatvaakslechtseendeelvandeoorspronkelijkeactiviteitvan
functieverandert.Deplanmatige,kleinschaligeveranderingvan
hetgrondgebruikgaatopzichsnel.Ergaatechtereenaanzienlijkeperiodeoverheenalvorenshetgehelegrondgebruik ineen
zonevanenigeomvangopeendergelijkewijzeisveranderd.Bij
eenniet-planmatige,kleinschaligeveranderingvanhetgrondgebruikisdesnelheidvanhetveranderingsproceswisselend,maar
overhetalgemeenisersprakevaneen 'sluipende'verandering.
Voorbeeldenvanplanmatige,kleinschaligeveranderingenzijn:
sportvelden,kantoren,individuelebedrijven,volkstuinenen
infrastructureleelementenalhoeweldezelaatstevaakookgrootschaligvankarakterkunnenzijn.Voorbeeldentenslottevan
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niet-planmatigekleinschaligeveranderingenzijn:caravanopslagplaatsen,illegaletweedewoningen,grondverwervingvoorspeculatie (metalsmogelijkgevolgbraakliggend terrein),volkstuinen
enmaneges.
Bovenstaandeverhandeling isvooreenbelangrijkdeelgebaseerdop
opDEKLERK-WOLTERS (1983)enVANOORT (1983).
Adf.Defactorendiehetgrondgebruikindeovergangszonebeïnvloeden
Voordeverklaringvanhetgrondgebruikindeovergangszonewordt
vaakuitgegaanvangrondprijsmodellendiehetzijdenadrukleggen
opdeagrarischegrondgebruiksvormen,hetzijopdestedelijke.
Inaldezemodellenwordtdeafstandtotdestadalseendiscriminerendefactorgezienvoordegebruikswaardevandegrond,waarbijonderscheid gemaaktwordttussendeverschillendeagrarische
enniet-agrarischegrondgebruiksvormen.Elkgrondgebruikheeft
volgensdezemodelleneeneigenverhouding tussengrondprijsen
afstand (MUNTON,1974;MEYERenSCHERPBIER, 1980;THISSEN, 1974).
Alhoewelheteeneigenschap isvanmodellendatzeeengeneralisatiezijnvandewerkelijkheid,wordt indemodellenbetreffende
hetgrondgebruiktochtezeerdeverklaringvanhetgrondgebruik
indeovergangszoneteruggebracht totdeafstand totdestaden
deaardvandebetreffendefunctie (zieookDEKLERK-WOLTERS,
1983).Velegrondgebruiksvormenhebbeneenbovenlocalefunctie,
waardoordeafstand toteenbepaaldestadmogelijkvanminder
belang isdaneencentraleliggingineenstadsgewest.Hetis
vanbelangderolvandestedelijkenabijheid tedifferentiëren
voordeverschillenderuimtegebruiksvormenennategaanopwelke
wijzedestedelijkenabijheidvaninvloedis.
Hieropwordtonderandereinhoofdstuk6ingegaan.
Ineenonderzoekvande DORSCHKAMP (RIJKSINSTITUUTVOORONDERZOEKINDEBOS-ENLANDSCHAPSBOUW'DEDORSCHKAMP*,1981)worden
enkelefactorengenoemddiemogelijkvanbelangzijnbijdeverklaringvanhetgrondgebruik,zoalsfysisch-geografischesituatie,
omvangenenkeleanderekenmerkenvaneengemeente.
Omhetgrondgebruikindeovergangszoneteverklarenkanmogelijk
ookwordenuitgegaanvaneenRuimtelijkeConflicttheorie.Terecht
steltDEKLERK-WOLTERS (1983)dathetdaarbijnietgaatomconflictentussenfuncties (ofgrondgebruiksvormen),maartussen
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verschillendemaatschappelijkebelangengroeperingen,dieallen
aansprakenmakenophetgebruikvangrond.Hierbijisdeuitkomst
vanhetconflictofwelhetverdringingsprocesafhankelijkvande
sterktevandefuncties.Dezesterktekomtuiteindelijktotuiting
ineenbepaaldegrondprijs,maarwordtbepaalddooreenaantal
factoren,waaronderdelocatieindeovergangszoneenhetruimtelijkbeleid.
Hettoekennenvanwaardenaanhetruimtegebruikkanwordenverduidelijktaandehandvandebegrippennutswaardeenpositionele
waarde.Indeovergangszoneiserbijeenruimtelijkconflict
sprakevaneenophandenzijndeverdringingvanagrarischdoor
niet-agrarischgrondgebruik.
Inhetgevalvanagrarischgrondgebruikisdehoogtevandegrondprijsinhetalgemeennietgerelateerd aandelocatie,maaraan
dekwaliteitenvandebetrokkenruimte (b.v.bodemvruchtbaarheid).
Hetgrondgebruikiseengevolgvandebepalingvande (agrarische)
gebruikswaardevandegrondophetmomentdatmethetbetreffende
grondgebruikeenaanvangwerdgemaakt.Dewaardedieindertijd
doordegebruiker istoegekendaaneenbepaaldevormvanruimtegebruikwordtdenutswaardegenoemd.
Daarnaastwordeneraandegebruikteruimtepositionelewaarden
toegekend,watinhoudthetsubjectiefwaarderenvanderuimtedoor
belangengroeperingen (potentiëleruimtegebruikers)opgrondvan
deperceptievandeactuelewaardevanmogelijkeruimtegebruiksvormenopdielocatie.Dezepositionelewaardeissteedsaan
veranderingenonderhevigenhangtsamenmetdemaatschappelijk,
economischeontwikkelingen.Inovergangszones isdepositionele
waarde,meerdandenutswaarde,locatiegebonden (VELDMAN,1982).
Inhetprocesvanverdringingvanagrarisch grondgebruikdoor
niet-agrarischgrondgebruikkunnenrelatieswordengelegdtussen
denutswaardeendeagrarischeproduktiewaardebijdeaanvangvan
hetbetreffendeagrarischegrondgebruikentussendepositionele
waardeendewaardediewordtgehechtaandeactueledraagkrachtfunctiedieaanderuimteindeovergangszonewordttoegedacht
(zieook1.2).Erzalsprakezijnvaneenmogelijkeverdringing
wanneerdepositionelewaardedenutswaardetebovengaat.In
deovergangszonebetekentditinhetalgemeendatdewaardedie
wordtgehechtaandedraagkrachtfunctiegroter isgewordendan
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de (agrarische)produktiewaarde.
Doorhetverdringingsproceswordennutswaardeenpositionele
waardeweerinevenwichtgebracht.Ditmondtnietperdefinitie
uitineenverdringingvaneenfunctie.Ookdoormiddelvanbijvoorbeeldruilverkavelingkanhetevenwichtwordenherstelden
zalhetagrarischegrondgebruiknietverdrongenbehoeventewordendoorniet-agrarisch grondgebruik.
Depositionelewaardespeeltduseengroterolinhetruimtelijk
conflict.Dezepositionelewaardewordtbepaalddoordepotentiëleruimtegebruikers.Dewaardebepalingwordt inbelangrijke
matebeïnvloeddoorhetruimtelijkbeleid endoorderuimtelijke
structuurvandeovergangszone.
Deoverheidkandoormiddelvanbestemmingsplannendepositionele
waardezoweldoenstijgenalsdoendalen.Bijeenstedelijke
bestemmingvanagrarischgebied zaldepositionelewaardestijgen.
Demogelijkegevolgenhiervanzoals speculatieenbraakzijnal
eerderaangegeven.Eenbeperkingvandepositionelewaardekan
hetgevolgzijnvaneenruralebestemming.Eenvoorbeeldhiervan
ishetinstellenvaneen'greenbelt',waardoordegrondprijzen
alsgevolgvaneenverminderdepositionelewaardezullendalen.
Stedelijkefunctiesalswoningbouwenindustriezijnhierniet
toegestaan (MUNTON, 1974).
Daardepositionelewaardelocatiegebondeniszalderuimtelijke
structuurvandeovergangszoneeenbelangrijkerolspelen.Inhet
onderzoekvandeDORSCHKAMPnaarderelatietussentypeovergangszoneenhetmorfologischbasispatroonisdezeruimtelijkestructuurtersprakegekomen (RIJKSINSTITUUTVOORONDERZOEKINDEBÖSENLANDSCHAPSBOUW 'DEDORSCHKAMP',1981;TEER, 1981).Hierbij
wordtderichtingvandeverstedelijking gerelateerd aanonder
anderehetwegenpatroon.Uitdeanalysevanhetruimtegebruikin
deovergangszonesvan 17Nederlandsestedenisgeblekendatde
verstedelijkingofweldeverdringingvanagrarisch-doorniet-agrarischgrondgebruik,aansluitopuitvalswegen.Hieruitkan
wordengeconcludeerddatvaneenconcentrischezoneringvanhet
ruimtegebruikvolgensagrarischeenstedelijkegrondprijsmodellen
zeldensprakeis.
Hetruimtegebruikhangtblijkbaarafvanverschillendefactoren.
Daardezefactorenvanovergangszonetotovergangszonezullen
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verschillenenookbinneneenovergangszonerond eenstaduiteen
zullenlopen,zullendeeigenschappenvandeovergangszonesverschillenenkunnenbinneneenovergangszone specifiekedeelgebiedenwordenonderscheiden (zieook3.5).

2.4. Het ruimtelijk beleid ten aanzien van overgangszones
Deovergangszoneproblematiekkomtalszodanigniettotuitingin
hetnationaleruimtelijkbeleid.IndeVerstedelijkingsnotaendeNota
LandelijkeGebiedenwordendeovergangszonesbehandeldalsonderdeel
van 'gebiedenbinnendestedelijkeinvloedssfeer'enbufferzones,waarbinnendebegrippenscheidingenverwevingvanfunctieseenbelangrijke
rolspelen.Inenkelepublikaties isdebetekenisvandezenota's
voordeovergangszonesbehandeld (DIELEMAN,1983;MEYERenSCHERPBIER,
1980;DEKLERK-WOLTERS,1983;VERWEYenPETERS,1981).
DebeleidsideeënzoalsdieindeNotaLandelijkeGebiedenzijn
gepresenteerd,wordennaderuitgewerkt indedrie 'groene' structuurschema'swelkein1981zijnverschenen:StructuurschemavoordeLandinrichting,StructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud enStructuurschemaOpenluchtrecreatie.Indezeschema'svindteenkoppelingplaats
vanhetsectorbeleid inzakelandinrichting,natuur-enlandschapsbehoud
enopenluchtrecreatiemethetfacetbeleidvanderuimtelijkeordening.
Alleruimtelijkeconsequentiesvanhetbetreffende sectorbeleidworden
indeschema'suitgewerkt.Metnamevoorde 'gebiedenbinnendestedelijkeinvloedssfeer'zijndezestructuurschema'svanbelangomdathierineeneersteconcretiseringplaatsvindtvandeindeeerderenota's
aangegevenideeënomtrentzoneringenscheidingenverwevingvanfuncties.Inhetkortzullenenkelerelevanteelementenuitdedrieschema's
wordenaangegeven (DIELEMAN,1983;RAMP,1982).
StructuurschemavoordeLandinrichting (SL)
InhetSLheeftbijdeaanwijzingvangebiedendieinaanmerking
komenvoorlandinrichtingonderanderedeliggingbinnendestedelijke
invloedssfeereenbelangrijkerolgespeeld.
Opbasisvaneennieuwwetsvoorstel (ontwerpLandinrichtingswet)
zallandinrichtingkunnengeschiedendoormiddelvanherinrichting,
ruilverkavelingenaanpassingsinrichting.Vanwegedecomplexeproblemenindegebiedenbinnendestedelijkeinvloedssfeerwordtvooralde
nadrukgelegdopherinrichting,terwijl ingevalvanincidentele
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ingrepeninhetbetreffendegebied (b.v.aanlegvanautowegen)ookde
aanpassingsinrichting kanwordentoegepast.
Binnendegebiedenbinnendestedelijkeinvloedssfeer,endusook
indeovergangszones,dienteenverwevingplaatstevindenvanverstedelijking,landbouwennatuurinmetnamestadsgewestelijkegroenstructuren.DerealiseringvaneenRandstadgroenstructuur wordthierbij
vangrootbelanggeacht (DIELEMAN, 1983).
StructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud (SNB)
Inhetbeleid zoalsdatverwoord isinhetSNBwordtslechtsin
geringematederelatiemetdeverstedelijkinggelegd.RAMP (1982)
constateertechterweleenaantalraakpunten:
1.Hetstrevennaarhettegengaanvannadeligeeffectenvandeverstedelijkingopnatuurenlandschap.
2.Aandachtvoorrecreatiefmedegebruikvannatuurenlandschap.
3.Aandachtvoornatuurbouwinrelatietothetstedelijkeruimtegebruik.
StructuurschemaOpenluchtrecreatie (SO)
HetSOrichtzichinbelangrijkemateopderelatieverstedelijking-landschap.Hogeprioriteitwordttoegekend aandetotstandkomingvan
recreatievoorzieningen indeRandstadgroenstructuur,,waaronderook
eenaantalovergangszonesvallen.Denadrukwordtgelegdopdeuitbreidingvanhetbosareaal,metnameindegebiedenbinnendestedelijke
invloedssfeer.
Juistomdatdeopenluchtrecreatie sterkgebonden isaandestedelijkebevolking envooralwordtuitgeoefend inhetindestedenomringende
landelijkegebied,moetinhetbeleid sterkdenadrukwordengelegdop
deovergangszonetussenstadenlandelijkgebied.AldusDAUVELLIER (1983),
dieditgebiedomschrijftalsuitloopgebiedvoor stedelingenenpotentiëlelocatievoorrecreatievoorzieningen.
Intweevandedriestructuurschema'swordtdeRandstadgroenstructuur (RSGS)gezienalseenmogelijkkaderwaarbinnendeverstedelijkingsverschijnseleninhetlandelijkgebiedkunnenwordengestuurd.
TeneindehetruimtelijkekadervoordeRSGStebepalen,iseeninterdepartementalewerkgroepingesteld.
Dewerkgroepconstateertdatderuimtelijkestructuurvanhetlandelijkegebiedaanveranderingonderhevig istengevolgevanstedelijke
invloeden.Opdezeveranderingenwordtdoordewerkgroepdriemogelijke
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reactiesvoorgesteld:herstructurering,inpassingenstructuurversterkingenconsolidering.Dekeuzevooréênvandezealternatievenisafhankelijkvandeschaal,structuur enintensiteitvandenieuwefunctieswaaraanbehoefteisenvandeschaalinhetkaraktervanhet
aanwezigelandschapenvandelandelijkefunctiesdaarbinnen.Deinterdepartementalewerkgroeponderscheidtnaaraanleidinghiervandrie
gebieden.
Herstructureringsgebieden
Indezegebiedenisersprakevanveranderingvanlandelijkefuncties (intensieverecreatie,bosbouw,glastuinbouw)ofvervangingvan
landelijkefunctiesdoorstedelijkefuncties (bouwlocaties,infrastructurelewerken,bedrijvigheid).Delandschappelijkestructuurwordthierbijveelalgewijzigd.
Inpassings-en structuurversterkingsgebieden
Indezegebiedenzullenslechtskleinschaligestedelijkefuncties
wordeningepast,waarbijbovendienbeperkingenwordengesteld aande
schaal,vormenplaatsvandeintepassenfuncties (maneges,tuincentra,kleinestadsuitbreidingen,kleinerecreatieprojecten).Daarnaastkunnenindezegebiedenooknieuwe 'groene'functiesworden
ingepastenzullenbestaande 'groene'functieswordenversterkt.De
landschappelijke structuurblijftongewijzigd ofwordtversterkt.
Consolideringsgebieden
Indeconsolideringsgebiedenvindthetzijgeenfunctieverandering
plaats,hetzijslechtseenversterkingvande 'groene'functies.In
ditkaderwordtgedachtaaninrichtingsmaatregelen tenbehoevevan
recreatievefunctiesenbeheersmaatregelen inderelatielandbouw-natuur (Relatienotagebieden).Tevenswordtverwevingenmultifunctionaliteitnagestreefd inzoverrehetgaatomde 'groene'functies.In
dezegebiedenblijftdelandschappelijke structuurongewijzigd
(DAUVELLIER,1982) (MAAS,1983).
Wanneerdeideeënvandewerkgroepkunnenwordenverwezenlijkt,
wordtdemogelijkheid geschapenomdealsnegatief ervarenstedelijke
ontwikkelingeningebiedenbinnendestedelijkeinvloedssfeertegente
gaanoftesturen.Vooralsnogbetreftbovenstaandehetgebiedbinnende
randstad,maarhetverdientwellichtaanbevelingomnategaaninhoeverreelementenuitdezebeleidsideeënookbruikbaarzijnvoorde
overgangszonesdiebuitenderandstadliggen.
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3.PROBLEEMSTELLINGENOPZETVANHETONDERZOEK

3.1. Inleiding
Hetdoelvanditonderzoekistweeledig.Heteneonderzoeksdoel
kanwordenomschrevenalshetbeoordelenvandewaardevanbeschikbare
gegevensenmethodenvoor:
a.hetglobaalensystematischbeschrijvenvanhetgrondgebruikineen
overgangszone;
b.hettypologiserenvandeovergangszoneopgrondvanhetgrondgebruiken
c.hetafbakenenvanstadsrand enovergangzone,ookuitgaandevanhet
grondgebruik.
Hettweedeonderzoeksdoel ishetstrevennaarmeer inzichtindeaard
vaneneenverklaringvoorhetgrondgebruik indeovergangszone.
Uitgaandevanditdoelvanhetonderzoekwordtin3.2deprobleemstellinggeformuleerdaandehandvanvierdeelprobleemstellingenwelke
in3.3 totenmet3.6wordentoegelichtenuitgewerkt.Vervolgenswordt
ingegaanopdebeschikbaregegevensvoorhetonderzoek.Insamenhang
hiermeewordtdeonderzoekseenheidvastgesteld (3.7).Totslotwordt
in3.8hetonderzoeksgebiedaangegeven.

3.2. De probleemstelling
Uitgaandevanhetonderzoeksdoelkunnendevolgendevierdeelprobleemstellingenwordengeformuleerd:
1.Opwelkewijzekanhetgrondgebruikineenovergangszonesystematischwordenbeschreven,vooralwatbetreftderuimtelijkespreidingenmengingvandegrondgebruiksvormen?
2.Hoekanheterogeengrondgebruikwordengedefinieerd eninhoeverre
hangtditkenmerkvanhetgrondgebruik inovergangszonessamenmet
destedelijkenabijheid?
3.Ishetmogelijkeentypologievandeonderzoekseenhedentegevenop
basisvanhetgrondgebruikeninhoeverregevendezeeventueletypologieenandereonderzoeksresultatenmogelijkhedenvoorhetonderscheidenvandeelgebiedenbinnendeovergangszone?
4.Opwelkemanierenkunnen,uitgaandevanhetgrondgebruik,stadsrand
enovergangszoneswordenafgebakendmetgebruikvandebeschikbare
gegevensenmethodeninditonderzoek?
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Dedeelprobleemstellingen 1,3en4zijnafgeleiduitheteerste
onderzoeksdoel,deelprobleemstelling 2uithettweede.Medeaande
handvanderesultatennaaraanleidingvandeelprobleemstelling2,
zullendedeelprobleemstellingen 3en4wordenbeantwoord (ziefig.
3.1).

ONDERZOEKSDOELEN

beoordelengegevensvoor
beschrijven,typerenen
afbakenenovergangszone
opgrondvangrondgebruik

verkrijgen inzicht inaard
vanenverklaringvoor
grondgebruikinovergangszone

PROBLEEMSTELLINGEN

la.systematischebeschrijving
grondgebruik
lb.beschrijvingvande
ruimtelijke spreidingvan
hetgrondgebruika.h.v.de
begrippenspreidingen
menging

2a.operationalisatiestedelijke
nabijheid
2b.operationalisatieheterogeen
grondgebruik
2c.onderzoeksamenhangstedelijke
nabijheid enheterogeen
grondgebruik

GEBRUIKTEGEGEVENS
ONDERZOEK
CBS-BODEMSTATISTIEK
1979

typologie/deelgebieden
opgrondvan:

afbakeningovergangszone/
stadsrandopgrondvan:

a.overwegend grondgebruik
b.menginggrondgebruiksvormen
c.heterogeengrondgebruik
d.clusteranalyse

a.overwegendgrondgebruik
b.menginggrondgebruiksvormen
c.clusteranalyse
d.heterogeengrondgebruik

Fig.3.1.Deopzetvanhetonderzoek
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3.3. Deelprobleemstelling 1 (systematische beschrijving
grondgebruik)
Omeenaantalredenenishetzinvolomdemogelijkheid tehebben
omopkortetermijneenduidelijkbeeldtekrijgenvanhetgrondgebruik
ineengebied.Teneerstekanopdezemaniereeneersteafbakeningvan
eenonderzoeksgebied plaatsvinden.Tentweedewordteensnelleselectie
vandeelgebiedenmogelijk,diezijngeselecteerdopgrondvanbepaalde
kenmerkenvanhetgrondgebruikmethetoogopgesteldeonderzoeksvragen.
Eensnellebeeldvormingkanzoeenprobleemsignalerendewerkinghebben,
waardoorhetmogelijkwordteengebied selectief,probleemgerichtte
onderzoeken.Totslotwordthetmogelijkom,mitsmethodenengegevens
overeenstemmen,gebiedenmetelkaartevergelijkenbinneneenkort
tijdsbestek.Essentieelhierbijisdeprobleemsignalerendefunctie,
waardoortenbehoevevanverderonderzoekofbeleidsmaatregelenspecifiekeprobleemgebiedenopkortetermijngeselecteerdkunnenworden.
Dealdustoegelichteachtergrondbijprobleemstelling 1leidttot
devolgendeonderzoeksvragen:
-Welke gegevens lenenzichvooreenanalyseopkortetermijn?
-Hoekunnendezegegevenswordenbeschrevenengepresenteerd?
-Wathoudendebegrippenspreidingenmenging inenopwelkewijze
kanmetbehulpvandezebegrippenhetvoorkomenvangrondgebruiksvormensystematischwordenbeschreven?
In3.7wordt ingegaanopdekeuzevandegegevensdievoordit
onderzoekzullenwordengebruikt.Inhoofdstuk5zaldeelprobleemstelling 1wordenbehandeld.
3.4. Deelprobleemstelling 2 (heterogeen grondgebruik en
stedelijke nabijheid)
In2.3 isaangegevendat,alhoewel inhetalgemeenheterogeen
grondgebruikalseenessentieelkenmerkwordtgezienvanovergangszonesenmetnamestadsranden,totnutoeeendefiniëringvandit
kenmerkontbreekt.
In2.3 (adf)isalséénvandemogelijkeverklaringenvoorhet
grondgebruik indeovergangszonedestedelijkenabijheidgenoemd.
Hierbijwerddeverklarendewaardevanstedelijkenabijheidgerelativeerd,metnamevoorwatbetrefthetagrarischegrondgebruik.
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Aanbevolenwerdomdeverklarendewaardevanstedelijkenabijheidte
differentiërennaarfunctieenkenmerkvanovergangszones.
Inditonderzoekwordthetbelangvanhetverloopvandestedelijkenabijheidonderzocht inrelatietotheterogeengrondgebruikals
kenmerkvanovergangszones.Inhoofdstuk6staatdevolgendehypothese
centraal:
Inovergangszonestussenstadenplattelandwordthetvoorkomen
vanheterogeengrondgebruikmedeverklaarddoordestedelijke
nabijheid
Probleemstellingenhypothesegevenaanleidingtotdevolgende
onderzoeksvragen:
-Opwelkewijzekandestedelijkenabijheidwordengeoperationaliseerd?
-Hoekanheterogeengrondgebruikwordengedefinieerd engeoperationaliseerd?
-Opwelkewijzekandegesteldehypothesewordengetoetst?
-Kandegesteldehypothesetenaanzienvanheterogeengrondgebruiken
stedelijkenabijheidwordenverworpenenwelkefactorenbeïnvloeden
derelatietussendezetweevariabelen?
- Inhoeverrebeïnvloedenandereoperationalisatiesvandestedelijke
nabijheidhetverband tussendezevariabeleenheterogeengrondgebruik?
- Inhoeverreisdestedelijkenabijheidvaninvloedopenkelegrondgebruiksvormendieindeovergangszonevoorkomen?
Dezeonderzoeksvragennaaraanleidingvandeelprobleemstelling 2
zulleninhoofdstuk6wordenbehandeld.
3.5. Deelprobleemstelling 3 (typologie/deelgebieden)
Uitdebesprekingvandekenmerkenenverklaringenvoorhetgrondgebruikinovergangszonesin2.3,isalnaarvorengekomendathetniet
mogelijkisalleovergangszonesondereennoemertezetten.Weliswaar
kunneninzijnalgemeenheidkenmerkenwordengenoemddieopgaanvoor
alleovergangszones,maardezehebbenmetnamebetrekkingopdeschaal
enintensiteitvandeproblemenenprocessenwaardoorovergangszones
zichonderscheidenvananderegebieden (externdifferentiërendekenmerken).Onderzoeknaardeinterndifferentiërendekenmerkenvanovergangszonesheeftechteraangetoonddatdoorverschilleninderuimtelijkestructuurtussenenbinnenovergangszones,verschillendetypen
overgangszonesenbinneneenovergangszoneverschillendedeelgebieden
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kunnenwordenonderscheiden (RIJKSINSTITUUTVOORONDERZOEKINDEBÖSENLANDSCHAPSBOUW *DEDORSCHKAMP',1981).Dezeverschillenkomenook
totuitinginhetgrondgebruik.
Hetnutvanhetonderscheidenvandeelgebieden isondermeergelegeninhetselecterenvangebiedenvoorverderonderzoek.Tevenskunnen
bepaaldebeleidsmaatregelenspecifiekvantoepassingzijnopbepaalde
deelgebiedendiehiertoezijngeselecteerd.
Eenindeling indeelgebiedenkanopverschillendemanierengeschieden. In5.5.1 wordtdeovergangszone ingedeeld indeelgebiedenopgrond
vanonderandereinfrastructurelebarrières.Inhoofdstuk7zalworden
gepoogddeelgebiedenteonderscheidenopgrondvandekenmerkenvanhet
grondgebruik.Devolgendeonderzoeksvragenzullenindithoofdstukter
sprakekomen:
-Welkedeelgebiedenkunnenwordenonderscheidenopgrondvanderesultatenuitvoorgaandehoofdstukken,teweten:
a.hetoverwegendgrondgebruik (5.3.3);
b.demengingvanhetgrondgebruik (5.3.3)en
c.hetheterogenegrondgebruik (6.2.2)?
- Inhoeverreisclusteranalysegeschiktvooreenindelingvande
onderzoekseenhedennaargrondgebruik?
-Totwelketypologievanonderzoekseenheden leidteenclusteranalyse
opbasisvanhetgrondgebruik?
-Geeftdezetypologieaanleidingtoteenindelingindeelgebiedenop
grondvanhetgrondgebruik?

3.6. Deelprobleemstelling 4 (afbakening overgangszone en
stadsrand)
Debegrippenstadsrandenovergangszonezijngedefinieerd in2.2.
Bijdeafbakeningvandezezoneswordtuitgegaanvanhetgrondgebruik.
Voorop staateenafbakeningopgrondvanhetinditonderzoekcentraal
staandekenmerkvanovergangszones,hetheterogenegrondgebruik.Evenalsbijdeelprobleemstelling 3zullendeoverigeresultateninhet
onderzoekbetrokkenwordenbijdeafbakeningvanstadsrand enovergangszone.Hierdoor ishetmogelijkdeverschillendeafbakeningentevergelijkenentebeoordelennaardebruikbaarheid inrelatietotmetname
mogelijkeengewenstebeleidsmaatregelen (zieook2.2),
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Devolgendeonderzoeksvragenkunnennaaraanleidingvandeafbakeningsmogelijknedenwordengesteld:
- Inhoeverrekunnenstadsrandenovergangszonewordenafgebakendop
grondvanbevindingenuitanderehoofdstukken,zoals:
a.overwegendgrondgebruik (5.3.3);
b.demengingvanhetgrondgebruik (5.5.3)en
c.detypologievanonderzoekseenhedenopgrondvanhetgrondgebruik
(7.5)?
-Hoekunnenstadsrandenovergangszoneopgrondvanhetheterogene
grondgebruikwordenafgebakend,zoalsditzalwordenomschrevenin
6.2.2?
- Ishetmogelijkomdeverschillendeafbakeningenteintegrerentot
eenenkeleafbakeningvanstadsrand enovergangszone?
Opdezeonderzoeksvragenzalinhoofdstuk8wordenteruggekomen.

3.7. Beschikbare gegevens en te gebruiken onderzoekseenheid
Medenaaraanleidingvandeprobleemstellingen enonderzoeksvragen
zoalsdiein3.2totenmet3.6 zijngeformuleerd,kunneneenaantal
eisenwordengesteldaandegegevensdievoorditonderzoekzullen
wordengebruikt.Devolgendeeisenzijnhierbijvanbelang:
-degegevensmoeteninformatieoverhetgrondgebruikweergeven;
-degegevensmoeteneenonderscheid tussenverschillendevormenvan
stedelijkenniet-stedelijkgrondgebruikmogelijkmaken;
-degegevensmoeteneensnellesystematischebeschrijvingvanhet
grondgebruikmogelijkmakenenzichlenenvoorstatistischebewerking;
-degegevensmoetengelocaliseerd zijn,zodatuitsprakenoverdespreidingenmengingvandegrondgebruiksvormenkunnenwordengedaanen
tevenseenbegripalsheterogeengrondgebruikkanwordengeoperationaliseerd;
-degegevensmoetenzodanigzijngeordenddatvergelijkingenmetanderegebiedeneenvoudigkunnenwordengemaakt;
-totslotmoetendegegevenszichlenenvoorhetaangevenvandeelgebiedenenhetafbakenenvanzones.
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Deeisenkomeneropneerdatopéénofanderemanierverschillende
vormenvangrondgebruik zodaniggeordendmoetenwordendatdeinformatielocatiegebondenblijftenopkortetermijnoverzichtelijkkanwordengepresenteerd.Ditlaatstegeeftaandatgeneralisatie,zowelvan
grondgebruiksvormenalsvanlocatie,onontbeerlijk iseneenvoudig
teverwezenlijkenmoetzijn.
Deeisomkenmerkentekunnenkoppelenaanlocatiesbrengtonsop
hetterreinvande 'geocoding'ofwelhetregionaliserenvangebiedsgegevens.Overdediversemogelijkhedenhiertoezijneengrootaantal
publikatiesverschenen (BUNSCHOTEN,1981;DIELEMAN,1978en1980;
VANEST,1975;TERHART,1969aen1969b;HAZELHOFF,1970aen1970b).
Indezebijdragenwordenverschillendealternatievengegevenvoorhet
vastleggenvangebiedsgegevens,variërendvanhetwerkenmetcoördinaten
tothetregionaliserenmetsegmentenofvierkanten.EendiscussiehieroverwerdgestimuleerddooractiviteitenvandeCommissieHazelhoff,
diein1968inhetlevenwasgeroepenommogelijkhedenteonderzoeken
omtenbehoevevandeVolkstelling 1971eenvierkantensysteeminte
voeren (HAZELHOFF, 1970b).Dediscussiespitstezichtoeopdevraagof
anderesystemen,waarondermetnamehetcoördinatensysteem,niette
prefererenwarenbovenhetvierkantensysteem.Alhoeweldesuperiotiteit
vaneencoördinatensysteemdoorgeendergenoemdeauteurswerdbetwijfeld,bleekopkortetermijndeinvoeringvaneendergelijksysteem
onhaalbaar,metnamevanwegehetontbrekenvanbenodigd kaartmateriaal
(HAZELHOFF, 1970a).Beslotenwerddanooktotdeinvoeringvaneen
vierkantensysteem,hetwelkdoorHAZELHOFF (1970b)werdgedefinieerdals
'eenmethodevanruimtelijkegroeperingvangegevens,waarbijeennet
vangelijkevierkantenwordtgetrokkenoverhetonderzoeksgebied;de
vierkantenfungerendanalsbasiseenheidvoorhetregistrerenvan
gegevens'.
Alhoewelhetbetreffendevierkantensysteem isontwikkeld tenbehoeve
vande 14ealgemeneVolkstelling 1971endusnietingegevensoverhet
grondgebruikvoorziet,isdeinformatietochzinvolvanwegedediscussie
overdevoor-ennadelenvaneenvierkantensysteem.Ditomdatdoorhet
CentraalBureauvoordeStatistiekookgebruikwordtgemaaktvaneen
vierkantensysteembijdeordeningvandegegevensoverhetgrondgebruik.
DedoelstellingvandeCBS-Bodemstatistiek,waarindegegevens
overhetgrondgebruikwordenweergegeven,ishetinventariserenvan
hetbodemgebruikinNederland enhetanalyserenvandeveranderingen
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diedaarinoptreden (BUNSCHOTEN, 1981).Uitgaandevantopografische
kaarten (schaal 1:10000)waarophetgrondgebruik isingetekend,wordt
hetgrondgebruik,onderverdeeld ineenaantalcategorieën,tabellarisch
weergegevenpervierkantvan25ha.Hetvierkantensysteem sluitaan
bijhetruitennetopdetopografischekaart.Inprincipewordtde
informatieelketweejaarbijgewerkt.
IndeloopvandejarenheeftdeCBS-Bodemstatistiekenkelewijzigingenondergaan,metnameisdeclassificatievanhetgrondgebruik
veranderd (hetaantalgrondgebruikscategorieën istoegenomenvan7tot
34).Dezetoenameheeftvooralbetrekkingophetaantalurbanegrondgebruikscategorieën (CBS,1979). InBIJLAGE3.1 wordendehuidige34
categorieëngegeven.
Bijdeclassificatiewordenondergrenzengehanteerd bijhetopnemen
vangrondgebruiksvormen ineencategorie.Dezeondergrenzenverschillen
percategorie (CBS,1979;VERWEYenIJKELENSTAM,1982a).Overhet
algemeenwordtalsondergrensvooropnameineencategorie 1hagenomen.
Voorenkelegrondgebruiksvormenwordenechterlagereondergrenzen
gehanteerd (zieBIJLAGE3.1).Bijkleinereoppervlaktendanderelevante
ondergrenzenwordendebetreffendegrondgebruiksvormen ingedeeldbij
hetomliggendegrondgebruik.
AanhetgebruikvandeCBS-Bodemstatistiek zijnzowelvoor-als
nadelengebonden.Dezehangentendelensamenmethetgebruikvaneen
vierkantensysteementendelemetdespecifiekeeigenschappenvande
bodemstatistiek (categorieindeling,ondergrenzen).Alsvoordelenkunnen
wordengenoemd:
-Hetsysteemisuniformenbiedtdaardoormogelijkhedenvoorvergelijkingeninruimteenintijd (TERHART,1969a).
-Debodemstatistiekbiedtmogelijkhedenvooreensneloverzichtvan
hetgrondgebruik,onderanderedoordegoedemogelijkhedenvooreen
kartografischeweergave.
-devierkantenzijnvangelijkevormengrootte,daardoorvergelijkbaar (TERHART,1969a)enbruikbaarvoor statistischeanalyses
(DIELEMAN,1980;VERWEYenIJKELENSTAM, 1982a).
-Tenbehoevevanenkelegeo-statistische (spreidings)matenkunnende
coördinaatwaardenvandemiddelpuntenvandevierkantenalsgoede
representantenvandelocatiesindevierkantenwordengezien (naar
DIELEMAN, 1980).
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Devolgendeaspectenkunnenalseennadeelwordenbeschouwd:
-Devierkantenvallennietsamenmetadministratieveen/oftopografischegrenzen.
-Geziendeaardvanhetonderzoeksgebied (dekleinschaligegrondgebruiksvormendieinovergangszoneskenmerkend zijn)isdeinformatieover
delocatievanhetgrondgebruikteonnauwkeurig,omdathetvierkantennetdaartoetegrofis (VERWEYenIJKELENSTAM, 1982a).
-Doordebeperkingtot34categorieënzullenenkelevoordeovergangszonekenmerkendegrondgebruiksvormennietalszodanigteonderkennen
zijn.Voorhetonderzoekinovergangszones schietdeclassificatie
vangrondgebruiksvormentekort.Enkelevoorbeeldendaarvanzijn:
maneges,caravanstalling,tuincentra,woonwagenkampenenenkelevormen
vanopslagvanwrakkenendergelijke.Aldezejuistvoorovergangszoneskarakteristiekegrondgebruiksvormenwordenbijanderecategorieëningedeeld (VERWEYenIJKELENSTAM, 1982a).
-Hethanterenvanondergrenzenheefttotgevolgdatvelekleinschalige
grondgebruiksvormennietzichtbaarwordendoordatdezewordengerekendaanhetomliggendegrondgebruik (VERWEYenIJKELENSTAM, 1982a).
-Debegrenzingvanhetonderzoeksgebiedmoet samenvallenmethet
vierkantenpatroon,tenzijdetijdbeschikbaar isomgebruiktemaken
vanhetbijdestatistiekbehorendekaartmateriaal.
Alhoewelhetaantalnadelendatjuistopgaatvoorhetonderzoek
inovergangszones,aanzienlijkis,wordttochgebruikgemaaktvande
gegevensvandeCBS-Bodemstatistiek.Argumenthiervoor isdatdeze
bodemstatistiek inbelangrijkematevoldoetaandeeisenzoalsdiein
hetbeginvandezeparagraafzijngesteld.Tenslotteishetonderzoek
aandehandvandeCBS-Bodemstatistiek slechtseeneersteverkennende
faseindeanalysevanhetgrondgebruik,waarindeprobleemsignalering
endegebiedsafbakening centraalstaan.
InditverbandkannogwordenopgemerktdathetCBSstreeftnaar
eenverfijningvandebodemstatistiek.Deeffectenvandehuidige
opzet (classificatieenondergrenzen)zullenwordenonderzocht enkunnen
eventueelleidentoteenaanpassingvandebodemstatistiek (BUNSCHOTEN,
1981).
Totslotzijopgemerktdatgebruikwordtgemaaktvandegegevens
vandeCBS-Bodemstatistiekuit 1979,waarbijslechts31categorieën
vantoepassingzijnophetonderzoeksgebied.Tentijdevandestart
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vanhetonderzoekwarendegegevensoverdebodemstatistiek1981nog
nietbeschikbaar.
3.8. Het onderzoekgebied (kaart 3.1)
Hetonderzoeknaarhetgrondgebruik indeovergangszonevindt
plaatsinhetgebiedrondomdestadUtrecht.Hierbijisalsbinnengrens
bijbenadering (doorhetgebruikvanvierkanten)derandvandebebouwde
komvanUtrechtgenomen.Debinnengrensiszodaniggetrokkendatal
hetniet-stedelijk bebouwdegebiedbinnenhetonderzoekgebiedvalt.
Debuitengrenswordttendelegevormddoorde,globale,randenvande
bebouwdekommenvanIJsselstein,Nieuwegein,Houten,Bunnik,Zeist,
DeBilt,Maartensdijk,Maarssen,VleutenenDeMeern.
Inhoofdstuk4zalderegiowaarbinnenhetonderzoekgebiedvalt
wordenbesproken.Hierbijzalaandachtwordenbesteedaanvoorhet
onderzoekgebied relevantgeachteaspectenvanbodemtype,agrarischeen
sociaal-economischesituatieenruimtelijkbeleid.
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loosdrceht

6:nummerbouwlocatie
polderheicop:voorkomendenaamintekst
GROENRAVEN

:recreatiebasisplan

Fig.4.1.Enkelegegevensmetbetrekking tothetonderzoekgebied
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4.HETONDERZOEKGEBIED

4.1. Inleiding
DeaardvanhetgrondgebruikronddestadUtrechtkaneensamenhangvertonenmetbodemtype,agrarischeensociaal-economischesituatieenhetruimtelijkbeleid inditgebied.Dezeonderwerpenzullen
achtereenvolgenstersprakekomen,waarbij,inzoverremogelijk,slechts
dieaspectenwordenbehandelddievanbetekeniszijnvoorhetonderzoekgebied.
Infig.4.1 wordenenkelegegevensvermeldwaarnaarzalworden
verwezeninhetverloopvanhoofdstuk4 (namenvanplaatsen,gebieden
e.d.).
4.2. Bodem en landschappen
Opgrondvanverschilleninbodemtype (fig.4.2)kunnendrielandschapstypenwordenonderscheiden:deUtrechtseHeuvelrug,hetKromme-Rijngebied enhetHollands-UtrechtsVeengebied.

veen-enklei-op-veengronden
rivierkleigronden
water
stuwwal
fluvioglaciaal
dekzandenstuifzand

}

zandgronden

buitengrensonderzoeksgebied

Fig.4.2.GlobaleindelingvandegrondenindeprovincieUtrecht
BRON:naarSTICHTINGVOORBODEMKARTERING,1966

41

UtrechtseHeuvelrug
DeUtrechtseHeuvelrug,tenoostenvandestadUtrecht,wordt
gekenmerktdoorzandgronden,hetgeensamenhangtmethetontstaanvan
ditlandschapstype:destuwendewerkingvanhetlandijsindevoorlaatste
ijstijd,hetSaalien.Tentijdevandelaatsteijstijd (70000jaar
geleden),hetWeichselien,toenhetlandijsNederlandweliswaarniet
bereikte,werdendekzandenafgezetrondomdestuwwal,dehuidigeheuvelrug.Dezandgrondenhebbenvanoudsgediendalsnederzettingsplaatsen
wordengekenmerktdoordeaanwezigheidvanboscomplexeneneenblokverkaveling (STICHTINGVOORBODEMKARTERING,1966).
Kromme-Rijngebied
TenzuidoostenvandestadUtrechtligthetKromme-Rijngebied,
welklandschapstypeisontstaandoordeontwikkelingvanhetrivierenstelselvoordeafvoervanhetrijnwater.Doorhetveranderenderivierenpatroonvondenovereenbreedgebiedrivierklei-afzettingenplaats.
Totinde 12eeeuwwasdeKromme-Rijndebelangrijksterivierindit
gebied,daarnadeLek.Hethuidigelandschapwordtgekenmerktdooreen
afwisselingvannatte,kleiïgekomgrondenendrogere,zandigestroomruggen.Omstreeksde13eeeuwvondendeeersteontginningenplaatsin
dekomgronden,cope-ontginningen.Ditwarenontginningenopeenjuridischebasis,waarbijdeverkavelinguniformqualengteenbreedtewas.
Deafwateringgebeurdedooreenwetering,waarlangseendijkwerdaangelegd,dietevensdiendealsontginningsbasis.Deoudekernenvan
HoutenenBunniklagenopdedrogerestroomruggronden (STICHTINGVOOR
BODEMKARTERING, 1966).
Holland-UtrechtsVeengebied
HetHollands-UtrechtsVeengebied ligttennoordenenwestenvan
destadUtrechtenisontstaantengevolgevandestijgingvanhetgrondwaterpeil indepost-glacialeperiode,hetholoceen (vanaf 10000jaar
geleden).Ditlandschapstypewordtgekenmerktdooreenafwisselingvan
veen-enklei-op-veengronden.Omstreeks 1200werdmetdeontginningen
verveningbegonnen,ookdoormiddelvancope-ontginningen.Hetresulterendelandschapmeteensystematische strokenverkaveling eneenbewoning
aandeontginningskantvandekavelwordteenslagenlandschapgenoemd.
Dehierdoorontstanelintbebouwing isduidelijkinhetlandschapherkenbaar.Degrootschaligeturfwinningheefthethuidigelandschapsbeeld
ingrotematebepaald.DeLoosdrechtsePlassentennoordenvanenhetgebied
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ronddeMaarsseveensePlasseninhetonderzoekgebied zijnhiervaneen
duidelijkillustratie (BÜROMAAS,1980;STICHTINGVOORBODEMKARTERING,
1966).
Hetonderzoekgebied ligt ineengradiëntzone,eengebiedwaar
verschillendelandschapstypengeleidelijkinelkaarovergaan.Hierdoor
heeftdeverkavelingeenafwisselendencomplexpatroonenzijnerverschillendenederzettingstypenteherkennen.

4.3. De landbouw in het onderzoekgebied
Insamenhangmetdeverschillendebodemtypeninhetgebiedrond
Utrechtzijnerbinnendelandbouweenaantalactiviteitenteonderscheiden.Opdenattekomkleigrondeninhetzuidelijkdeelvanhet
onderzoekgebiedvindtoverwegendweidegebruikplaats (poldersGalecop,
HeicopenOudeWulverbroek).VolgenseenonderzoekvanVANLEEUWEN
enDERIJK (1982)inGroenraven (zieook4.5.5),datglobaal
hetzuidelijkedeelvanhetstudiegebied omvat,werd in1980 90%van
decultuurgrond ingenomendoorgrasland,3%doorbouwland en7%door
tuinland.Inhetbetreffenderapportwordtgeconstateerd datinde
periode 1975-1980hetaantalhacultuurgrondmet 18%isgedaaldten
behoevevanwoningbouw,bedrijfsterreineninfrastructurelemaatregelen.
Deafnameisvooraltenkostegegaanvanhetareaaltuinland.
Eenprobleemvoordelandbouwinditgebied isdeonvoldoende
ontwatering endegrotevermengingvanagrarischenniet-agrarisch
vervoer (LANDINRICHTINGSDIENSTPROVINCIEUTRECHT,1981).Dezeinrichtingsproblemenkomennogtersprakein4.5.5.
Inhetwestelijkdeelvanhetonderzoekgebiedvindtopdedrogere
stroomruggrondenrondVleutentuinbouwplaats.Deoverigegebieden,
zoalsdepoldersHaarrijnenLageWeidewordenalsgraslandgebruikt
(PROVINCIEUTRECHT,1974).
InhetNoorderpark (zieook4.5.5),welkgebiedglobaalhetnoordelijkedeelvanhetonderzoekgebied beslaat,wordt90%vandecultuurgrond inbeslaggenomendoorgrasland,waardoordeveehouderijhet
meestvoorkomendebedrijfstype is.IndeomgevingvandeMaarsseveense
PlassenenGroenekanvindttuinbouwplaats.InhetNoorderparkgebied
zijnzowelde (stroken)verkavelingalsdeontsluitingeenprobleem
voordeagrarischebedrijfsvoering (WERKGROEPAGRARISCHESTRUCTUURVERBETERINGNOORDERPARK, 1980).
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4.4. Enkele s o c i a a l - e c o n o m i s c h e k e n m e r k e n v a n het stadsgewest
Utrecht
De sociaal-economische relaties tussende stad Utrecht ende omliggende kernen zijngedurende de laatste tweedecennia geïntensiveerd
(DEBAKKER enOTTENS, 1983). Er heeft zichzowel een regionalisering
vandewoningmarkt alsvandearbeidsmarkt voorgedaan.Het eerste houdt
volgens DE SMIDT (1978)indatmensen buitende stad Utrecht zijngaan
wonen, echter indeze stad zijnblijvenwerken,terwijl inhet tweede
geval bedrijven uit de stad trekkenwaarbij het personeel inde stad
achterblijft.Dit resulteert ineen sterkegroeivanhet aantalwoon-werkforensen, zoals ook blijkt uit tabel 4.1.De Bakker enOttens
kennen aande stad Utrecht eendubbelrol toe,waarbij Utrecht enerzijds
fungeert alswerkgelegenheidcentrumvoormet namehoger-geschoolden
dievoor eendeel woonachtig zijnbuitende stad,enanderzijds als
woongebied voor lager-geschoolden die intoenemende mate zijn aangewezen
opwerkgelegenheid buiten de stad.Dit beeld gaat echtervoorbij aan
de hoogwaardige werkgelegenheid ingemeenten als Zeist.Geconcludeerd
kanwordendat de afstemming vanwonen enwerken op elkaar gebrekkig
isen erdaardoor eentoenamevan hetkruisforensisme heeft plaatsgevonden.Deze sociaal-economische ontwikkeling heeft consequenties voor
het ruimtelijk beleid dat zichricht opde locatievanwoon-enwerkgebieden. In4.5 zalhieraan aandacht worden besteed.

Tabel 1.Ontwikkeling vandewoon-werk-balansvande stad Utrecht

1960

1971

1975

1977

absolute aantallenx 100
beroepsbevolking
woonforensen
werkforensen
woon-werk-balans

944
81
159
+ 78

1053

1001

105
235

151
369

966
159
451

+218

+292

+129

index 1960 n 100
beroepsbevolking
woonforensen
werkforensen
woon-werk-balans

100
100
100
100

112
137
148
165

Opm.: Zwerfforensen zijnbuiten beschouwing gelaten
BRON:naar DE BAKKER enOTTENS, 1983
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106
186
232
279

102
196
284
374

4.5. Het ruimtelijke beleid rond de stad Utrecht
Naeenglobaleschetsvandehuidigeruimtelijkestructuurronden
indestadUtrecht,wordteentoelichtinggegevenopdegewensteruimtelijkestructuurzoalsdienaarvorenkomtinnationale,provinciale
engemeentelijkeplannen.
4.5.1.Dehuidigeruimtelijkestructuur
IndeprovincieUtrechtkunnentweestadsgewestenwordenonderscheiden:UtrechtenAmersfoort.Deruimtelijkestructuurvanhetstadsgewest
Utrechtwordtbepaalddoordecentralekern,Utrecht,metdaaromheen
eenaantalkernenwaarmeeheteenfunctioneelgeheelvormt.Inhet
'voorontwerpBasisrapporttervoorbereidingvanhetstreekplanvoorde
ProvincieUtrecht (PROVINCIEUTRECHT,1982)wordendriestedelijkeuitlooprichtingen ('stedelijkelobben')onderscheiden:eenoost-lob(De
Bilt,Zeist,Bunnik),eenzuid-lob (Houten,Nieuwegein,IJsselstein)
eneenwest-lob (Vleuten-DeMeern,Maarssen).Bijeventuelestedelijke
uitbreidingenwildeprovincieaansluitenbijdezestedelijkestructuur.
Determstedelijkelobsuggereertdatenkelekernenalseenstedelijke
eenheidgezienkunnenworden.Inmetnamedewest-lobendezuid-lob
isdaarechtergeensprakevan.Datdesondanksditbegriplobhier
tochwordtgebruikthangtsamenmethetfeitdatdezeterminologie
centraalstaatinhetaangevenvandetoekomstigeruimtelijkestructuur.
DestadUtrechtiseenknooppuntvanzowelweg-alsspoorwegverkeer.Hetruimtebeslagvandezeinfrastructurelevoorzieningenisdan
ookrelatiefgroot.Tussendestedelijkelobbenendeinfrastructurele
assenbevindenzichwiggenvanopen 'groengebieden',diezowelagrarische
alsrecreatievefunctiesdragen (PROVINCIEUTRECHT,1982).
In1981wasdeverdelingvaninwonersaantallenenarbeidsplaatsen
overdedriestedelijkelobbenzodanig,datdestadUtrechtmetbijna
dehelftvandestadsgewestelijkebevolking,globaaltweederdevande
arbeidsplaatsenherbergde.Allelobbenhaddeneeninwonersoverschot
tenopzichtevanhetaantalarbeidsplaatsen,metnamedezuid-ende
west-lob (DEBAKKERenOTTENS,1983).
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4.5.2.Enkeleuitsprakenopnationaalniveau
In2.4zijnenkeleaspectenvanhetruimtelijkbeleidopnationaal
niveauuitgelicht,dievantoepassingwarenopdeovergangszonestussen
stadenplatteland.Dezeaspectenzijnookvantoepassingophetonderzoekgebied.
Inde3eNOTARUIMTELIJKEORDENING,deORIËNTERINGSNOTA (1973)werd
alsdoelstellinggeformuleerdhetinstandhoudenvandecentraleopen
ruimtetussendestedelijkezonesendehandhavingvandeopenruimten
tussendestadsgewesten.Indetweeanderedelenvandeze3eNOTA
RUIMTELIJKEORDENING,DEVERSTEDELIJKINGSNOTA (1976)endeNOTALANDELIJKEGEBIEDEN (1977),werdendezedoelstellingenverderuitgewerkt.
Inde: STRUCTUURSCHETSVOORDELANDELIJKEGEBIEDEN (1979)wordt
hetgebiedrondUtrechtopgevatalseengebiedbinnendestedelijke
invloedssfeerengedeeltelijkalsgebiedmetafwisselendlandbouw,
natuurenanderefunctiesinkleinereruimtelijkeeenheden (b.v.het
Kromme-Rijngebied).
UitdeStructuurschema's (zieook2.4)kunnenonderanderede
volgendevoorhetonderzoekgebied relevanteuitsprakenwordengehaald.
InhetSTRUCTUURSCHEMALANDINRICHTING (1981)wordthetgebiedrond
Utrechtopgenomeninhetvoorbereidingsschema landinrichting,waarbij
deafwegingmoetwordengemaakttussenruilverkaveling enherinrichting,
afhankelijkvandefunctiesdieinhetgebiedplaatsvinden.
HetSTRUCTUURSCHEMAOPENLUCHTRECREATIE (1981)legtdenadrukop
hetvoorzienintekortenaanrecreatievoorzieningendiezichmetname
voordoeningebiedenbinnendestedelijkeinvloedssfeer.VoorUtrecht
doendezetekortenzichvooralvoortenzuidwestenvandestadUtrecht,
alwaarzich,inrelatietotdeaanwezigestedelijkebevolking,een
tekortaanrecreatiemogelijkhedenvoordoet.Inhetlandelijkgebied
rondUtrechtdienendemogelijkhedenvanrecreatiefmedegebruikte
wordenonderzocht.Tevenswordterinditschemaeenrelatiegelegd
metdeRandstadgroenstructuur (o.a.doorbosaanleg,zie2.4)enplannen
voornationalelandschapsparken (VechtstreekenKromme-Rijngebied).
Dezeplannenwordenookgenoemd inhetSTRUCTUURSCHEMANATUUR-EN
LANDSCHAPSBEHOUD (1981),naasthetinstandhoudenvanaanwezigenatuurgebieden.
IndeNOTA SOCIAAL-ECONOMISCHREGIONAALBELEID 1981-1985(1981)
wordttenslottenogdeuitbreidingvanbedrijfsterreinenbepleitinde
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stadUtrechteninzuidelijkerichtingbijNieuwegeinenHouten.
Inseptember 1983isdeStructuurschetsStedelijkeGebiedenuitgekomen.IndezeStructuurschetsgeeftderegeringdeoplangetermijn
gewensteruimtelijkestructuurinzakedeverstedelijkingaan.Belangrijk
elementisdenadrukdiewordtgelegdophetbouweninenaansluitend
aandesteden (LEEFLANG,1983).Binnenditkaderdoetdeplanologische
conceptievandecompactestadopgeld (OTTENS,1983).Doordeheroriëntatieopdestadmagverwachtwordendatdestedelijkedrukophet
landelijkgebiednabijdestedenzaltoenemen.Nagestreefd zalechter
wordenomverdereverstedelijkingvanhetlandelijkgebiedtegente
gaanenookindezestructuurschetswordthetbelangvanhetopenhouden
vanhetGroeneHartbenadrukt.
IndeStructuurschetsStedelijkeGebiedenwordtveelaandacht
besteedaanontwikkelingenopstadsgewestelijkniveau.VoorhetstadsgewestUtrechtzijnbijderuimtelijkeontwikkelingentotaanhetjaar
2000devolgendeelementenvanbelang (zieookfig.4.3).
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BRON:STRUCTUURSCHETSSTEDELIJKEGEBIEDEN,1983
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-Hetopenhoudenvandeopenruimtentenwesten,tenzuidwestenen
tenzuidoostenvandestadUtrecht.
-DebufferzoneUtrecht-Hilversum (zieook4.5.5).
-Totaan1990eentaakstellingvantenminste6500woningenvoorde
gemeenteUtrechtenuitvoeringvandetaakstellingenvandegroeikernenHoutenenNieuwegein.
-Na 1990heeftdevolgenderuimtelijkeontwikkelingdevoorkeur:
a.hetbenuttenvandebebouwingsmogelijkheden inenaandeoostkant
vandestadUtrecht;
b.daarnakomtalsontwikkelingsrichtingvoorwonen,werkenenrecreatiedespoorlijnUtrecht-'s-Hertogenbosch (bijHouten)inaanmerking;
c.inhetuiterstegevalmoetverstedelijkingwordenoverwogennabij
Vleuten-DeMeern,waarbijdebelangenvanhetGroeneHartzomin
mogelijkgeschaadmogenworden (STRUCTUURSCHETS STEDELIJKEGEBIEDEN,
1983).
Totzoverhetnationaleruimtelijkebeleid inzoverrevanbelang
voorhetonderzoekgebied.In4.5.3 totenmet4.5.5 zalhetrelevante
provincialeenregionaleruimtelijkebeleiduiteenwordengezetenzullenprovinciaalennationaalbeleidwordenvergeleken.
4.5.3.Degewensteruimtelijkestructuuropprovinciaalniveau
Infig.4.4wordtdemogelijkeruimtelijkestructuurvoordeprovincieUtrechtgegeven,zoalsdezeverwoord staatinhetaleerderaangehaaldeVoorontwerp Basisrapport StreekplanvoordeProvincieUtrecht
(PROVINCIEUTRECHT,1982).Hierbijwordtaangeslotenophetdrie-lobbigemodelvoordestedelijkeontwikkeling indeprovincieUtrecht.
Eenvandeuitgangspuntenishetvrijwarenvandegebiedentussende
stadsgewestenUtrecht,AmersfoortenookHilversumvanverdereverstedelijking.Derhalvewordtaandezegebiedeneenbufferfunctie
toegekend.Ooktussendedrieuitlooprichtingenvanverstedelijking
ronddestadUtrechtmoetverdereverstedelijkingvanhetlandelijk
gebiedwordentegengegaan.Welishierplaatsvoorextensievevormen
vanrecreatie,zoalsrecreatiefmedegebruik.Intensieverecreatiemoet
zoveelmogelijkaansluitenbijdestedelijkelobben.Werkgelegenheid
moetgeconcentreerdwordeningebiedenmeteengoedebereikbaarheid,
metnamedoormiddelvanopenbaarvervoer.
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Omtekomentoteenevenwichtigeuitbouwvanhetstadsgewestmoet
volgensdeprovincieUtrechtstedelijkeuitbreidingwordengezochtin
dewest-lobenzuid-lob,gezienhethuidigebevolkingsoverwichtvan
deoost-lob.Bouwenindewest-lob isvooralsnogongewenst (zie
StructuurschetsStedelijkeGebieden,4.5.2),vanwegedestrijdigheid
metbetrekkingtotdevisieoverhetopenhoudenvanhetGroeneHart.
OokdeplannenvandeprovincieUtrechtvoorpotentiëlebouwlocatieszijnnietgeheelinovereenstemmingmetdeideeënvandenationale
overheid,zoalsdiegeventileerd zijnindeStructuurschetsStedelijke
Gebieden.Hieropwordtin4.5.4ingegaan.
4.5.4.BouwlocatiesrondUtrecht
IneenonderzoekvandeGEMEENTEUTRECHT (1982)werdenmogelijke
bouwlocaties inde'stadsrand'vanUtrechtbeoordeeld enineenbreder
kadergeplaatst,namelijkhetopelkaarafstemmenvanstedelijkezones
enopengebieden.Aandehandvanbegrippenalsscheiding,geleiding
enbufferzoneswerdeenschetsvanderuimtelijkestructuurvanhet
gebiedrondUtrechtgemaakt,uitgaandevandevraagwaarbinnendeze
ruimtelijke structuuraanlocatiesvoormogelijkenieuwbouwwijken
gedachtkondenworden.Deconclusievanhetonderzoekwasdatuitbreidingvanhetstedelijkgebied langsdestadsrandongewenstwas,met
uitzonderingvanhetgebiedtennoordenvanUtrechtnabijOud-Zuilen
endenoordelijkerandwegenhetgebied tussenUtrechtenDeBilt.
DezelaatstelocatieisinovereenstemmingmetdeStructuurschets
StedelijkeGebieden.
NaastdebouwlocatiesindeUtrechtsestadsrand,werdeninandere
bijdragenookmogelijkebouwlocatieseldersinhetstadsgewestUtrecht
aangegeven*.Intabel4.2wordtdeontwikkeling inhetdenkenoverde
bouwlocatiesweergegeven**.Opgemerktdienttewordendathetinzake
debouwlocatiesgaatomextratebouwenwoningen,naastdievolgensal
bestaandeenuitgewerkteplannen.Hetblijktdatdeplannenvanafjanuari1981
totapril1983ingrijpendzijngewijzigd,zowelwatbetreftvoorkeurenvoor
locatiesalswatbetreftdeaantallentebouwenwoningenindeverschillende

*debetreffendebijdragenzijnvermeldbijdebronvantabel 4.2
**denummersvandebouwlocatieszoalsvermeld intabel4.2komenovereenmetdenummersinfig.4.1
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Tabel4.2.OntwikkelingvanpotentiëlebouwlocatiesinUtrechtenomgeving
Bronnen
Nr

Potentiëlebouwlocatie
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13a
14
15
16
17

VIeuten-West
VIeuten-Zuid
Vleuten-Noord
DeMeern-Noord
DeMeern-Oost
DeMeern-Strijkviertel
IJsselstein-Noord/West
IJsselstein-West
Houten
Houten-Noord
Houten-Zuid
Nieuwegein-Plettenburg
Nieuwegein-Galecop
Nieuwegein-Galecop
Utrecht/Uithof
Groenekan/DeBilt
Maarssebroek/Breukelen
Lageweide
Totaal

3 600

2 700
i
i

500

6 000

4 050
3 800
3 300
1 050
—
26 000

b

c

3600
vervalt
2000
600
vervalt
1500
vervalt
6000
vervalt
vervalt
2000
2000
3000
3800
3300
1050

3 600
2 000
600
1 500
-

i+

6 000
2 000
2 000
3 300
1 050
—

288505

22 050

d
2 000 1 ' 2
2a40002
1
1
1500
20003
2000(p.m.)
10000
1500
—
19000à21000
(+p.m.2000)

^000woningenvoorbouwlocatie 1,4en5samen
definitiefaantalafhankelijkvanmogelijkhedeninDeBilt/Zeistvoor2000
woningen
3
doormiddelvanverdichting
toegevoegdalsbouwlocatie,echtermeteenweervervallen
5
totaalgeeftslechtssomvandemogelijkhedenaan,maximumwordtgesteldop
22000woningen

2

Bronnen:
a.Samenvattingvandevoortgezettestudienaarbouwlocatiesin(hetcentraledeel
van)deprovincieUtrecht,PPDUtrecht,januari1981
b.Voorlopig standpuntvanGedeputeerdeStatenmetbetrekkingtotdeontwikkeling
vannieuwebouwlocatiesinhetcentraledeelvandeprovincieUtrecht,juli1981
c. Voorontwerpbasisrapporttervoorbereidingvanhetstreekplanvoordeprovincie
Utrecht,ProvincieUtrecht,juni1982
d. BasisrapporttervoorbereidingvanhetstreekplanvoordeprovincieUtrecht,
ProvincieUtrecht,april1983
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bouwlocaties.Vandeoorspronkelijk17potentiëlebouwlocatieszijninapril
1983slechtsnegenovergebleven.Eenvanderedenenhiervoorisdatbinnenhet
afwegingsprocesrekeningisgehoudenmetdeontwikkelingsmogelijkhedenvan
eengroenstructuurronddestadUtrecht,zodatmetnamedebouwlocaties
aandestedelijkerandvanUtrecht (Groenekan/DeBilt (15)enNieuwegein-Galecop (15a)hierdoorzijnafgevallen.
Meestopvallendewijziging isdehernieuwdeaandachtvoordemogelijkhedenomindestadUtrechttebouwen,hetzijdoorverdichting,hetzijdoormiddelvandeeerderinhetonderzoekvandeGemeenteUtrecht
genoemdestadsrandlocatiesnabijOud-ZuilenentussenUtrechtenDe
Bilt.Overhetfeitdatdezebouwlocatiesookstrijdigzijnmeteen
eventuelegroenstructuurwordtingeenderbijdragenmeldinggemaakt.
Redenenvoordezeheroriëntatieophetbouwenindestadenhet
afwijzenvanenkelelocatiesindeomgevingvanUtrechtzijndestrijdigheidmethetbufferzonebeleid,hettegengaanvandeleegloopuit
Utrechtenhetbeteropelkaarafstemmenvanwonenenwerken.Deze
heroriëntatiestrooktmetdein4.5.2vermeldeuitgangspuntenvande
StructuurschetsStedelijkeGebieden.EchtervolgensdezestructuurschetskrijgtdestadUtrechtslechts6500woningentoegewezen,terwijl
uithetoverzichtintabel4.2blijktdatdeprovincialeplannenuitgaanvan 10000woningen.
OokdedoordeprovincievoorgesteldebouwlocatiesbijVleutenen
DeMeernzijnvooralsnogstrijdigmethetnationaleruimtelijkebeleid
inzakehetopenhoudenvanhetGroeneHart.Hetspreektvoorzichdat
eenbetereafstemmingvanprovinciaalennationaalbeleidopelkaar
vereist is.TevenskanmenzichafvrageninhoeverredestadUtrecht
erinslaagtdestreefgetallen(hetzij6500hetzij 1000p)teverwezenlijken,temeeromdathetgaatomextrawoningennaastdetebouwen
woningenvolgensalbestaandeenuitgewerkteplannen.
4.5.5.Derecreatiebasisplannen:NoorderparkenGroenraven
DeindeStructuurschetsStedelijkeGebiedennaarvorenkomende
aandachtvoordegroenegebiedenindeRandstad enmetnamedegewenste
bufferzonetussenUtrechtenHilversum,sluitenaanbijderecreatiebasisplannenNoorderparkenGroenraven.
Noorderpark
HetNoorderparkishetgebieddatglobaal ligttussenUtrechten
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Hilversum (ziefig.4.1).Oorspronkelijk stond inhetrecreatiebasisplandeinrichtingtenbehoevevanderecreatievoorop.Naderhand is
eenintegraalplanuitgewerktwaarvan,naastrecreatie,landbouwen
natuur-enlandschapsbehouddeeluitmaken.HetgebiedmoeteenbufferfunctievervullentussendestadsgewestenUtrechtenHilversumenmaakt
deeluitvandeRandstadgroenstructuur.
Delandbouwinditgebiedwordtbeschouwdals,economisch,tezwak
omeenbufferfunctietekunnenvervullen,zodataanvullendeinrichtingswerkzaamhedenalsnoodzakelijkwordenbeschouwd.Dezewerkzaamheden
moetenzoveelmogelijkaansluitenbijdebestaandelandschappelijke
situatieendebestaandefunctieverdeling inhetgebied.Erwordt
gestreefdnaareenzoneringindematevanrecreatief (mede)gebruik,
alnaargelangdebelangenvananderefunctiesalslandbouwennatuurbescherming (BÜROMAAS,1980;STROBAND, 1979).
Groenraven
HetrecreatiebasisplanGroenravenisontwikkelddoorhetSamenwerkingsorgaanAgglomeratieUtrecht (SAU)enomvathetgebied tenzuiden
vanUtrecht (ziefig.4.1).Hetplanisontwikkeld omtevoorzieninde
toenemendevraagnaarrecreatieruimte inhetzuidelijkedeelvanhet
stadsgewestUtrecht,welkevraagookinhetSTRUCTUURSCHEMAOPENLUCHTRECREATIE (1981)isaangegeven.Hetplanmaaktdeeluitvandete
ontwikkelenRandstadgroenstructuur.
MeerdaninhetNoorderparkvindeninditgebiedniet-agrarische
activiteitenplaats,zoalsbedrijvigheid,zandwinningenafvalverwerking.
Hierdoorendoordeinfrastructureledoorsnijdingenvanhetgebied
wordtdeagrarischebedrijfsvoeringbelemmerd,zoalsdatookalwerd
vermeld in4.3.Omaandeagrarischebelangentegemoettekomeniser
sprakevaneentwee-sporenaanpak,waarbijdeaanlegvanrecreatievoorzieningeninrelatiewordtgezienmetdeagrarischebelangenenmogelijkhedeninditgebied.Groenraveniseengebiedwaar.inbalangrijke
matehetlandelijkgebied isverdrongendoor (toekomstige)ruimteclaims
tenbehoevevanwoningbouw (bouwlocaties,ziefig.4.1),infrastructuur,
bedrijfsterreinenenrecreatie.
Realiseringvanhetbasisplanisafhankelijkvandeintentiesvan
debetrokkenoverheden.Echteromwillevanhetstrevenomdestedelijke
gebiedenvanUtrecht,Nieuwegein,IJsselsteinenHoutennietaaneente
latengroeienenomtevoorzieninderecreatietekorten,iseensnelle
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besluitvormingvereist,zekerinzakedemogelijkebouwlocaties inhet
plangebied.Daarmeekanduidelijkheid overhethuidigeentoekomstige
grondgebruikwordenbewerkstelligd enkanplanologischeonzekerheid
wordenbeperkt (SAU,1982;VANLEEUWENenUIJTJENS,1982).
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5.HETGRONDGEBRUIKINDEOVERGANGSZONERONDUTRECHT

5.1. Inleiding
Deelprobleemstelling 1:Opwelkewijzekanhetgrondgebruikin
eenovergangzonesystematisch wordenbeschreven,vooralwatbetreft
deruimtelijkespreidingenmengingvandegrondgebruiksvormen
In3.7 istoegelichtwaaromgebruikwordtgemaaktvandeCBS-Bodemstatistiekvoordebeschrijvingvanhetgrondgebruik.Aldusisdeeerste
uitdedeelprobleemstelling afgeleideonderzoeksvraagbeantwoord.Op
deoverigeonderzoeksvragenbetreffendedebeschrijvingenpresentatie
vandegegevensendesystematischebeschrijvingaandehandvande
begrippenmenging enspreidingwordtnuingegaan.
Hetinkaart3.1weergegevenonderzoeksgebied heefteenoppervlak
van 16200haenis,opgrondvanteleenhedenvandeCBS-Bodemstatistiek,
verdeeld in648vierkantenvan25ha.Degegevenspervierkantover31
categorieënvangrondgebruikkunnenopeenaantalmanierenwordenbeschreven.
In5.2vindteenglobaleverkenningplaatsvanhetvoorkomenvande
31grondgebruikscategorieën inhetonderzoekgebied. Vervolgenswordt
naderingegaanopdegeografischespreiding (aandehandvankaarten)
enopdeverdelingvandeoppervlaktenpervierkantvandegrondgebruiksvormen (5.3).Hiertoewordthetaantalcategorieënteruggebrachttot13.
In5.4en5.5wordthetgrondgebruikbeschrevenaandehandvan
enkelegeo-statistischemengings-enspreidingsmaten.In5.4vindteen
theoretischeoriëntatieplaatsopdebegrippenmengingenspreidingen
wordenenkeletegebruikenmengings-enspreidingsmatentoegelicht.
Vervolgenswordendezematentoegepastbijdebeschrijvingvanhet
grondgebruikinhetonderzoekgebied (5.5). In5.6vindteennabeschouwing
plaats.

5.2. Het grondgebruik in de overgangszone;een globale
verkenning
Inbijlage5.1 ishetvoorkomenvande31categorieënvangrondgebruikinhetonderzoekgebiedweergegeven.Hierbijzijndecategorieën
inenkelegroepeningedeeld:landelijk/agrarisch,recreatief,infrastructureelenstedelijkgrondgebruik.
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BijdebeschrijvingvanhetgrondgebruikaandehandvandeCBS-Bodemstatistiekmoetendebeperkingen,welkein3.7zijntoegelicht,
steedsinachtwordengenomen.Denauwkeurigheidvanuitsprakenover
omvangenlocatievanhetgrondgebruikwordtbeïnvloeddoorrespectievelijkhethanterenvanondergrenzenenhetontbrekenvaninformatie
overdelocatievanhetgrondgebruikbinneneenvierkant*.
Bestuderingvanbijlage5.1 leertdathetagrarischegrondgebruik
overweegt (66,2%vandeoppervlakteenvoorkomend in93,1%vanhet
aantalvierkanten).Allelandelijkeenagrarischevormenvangrondgebruiknemensamen74,2%vandeoppervlaktein.Hetresterendeoppervlak wordtvrijwelgeheelingenomendoorinfrastructurele (9,2%)en
stedelijke (9,0%)categorieën.Hetaantalhainfrastructureelgrondgebruikenhetgroteaantalvierkantenmetbetreffend grondgebruik
(493)geveneenindicatievoorhetfeitdatdestadUtrechteenverkeersknooppunt is.Vanderecreatievegrondgebruiksvormenishetoppervlakvanenhetaantalvierkantenmetsportterreinenopvallend:315,4ha
in73vierkanten.Vergelekenmethetaantalhavolkstuinen (0,6%)is
hetaantalvierkantenmetbetreffendgrondgebruikaanzienlijk (48). Dit
iseenaanwijzingvoordegeringegemiddeldeomvangvandevolkstuincomplexen (2,0ha).Vandestedelijkegrondgebruiksvormenzijndecategorieënvoorradigbouwterreinoverigebestemmingen (2,5#vandeoppervlakte),wonen (4,1%)enindustrie-enhaventerreinen (2,7%)belangrijk.
Wordtgekekennaarhetgemiddeldvoorkomenindebetreffendevierkanten,danvaltvooralhethogegemiddeldevandecategorieoverig
agrarischgebruikop (17,8ha).Decategorieënwonen-werkengemengd,
wrakkenopslagplaatsen,begraafplaatsen,volkstuinen,parkenenplantsoenenenenkeleinfrastructurelecategorieënkomengemiddeld inkleine
oppervlaktenvoor.Opvallend isdat,naasthetoverigagrarischgebruik,
ookdelfstofwinning (hierzandwinning)enindustrie-enhaventerreinen
ingrotereoppervlaktenvoorkomen.Voordecategoriewonengaatditin
slechtsgeringemateop,hetgeenverklaardwordtdoordatdegrotewoongebiedenbuitenhetonderzoekgebied zijngehouden.

''ZowelbijdegemeentealsbijhetCBSliggenechterkaartenterinzage,
waarop hetgrondgebruikwelnauwkeurigisaangegeven
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5 . 3 . Een n a d e r e v e r k e n n i n g van h e t g r o n d g e b r u i k
5 . 3 . 1 . Inleiding
Voordeverderebeschrijvingvanhetgrondgebruik inhetonderzoekgebied ishetaantalcategorieënteruggebracht tot 13.Inbijlage5.2
staathetresultaatvandezereductie.Vooreenoverzichtelijkebeschrijvingwaseengroeperingvancategorieëngewenst.Hiertoezijngelijksoortigecategorieëninééngroepgezet,metuitzonderingvanenkele
'stadsrandcategorieën'alsvolkstuinen,sportterreinenenbegraafplaatsen.Stortplaatsenenwrakkenopslagplaatsenzijnbijelkaargenomen.De
toevoegingvandecategorieënsociaal-culturelevoorzieningenenoverige
openbarevoorzieningenaanrespectievelijkdecategorieënoverige
bedrijfsterreinen (nieuwecategorie:dienstverlening)enhandelen
industrie-enhaventerrein (nieuwecategorie:bedrijvigheid),houdt
verbandmetdeomschrijvingvandezebegrippenindeCBS-Bodemstatistiek
(CBS, 1979).Onderdecategoriesociaal-culturelevoorzieningenworden
doorhetCBSgrondgebruiksvormengerangschiktalsonderwijsinstellingen,
gezondheids-enculturelecentra,kazernesendergelijkeenonderde
categorieoverigebedrijfsterreinenwinkelcentra,kantorenenbanken.
Decategorieoverigeopenbarevoorzieningenomvatnutsbedrijven,opslagterreinenenwaterzuiveringsinstallaties ensluitomdieredenbeter
aanbijdenieuwecategoriebedrijvigheid.
Decategorieënwaterreservoirs,delfstofwinning,overigegronden
envliegveldenzijnvoorditonderzoekgebied vanweinigbetekenisen
wordenderhalvenietbesproken.
Vandenieuwecategorieënwordteenbeschrijvinggegeven,waarbij:
a.deruimtelijkespreidingaandehandvankaartmateriaal (kaarten
5.1 t/m5.9)wordttoegelichten
b.hetvoorkomenendeverdelingvandeoppervlaktewaardenvande
categorieënwordtbeschrevenaandehandvanzogenaamde'karakteristiekegetallen'.Dezezijn:oppervlak (absoluutenrelatief),aantal
vierkanten (absoluutenrelatief),gemiddelde,maximaleomvang ineen
vierkant (alleintabel6.1),standaarddeviatie,variatiecoëfficiënt
endehorizontale ('gepiektheid')enverticaleafwijkingvande
normaleverdeling (alleinbijlage5.3)engrafischweergegevenin
fig.5.1).
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Tabel5.1.Enkele 'karakteristiekegetallen'van 13samengestelde
categorieënvangrondgebruik inhetonderzoekgebied,1979

NrOmschrijvingcategorie

a
ha

c
vierk.

d

%

%

e
ha

f
ha

b

1recreatie
2.sportterreinen
3volkstuinen
4begraafplaatsen

193,5
315,4
97,9
40,7

1,2
1,9
0,6
0,3

58
73
48
22

9,0
11,3
7,4
3,4

3,3
4,3
2,0
1,9

15,7
21,4
8,1
9,5

5stort-/wrakkenopsl.pl.
6wonen
7dienstverlening
8bedrijvigheid

26,0
658,8
216,9
587,0

0,2
4,1
1,3
3,6

8
143
64
86

1,2
22,1
9,9
13,3

3,3
4,6
3,4
6,8

10,8
23,3
20,4
24,3

9Voorradigbouwterrein
10infrastructuur
11agrarischgrondgebruik
12bosennatuurlijkterrein

508,7
1 485,6
10 897,4
1 127,1

3,1
9,2
67,3
7,0

107
493
605
179

16,5
76,1
93,4
27,6

4,8
3,0
18,0
6,3

25,0
24,8
25,0
25,0

44,1

0,3

7

1,1

6,3

22,6

13overiggrondgebruik
Totaal

162 200,0 100,0

a=oppervlakteinha
b=percentagevanhettotaalaantalhainonderzoekgebied
c=aantalvierkantenmetbetreffendgrondgebruik
d=percentagevantotaalaantalvierkanten (648)
e=gemiddeldvoorkomenpervierkant
f=maximaleoppervlakteineenvierkant
Bron:naarCBS-BODEMSTATISTIEK,1979

Bijfig.5.1moetwordenopgemerktdathetslechtsgaatomeenglobale
weergavevandeverdelingvanoppervlaktewaarden,waargeenabsolute
betekenisaanmagwordengehecht.Defiguurdientalsindicatieenter
vergelijkingvandecategorieënonderling.Inbijlage5.4wordenenkele
'karakteristiekegetallen'toegelicht.
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a. recreatie

b. sportterreinen

) opp', in ha
d. begraafplaatsen

e. woongebieden

g. bedrijvigheid

h. voorradig bouwterrein

c. volkstuinen

f. dienstverlening

-. i . infrastructuur

J. agrarisch grondgebruik k. landelijk grondgebruik

n = aantal vierkanten
x * gemiddeld oppervlak per vierkant
x_= grootste oppervlaktewaarde per vierkant
1) De figuren a tot en met k dienen s l e c h t s voor een globale informatie over
de verdeling van de oppervlaktewaarden van de categorieën over de vierkanten.
Het aantal vierkanten ( en dus de oppervlakte van de figuur) »ijn n i e t op
schaal weergegeven.

Fig. 5 . 1 . Globale verdeling van oppervlaktewaarden van de grondgebruikscategorieën over de vierkanten
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5.3.2.Beschrijvingpercategorie
Ad 1.Recreatie*
Kaart5.1 geeftaandatbosmetrecreatievehoofdfunctievooral
tenoostenvanUtrechtvoorkomt (LandgoedAmelisweerd).Deoverige
vormenvanrecreatiefgrondgebruik,metuitzonderingvanparken
enplantsoenendienietinhetkaartbeeld zijnopgenomen,concentrerenzichnabijdeMaarsseveensePlassenenaandeoostelijke
randvanUtrecht (CampingdeBerekuil).Inhetoverigedeelvan
hetonderzoekgebied komtrecreatiefgrondgebruikslechtssporadischvoor.Daarmeeillustreertkaart5.1 duidelijkdeopmerking
inhetSTRUCTUURSCHEMAOPENLUCHTRECREATIE (1981)overhettekort
aanrecreatievevoorzieningentenzuidenvanUtrecht (zieook
4.5.2 en4.5.5).
Recreatiefgrondgebruik**komtvoorin58vierkanten (9,0%)met
eengemiddeldoppervlakpervoorkomenvan3,3haeneengrootste
omvangvan 15,7ha.
Deverdelingvandeoppervlaktenaanrecreatiefgrondgebruikheeft
eengepiektkarakter (positievehorizontaleafwijkingvandenormaleverdeling),waarbijdemeestvoorkomendeoppervlaktenkleiner
zijndanhetgemiddeldevan3,3ha (ziefig.5.1a).
Ad2.Sportterreinen
Hetoverwegenddeelvandesportterreinenbevindtzichaande
randvandebebouwdekomvanUtrechtofindeonmiddellijkeomgevingvandeplaatsenrondUtrecht.Evenalsbijdecategorie
recreatieisookbijdecategoriesportterreinendegeringefrequentietenzuidenvanUtrechtopvallend.Uithetkaartbeeld
blijkttevensdatsportterreinenoverwegendvoorkomenineenaantalaaneensluitendevierkanten,hetgeenovereenkomtmetdeligging
vanenkelegrotesportcomplexeninhetonderzoeksgebied(kaart5.2).
De315,4haaansportterreinenzijnverdeeldover73vierkanten,
hetgeeneengemiddeldvoorkomenvan4,3haoplevert.Demaximale
oppervlakteis21,4ha.

*Zonderdatditbijdebesprekingvanelkevariabeleexplicietvermeld
wordt,issteedsgebruikgemaaktvandein5.3.1 aangemerktehulpmiddelen
**Inclusiefparkenenplantsoenen
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Derelatievestandaarddeviatie is1,05,watinhoudtdatdegemiddeldeafwijkingvandegemiddeldeoppervlakte(4,5)vrijwelgelijk
isaanditgemiddelde (4,3ha).Deverdelingvandeoppervlaktewaardenisvergelijkbaarmetdievanderecreatievegrondgebruiksvormen,metdienverstandedatdehorizontaleafwijkingminder
positief is (mindergepiekt),watwilzeggendatdefrequenties
vanoppervlaktewaardengelijkmatigerverdeeld zijn (fig.5.1b).
Ad3.Volkstuinen
Metbetrekkingtotdecategorievolkstuinen isaanvullend veldwerkverricht,methetdoeldeCBS-BODEMSTATISTIEK,1979teconfronterenmetdetoenmaligewaresituatieinhetonderzoekgebied.
Metditveldwerkwerdenenkelevolkstuineninkaartgebracht
(ziekaart5.3)die,hetzijdoordatdeoppervlaktekleinerwasdan
dedoorhetCBSgehanteerdeondergrensvan0,1 ha,hetzijdoor
andere,binnenhetkadervanditonderzoeknietteachterhalen,
redenen,nietonderdecategorievolkstuinenwarenopgenomen.De
niet-opgenomenvolkstuinenblekenmetnametennoordenvanUtrecht
teliggen.
Kaart5.3geefteenlichteconcentratieaanvanvierkantenmet
volkstuinennabijderandvandebebouwdekomvanUtrechtenlangs
enkelespoorlijneneneenrelatief sterkeoververtegenwoordiging
indenoordelijkehelftvanhetonderzoekgebied.
DetotaleoppervlakteinhetgebiedvolgensdeCBS-Bodemstatistiekis97,9ha,verdeeldover48vierkantenmeteenmaximale
oppervlaktevan8,1 ha.Vanallecategorieënvolgensdeindeling
inbijlage5.2heeftdecategorievolkstuinennadecategorie
begraafplaatsenhetkleinstegemiddeldevoorkomen (2,0ha).
Derelatievestandaarddeviatie isgelijkaandievandecategoriesportterreinen (1,05).Deverdeling is,evenalsdetweevorige
besprokencategorieën,positief scheef,watinhoudtdatdemeeste
oppervlaktenkleinerdanhetgemiddeldezijn.Defrequentieverdelingisgepiekt,echterinminderematedanbijdecategorieën
recreatieenvolkstuinen-(ziefig.5.1c)
Ad4.Begraafplaatsen,stortplaatsenenwrakkenopslagplaatsen
Onderdeverzamelnaam 'stadsrandverschijnselenzijninkaart 5.4
devierkantenaangegevenmetbegraafplaatsen,stortplaatsenen
wrakkenopslagplaatsen.Alhoewelvooralledriecategorieëneen
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ondergrensvan0,1 hawordtgehanteerd,ishetwaarschijnlijkdat
ditmetnamevoordecategoriewrakkenopslagplaatsen totgevolg
heeftdatditgrondgebruikvaaktothetomliggendegrondgebruik
wordtgerekend.Kenmerkendvoorovergangszoneszijnjuistde
verspreidvoorkomendekleinschaligewrakkenopslagplaatsen.
Inhetonderzoekgebied komenslechtstweevierkantenvoormetde
categoriewrakkenopslagplaatsen (tenoostenvanUtrecht).Ten
noordoostenvanUtrechtkomteenblokvanviervierkantenvoor
metdecategoriestortplaatsen.Begraafplaatsen sluiteninhet
algemeendirectaanbijdebebouwdekom,hetzijvanUtrecht,hetzijvandeomliggendegemeenten.
Decategoriebegraafplaatsenneemt0,3% (40,7ha)vanhettotale
oppervlakvanhetonderzoekgebied inbeslag,verdeeldover22
vierkantenenmeteenmaximaleoppervlaktevan9,5ha.Stortplaatsenen/ofwrakkenopslagplaatsenkomenvoorinslechts8
vierkanten,meteentotaleoppervlaktevan26,0ha.Degrootste
omvangvandezecategorieineenvierkant is10,8ha.
Derelatieveafwijkingvanhetgemiddeldeoppervlaktevande
categoriebegraafplaatsenishoog (1,16)vergelekenmetdeoverige
categorieën.Derelatiefhogepositievewaardevandehorizontale,
afwijkingendepositievescorevandeverticaleafwijking,geeft
aandatdepiekmetmeestvoorkomendewaardenlinksvanhetgemiddelde (1,9ha)ligt,metinenkelegevalleneengrootoppervlakte
ineenvierkantalsuitzondering (ziefig.51d).Ditduidtopde
mogelijkheiddatbegraafplaatsentengevolgevanhetvierkantenpatroonwordenopgedeeld inenkelegroteeenhedenenoverwegend
kleinereeenheden.
Vanwegehetkleineaantalvierkantenmetdecategoriestortplaatsenen/ofwrakkenopslagplaatsen ishetnietzinvoldeverdeling
vanoppervlaktenpervierkantanaloogaandeoverigecategorieën
toetelichten.Volstaanwordtmetdeconstateringdathetgeringe
gemiddeldeoppervlak (3,0ha)endemaximalewaarde (10,8)zodanig
uiteenlopen,datverwachtmagwordendatdeconclusietenaanzien
vanbegraafplaatsenookopgaatvoordestort-enwrakkenopslagplaatsen.
Ad5.Woongebieden
Omdespreidingvandecategoriewonenweertegeven,isinkaart
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5.5onderscheidgemaakttussenoppervlakten<5ha,>5en<10ha
en>10ha.Deconcentratievanvierkantenmetmeerdan 10ha
woongebiedennabijdeUtrechtsestadsrand isvanzelfsprekenden
wordtmetnameveroorzaaktdoordekeuzevandebinnengrensvan
hetonderzoekgebied.Kaart5.5geeftduidelijkaandatlangsveel
uitvalswegenvanuitUtrechtlintbebouwingheeftplaatsgevonden.
TennoordenvanUtrechtvalthetgroteaantalvierkantenopmet,
weliswaar inomvangbeperkte,woongebieden.Tevenskaninhet
Noorderparkgebied duidelijkeenvannoordwestnaaroostlopende
ontginningsbasiswordenherkend (zieook4.2).OokdeGageldijk
kanalszodanigwordenherkend.
Evenalsbijdecategorierecreatiekanbijdecategoriewonen
eenconcentratiewordengeconstateerd ronddeMaarsseveense
Plassen,watookineeneerderonderzoekinditgebiedwerdopgemerkt (DEKLERK-WOLTERS, 1983).Alhoewelditineersteinstantie
lijktopleap-frogging*,ishierveeleer sprakevaneenplanmatige
ontwikkelingvanzandwinningsput (t.b.v.hetbouwenvandeUtrechtse
wijkOvervecht indejarenzestig)totrecreatiepias.Daarnaast
hangtookhierdewoonbebouwing samenmeteenvroegereontginningsbasis.
Decategoriewonenbeslaat4,1%vanhetoppervlak (658,8ha),
waarmeedezegrondgebruiksvormnahetagrarische,landelijkeen
infrastructurelegrondgebruik,degrootsteruimtegebruiker inhet
onderzoekgebied is.Hetzelfdegeldtvoorhetaantalvierkanten
(143)waarinditgrondgebruikvoorkomt.
Deverdelingvandeoppervlaktenvandezecategorieisvrijwel
identiekmetdievandecategoriesportterreinen (ziefig.5.1e).
Ad6.Dienstverlening
Inkaart5.6 isdespreidingweergegevenvandetweeCBS-categorieëndiezijnsamengevoegdonderdenaamdienstverlening.Het
overwegendedeelvandezegrondgebruiksvormenbevindtzichnabij
debebouwdekomvanUtrecht.NaaroostelijkerichtingkomtdienstverleningookopenigeafstandvanUtrechtvoor (DeUithof).Het

*0okwelhink-stap-sprongontwikkelinggenoemd,waarmeewordtaangegeven
datbijbepaaldeontwikkelingen (zoalsverstedelijking)gebiedenvooraleerstkunnenwordenovergeslagenendeontwikkelingverdervande
stadplaatsvindt
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oppervlak aandienstverleningbeslaatoverhetalgemeennietmeer
dan5hapervierkant,watmogelijk samenhangtmethetfeitdat
kantoren,bankenendergelijkeeenbeperktoppervlaktebeslaghebben,maardoordehoogtevanbebouwinghetlandschapsbeeldaanzienlijkbeïnvloeden.
Bovenstaandewordtookduidelijkaandehandvandekarakteristiekegetallen.De64vierkantenmeteengemiddeldoppervlakaan
dienstverleningvan3,4hahebbenweliswaareenmaximalewaarde
van20,4ha,echterdepositievewaardevandescheefheidsmaat
geeftaandathethiereenuitschieterbetreft.Descheefheidsmaatendehogescorevandehorizontaleafwijkinggevenaandat
dehoogstefrequentiesvandeoppervlaktenaandienstverlening
benedenhetgemiddeldevan3,4haliggen (fig.5.If).
Ad7.Bedrijvigheid
Vergelekenmetdedienstverleningheeftdebedrijvigheid overhet
algemeeneengroterruimtebeslag.Kaart5.7 toontaandatineen
grootaantalvande86vierkantenwaarinbedrijvigheidvoorkomt
ditgrondgebruikmeerdan 10hainbeslagneemt.Hetzwaartepunt
vandsbedrijvigheid ligttennoordwestenvanUtrecht,inde
nabijheidvanhetAmsterdam-Rijnkanaal.DaarnaastkunnenindustrieterreinenbijDeMeern (Strijkviertel),tussenUtrechtenNieuwegein
(Groenraven)entennoordwestenvanUtrecht (Overvecht)worden
herkend.
De totaleoppervlakteaanbedrijvigheid is587,0hameteen
maximaleoppervlaktepervierkantvan24,3ha,hetgeeneenuitschieteris.Derelatievestandaarddeviatie (0,96)geeftaandat
deoppervlakteninvergelijkingmetdeoverigecategorieën,met
uitzonderingvanhetagrarischgrondgebruik,meernabijhetgemiddeldevan6,8hapervierkantliggen.
Dehorizontaleafwijking isgering (0,1)en,invergelijkingmet
deoverigecategorieën,deverticaleafwijkingevenzeer,zodat
vandetotnutoebehandeldeverdelingenvanoppervlaktewaarden,
deverdelingvandecategoriebedrijvigheiddenormaleverdeling
hetmeestbenadert (fig.5.1g).
Ad8.Voorradigbouwterrein
Hetaantalvierkantenmetvoorradigbouwterreinisopvallend
groot (107).Uitkaart5.8valtoptemakendatuitbreidingvan
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hetinfrastructurelenetwerkrondUtrecht inbelangrijkemate
hiertoebijdraagt,evenalsmogelijkeuitbreidingvandecategorieënwonen,bedrijvigheid endienstverlening.Alszwaartepunten
kunnengezienwordenhetgebiednabijMaarssebroek enhetgebied
tennoordenvandeuitvalswegnaarDeBilt,tegenderandvande
Utrechtsebebouwingaan.Indezegebiedenkomenveelvierkanten
voormei;meerdan 10haaanvoorradigbouwterrein.
De totaleoppervlaktevoorradigbouwterrein is508,7ha,meteen
gemiddeldvoorkomenvan4,8ha.Derelatieve standaarddeviatievan
1,15geeftaandatdeoppervlaktewaardenmeerdangemiddeld (in
vergelijkingmetdeoverigecategorieën)rondhetgemiddelde
gespreid liggen.Depositievewaardenvandehorizontaleafwijking
endescheefheidsmaat gevenaandatdegrootstefrequentiesvan
deoppervlaktewaardenbenedenhetgemiddeldeliggen (fig.5.1h).
Ad9.Infrastructuur
AleerderisvermelddatUtrechteeninfrastructureelknooppunt
is (5.2).Kaart3.1 geeftaandatdestadUtrechtomgevenwordt
doorautowegenmetverkeerspleinen,spoorwegen,waterwegenen
wateroppervlakten.Debelangrijksteverkeersasloopttenwesten
vanUtrecht,waarRijkswegA2enhetAmsterdam-Rijnkanaal opkorte
afstandparallellopen.
In5.2 isalaangegevendathetinfrastructurelegrondgebruik
9,2%vandeoppervlakteinbeslagneemt.Hetbelangvandeze
categorieinhetonderzoekgebiedwordtduidelijkaangetoonddoor
hetgroteaantalvierkantenwaarinbetreffend grondgebruikvoorkomt (493).Uitdehogewaardevanderelatieve standaarddeviatie
(1,23)blijktdatdeafwijkingenvandegemiddeldeoppervlakte
(3,0ha)groterzijndanbijdeoverigecategorieën.
Deoppervlaktepervierkant ismaximaal24,8ha.Hetaantaloppervlaktenbenedenhetgemiddeldeisechtergroterdanhetaantal
bovenhetgemiddelde,hetgeenblijktuitdepositievewaardevan
descheefheidsmaat (2,5)endehorizontaleafwijking (7,9)
(fig. 5.1i).
Ad 10.Agrarischgrondgebruik
Hetagrarischgrondgebruik isnietapartopeenkaartweergegeven.
Inkaart5.9wordtechterhetoverwegend grondgebruikweergegeven:
dievormvangrondgebruikwelkeineenvierkantmeerdan 12,5ha
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inbeslagneemt.Hetblijktuitkaart5.9dathetonderzoekgebied
gekenmerktwordtdooreengrootaantalvierkantenmetoverwegend
agrarischgrondgebruik.Ditgaatmetnameopvoorhetzuidelijke
enwestelijkedeelvanhetonderzoekgebied waarditaansluitend
voorkomt.Inminderemategaatditopvoorhetnoordelijkedeel.
Agrarischgrondgebruikvindtplaats in93,4%vandevierkanten
enbeslaat67,3%vandetotaleoppervlakte.In69vierkanten
wordthetgrondgebruikvolledigbepaald (25ha)doordezecategorie.Hetgemiddeldeoppervlakbijvoorkomenligthoog,18,0ha.
Deverdelingvandeoppervlaktewaarden isvolledigafwijkendvan
deverdelingenvandeoverigecategorieën.Derelatievestandaarddeviatieisopvallend laag (0,42),wat inhoudtdatdeafwijking
tenopzichtevandegemiddeldeoppervlaktevan 18,0harelatief
kleinis.Dehorizontaleafwijking isingeringematenegatief
(-0,2),evenzeeralsdescheefheidsmaat (-1,0).Dithoudtindat,
integenstelling totbijdeoverigecategorieën,dehoogstefrequentiesvanoppervlaktewaardenbovenhetgemiddeldeoppervlak
liggen (fig.5.Ij).
Ad 11.Bosennatuurlijkterrein
Ookdezecategorieënzijnnietapartineenkaartweergegeven.
Hetgroteaantalvierkantenmetbosennatuurlijkterrein(179)
komtnietnaarvoreninkaart5.9,waaruitblijktdat 19vierkantengekenmerktwordendooroverwegend bosennatuurlijkterrein.Dezevierkantenkomenvoorinaaneengeslotenvierkanten
tenwestenvanUtrecht (bosgebiedbijHaarzuilens),inhet
Noorderpark (natuurgebied)entenwestenvanBilthoven (bosgebied).
Hetoppervlakaanbosennatuurlijkterreinbeslaat7,0%vanhet
onderzoekgebied enhetgemiddeldeoppervlakvanhetvoorkomenis
relatiefhoog (6,3ha).Descheefheidsmaat (1,3)geeftaandatde
meesteoppervlaktewaardenbenedenhetgemiddeldeliggen (fig.5.1k).
5.3.3.Overwegendgrondgebruik
Inkaart5.9wordthetoverwegend grondgebruikaangegeven,ofweldie
vormvangrondgebruikwelkeineenvierkantmeerdan 12,5hainbeslag
neemt.Overwegend agrarischgrondgebruikisalin5.3.2 toegelicht.Een
eventueleveronderstellingdatindezoneaansluitend opdebebouwde
komvanUtrechthetgrondgebruik inkleinereruimtelijkeeenhedenzou
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voorkomen,ismoeilijkaandehandvanditkaartbeeld tebeoordelen.
Het isnamelijkwaarschijnlijkdatineenvierkantmeteenbepaalde
overwegendegrondgebruiksvorm,tevensenkelekleinschaligegrondgebruiksvormenvoorkomen.Indezonenabijdebebouwdekomkomenverschillende
categorieënvooralsoverwegend grondgebruik:bedrijvigheid,voorradig
bouwterreinenwoongebied inbelangrijkemateensportterreinen,dienstverlening eninfrastructuur inminderemate.Voorwatbetreftdecategoriewoongebiedhangtditsamenmetdebinnengrensvanhetonderzoekgebieddie,wegenshethanterenvanvierkanten,plaatselijkdebebouwde
komdoorsnijdt.
Directaangrenzendaandebinnengrensvanhetonderzoekgebiedworden
devierkantennietgekenmerktdooreenbepaaldevormvanoverwegend
grondgebruik.
Infrastructuuralsoverwegend grondgebruikhangtnietalleensamen
metwegenen/ofkanalen,maarookmethetvoorkomenvanwateroppervlaktenalsdeMaarsseveensePlassen.
Tenslottekanwordenvastgestelddatagrarischgrondgebruikals
overwegendgrondgebruikinvierkanten,tenzuidenenzuidwestenvan
Utrechttotdichterbijdebebouwdekomvoorkomtdantenoostenen
noordwesten.Mogelijkwordtditveroorzaaktdoordebarrière-werking
vandesnelwegenen/ofkanalentenzuidenenzuidwestenvanUtrecht.
5.4. Menging en spreiding van het grondgebruik, theorie en
begrippen
5.4.1.Eentheoretischkader
Indegeografiestaathetbegiplocatiecentraal.Eengrootaantal
locatietheorieënpogeninhoudtegevenaanderuimtelijkeaspecten
vanactiviteiten (POST,1980).Indatkaderwordendebegrippenmenging
enspreidingechterzeldengenoemd,hetgeenvolgensVANHOORN (1981)
tewijtenisaaneengebrekaanstructuur inhetbegrippenkader.Inde
basisstudie spreidingenmenging,debegrippen (VANHOORN,1981)wordt
opditbegrippenkader ingegaan,alsmedeopdeoperationaliseringvan
debegrippenaandehand'vanspreidings-enmengingsmaten.
Voorhetverklarenvanruimtelijkepatronenisinzichtvereist
indeverschijningsvormvandezepatronen.Doormiddelvanbeschrijving
vandepatronenmetbehulpvanspreidings-enmengingsmatenkandit
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inzichtwordenverkregen.Debegrippenspreidingenmengingworden
doorVANHOORNenDESMIDT(1981)ineenruimerkadergezet.Het
studie-objectwordtbenaderdalseen maatschappelijke ruimte,
waarbijonderscheidkanwordengemaakttussenderuimtegebruikersen
hetruimtegebrekals maatschappelijk aspect enerzijdsende
gebruikteruimteals ruimtelijk aspect anderzijds (analoogaan
onderscheid tussensociaal-ruimtelijksysteemenmaterieel-ruimtelijk
systeem;zie 1.2),
Uitgangspuntvanhetmaatschappelijkaspectisde populatie:
hetonderzochtedeelvanhetmaatschappelijkaspect.Dezepopulatieis
opgebouwduit elementen, hetvanhetonderzoeksdoelafhankelijke,
laagsteniveauvandemaatschappelijkeeenheden.Dezeelementenkunnen
wordengegroepeerd in categorieën opgrondvanëënofmeergemeenschappelijkekenmerken.
Bijhetruimtelijkaspect,degebruikteruimte,wordtuitgegaanvan
een totaalgebied

(onderzoekgebied),waarbinnen deelgebieden

wordenonderscheidendiehetlaagstegebiedsniveauzijnwaaroveruitsprakenwordengedaan.Ditkunnenwoonwijken,steden,regio's,landen
endergelijkezijn.Deelgebiedenkunnenwordengegroepeerd tot type-deelgebieden, welkeopgrondvantenminsteéëncriteriumeeneenheidvormen.
DegebezigdeterminologieisdoorVANHOORNenDESMIDT (1981)
gebruiktvoordebeschrijving enverklaringvandespreidingenmenging
vanbevolkingscategorieën inUtrecht.InhetonderzoeknaardeovergangszonevanUtrechtgaathetomdespreiding enmengingvangrondgebruikscategorieën.Debetreffendebegrippendienendanookineenaangepastkadertewordengeplaatst.Hetdoelvanonderhavigonderzoekis
ondermeerhetbeschrijvenvangrondgebruikspatronen ineenovergangszoneenhetbeoordelenvanverschillendemogelijkhedendaartoe. Bij
hetaangevenvandetegebruikenterminologietenaanzienvandespreidingenmengingvangrondgebruikscategorieënwordendeovereenkomstige
aggregatieniveausvanVANHOORNenDESMIDTtussenhaakjesvermeld.
Hetmaatschappelijkeaspect isinditonderzoekhet grondgebruik
(VanHoorn/DeSmidt:populatie).Hetgrondgebruik isbenaderdaande
handvandeCBS-Bodemstatistiek,zodatoorspronkelijk isuitgegaanvan
31categorieënvangrondgebruik.Evenals in5.3.1 wordtditaantal
voorditdoelteruggebrachttotdezelfde 13 categorieën (categorieën)
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waarinhetgrondgebruik isingedeeld. Grondgebruikseenheden van
0,1 havormenhierbijhetlaagstemeetniveau (elementen).
Hetruimtelijkaspect isinditonderzoekhet onderzoekgebied
(totaalgebied),zoalsdatisaangegeveninkaart3.1.Hetlaagste
niveauvanruimtelijkeeenhedenwaaroveruitsprakenwordengedaanzijn
vierkanten van25ha (deelgebieden);deteleenhedenvandeCBS-Bodemstatistiek.Groeperingvandevierkanteningrotereruimtelijkeeenhedenlevertde deelgebieden (typedeelgebieden)opzoalsdiein
kaart5.10zijnaangegeven.Opdezegebiedsindelingwordtin5.5.1
naderingegaan.
Infig.5.2wordteenenandersamengevatmetdaarbijtussenhaakjesgeplaatstdeanalogebegrippenvanVANHOORNenDESMIDT (1981).

LOKATIEVANHETGRONDGEBRUIK
(maatschappelijkeruimte)
RUIMTEGEBRUIK

I

I

GEBRUIKTERUIMTE
(ruimtelijkaspect)

(maatschappelijkaspect)
GRONDGEBRUIK
(populatie)
CATEGORIEëNVANGRONDGEBRUIK
(categorieën)

GRONDGEBRUIKSEENHEDENvan0,1ha
(elementen)

mmmmmw
(totaalgebied)

I

DEELGEBIEDEN
(typedeelgebieden)

VIERKANTEN
(deelgebieden)

Fig.5.2.Stelselvanbegrippenvoordespreidingenmengingvanhet
grondgebruik
BRON:naarVANHOORNenDESMIDT(1981)

5.4.2.Mengingenspreiding,debegrippen
5.4.2.1.Inleiding. Debegrippenmengingenspreidingkunnenbeide
wordenaangewendvoorhetbeschrijvenvanzoweleenruimtelijkeontwikkeling (proces)alshetresultaatdaarvan (eenruimtelijkestructuur),
Inditonderzoekzoudateventueeldemogelijkheid biedentoteenbeschrijvingvanveranderingeninhetgrondgebruikentevenstoteen
beschrijvingvanhetgrondgebruikopeenbepaaldmoment.Inonderhavig
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onderzoekwordtechteralleenhetlaatstebeschreven,hetgeensamenhangtmetdebeschikbaregegevensophettijdstipvanonderzoek.De
gebruiktegegevensuitdeCBS-BODEMSTATISTIEK,1979warennietvergelijkbaarmetgegevensuitvoorgaandejaren (CBS,1979;VERWEIJen
IJKELENSTAM, 1982),terwijlhetgeringetijdsverloop tussendeopname
vanhetgrondgebruik in1979endiein1981geenaanleidinggafhet
onderzoekuittebreidenmeteenbeschrijvingvanwaarschijnlijk
geringeveranderingeninhetgrondgebruik*.
Hetonderscheid tussenmengingenspreidingkanalsvolgtworden
samengevat: Menging iseen analyse per vierkant vandeaanwezigheidvanverschillendegrondgebruikscategorieën; spreiding is
een analyse per grondgebruikscategorie vandeverdelingover
devierkanten.In5.4.2.2en5.4.2.3zullendebegrippenendedaarvan
afteleidenstatistischematenwordentoegelicht.
5.4.2.2.Menging, begip en afgeleide statistische maten
(zie ook bijlage 5 . 1 ) .Inditonderzoekwordtmenginggezienals
hetresultaatvaneenproceswaarbijineenvierkantdeverscheidenheidvanelementenistoe-ofafgenomen,ofwelwaarbijdegrondgebruikseenheden (van0,1 ha,dus250grondgebruikseenhedenpervierkantvan
25ha)ineenvierkantmeerofminderoverdecategorieënvangrondgebruikzijnverdeeld.Driestatistischematenzullenwordengebruikt
omdemengingtebeschrijven:Dehomogeniteitsindex,despecialisatieindexeninminderematedelocatiequotiënt.Dezedriematenworden
allevoorelkvierkantgegeven.
Dehomogeniteitsindex iseenabsolutemaat.De specialisatie-index
iseenrelatievemaat,watinhoudtdatdeverdelingvanhetgrondgebruik
ineenvierkantvergelekenwordtmetdeverdeling ineendeelgebied.
Naasthetonderscheid absoluut-relatief,kanookeenonderscheid gemaakt
wordentussenkwalitatieveenkwantitatievemenging.Hetverschilisdat
bijkwantitatievemenginggeenachtwordtgeslagenopwelkegrondgebruiksvormengemengd zijn,maaralleenopdematewaarinzicheen

Wanneeruitditonderzoekblijktdateenbeschrijvingvanderuimtelijkestructuurvanhetgrondgebruikaandehandvanmengings-en
spreidingsmatenvoldoet,danzalditinallewaarschijnlijkheid ook
opgaanvoorhetbeschrijvenvandeveranderingeninhetgrondgebruik
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mengingvoordoet.Terwijlbijkwalitatievemengingookdeaardvande
mengingvanbelangwordtgeacht.Hetonderscheid ismetnamevanbelang
bijhetbeschrijvenvanmengingalseenproces,hetgeeninhetvolgende
voorbeeld totuitingkomt.
Inhetgevalvaneenvierkantmetoptijdstipt1 12harecreatief
en13haagrarischgrondgebruikenoptijdstipt„13harecreatiefen
12haagrarischgrondgebruik,heeftergeenkwantitatievemenging
plaatsgevondenindeperiodet-t„.Welheeftergeziendeverschillen
inaardvandemengingopdetijdstippent.ent eenkwalitatieve
mengingplaatsgevondenindeperiodet-t..Inditonderzoekkanop
grondvandebeschikbaregegevensuitslechtsëënjaar (1979),alleen
wordengekekennaardekwantitatievemenging.
Homogeniteitsindex
Dehomogeniteitsindex (h.i.)beschrijftdematevanhomogeniteit
ofheterogeniteitvanhetgrondgebruikineenvierkant,waarbijwordt
gekekennaardeverdelingvandegrondgebruikseenheden (van0,1 ha)
overdegrondgebruikscategorie'ênineenvierkant.Deh.i.iszoontwikkelddatdesituatieineenvierkantvergelekenwordtmeteenhypothetischesituatievanvolledigeheterogeniteit,watinhoudtdatdegrondgebruikseenhedengelijkmatigzijnverdeeldoverallecategorieën.In
datgevalisdeh.i.gelijkaan0,welkescoreinditonderzoekwordt
bereiktwanneerineenvierkantdeoppervlaktevanelkvande13categorieën25/13hais.Demaximalewaardevandeh.i.is1.Dezesituatie
vanvolkomenhomogeniteitwordtbereiktwanneer ineenvierkanthet
grondgebruiktotslechtseencategoriebehoort.
Dehomogeniteitsindexkanvoorelkdeelgebiedwordengemiddelden
dehomogeniteitsindexenvanvierkanteninverschillendedeelgebieden
kunnenmetelkaarwordenvergeleken,daardezeindexonafhankelijkis
vanhetdeelgebied.
Specialisatie-index
Despecialisatie-index (s.i.)geeftookdeverdelingweervande
grondgebruikseenhedenoverdecategorieën,echternuwordtdeverdeling
vanhetgrondgebruikoverdecategorieënineenvierkantvergelekenmet
dewerkelijkeverdelinginhetbetreffendedeelgebied.Bijeengelijke
verdelingvandegrondgebruikseenhedenoverdecategorieënineenvierkantenineendeelgebied isersprakevanvolkomendiversificatieen
heeftdes.i.dewaarde0.Naarmatedeverdelingmeerafwijktvande
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verdeling inhetdeelgebiedneemtdes.i.eengroterewaardeaan,met
eenmaximumvan1.Danisersprakevangeenenkeleovereenkomsttussen
deverdelingen,hetgeenalleenbereiktkanwordenwanneerdesituatie
ineenvierkantvergelekenwordtmeteengebiedwaarhetvierkantgeen
deelvanuitmaakt.
Des.i.isbijnaderebeschouwingnietzozeereenmengingsmaat,
echterveeleereenstatistischemaatdiedeafwijkingaangeeftvaneen
bepaaldeverdelingtenopzichtevaneengemiddeldeverdeling (ofmengingssituatie)ineendeelgebied.Doordatdes.i.isgekoppeldaaneenspecifiekeverdeling ineendeelgebied,zijndevierkantenuitverschillende
deelgebiedennietonderlingvergelijkbaar.
Locatiequotiënt
Delocatiequotiënt (l.q.)geeftvoorelkegrondgebruiksvormaande
matevanonder-ofoververtegenwoordiging ineenvierkanttenopzichte
vanhetgemiddeldeoppervlakoverallevierkantenineendeelgebied.De
l.q.kannieteenvoudigwordeningedeeldbijhetzijdemengingsmaten,
hetzijdespreidingsmaten.Omdatechterdel.q.hierwordtgebruikt
terondersteuningvandebeschrijvingvandespecialisatie-indexen,is
dezemaatbijdemengingsmatentersprakegebracht.Wanneernamelijk
des.i.aangeeftdatdeverdelingvanhetgrondgebruik ineenvierkant
afwijktvandegemiddeldeverdeling inhetdeelgebied,kanaandehand
vandel.q.wordenaangegevenwelkevorm(en)vangrondgebruikdaarverantwoordelijkvooris (zijn).
Naarmatedeoververtegenwoordigingvaneengrondgebruikscategorie
ineenvierkantgroter iszaldescorevandel.q.vanaf 1totoneindig
lopen.Naarmatedeondervertegenwoordiging toeneemtzaldescorevanaf
1tot0naderenenbijafwezigheidvandegrondgebruikscategoriein
eenvierkantdewaarde0aannemen.Bijgelijkevertegenwoordigingin
eenvierkantenhetdeelgebied isdewaardevandel.q. 1.Delocatiequotiëntenvanvierkantenvanverschillendedeelgebiedenkunnenom
dezelfderedenalsbijdespecialisatie-indexenniet metelkaarworden
vergeleken.
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5.4.2.3.Spreiding/» begrip en afgeleide statistische maten
(zie ook bijlage 5 . 1 ) .Spreidingwordtinditonderzoekopgevatals
eensituatiewaarbijdegrondgebruikseenhedenvaneengrondgebruikscategorie pameerofminderemateoverdevierkantenineendeelgebied
zijnverspreid.
Eenonderscheidkanwordengemaakt tussenabsoluteenrelatieve
spreidingsmaten.Bijabsolutespreidingwordtuitsluitend gekekennaar
deverdelingvaneengrondgebruikscategorieoverdevierkantenvaneen
deelgebied,terwijl bijrelatievespreidingdezeverdelingwordtvergelekenmetdeverdelingvanhetzelfdegrondgebruikinanderedeelgebieden
ofinhetgeheleonderzoekgebied ofmetverdelingenvananderegrondgebruikscategorieën.Inditonderzoekzalwordenvolstaanmetdebeschrijvingvandeabsolutespreiding.Hierdoorzijnvergelijkingentussendeelgebiedennietmogelijk,medevanwegedeafhankelijkheidvandegekozen
spreidingsmatenvanhetaantalvierkantenindedeelgebieden (ziebetreffendeformulesinbijlage5.5).Binneneenzelfdedeelgebiedkunnende
spreidingsmatenvandeverschillendecategorieënwelwordenvergeleken.
Hetbegripspreidingkanopdriemanierenwordenuitgelegd:
-alsdeverdelingvandegrondgebruikseenhedenvandecategorieënvan
grondgebruikoverdevierkantenineendeelgebied (spreidingsmaat:
de absolute concentratie-index);
-alseengemiddeldeafstandtussenallegrondgebruikseenhedenvaneen
grondgebruikscategorie (spreidingsmaat: strooiing);
-alsdegestandaardiseerdeafwijkingvandehiervoorgenoemdegemiddelde
afstand (spreidingsmaat: clustering).
Absoluteconcentratie-index
Deabsoluteconcentrâtie-index (a.c.i.)wordthiergedefinieerdals
deverdelingvandegrondgebruikseenhedenvaneenbepaaldecategorievan
grondgebruikoverdevierkantenineendeelgebied.Eenscorevan0geeft
aandatdeelementenvaneencategoriemaximaalverdeeldzijnovereen
deelgebied eneenscorevan1geeftaandatdebetreffendegrondgebruikscategoriegeconcentreerd isinêénofmeervierkanten.Hierbijspeelt
deafstand tussendegrondgebruikseenhedengeenrol,integenstelling
totbijdestrooiingenclustering.
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Strooiing
Strooiing iseenmaatvoordegemiddeldeafstand tussendegrondgebruikseenhedenvaneencategorievangrondgebruik.Dewaardendie
dezemaatkanaannemenduidenophetaantalafstandseenhedendatgemiddeld ligttussendegrondgebruikseenhedenvaneencategorie.Hierdoor
ishetnoodzakelijkomaandegrondgebruikseenhedeneenexactelocatie
tekoppelendoormiddelvaneencoördinatensysteem.Hiertoezijnaande
middelpuntenvanelkvierkantx-eny-coördinatentoegevoegd enishet
grondgebruikinelkvierkantgeconcentreerd geachtindezemiddelpunten.
Alhoeweldewerkelijkeafstand tussendemiddelpuntenvantweenaast
elkaarliggendevierkanten0,5kmis,wordenbijhettoevoegenvande
coördinatenaandemiddelpuntenintervallenvan1(diestaanvoor0,5km
elk)gehanteerd,hetgeeninprincipegeeninvloedheeftopderesultaten.
Clustering
Clusteringgeeftaandegroottevandegestandaardiseerdeafwijking
(=gemiddeldeafwijking/gemiddeldeafstand)tenopzichtevandegemiddeldeafstand,welkeistoegelichtbijstrooiing.Demaatvoorclusteringiseenvariantvandenearestneighbourmethode (VANHOORN,1981).
Eengrotematevanclustering (hogewaarde)betekentdatdespreiding
nietwillekeurig is,maardatdeelementenvandegrondgebruikscategorieëninclustersverspreid liggen.Bijeengeringeafwijkingvande
gemiddeldeafstand (lagewaardeclustering)zullendergelijkeclusters
ontbreken.Infig.5.3wordthetverschiltussenstrooiingenclusteringverduidelijkt.
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x=elementvangrondgebruikscategorie ineenvierkant (eenhedenvan
0,1 ha)
Fig.5.3.Spreidingaandehandvandebegrippenstrooiingen
clustering
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Interpretatievanstrooiingenclusteringkanaandehandvanfig.5.3
geïntegreerdplaatsvinden.Alhoewel,geziendeverschilleninoppervlakte
vandedeelgebieden,destrooiingenclusteringvandevariabelenniettussen
dedeelgebiedenonderlingmogenwordenvergeleken,kaneendergelijkeanalyse
aandehandvandegegeneraliseerdesituatieschetseninfig.5.3welplaatsvinden.
Totslotvandezetheoretischeinleidingdienttewordenopgemerkt
dathet schaalniveauvangrootbelang isbijdeberekeningvande
spreidings-enmengingsmaten.Aandewaardenmoetdanookgeenabsolute
betekeniswordentoegekend.Hanteringvangebiedseenhedenvanandere
omvangofeenafwijkendeindelingvandecategorieën,zaldespreidingsmatenenmengingsmatenbeïnvloeden.Hetdoel isvergelijkingentussen
gebiedenencategorieënmogelijk temaken,zodatdematenvooraleen
'relatieve'functiehebben.Ditisslechtsdanmogelijkwanneerbinnen
eenzelfdeonderzoekdeomvangvandegebiedseenheden (vierkanten)ende
indelingincategorieënconstantwordengehouden.

5.5. Menging en spreiding van het grondgebruik, een
toepassing
5.5.1.Inleiding
Voordebeschrijvingvandemenging enspreidingvandegrondgebruikscategorieënishetonderzoekgebied inachtdeelgebiedenopgedeeld
(kaart5.10).Hiertoeisovergegaanomdebruikbaarheid vandemengingsenspreidingsmatenbijdevergelijkingvanhetgrondgebruik inverschillendegebiedentevergelijkenentevensomhetgrondgebruik indedeelgebiedenvandeovergangszonerondUtrechttebeschrijven.Ditlaatste
ligtin hetverlengdevandeveronderstelling in3.5 geuit,datrondom
eenstad sprakeisvanverschillendetypenovergangszones.Deindeling
indebetreffendeachtdeelgebiedenheeftplaatsgevondenopgrondvan
degebiedsscheidendewerkingvankanalenen/of spoorlijnen en/of (snel)
wegen,waardoordezegebiedenzichalsruimtelijkeeenhedenvoordoen*.
Demengings-enspreidingsmatenzijnberekend opbasisvandeoppervlaktenvan 13grondgebruikscategorieën (zieook5.3.1 enbijlage5.2).
indevierkantenendelocatievandezevierkantenindedeelgebieden.

*Doordatwegenenspoorlijnenalsgebiedsgrenzenzijngenomen,vallen
eenaantalvierkantenslechtstendeleineendeelgebied.Slechtsdie
vierkantenzijnbijeendeelgebied gerekenddievoormeerdan50%daar
binnenvallen.Deresterendevierkantenzijnnietindebeschouwing
opgencnen (zieookkaart 5.10).
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In5.5.2wordtdemengingvanhetgrondgebruikvoorelkdeelgebied
beschrevenaandehandvandehomogeniteits-enspecialisatie-index
enmetbehulpvandelocatiequotiënt.In5.5.3wordtdespreidingvan
degrondgebruikscategorieënoverdevierkantenindedeelgebieden
beschreven.
5.5.2.Demengingvanhetgrondgebruikperdeelgebied
Inbijlage5.6 isperdeelgebied hetgrondgebruikweergegeven,
waarbijuitisgegaanvan 13categorieën.Indebijlagen5.7 en5.8
wordenrespectievelijkfrequentiediagrammenvandehomogeniteitsindexen
enspecialisatie-indexengegeven.Dezebeideindexenentevensdelocatiequotiëntwordennietintabelvormgegevenvanwegehetgroteaantal
objecten (603)datindebeschouwingwordtopgenomen.DegegevensliggenechterterinzagebijhetICW.
Alhoewelnietsteedsvermeld,wordtbijelkebeschrijvingvaneen
deelgebiedgebruikgemaaktvandebijlagen5.6 totenmet5.8.
In5.4.2.2isaangegevendatdehomogeniteitsindexvoorallevierkanteninhetonderzoekgebied endedeelgebiedenvergelijkbaar isente
middelen.Degemiddeldehomogeniteitsindexenvoordedeelgebiedenliggenallebovende .80,terwijl,hetgemiddeldevoorhetheleonderzoekgebiedligtop .89.Ineersteinstantielijkenditwaardendieduiden
opeengrotematevanhomogeengrondgebruik.Opgemerktdientechterte
wordendateenhomogeniteitsindexvan .80tochalduidtopviertot
vijfgrondgebruikscategorieën ineenvierkant.In6.2.2wordthier
naderopingegaan.
Deelgebied1
Deelgebied 1omvat52vierkantenenligttenzuidwestenvanUtrecht,
gescheidenvanhetoverigeonderzoekgebied doortweeautosnelwegen.
90,9%vanhetoppervlakbestaatuitagrarischgrondgebruik.Hetoverige
oppervlakwordtmetnameinbeslaggenomendoordecategorieëninfrastructuur,voorradigbouwterreinenoveriggrondgebruik (zandwinning).
Degemiddeldehomogeniteitsindex ismet .94deopéénnahoogstevan
hetonderzoekgebied.Uitdiagram 1vanbijlage5.7blijktdat82,7%
vandevierkanteneenhomogeniteitsindexhebbendiebovende .90ligt,
terwijlwaardenbenedende .70nietvoorkomen.Deverschilleninhomogeniteittussendevierkantenzijnblijkbaargering.
Aandehandvandespecialisatie-indexkanwordennagegaanin
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hoeverredeverdelingoverdegrondgebruikscategorieën pervierkant
afwijkenvandeverdelingvoorhetdeelgebied.Diagram 1inbijlage
5.8geeftaandathetoverwegenddeelvande specialisatie-indexen
benedende.10liggen,watinhoudtdatdeverdelingvanhetgrondgebruik
overdecategorieënindevierkantenslechts ingeringemateafwijkt
vandeverdeling inhetheledeelgebied.Aandehandvandelocatiequotiëntkanwordenaangetoond datdevierkantenmeteenrelatieflage
homogeniteits-enrelatiefhogespecialisatie-indexwordengekenmerkt
dooreenoververtegenwoordigingvanhetinfrastructurelegrondgebruik
en/ofdecategorievoorradigbouwterrein.Hetblijkthiertegaanom
vierkantennabijdeautosnelwegen.
Hetoverwegenddeelvandevierkantenheefteenovereenkomstig
grondgebruik,zowelnaargrondgebruikscategorieën (vnl.agrarisch)als
naarhomogeniteit.
Deelgebied2
Van dedeelgebieden 1,2en3vormtdeelgebied 2hetgrootstedeel
vanhetplangebiedGroenraven,zoalsdatin4.5.5 isaangegeven.Het
istevenshetdeelgebiedwaarin,vergelekenmetdedeelgebieden 1en3,
veelniet-agrarischeactiviteitenplaatsvinden.Hetbeeldvanhetgrondgebruikwordtdanooktendelebepaalddoorcategorieënalsinfrastructuur (14,7%),bedrijvigheid (4,9%)envoorradigbouwterrein (3,2%),
naasttochookhetomvangrijkeagrarischegrondgebruik (73,8%).
Ondanksdatverschillendegrondgebruiksvormeninditgebiedvoorkomen,isdegemiddeldehomogeniteitsindex .90enheeft60,1%vande
66vierkanteneenhomogeniteitsindexvanmeerdan.90.Eenmogelijke
verklaringhiervoor isdatde

grondgebruikscategorieën geconcentreerd

voorkomeninenkelevierkanten,hetgeenkanwordenachterhaaldmet
behulpvandespecialisatie-index endelocatiequotiënt.Diagram2in
bijlage5.8geeftaandatdewaardenvandespecialisatie-indexenoverhet
hetalgemeenbeduidendhogerliggendanhetgevalwasindeelgebied 1.
Deverdelingvanhetgrondgebruikoverdecategorieënwijktineen
grootaantalvierkantenafvandeverdeling inhetdeelgebied.Analyse
vandelocatiequotiëngeeftaandatdehogewaardenvandespecialisatie-indexmetnamebetrekkinghebbenopdevierkantenmetbedrijvigheid
ofinfrastructureelgrondgebruik.Daarnaastwordenveelhogespecialisatie-indexenverklaarddooreenoververtegenwoordigingvanagrarisch
grondgebruik.
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Hetblijktdatdevierkantenindeelgebied 2gekenmerktworden
doorhomogeengrondgebruik,waarbijmeestalagrarischgrondgebruiken
somshetvoorkomenvanbedrijvigheid en/ofinfrastructuurhetbeeld
vanhetvierkantbepalen.
Deelgebied3
De47vierkantenindeelgebied 3liggentenzuidoostenvanUtrecht.
Hetgrondgebruikisvoor93,7%agrarisch;hetoverigeoppervlakwordt
grotendeelsingenomendoorlandelijkeninfrastructureelgrondgebruik.
Indeelgebied 3isdegemiddeldehomogeniteitsindexhethoogst,.96.
89,3%vandevierkantenheefteenhomogeniteitsindexvan .90ofmeer,
waaruitblijktdatdegrotehomogeniteitvanhetgrondgebruikvoor
vrijwelallevierkantenopgaat.
Vergelijkingvandespecialisatie-indexengeeftaandat,evenals
indeelgebied 1,deverdelingvanhetgrondgebruikoverdecategorieën
indevierkanteningrotemateovereenkomtmetdeverdeling inhet
geheledeelgebied.Delocatiequotiëntenmakenduidelijkdatindevierkantenmeteenspecialisatie-index groterdan .20,sprakeisvaneen
oververtegenwoordigingvanlandelijken/ofinfrastructureelgrondgebruik.Tevensblijktdatdemeestevierkantenwordengekenmerktdoor
eenoververtegenwoordigingvanhetagrarischgrondgebruik,waaruit
geconcludeerdkanworden,medegezieneengemiddeldagrarischgrondgebruikinditdeelgebiedvan23,4ha,dathetgrondgebruikindeze
vierkantenvrijwelgeheelagrarischvanaardis.
Deelgebied4
Deelgebied 4omvathetwestelijkedeelvanhetonderzoekgebied.
Hetpercentageagrarischgrondgebruikishoog (81,4%),alhoewelbeduidendminderhoogdanindeelgebieden 1en3.Vandeoverigegrondgebruiksvormenzijnmetnamelandelijk (6,6%)eninfrastructureel
(5,0%)grondgebruikvanbelangeninminderematesportterreinen
(2,4%).
Degemiddeldehomogeniteitvanhetgrondgebruikishoog (.91) en
67%vandevierkantenheefteenhomogeniteitsindexvan .90ofhoger.
Opvallend invergelijkingmetdedeelgebieden 1en3ishethogepercentagevierkantenmeteenhomogeniteitsindex tussen .80en.85.
Diagram4(bijlage5.8)geeftaandatde 106vierkantenindeelgebied4meerafwijkenvandegemiddeldeverdelingvanhetgrondgebruik
inhetgehelegebieddandevierkantenindeelgebieden 1en3.Alhoewel
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hetgrootsteaantalvierkanteneenspecialisatie-indexhebbenvanminderdan .20,heeft25%eenwaardedievarieerttussende .20en.94.
Devierkantenmetdelagerespecialisatie-indexenwordenoverhetalgemeengekenmerktdooreenevenredigeofoververtegenwoordigingvanhet
agrarischgrondgebruik,hetgeenbetekent 20,4haofmeeraanbetreffend
grondgebruik.Deoverigevierkantenmeteenhogere specialisatie-index
kunnenintweegroepenwordeningedeeld.Deeerstegroepomvatvierkanteninhetzuidelijkedeelvanhetdeelgebied,nabijhetindustrieterreinStrijkviertel (ziefig.4.1)endeautosnelwegAl2,alwaarde
vierkantenwordengekenmerktdooreenoververtegenwoordigingvaninfrastructureelgrondgebruik,bedrijvigheid envoorradigbouwterrein.De
overigevierkantenliggennabijHaarzuilens (ziefig.4.1).enhebben
eenoververtegenwoordigingvanlandelijkgrondgebruik (bos).
Hetblijktdatdevierkantenmeteenvandegemiddeldeverdeling
overdegrondgebruikscategorieënafwijkendgrondgebruik,zichvoordoen
inclustersvanaaneengeslotenvierkanten.
Deelgebied5
Deelgebied 5omvathetdoorVANOORT (1976)beschreven 'Uithofgebied',
alwaarhetgrondgebruikaangrootschaligeveranderingsprocessenonderhevig isgeweest.Ditismetnametenkostegegaanvanhetoorspronkelijkeagrarischegrondgebruik.In1979wasnogslechts59,7%vanhet
grondgebruikagrarisch;opvallend zijndepercentagesvanhetoppervlak
datdoordienstverlening (7,5%)ensportterreinen (4,6%)inbeslagwordt
genomen.
Slechts32,5%vande77vierkantenheefteenhomogeniteitsindex
van .90ofmeer,terwijldegemiddeldehomogeniteitvanhetgrondgebruik .83is.Beidegegevensgevenaandatinditdeelgebieddehomogeniteitbeduidend lagerisdanindeoverigedeelgebieden(m.u.v.
deelgebied8).
Integenstelling totindevoorgaandedeelgebiedenzijndewaarden
vandespecialisatie-indexenvoorvrijwel allevierkanten (99%)hoger
dan.19.Indemeestevierkantenwijktdeverdelingvanhetgrondgebruikdusafvandegemiddeldeverdelingoverdecategorieëninhet
deelgebied.Vierkantenmeteenspecialisatie-indexvan .40ofhoger
wordeninhetalgemeengekenmerktdooreenondervertegenwoordigingvan
hetagrarischgrondgebruik.Hetnoordelijkedeelvanhetdeelgebied
wordtondermeerbepaalddooreengrootaantalvierkantenmeteen
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oververtegenwoordiging aandienstverlening (UniversiteitscentrumDe
Uithof,AMEV,SOLe.d.).Inminderemategeldtdezeoververtegenwoordigingvoorvoorradigbouwterrein.Delocatiequotiëntengeventevens
aandathetzuidelijkdeelgekenmerktwordtdoorvierkantenmeteen
oververtegenwoordiging aanlandelijken/ofrecreatiefgrondgebruik
(bos- enrecreatiegebied Amelisweerd).Oververtegenwoordiging vande
categorieëninfrastructuur ensportterreinenkomtvoor invierkanten
dieverspreid liggenoverhetdeelgebied.
Oververtegenwoordigingvan decategorieënbosennatuurlijkterrein,
recreatie,voorradigbouwterreinendienstverleningkomtvoorin
clusters vanaaneengeslotenvierkantenmetbetreffendgrondgebruik.
Deelgebied6
Deelgebied 6beslaateengrootdeelvanhetNoorderpark (zieook
4.5.5).Agrarischgrondgebruikneemt67,4%vanhetoppervlakinbeslag.
Anderebelangrijkegrondgebruiksvormeninditdeelgebied zijninfrastructuur (9,8%)enlandelijkgrondgebruik (11,6%).Eengrootdeelvan
hetinfrastructureleoppervlakwordt ingenomendoordeMaarsseveense
Plassen.
Degemiddeldehomogeniteitsindexis.89,terwijl59,4%vande165
vierkanteneenhomogeniteitsindexhebbenvan .90ofmeer.Eengroot
aantalvierkantenvertoneneenvolledigofbijnavolledighomogeen
grondgebruikenhebbeneenspecialisatie-index tussen .30en.35.Het
oppervlakindezevierkantenwordtvrijwelgeheelingenomendooragrarischgrondgebruik (24tot25ha).Dehogerescoresvandespecialisatie-index (.30 enhoger)duidennietalleenopeenoververtegenwoordigingvanagrarischgrondgebruik.NabijderandvandeUtrechtsebebouwde
komwordendevierkantengekenmerktdooreenoververtegenwoordigingvan
eenofmeervandevolgendecategorieën:wonen,bedrijvigheid,sportterreinen,volkstuinenenbegraafplaatsen,enomennabijdeMaarsseveense
Plassendoordecategorieëninfrastructuur (deplassenzelf),recreatie
enlandelijkgrondgebruik.
Hetblijktdatinvergelijkingmetvoorgaandegebiedendeverdeling
vanhetgrondgebruikoverdecategorieënindevierkanten ingrote
mateafwijktvandegemiddeldeverdeling inhetdeelgebied.
Deelgebied7
Deelgebied 7beslaathetnoordoostelijkedeelvanhetonderzoekgebied.Invergelijkingmetdeoverigedeelgebieden ishetpercentage
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agrarischgrondgebruiklaag (57,7%)enhetpercentagelandelijkgrondgebruikhoog (16,9%).Vandeoverigecategorieënzijnrecreatie (2,7%),
infrastructuur (6,4%),wonen (6,5%)ensportterreinen (2,6%)vanbelang.
Degemiddeldehomogeniteitsindexis.87,met53,5%vande60vierkantenmeteenscorevan.90ofmeer.Diagram7inbijlage5.7geeft
aandatdespreidingvandehomogeniteitswaardengroot is.Metname
devierkantendiegrenzenaanderandvanUtrechthebbenlagehomogeniteitsindexen.
Devierkantenmetlagehomogeniteitsindexen,enhogerespecialisatie-indexen,wordengekenmerktdooreenondervertegenwoordigingvan
agrarischgrondgebruik (ofzelfsafwezigheiddaarvan)endooreenoververtegenwoordigingvandecategorieënrecreatie,infrastructuur,wonen,
bedrijvigheid,dienstverleningenbegraafplaatsen.Devierkantenmet
eenoververtegenwoordigingvanhetagrarischgrondgebruikzijnhet
meesthomogeen.Ookindeelgebied 7zijnclustersteonderkennenvan
vierkantenmeteenoververtegenwoordigingvaneenbepaaldecategorie.
Zowordende 'oostelijke'vierkantengekenmerktdoormetnamelandelijk
grondgebruik (bos)enkomtrecreatief grondgebruikvooralvoorineen
aantalvierkantentegendeUtrechtsebebouwdekomaan,evenalsinfrastructureelgrondgebruik.
DevierkantenindenabijheidvanUtrechtkunnenwordengetypeerd
als 'stadsrandgebieden'vanwegedelagehomogeniteitsindexendehoge
spécialisâtie-index.
Deelgebied8
Deelgebied 8isdekanaalzonetennoordwestenvanUtrecht.Het
percentageagrarischgrondgebruikisinditdeelgebiedhetlaagst
(9,3%).Degrootsteoppervlaktenwordeningenomendoordecategorieën
infrastructuur (20,8%),bedrijvigheid (38,8%)envoorradigbouwterrein
(18,3%).
Degemiddeldehomogeniteitsindex ishetlaagstvanalledeelgebieden
(.81) endiagram8inbijlage5.7geeftaandatslechts30%vande30
vierkanteneenscoreheeftvan .90ofmeer.Deze'homogene'vierkanten
wordenmetnamegekenmerktdooreencombinatievanslechtstweegrondgebruiksvormen:infrastructuurenbedrijvigheid.
Eenlagerespecialisatie-indexdan.25komtnietvoor.Ditbetekent
dathetgrondgebruik inallevierkanteninbelangrijkemateafwijkt
vandegemiddeldeverdelingvanhetgrondgebruik inhetgeheledeelgebied.
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Deafwijkingvandegemiddeldeverdelingwordtvoormeerdandehelft
vandevierkantenmedeverklaarddooreenoververtegenwoordigingvan
infrastructureelgrondgebruik (kanaal,autosnelweg).Ookdecategorieën
wonen,bedrijvigheid envoorradigbouwterreinzijnineengrootaantal
vierkantenoververtegenwoordigd.
Samenvattend overzichtdeelgebieden
Vergelijkingvandehomogeniteits-enspecialisatie-indexenvanalle
deelgebieden (aandehandvandediagrammeninbijlagen5.7en5.8)leidt
totdevolgendeconclusie.Dedeelgebieden 1en3wordengekenmerktdoor
vierkantenwaarindeverdelingvanhetgrondgebruikweinigafwijktvan
degemiddeldeverdelingenwaarinhetgrondgebruik inallevierkanten
homogeenis.Dedeelgebieden5en8vertonenjuisthettegenovergestelde
beeld.Deoverigedeelgebiedenzittentussendezeextremenin,zowel
watbetreftdegemiddeldehomogeniteitsindex,alswatbetreftdeafwijkingvandegemiddeldeverdeling.Hetblijktdatindezevierdeelgebiedendevierkantenmeteenafwijkendeverdelingvanhetgrondgebruik
overdecategorieën,inclustersbijeenliggentemiddenvanvierkanten
metmeerhomogeengrondgebruikofvierkantenmeteenoververtegenwoordigingvanagrarischgrondgebruik.
Desamenhangtussenhetpercentageagrarischgrondgebruikende
gemiddeldehomogeniteitsindexblijktduidelijkuittabel5.2.Opbasis
vandescoresvanbeidekenmerkenvoordeachtdeelgebiedenkunnen
rangorde'swordenopgesteld,waaruitderangcorrelatiecoëfficiëntis
teberekenen (zietabel5.2).Dezerangcorrelatiecoëfficiëntbedraagt
0,98.Daareenwaardevan1,0duidtopeenvolledigeovereenkomstvan
derangorde's,maguitdewaarde0,98geconcludeerdwordendatdesamenhangtussendehomogeniteitsindexenendepercentagesagrarischgrondgebruikbijnaperfectisenwelzodanigdateenhoogpercentageagrarisch
grondgebruikeenhogegemiddeldehomogeniteitvanhetgrondgebruikmet
zichmeebrengt.
Totslotblijktuitdebeschrijvingvandedeelgebiedendatenkele
'stadsrandgebieden'gekenmerktwordendoorvierkantenmeteenlage
homogeniteitsindex eneenhogespecialisatie-index.
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Tabel5.2.Berekeningvanderangcorrelatiecoëfficiënttussende
gemiddeldehomogeniteitsindex enhetpercentageagrarisch
grondgebruikinachtdeelgebieden

Deelgebied
1
2
3
4
5
6
7
8

Gemiddelde
Ranghomogeniteits- orde1
index
0,94
0,90
0,96
0,91
0,83
0,89
0,87
0,81

Percentage
agrarisch
grondgebruik

2
4
1
3
7
5
6
8

Rangorde2

d

2
4
1
3
6
5
7
8

0
0
0
0
1
0
1
0

90,9%
73,8
93,7
81,4
59,7
67,9
57,7
9,3

0

o
o
o
1

o
1

o
Id2-2

M =rangorde 1-rangorde2

6jy
r =rangcorrelatiecoëfficiënt= 1-

„

= 0,98
n(n-1)

(n=aantaldeelgebieden)

5.5.3.Despreidingvanhetgrondgebruik (a.h.v.fig.5.3)
Werdbijdemengingvanhetgrondgebruikdenadrukgelegdopde
kenmerkenvandevierkanten,bijdespreiding ligtdenadrukopde
grondgebruikscategorieën.Allereerstwordtdespreidingvanhetgrondgebruikbeschrevenaandehandvandeabsoluteconcentratie-index,welke
isweergegeveninbijlage5.9.Hierbijwordtdespreidingvaneengrondgebruikscategorie indeachtdeelgebiedenvergeleken.
Vervolgenswordtdefactorafstand ingevoerd enwordendespreidingenvandecategorieënbinneneendeelgebied onderlingvergeleken.
Hierbijwordtgebruikgemaaktvandebijlagen5.10 (strooiing)en5.11
(clustering)envantabel5.3,waaringerefereerdwordtaandesituatieschetseninfig.5.3.
Despreidingvanhetgrondgebruik
Analysevanbijlage5.9envergelijkingmetbijlage5.6maaktduidelijkdat inhetalgemeendeconcentratie-indexen lagerzijnnaarmate
deoppervlaktevanbetreffend grondgebruiktoeneemt.Dithoudtindat
naarmatedeomvangvaneengrondgebruikscategorie ineendeelgebied
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groteris,ditgrondgebruikgelijkmatigerisverdeeld overdevierkantenineendeelgebied.Despreidingvanhetagrarischgrondgebruik
illustreertditverband.Deconcentratie-indexvan .56vanhetagrarisch
grondgebruik indeelgebied8isbeduidendhogerdandeconcentratieindexenvanditgrondgebruikindeoverigedeelgebieden,alwaarhet
agrarischgrondgebruikeengroterpercentagevanhetoppervlakbeslaat.
Overhetalgemeenblijkendeconcentratie-indexenvandemeeste
categorieën .80ofhogertezijn,watinhoudtdatbetreffendegrondgebruikscategorieëngeconcentreerdvoorkomenineenbeperktaantalvierkanten.Uitzonderingenzijndecategorieëninfrastructuur,wonen,landelijkgrondgebruikenvooralagrarischgrondgebruik.Hetvoorkomenvan
dezecategorieënisinhetoverwegenddeelvandedeelgebiedenverspreid
overeengrootaantalvierkanten.Voorwatbetrefthetinfrastructurelegrondgebruik isditvanzelfsprekendgezienhet 'lijnkarakter'van
enkelevormenvaninfrastructuur.Indedeelgebieden 1en3isde
spreidingvanhetagrarischgrondgebruikvrijwelvolledig,hetgeenovereenkomtmetdebeschrijvingvandezedeelgebiedenin5.5.2.Deelgebied
8wordttenslottegekenmerktdoordat,bijwijzevanuitzondering,ook
decategorieënbedrijvigheid envoorradigbouwterreinovermeerdere
vierkantenverspreidvoorkomen.
Nadereverkenningvandespreidingvandegrondgebruikscategorieën
Doordat dewaardenvoordestrooiingenclusteringbeïnvloedwordendoordeomvangvanhetgebied,ishetnieteenvoudigdedeelgebieden
onderlingtevergelijken.Omtochvergelijking enigszinsmogelijkte
makenwordtvoorelkdeelgebiedpercategorieintabel5.3aangegeven
metwelkesituatieschetsuitfig.5.3despreidingvanhetbetreffende
grondgebruikovereenkomt.Hierbij isdehoogtevandestrooiingende
clusteringvaneencategorieslechtstebeoordeleninrelatietotde
strooiingenclusteringvandeoverigecategorieëninhetzelfdedeelgebied.
Descoresvandestrooiingenclusteringvandecategorieënworden
vergelekenmetdegemiddeldewaardendievoorelkdeelgebiedgelden.
Dezegemiddeldenzijnweergegevenindebijlagen5.10en5.11.Opgrond
hiervanwordtbeoordeeld inhoeverredestrooiingenclusteringhoog,
laagofgemiddeld zijnenwordtdehierbijbehorendespreidingssituatie
(ziefig.5.3)bepaald.
Doordezewerkwijzekunnendeverschillende spreidingssituatiesin
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dedeelgebiedenwordenvergeleken.Deresultatenkunnenwordenvergelekenmetdespreidingvandecategorieënzoalsweergegevenindekaarten5.1 totenmet5.9.
Besprekingvandetabel
Uittabel5.3blijktdatagrarischeninfrastructureel grondgebruik
invrijwelalledeelgebiedenhetzelfdespreidingspatroonvertonen.Dit
houdtindatdespreidinggrooten willekeurig is;erzijngeenclustersteonderkennen.Daarentegenzijnbijdespreidingvandecategorieënbegraafplaatsen,stort-enwrakkenopslagplaatsenenoveriggrondgebruikwelclustersteonderkennen (spreidingssituatiesbend ) .
Recreatiefgrondgebruikkomtindedeelgebieden 1,4 (concentratiein
ëënvierkant),7en8voorineenofmeerclustersenindedeelgebieden
5en6weiniggespreid ennietgeclusterd (situatie c). Overdeoverige
categorieënkunnengeeneenduidigeuitsprakenwordengedaanenwordt
verwezennaartabel5.3.

Tabel5.3.Spreidingssituatiesvandegrondgebruikscategorieën inde
deelgebieden

Deelgebied
Categorie
recreatie
sportterreinen
volkstuinen
begraafplaatsen
stort-enwrakkenopsl.plaatsen
wonen
dienstverlening
bedrijvigheid
voorradigbouwterrein
infrastructuur
agrarischgrondgebruik
landelijkgrondgebruik
overiggrondgebruik

1

2

3

b

—

-

-

a/b
d

d
d
c/d

-

-

c/d
c?

c
a/c
c
a
a
a
d
d

-

a/b
a
a
c/d
d

4

5

6

7

8

c2
a/b
d
d

b/d
c/d
c
d
c/d
a
a/b
d
a/b
a
a
a

a
b/d

b
a
b

c
d
c/d
d
c2
a
b
d
d
a
a
a

d
c/d
d

a
d
c/d
b
a
a
a/c

c
1
a
d
b/d
1
a/c
a
1
a
a
a

—

—

—

-

—

_

c

2

-

c2
-

c2
-

-

-

a/c
c
a
a
b

- =categorienietaanwezig indeelgebied
1 =spreidingssituatiemetelementenvana,b,cend
2 =betreffendgrondgebruikgeconcentreerd inéénvierkant
a/b=spreidingssituatiehoudthetmiddentussenaenb
a/b_=spreidingssituatiehoudthetmiddentussenaenb,neigtechter
meernaarsituatieb
a,b,cend: ziefig.5.3
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Doordeuiteenlopende spreidingssituatiesbinneneendeelgebied
zijngeneraliserendeuitsprakenoverdespreidingvanhetgrondgebruik
ineendeelgebied nietmogelijk.Analysevandeovereenkomstenenverschilleninspreidingssituatiesvaneencategorieinverschillende
deelgebiedengevenaandatslechtsenkelecategorieën (agrarisch,
infrastructureel enoveriggrondgebruik,begraafplaatsenenstort-en
wrakkenopslagplaatsen)inverschillendedeelgebiedeneenvergelijkbaar
spreidingspatroonhebben.
Tabel5.3biedtdemogelijkheid omvoorallecategorieënbinnen
elkdeelgebieddespreidingssituatietebeschrijven (aandehandvan
fig.5.3)entevergelijkenmetelkeandereindividuelesituatie.

5.6. Conclusies
Hetdoelvandithoofdstukwasom,metinachtnemingvandebeperkingenvandeCBS-Bodemstatistiek,methodentebeproevenophunwaarde
voorhetbeschrijvenvanhetgrondgebruik.
Hetbleekgoedmogelijktezijnompergrondgebruikscategorieaan
dehandvanhetgegevensbestand eenbeschrijving tegeven,waarbij
metnamehetkaartmateriaalverhelderendwerkt.Depresentatiein
tabelvormkanbijdergelijkkaartmateriaaldienenteraanvullingen
detaillering,terwijldeglobaleverdelingvanoppervlaktewaardenvan
elkdercategorieëninzichtgeeft indeschaalvanhetgrondgebruik.
DegegevensvandeCBS-Bodemstatistiek lenenzichbijuitstekvoor
eensystematischebeschrijvingvanhetgrondgebruikaandehandvande
begrippenspreidingenmenging,welkebegrippenooktoepasbaarbleken
inzakedeverschijningsvormvanhetgrondgebruik.
Hetverdientaanbevelingommetnamedemengingvanhetgrondgebruikookgrafischweertegeven.Binnenhetkadervanditonderzoek
wasdatomtijdsredenenhelaasnietmogelijk.Technischlevertdit
echtergeenproblemenop.Desondankskandoormiddelvaneenanalyse
vandemengingsmatenperdeelgebied (enpervierkant)eenbeeldworden
gegevenvandehomogeniteitvanhetgrondgebruikendegemiddelde
verdelingvanhetgrondgebruikoverdecategorieën.Ookdeoorzaken
vaneventueleafwijkingenvandegemiddeldeverdelingkunnenvoorelk
vierkanteenvoudigwordenachterhaald (aandehandvandelocatiequotiënt)
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Hetspreidingspatroonvandegrondgebruikscategorieënwerdweergegevenaandehandvandriespreidingsmaten.Metnamedoorhetcombinerenvandestrooiingenclusteringvanhetgrondgebruikenhetreducerenvandeinformatietotviermogelijkespreidingspatronenblijkthet
mogelijkdespreidingvanhetgrondgebruikindedeelgebiedenvanhet
onderzoekgebied teanalyseren.
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6.STEDELIJKENABIJHEIDENHETEROGEENGRONDGEBRUIK

6.1. Inleiding
Deelprobleemstel1ing 2:Hoekanheterogeengrondgebruikworden
gedefinieerdeninhoeverrehangtditkenmerkvanhetgrondgebruikin
overgangszonessamenmetdestedelijkenabijheid.
Indithoofdstukstaantweebegrippencentraal:stedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruik.Gepoogd zalwordeneenmaatteontwikkelenwaarmeedematevanheterogeengrondgebruikkanwordenaangegeven (6.2.2).Daaraanvoorafgaand zalhetbegripstedelijkenabijheid
wordengeoperationaliseerd (6.2.1).In6.3 zalhetverband tussenstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruikwordenonderzocht,waarbij
devolgendehypothesewordtgetoetst:Ineenovergangszonetussenstad
enplattelandwordthetvoorkomenvanheterogeengrondgebruikmede
verklaarddoordestedelijkenabijheid.Tevenszalin6.4hetverband
tussenstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruikwordenonderzochtaandehandvanenkelealternatieveoperationalisatiesvanstedelijkenabijheid.
Totslotzalookdeinvloedvandestedelijkenabijheidworden
nagegaanopenkelespecifiekegrondgebruiksvormen (6.5).

6.2. Afbakening van de begrippen stedelijke nabijheid en
heterogeen grondgebruik
Omdetoetsingvandein6.1 gesteldehypothesemogelijktemaken,
moetenenkelewerkdefinitieseneentoetsingsmethod'ewordenbepaald.
Dithoudtindatdebegrippenstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruikgeoperationaliseerdmoetenwordenendatdemethodewordtaangegevenwaarmeeeeneventueelverbandwordtonderzocht (6.3.1).
6.2.1.Operationalisatiestedelijkenabijheid
Hetbegripnabijheid isverwantmetbegrippenalsbereik,ontsluiting,centraliteit,toegankelijkheid enbereikbaarheid(accessibility).
Indiversepublikatieswordthetonderscheid tussendezebegrippen
aangegeven:DEBOER (1980),VANGURP (1974),FRISKUSenZANDSTEEG
(1977),RIJKSPLANOLOGISCHEDIENST (1982)enMOSELEY (1979).BereikbaarheidwordtdoorzowelDeBoefalsFriskusenZandsteegomschrevenals
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eenmaatvoorhetgemakofdemoeitewaarmeeeenbepaaldeafstandis
teoverbruggen.Zijgevendevoorkeuraaneenoperationalisatievan
afstanddoormiddelvanreistijden.
Ookinhetonderzoeknaarovergangszoneskomthetthemabereikbaarheidnaarvoren (VANGURP,1974;MEYERenSCHERPBIER, 1980;MUNTON,
1974;RIJKSINSTITUUTVOORONDERZOEKINDEBOS-ENLANDSCHAPSBOUW'DE
DORSCHKAMP',1981;RIJKSPLANOLOGISCHEDIENST,1982;TEER,1981en
THISSEN,1974).In2.3isalkortingegaanopdeverondersteldesamenhangtussenhetvoorkomenvanstedelijkeenagrarischegrondgebruiksvormenenhetverloopvandegrondprijzeninrelatietotdeafstandtot
destad.Daarbijisgestelddatmogelijkanderefactorenvangroter
belangzijnendatonderscheidmoetwordengemaakttussendeverschillendegrondgebruiksvormen.Tevenswerd in2.3hetmorfologischbasispatroon (TEER,1981)aangegevenalsmogelijkefactorbijhetvoorkomen
vangrondgebruiksvormen indeovergangszone.Zowelhetmorfologisch
basispatroonalsdeinventarisatievanverkeersmogelijkhedeninde
overgangszonedoorVANGURP (1974)geveninfeiteslechtsdematevan
ontsluitingaan.Inalleonderzoekenbetreffendedeovergangszones
werddebereikbaarheid gezienvanuitdestad,waarbijdeafstandniet
gemetenwerd inreistijden,maardoormiddelvanontsluiting,aantal
kilometershemelsbreed totaanderandvandebebouwdekom
(RIJKSPLANOLOGISCHEDIENST,1982)endergelijke.Datnietwordtuitgegaan
vanreistijdenhangtmogelijk samenmetdemoeilijkheid omaantegeven
welkereistijdenrelevantzijnvoordeverschillendegrondgebruiksvormen (zieook2.3adf).
Terughoudendheid bijhetaangevenvandefactorbereikbaarheidbij
deverklaringvoorhetgrondgebruik isdusopzijnplaats,maardeze
factordientwelnadertewordenonderzocht.Tevenswordtinplaats
vanbereikbaarheid gesprokenvanstedelijkenabijheid,waarmeeduidelijkerwordtaangegevenwaarhetomgaat:denabijheidvandestadals
mogelijkeverklaringvanhetgrondgebruik inovergangszone.Hierbij
moethetbegripnabijheid ruimwordenopgevat,omdathethiernietzo
zeerbetrekkingheeftopdehemelsbredeafstand,maaropdeafstand
overdeweg.
Stedelijkenabijheid eninhetbijzonderdefactorafstandkanop
eenaantalmanierenwordenaangegeven.Inhetonderzoekvande
RIJKSPLANOLOGISCHEDIENST (1982)inLimburgwerduitgegaanvaneen
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hemelsbreed gemetenafstand inkilometersvanafderandvanhetgebied
datbestonduitoverwegend stedelijkgrondgebruik.Doelwashetonderzoekenvanhetverband tussenstedelijkenabijheid endeafnamevanhet
landelijkgrondgebruik.Bovenstaandeoperationalisatiewerdvergeleken
metanderemogelijkeverklarendefactoren,zoalsbarrièrewerkingvan
wegenendergelijke,toegankelijkheid (aantalingangenperkmstadsrand)
enontsluiting.Hetbleekdatdezelaatstebenaderingenmeerbijdroegen
aandeverklaringvoordeafnamevanhetlandelijkgrondgebruikdande
hierbovengenoemdeoperationalisatie.Eenoperationalisatiewaarinde
ontsluiting totuitingkomtisdanookteverkiezenbovenhetmetenvan
eenhemelsbredeafstand.
Doornuafstand temetenoverdewegwordtnietalleendeontsluitingindeoperationalisatieopgenomen,maarwordttevensdemogelijkheidgebodenomdewerkelijkeafstand inkilometersoverdewegaante
geven.Inditonderzoekwordtdezeafstand inhalvekilometersnauwkeurigaangegeven,inaansluitingopdemaaswijdtevanhetvierkantenpatroonvandeCBS-Bodemstatistiek.Omtediscriminerentussenverharde
enhalf-enonverhardewegen,wordtdeafstand afgelegdoverhalf-en
onverhardewegenvermenigvuldigdmetdefactortwee.
Integenstelling tothetonderzoekvandeRijksplanologischeDienst
inLimburgwordtdeafstandnietgemetenvanafderandvanhetgebied
datoverwegend bestaatuitstedelijkgrondgebruik,maarvanafhet
bevolkingszwaartepuntvandestadUtrecht.Innavolgingvandezwaartekrachtmodellen,diederelatiestussengebiedenaangevendoormiddel
vaneenformulewaarinnaastdeafstandookbevolkingsaantallenworden
opgenomen,wordt inditonderzoekdebevolkingvanUtrechtalsvariabele
meegenomen.Redenhiervoorisdatvelevandevooreenovergangszone
kenmerkendevormenvangrondgebruiksamenhangenmethetgedragvande
stedelijkebevolking.Hierbijkangedachtwordenaansportterreinen,
volkstuinen,recreatie-objectenendergelijke,welkegrondgebruiksvormeninbelangrijkematemedebepalend zijnvoordeheterogeniteit
vanhetgrondgebruik.
InhetGeografischInformatiesysteem (GINSY)vanhetGeografisch
InstituutvandeRijksuniversiteit inUtrechtwordendebevolkingsaantallenvanUtrechtperwijkgegeven.Idealiterzouvanafelkbevolkingszwaartepunt ineenwijkdeafstand totdeonderzoekseenheden (vierkanten)moetenwordenberekend,zodatvoorelkvierkant eencentraliteitswaardekanwordenberekend.Eenanderemogelijkheid isoméénbevolkings-
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zwaartepuntvoorUtrechtteberekenenenvanuitditpuntdeafstanden
totdevierkantenaantegeven.Alhoewelwerdverwachtdatdeeerste
methodenauwkeuriger zouzijndandetweede,bleeknaenigverkennend
onderzoekdatdaarnauwelijks sprakevanwas.Mogelijkeverklaringvoor
ditgeringeverschil isdeblijkbaarhomogeneverdelingvandeUtrechtse
bevolkingoverdewijkenendecompactevormvandegemeente.Omdeze
redenisbeslotenomdeafstandtemetenvanafeenbevolkingszwaartepunt,welkeberekeningminderbewerkelijkisdandievolgensdeeerste
methode (ziebijlage6.1).
Kaart6.1 geeftdelocatieaanvanditbevolkingszwaartepuntvan
Utrecht.Tevenswordenindezekaartdeafstandenvanditzwaartepunt
totdevierkantenopgegeneraliseerdewijzeweergegeven.Deafstanden
variërenvan2,0tot 15,5km;152vierkantenblijkennietontslotente
zijn.Ditlaatstehoudtindatdezevierkantennietviawegen,inwelke
vormdanook,bereikbaarzijnofslechtswordendoorsnedendoorwegen
meteenboven-regionalefunctie (autosnelwegen).Intabel6.1worden
defrequentiesvandevoorkomendeafstandengegeven.

Tabel6.1.Frequentiesvanafstandenvanhetbevolkingszwaartepuntvan
Utrechttot648vierkanten (absoluutenprocentueel)
Aantal vierkanten

Aantal vierkanten

Afstand
(inkm)

abs.

proc.

Afstand
(inkm)

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

1
5
10
23
23
21
28
31
34
33
37
35
31
36

0,2%
0,8
1,5
3,5
3,5
3,2
4,3
4,8
5,2
5,1
5,7
5,4
4,8
5,6

9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
15,5
niet
ontsloten

abs.

proc.

32
24
25
29
15
7
6
1
5
2
1
1

4,9
3,7
3,9
4,5
2,3
1,1
0,9
0,2
0,8
0,3
0,2
0,2

152

23,5

648

100,0

BRON:eigenonderzoek
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Kaart6.1 geeftaandatmetnameinhetnoordelijkedeelvanhet
onderzoekgebied niet-ontslotenvierkantenvoorkomen.Hetkaartbeeld
stemtovereenmetdeverwachtingdathetverloopvandeafstandentot
hetbevolkingszwaartepunt zowelinpositievezin,ontsluiting,alsin
negatievezin,barrièrewerking,doorhetwegenpatroonwordtbepaald.

Bijdetoetsingvandehypothesetenaanzienvanstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruikwordtdestedelijkenabijheid alsvolgt
geoperationaliseerd:Stedelijkenabijheid isdeafstandgemetenover
verhardeenhalf-enonverhardewegeninhalvekilometersnauwkeurig,
vanafhetpuntdathalverwegedeweglengteinbetreffendvierkantligt,
tothetbevolkingszwaartepuntvanUtrecht.
6.2.2.Operationalisatievanheterogeengrondgebruik
In2.3 isaangegevendatindegeraadpleegdeliteratuurheterogeen
grondgebruikweliswaaralsbelangrijkeeigenschapvanovergangszones
wordtgezien,maardathetbegripnietofnauwelijkswordttoegelicht.
Heterogeengrondgebruikhangtsamenmetkleinschaligeontwikkelingen
enwordtvaakindehandgewerktdoorversnipperingvanhetareaal,
(zieookfig.2.1).
Vooreenoperationalisatievanheterogeengrondgebruikkunnende
volgendeuitgangspuntenwordengehanteerd:
-bijdebepalingvandematevanheterogeengrondgebruik isdeafwisselingtussenstedelijkenniet-stedelijkgrondgebruikvanbelang;
-tevensmoetzoweldediversiteitvandestedelijkealsvandelandelijke (agrarische)grondgebruiksvormen indeoperationalisatieworden
betrokken;
- indienmogelijkzouaansluitingmoetenwordengevondenbijopmerkingen
overovergangszoneseninhetbijzonderheterogeengrondgebruikin
beleidsnota's,zoalshetSTRUCTUURSCHEMAVOORDELANDINRICHTING
(1981)endeSTRUCTUURSCHETS STEDELIJKEGEBIEDEN (1983).Alhoewelhet
themavandeovergangszonesindezenota'swelaandeordekomtener
inhetbijzondervoordelandinrichtingeentaakwordtgezienbijde
inrichtingvanovergangszones,wordthetkenmerkvanhetheterogene
grondgebruikslechtsverwoorddoorzinsnedenbetreffendedeafwisseling
vanstedelijk,recreatiefenlandelijkgrondgebruik.
Bijdeuitwerkingvandezeuitgangspuntentoteenoperationalisatie
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vanheterogeengrondgebruikwordtgebruikgemaaktvandeCBS-Bodemstatistiek.Ditbiedt,naasthetvoordeelvanvergelijkbaregebiedseenheden,demogelijkheid omenkelestedelijkeenniet-stedelijkegrondgebruikscategorieënteonderscheiden.Nadeelisechterdatdegehanteerdecategorieënvangrondgebruikveelalzijnsamengestelduiteen
aantalgrondgebruiksvormen(zieook3.7).Nietalleenkomeneenaantal,
voorovergangszoneskenmerkende,stedelijkegrondgebruiksvormenniet
meertothunrecht (b.v.woonwagenkampen),ookhetaantalonderscheiden
agrarischegrondgebruiksvormen isgering (b.v.hetonderscheid tussen
intensieveenextensieveagrarischebedrijfsvormenwordtnauwelijks
gemaakt).Medevanwegedezenadelenmoetdenuvolgendeoperationalisatie
wordengezienalseenaanzettothetmeetbaarmakenvanhetbegrip
hetrogeengrondgebruik.Deaangegevenbeperkingenkunnenaanleidingzijn
omineenlateronderzoekverbeteringenindiezinaantebrengen.
Opgrondvandeeerdervermeldeuitgangspuntenenuitgaandevande
beschikbaregegevenskunnenenkelealternatievenvoordeoperationalisatiewordengegeven:
a.het aantal grondgebruiksvormen,waarbijaanelkvierkanteengetal
tussende1en31wordttoegekend,zijndehetaantaltheoretisch,
mogelijkegrondgebruiksvormenvolgensdeCBS-Bodemstatistiek (bijlage
6.2a);
b.het aantal grondgebruiksvormen,waarbijhetaantalcategorieënis
gereduceerd tot 13zoalsinbijlage5.2.Inditgevalkanaanelk
vierkanteengetaltussen1en13wordentoegekend,alnaargelang
hetaantalvoorkomendecategorieënineenvierkant (bijlage6.2b);
c.hetonderscheidenvanenkelegroepenvangrondgebruikscategorieën
diefrequentvoorkomeninovergangszones,naastdegroepenstedelijk
enlandelijkgrondgebruik.Hierbijkanwordenuitgegaanvandevolgendeviergroepen:landelijk/agrarisch,infrastructuur,stedelijk
eneentussencategoriemetgrondgebruiksvormendiefrequentineen
overgangszonevoorkomen (bijlage6.2c).Opgrondvandezeindeling
inviergroepenkanaaneenvierkanteengetaltussende 1en4wordentoegekend;
d.aanelkvierkantkaneenwaarde 1wordentoegekendbijalleenstedelijkofalleenniet-stedelijkgrondgebruikeneenwaarde2bijzowel
stedelijkalsniet-stedelijkgrondgebruik (bijlage6.2d).
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Intabel6.2wordendemogelijke scoresdieuitbovenstaandealternatievenvolgennaastelkaargezetenwordendecorresponderendefrequentiesvandescoresvermeld.Indezetabel6.2wordtookhetscoreverloopendebijbehorendefrequentiesgegevenvanhetalternatief
waarbijdealternatievenaenc(eninzekerezinookd)wordengecombineerd.Pervierkantwordthierbijeenwaardevoordeheterogeniteit
verkregendoorhetaantalgrondgebruiksvormenvolgensalternatiefa,
tevermenigvuldigenmetdefactor 1,2,3of4,alnaargelangdescore
inbetreffendvierkantvolgensalternatiefc (duse=axc)(zietabel
6.2,alternatiefe).

Tabel6.2.Alternatievenvoordeoperationalisatievanheterogeengrondgebruik

Alternatieven

a

frequenties abs.

b
% abs.

% abs.

c
% abs.

d
%

score
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*

70
162
153
101
63
53
26
10
9
1
648

10,8 74
11,4123
25,0228
35,2246
23,6 162
25,0185
15,6 93
14,4 94
9,7 54
8,3
8,2 26
4,0648
4,0 9
1,4
1,5 2*
0,3
1,4
0,2648 100,0
100,0

19,0158
38,0490
28,5
14,5648
100,0

24,4 1
75,6 2

e(=axc)
abs. %
score
70
51

10,8
7,9
3
2
0,3
100,0 4
111
17,1
6
94
14,5
8
30
4,6
9
57
8,8
10
10
1,5
12
61
9,4
15
36
5,6
16
11
1,7
18
26
4,0
20
17
2,6
21
4
0,6
24
27
4,2
27
1
0,2
28
22
3,4
30
9
1,4
36
8
1,2
40
1
0,2
648

*descores 11-31,respectievelijk 9-13komeninhetonderzoekgebied nietvoor
BRON:eigenonderzoek
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100,0

Voorallekolommenintabel6.2geldtdatdehogerescoresduiden
opheterogenergrondgebruik.Vergelijkingvandefrequentiesgeeftaan
datdealternatievena,benc,ondankseenuiteenlopend aantalmogelijke
scores,eenvergelijkbaarverloopvandefrequentiesvertonen.Delagere
scoreshebbendehoogstefrequenties,ofwelhetoverwegenddeelvande
vierkantenheeftvolgensdezealternatieveneengrotematevanhomogeengrondgebruik.Wanneerechterwordtuitgegaanvandeoperationalisatievanheterogeengrondgebruikvolgensalternatiefd,danblijkt
dathetgrootsteaantalvierkanten (490)heterogeengrondgebruikheeft
(zietabel6.2,alternatief d). Hetscoreverloopvanalternatiefe,
welkehetresultaat isvandecombinatievandealternatievenaenc,
isafwijkendvandeoverigealternatieven.Hetverschijnselvanlagere
frequentiesbijhogerescores (heterogeniteitswaarden)doetzichminder
duidelijkvoordanbijdealternatievena,benc,alhoewelookbijdit
alternatiefhetoverwegenddeelvandevierkanteneenhomogeengrondgebruikvertoont.
Voordeoperationalisatievanheterogeengrondgebruik isindit
onderzoekgekozenvooralternatief e,enwelomdatalternatiefevoldoet
aandevolgendeeisen:
-hetaantalgrondgebruiksvormen iseenbelangrijkuitgangspunt,waarbijzoveelmogelijkcategorieënmoetenkunnenwordenonderscheiden;

- het onderscheid s t e d e l i j k - n i e t - s t e d e l i j k moet worden benadrukt;
- tevensmoetenenkelevoorovergangszonekenmerkendegrondgebruiksvormenwordenbenadrukt.
Hetligtvoordehandeenvergelijking temakentussendeoperationalisatievanhetheterogeengrondgebruikdoormiddelvanalternatief
eendehomogeniteitsindex (5.5.2).Daarechterhetaantalgehanteerde
categorieënuiteenloppt (resp.31en13)iseenvergelijkingnietgoed
mogelijk.Bijeeneventuelelatereaanpassingvandeheterogeniteitsmaat ishetechterzinvoltekomentoteensynthesevanbeidematen.
Metnamedeeigenschapvandehomogeniteitsmaatombehalvehetaantal
grondgebruiksvormenookdeoppervlaktenvandegrondgebruiksvormenmee
tenemenbijdeberekeningvandematevanheterogeniteit,kaneen
zinvolleaanvullingzijnopdemethodevolgensalternatiefe.
Datdesondankseenkeuzeisgemaaktvoordeoperationalisatievolgensalternatief ehangtmetnamesamenmethetonderscheid tussen
stedelijkeenniet-stedelijkegrondgebruiksvormendatzomogelijkis.
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Inkaart6.2wordthetheterogenegrondgebruikinhetonderzoekgebiedopeengegeneraliseerdewijzeweergegeven.Bijdegeneralisatie
isuitgegaanvaneendriedeling:homogeen,heterogeenensterkheterogeengrondgebruik.Descores9en18zijnbijdeklasse-indelingvan
belang.Vierkantenmet scoresvan9ofhogerwordengekenmerktdoor
hetvoorkomenvangrondgebruiksvormenuittenminstedrievandevier
groepenvolgensalternatiefcoftenminstevijfgrondgebruiksvormen
volgensalternatiefa.Vierkantenmetscoresvan 18ofhogerworden
gekenmerktdoorgrondgebruiksvormenuitallevierdegroepenoftenminste
6grondgebruiksvormen.Derhalveisdeklasse-indeling tenbehoevevan
kaart6.2alsvolgt:
homogeengrondgebruik,scores 1totenmet8 (aantalvierkanten358);
weinigheterogeengrondgebruik,scores 9 totenmet 16(175);
sterkheterogeengrondgebruik,scores 18totenmet40 (115).
Kaart6.2maaktduidelijkdathetwegenpatroonvooreenbelangrijk
deeldematevanheterogeengrondgebruikbepaalt.Wanneerhetheterogeengrondgebruikalskenmerkvanovergangszoneswordtgezien,dankan
wordenaangeslotenbijdeconclusievanTEER (1981),datdevormvan
deovergangszonetendelebepaaldwordtdoorhetmorfologischbasispatroon.Opvallend zijndesterkheterogenegebiedentennoordoosten
vanUtrecht (sportvelden,recreatieterreinen,volkstuinen)enrondde
MaarsseveensePlassen (plassengebied,recreatie).AaneengeslotenvierkantenmethomogeengrondgebruikkomenvoortenzuidoostenvanUtrecht
(Kromme-Rijngebied)entenzuidwesten (Heycopsepolder).Ookineen
grootdeelvanhetNoorderparkishetgrondgebruikhomogeen.
Bijdetoetsingvandehypothesebetreffendestedelijkenabijheid
enheterogeengrondgebruikwordtditlaatstegeoperationaliseerd
volgensalternatief eintabel6.2.

6.3. Het verband tussen stedelijke nabijheid en heterogeen
grondgebruik
Voorafgaand aandetoetsingvandehypothesemoetdetoetsingsmethodewordenvastgesteld.Dezemethodeisafhankelijkvandeniveaus
waaropdestedelijkenabijheid enhetheterogenegrondgebruikgemeten
zijn.Beidevariabelenwordenbeschouwd alszijndeopordinaalniveau
gemeten (ziebijlage6.3).Bijdebepalingvanhetverband tussenbeide
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variabelenofweldeassociatie,moetdienovereenkomstig gebruikworden
gemaaktvaneenassociatiemaatopordinaalniveau.Hetoverwegenddeel
vandeassociatiematenopordinaalniveauwordt berekend aandehand
vankruistabellenenzijngebaseerdopchi-quadraat.Chi-quadraatis
zelfgeenassociatiemaat,metnameomdatdewaardewordtbeïnvloeddoor
hetaantalwaarnemingen.Dechi-quadraat endedaaropgebaseerdeassociatiematenwordenberekendopgrondvandeverdelingvandecelfrequentiesineenkruistabel (VANDEENDE,1973;HAYS,1974;BLALOCK, 1979).
Bijdeassociatiematenopordinaalniveaugaathetomdevolgende
tweevragen:isereenverbandtussentweeofmeervariabelen(de
sterktevanhetverband)enwordtbijtoenamevandeenevariabelede
waardevandeanderevariabelegroterofkleiner (derichtingvanhet
verband)?Voorditonderzoekbetekentdat:neemtbijtoenemendestedelijkenabijheiddeheterogeniteitvanhetgrondgebruiktoeofafenin
welkemate?
Voordebepalingvandesterkteenderichtingvanhetverband
tussenstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruik,isgebruik
gemaaktvandeasymmetrischevariantvanSomers'sD.Dezemaatheeft
devoorkeurbovendevaakgebruikteKendall'stau,omdatSomers'sD
demogelijkheid biedtvanhetonderscheid tusseneenafhankelijke
variabele (heterogeengrondgebruik)eneenonafhankelijkevariabele
(stedelijkenabijheid).Dewaardenvandeasymmetrische Somers'sD
liggentussen-1en+1.Hettekengeeftderichtingvanhetverband
aan.Dewaarde0duidtopdeafwezigheidvanenigverband;deextremen
-1en+1duidenopeenrespectievelijkperfectnegatiefeneenperfect
positiefverband.Hetberekeningsprincipe staatvermeld inbijlage6.4.
Voordebepalingvanhetverbandmoeteenkruistabelwordenopgesteld.Hierbijmoetaandachtwordenbesteedaandeeisdatbijchi-quadraatassociatiematendeteverwachtencelfrequentiesopgrondvan
derij-enkolomtotaleningeenenkelecelminderdan 1mogenzijnen
innietmeerdan20%vandecellenminderdan5.Derhalveishetaantal
mogelijke scoresopdevariabelenstedelijkenabijheid enheterogeen
grondgebruikgereduceerd,zodataandezeeisenwerdvoldaan.Intabel
6.3 isdekruistabelweergegevenwaar

bijdeberekeningvande

associatiematenvanwordtuitgegaan.Hierbijishetaantalklassen
stedelijkenabijheidgereduceerdvan27tot7enhetaantalklassen
heterogeengrondgebruikvan20tot5.
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Tabel6.3.Kruistabelvandestedelijkenabijheid (onafhankelijkevariabele)enhet
heterogeengrondgebruik (afhankelijkevariabele)
(afnemende) stede lijke nabijheid
Heterogeen
grondgebruik

2,0-3,5 4,0-5,5 6,0-7,58,0-9,5

10,0-11 ,5 12 0-15,5

scores;

niet
ontsloten

rijtotalen

1-4
6-10
12-18
20-27
28-40

2
4
15
10
7

13
30
34
17
9

23
57
34
11
14

38
45
28
4
8

31
32
10
3
0

8
4
3
1
0

118
19
10
3
2

234
191
134
49
40

kolomtotalen

39

103

139

123

76

16

152

648

BRON:eigenonderzoek

DeaandehandvandekruistabelberekendeassociatiemaatSomers's
Dbedraagt+0,417methetheterogeengrondgebruikalsafhankelijke
variabele.Hetpositieveverband geeftaandat,zoalsverondersteld,
bijgrotereafstandenvanafhetbevolkingszwaartepunt vanUtrechtde
heterogeniteitvanhetgrondgebruikafneemt.Desterktevanhetverband
isechtergering.
Inditverbandmoetdevolgendekanttekeningwordengemaakt.Uit
enkeleexperimentenmetverschillendeklasse-indelingenvandescores
opdebeidevariabelen,isgeblekendatdewaardevandeassociatiemaat
gevoeligisvoordeklasse-indeling (zieook6.4).Enigeterughoudendheidtenaanzienvanconclusiesoverdesterktevanhetverband isdan
ookopzijnplaats.NietteminkanopgrondvandeSomers'sDvan+0,417
wordengeconcludeerddathetverband tussenstedelijkenabijheiden
heterogeengrondgebruikzwakpositief is.Ditbetekentdatdehypothese:
'Ineenovergangszonetussenstadenplattelandwordthetvoorkomenvan
heterogeengrondgebruikmedeverklaarddoordestedelijkenabijheid',
nietkanwordenverworpen.
Interpretatievandekruistabelondersteunthet,weliswaarzwakke,
verband tussenstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruik.Uitde
tabelkomtduidelijknaarvorendetendensvanhogereheterogeniteitswaardennabijdestadenlageheterogeniteitswaardenopgrotereafstandenenindeniet-ontslotenvierkanten.
Voordegeringesterktevanhetverband kunnendevolgendefactorenmogelijkeenverklaringzijn.
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BijdeoperationalisatieisuitgegaanvandebevolkingvanUtrecht
alsfactorbijdeprocessenindeovergangszone,waarbijvaneen
strevennaarafstandsminimalisatiewerduitgegaan.Hierbijwerd
voorbijgegaan,omredenvanhetverkennendekaraktervanditonderzoek,aanderolvandebevolking indeomliggendeplaatsen.Doordat
indenabijheidvandezeplaatseneengrootaantalvierkantenheterogeengrondgebruikvertonen (ziekaart6.2),zaldehieronderzochte
relatie (Utrechtse)stedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruik
wordenbeïnvloed.Wellicht zaldesterktevanhetverbandtussenbeide
variabelengroterblijkenwanneerookdenabijheidvandeomliggende
plaatseninhetonderzoekzouwordenbetrokken.
Nietallegrondgebruiksvormendiezijnbetrokkenbijdeoperationalisatievanheterogeengrondgebruikzullensamenhangenmetdestedelijke
nabijheid zoalsdezehierisgeoperationaliseerd.Vooraldegrondgebruiksveranderingentengevolgevanplanologischeactiviteitenzullen
vaakplaatsvindenonafhankelijkvandestedelijkenabijheid.Vooral
tenaanzienvangrootschaligeactiviteiteniseerderdebeschikbaarheidvanruimteeencriteriumdandenabijheidvaneenstad.Mogelijk
iseenonderscheid tussenkleinschaligeengrootschaligegrondgebruiksvormenwenselijk (zieook 2.3),waarbijhetvoorkomenvankleinschalige
grondgebruiksvormenwellichtmeersamenhangtmetdestedelijkenabijheid.Hieropzalin6.5naderwordeningegaan.
Hetgrondgebruikendaarmeeookdematevanheterogeengrondgebruik
zalwordenbeïnvloeddoorbodemgeschiktheid,aanwezigheidvaninfrastructureleelementen(Amsterdam-Rijnkanaal:industriezone)enbijvoorbeelddelocatievanzandafgravingen.Metnamezandafgravingen
kunnennaverloopvantijdalsrecreatiepiaswordengebruikten
brengenenkelekleinschaligefunctiesmetzichmee(volkstuinen,
recreatieterreinen).
Devraag isinhoeverrehetmetenvandeafstandvanafhetbevolkingszwaartepunt,enofhethanterenvanafstandsintervallen,alsweergegevenintabel6.3,teprefererenisbovenanderemogelijkhedenvoor
deoperationalisatievanstedelijkenabijheid?Hieropzalin6.4
wordeningegaan.
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6.4. Enkele alternatieven voor de operationalisatie van
stedelijke nabijheid
Voordevergelijkingvanenkelealternatievenvoordestedelijke
nabijheidwordtgebruikgemaaktvankruistabellen,waarbijvoordeverschillendeoperationalisatieshiervanhetverbandwordtvergelekenmet
hetheterogeengrondgebruik.Voordeoverzichtelijkheid wordthetaantal
klassenvanheterogeengrondgebruik teruggebracht totdrie.Dezeklasseindeling isaltoegelichtin6.2.2 eninkaart6.2weergegeven.
Uitenkeleexperimentenmetmogelijkeklasse-indelingenisgebleken
datbijverminderingvanhetaantalklassenvanheterogeengrondgebruik,
desamenhangtussendezevariabeleendestedelijkenabijheidkleiner
wordt.Desondankswordthiertoeovergegaanomdatinditkaderniet
deheterogeniteit terdiscussiestaatmaardeoperationalisatievan
destedelijkenabijheid.
Integenstelling totbijhetheterogeengrondgebruikneemtbij
eenverminderingvanhetaantalklassenvandestedelijkenabijheidde
samenhangtussendezevariabeleenhetheterogenegrondgebruikjuist
toe.Ditiswellichteenaanwijzingdatdediscriminerendewerkingvan
destedelijkenabijheid eerderopgaatvoorgrotereintervallen.
Destedelijkenabijheid zalnuoptweeverschillendemanieren
wordenbenaderd.Deeerstebenadering ligtinhetverlengdevande
operationalisatie in6.2.1,namelijkvanuithetbevolkingszwaartepunt.
Echternuwordteenonderscheid gemaakttussenvierkantenbinneneen
afstandvan5,5kmenvierkantenop5,5kmenverder,metinbegrip
vandeniet-ontslotenvierkanten (methode 1,ziekaart6.3).
Detweedebenaderingvindtplaatsdoordestedelijkenabijheidte
metenvanafderandvandebebouwdekomvanUtrecht.Daarnogsteeds
vanvierkantenwordtuitgegaankandezerand slechtsbijbenadering
wordenaangegeven.Beslotenisomvierkantenmet50%ofmeeraaneengeslotenstedelijkebebouwingterekenentotdebebouwdekom.Vanaf
dezevierkantenen/ofvanafdebinnenrandvanhetonderzoekgebied is
eenzoneafgezetvan1km,waarbijindehoekpuntenvandezezonede
breedtemaximaal/Jkmis,hetgeensamenhangtmethetvierkantenpatroon.
Inkaart6.4wordtdezezoneaangegeven.Doorvergelijkingmetkaart
6.1 kanwordengeconstateerddat indeaangegevenzoneookenkele
niet-ontslotenvierkantenvallen.
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Bijdetweedemethodewordtdusonderscheid gemaakttussendevierkantenbinnendeinkaart6.4 aangegevenzoneendeoverigevierkanten,
metuitzonderingvandevierkantendiebijdebebouwdekomwordengerekend.Alsvariantopdetweedemethodekannogwordenuitgegaanvande
binnenrandvanhetonderzoekgebied,zodatdevierkantendiebijmethode
2abijdebebouwdekomwerdengerekend,nutotdeafgebakendezone
behoren (methode2b).
Intabel6.4 zijndeverschillendemethoden (1en2a+b)naast
elkaargezet.Bijvergelijkingvandepercentagesblijkendemethoden
2aen2bminderdanverwachtuiteentelopen.Eenmogelijkeverklaring
hiervoor isdatbijmethode2beenaantalheterogenevierkantenaande
zonenabijdestadwordttoegevoegd,maarookeenaantalvierkantenmet
homogeen,stedelijkgrondgebruik (woongebied).Methode 1geefteen
duidelijkafwijkend beeld.Indezoneafgegrensdvolgensmethode 1is
hetpercentagevierkantenmetheterogeengrondgebruikbeduidendhoger
danindezoneafgegrensdvolgensmethode2aen2b.Hetomgekeerde
geldtvoordepercentagesvierkantenmethomogeengrondgebruik.
Deverschillenzoalsdieblijkenuittabel6.4kunnenmogelijk
wordenveroorzaaktdoordatdezonesongelijkinomvangzijn.Echter
ookwanneerdegrensvandezonevolgensmethode 1wordtverlegdnaar
6.5kmenhetaantalvierkantenindiezone (176)minofmeervergelijkbaarwordtmethetaantalvolgensmethode2b,blijftdeconclusie
datmethode 1discriminerenderwerkttenaanzienvandematevanheterogeengrondgebruikdanmethode2b.Mogelijkzijnhetdeniet-ontsloten
vierkanten,waarvaner 16indezonetot 1kmvanafde.randvande
bebouwdekomliggen,diedeverschilleninpercentagesvierkantenmet
heterogeengrondgebruikmedeveroorzaken.Aangezienruim90%vande
152niet-ontslotenvierkantenhomogeenofweinigheterogeengrondgebruik
hebben,kanhetvoorkomenvanniet-ontslotenvierkantendeprocentuele
verdelingoverdeheterogeniteitsklassenbeïnvloeden(groterpercentage
homogenevierkanten).Echterookwanneerhetverschiltussendemethodeninhetvoorkomenvanniet-ontslotenvierkantenindebeschouwing
wordtmeegenomen,blijftdeconclusiegehandhaafddatdezoneafgegrensd
volgensmethode 1ingroterematehetkenmerkvanheterogeengrondgebruikvertoontdandezoneafgegrensdvolgensmethode2.
Omdezeredenwordtdezone-indelingvolgensmethode 1gebruiktom
deinvloedvandestedelijkenabijheidvoorenkelegrondgebruiksvormen
naderteonderzoeken.
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Tabel6.4.Dematevanheterogeengrondgebruikvergelekenvoorenkele
operationalisatiesvanstedelijkenabijheid

Mate vanheterogeengrondgebruik
Zone
Aantalvierkantenabs.

(Proe.*)
Tnfaal

homogeen

weinig
homogeen

sterk
homogeen

abs.

methode1
dl<5,5km
dl:>5,5km

18(16,2)
340(63,1)

45(40,5)
130(24,2)

48(43,2)
67(12,6)

111
537
648

methode2a
d2<1 km
d2>1 km

83(29,7)
313(64,7)

51(39,8)
111(22,9)

39(30,5)
60(12,4)

128
484
612

methode2b
d2<1 km
d2>1 km

45(27,4)
313(64,7)

64(39,0)
111(22,9)

55(33,5)
60(12,4)

164
484
648

*horizontaalgepercenteerd
dl=afstandgemetenvanafbevolkingszwaartepuntvanUtrecht
d2=afstandgemetenvanafrandbebouwdekomUtrecht
BRON:eigenonderzoek

6.5. De invloed van de stedelijke nabijheid op het voorkomen
van enkele specifieke grondgebruiksvormen
In5.2 isdelocatievandeinbijlage5.2vermeldegrondgebruikscategorieënglobaalbesproken,onderandereaandehandvandekaarten
5.1 totenmet5.9.Voorenkelekleinschaligeengrootschaligegrondgebruiksvormenzullen nudepercentagesvierkantenmetbetreffend
grondgebruikbinnendezonetot5,5kmvanafhetbevolkingszwaartepunt
enbuitendezezonewordenvergeleken.Intabel6.5wordendebevindingengepresenteerd.

102

Tabel6.5.Deinvloedvandestedelijkenabijheidvoorenkelegrondgebruikscategorieën

Aantal vierkanten
binnen zone5,5km
Grondgebruikscategorie*
recreatie
sportterreinen
volkstuinen
'stadsrandverschijnselen'
dienstverlening
bedrijvigheid
voorradigbouwterrein
Aantalvierkanten
inzone

abs.

proc.**

proc.**

5
40
21

18,5
55,6
44,7

22
32
26

81,5
44,4
55,3

27
72
47

9
30
44

32,1
47,6
51,2

19
33
42

67,9
52,4
48,8

28
63
86

32

111

abs.

Totaal
aantal
vierkanten
abs.

Aantal vierkanten
buiten zone5,5km

29,9

17,1

75

537

61,1

82,9

107

648

*volgensbijlage5.2,metuitzonderingvancategorierecreatie(hier
alleencategorieënverblijfsrecreatieendagrecreatieveobjectenen
terreinen)
**horizontaal gepercenteerd
BRON:eigenonderzoek

Bijvergelijkingvandepercentagesvandevierkantenmetbetreffendgrondgebruikbinnenenbuitendeafgegrensdezonemetdeprocentueleverdelingvanhettotaalaantalvierkantenbinnenenbuitendeze
zone,blijktdatalleenderecreatievegrondgebruiksvormenhiermeein
overeenstemmingzijn.Alleoverigegrondgebruiksvormenkomenmeerdan
evenredigvoorindezoneopminderdan5,5kmvanafhetbevolkingszwaartepuntvanUtrecht.Ditgeldtmetnamevoordecategorieënsportterreinen,bedrijvigheid,dienstverlening envolkstuinen.
Tenaanzienvande 'stadsrandverschijnselen'geeftkaart5.4duidelijkaandatdevierkantenmetdezegrondgebruiksvormendiebuitende
afgegrensdezoneliggen,nabijdeomliggendeplaatsenliggen.Deuitzonderingspositievanderecreatiewordtverklaarddoordeconcentratie
vanditgrondgebruiknabijdeMaarsseveensePlassen,juistbuitende
5,5km-zone.Hetrelatiefgeringeaantalvierkantenmetvoorradigbouwterreinbinnende5,5km-zonewordtondermeerverklaarddoordatdit
grondgebruikzichuitstrektlangshetAmsterdam-Rijnkanaalenenkele
snelwegenbuitendezezone.
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Opgrondvantabel6.5kangeenduidelijkonderscheidwordengemaakt
tussenderesultatenvoorde'kleinschaligegrondgebruiksvormen'
(recreatie,volkstuinen, stadsrandverschijnselen)envoorde'grootschaligegrondgebruiksvormen' (voorradigbouwterrein,bedrijvigheid),
Inhetgevalvanderecreatieblijkteenstemeerdatvaakandere
factoren (planologischebestemmingen,zandwinning)belangrijkerzijn
dandestedelijkenabijheid.

6.6. Conclusies
Uitkaart6.2blijktdatheterogeengrondgebruik,zoalsgeoperationaliseerd inditonderzoek,eenduidelijkkenmerkisvanovergangszones.Alhoeweldeoperationalisatievoldoetaaneenaantalgestelde
eisen,zoalshetuitdrukkinggevenaanzowelhetaantalgrondgebruiksvormenalsdeafwisseling stedelijk-niet-stedelijk,verdienthetaanbevelingom,invergelijkingmetdehomogeniteitsindex,ookeniggewicht
tegevenaandeverhoudingentussendeoppervlaktenvandegrondgebruikscategorieënineenvierkant.Ineeneventueellateronderzoekkandeze
aanbevelingnaderwordenuitgewerkt.
Hetverbandtussenstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruik
bleekzwakpositieftezijn.Hierdoorkandegesteldehypothesebetreffendeditverband (zie6.1)nietwordenverworpen.
Degeringesterktevanhetverbandhoudtmogelijkverbandmetde
operationalisatievandestedelijkenabijheid,waarbijdezegemeten
werd inhalvekilometersoverdewegvanafhetbevolkingszwaartepunt
vanUtrecht.Metnamehetontbrekenindeoperationalisatievande
bevolkingszwaartepuntenvandeomliggendekernenwerdalseennadeel
ervaren.
Uitenkeleexperimentenisgeblekendateenoperationalisatievan
stedelijkenabijheidvanafhetbevolkingszwaartepunt devoorkeurheeft
bovendievanafderandvandebebouwdekom,tenminsteinzoverrehet
betrekkingheeftophetverbandmethetheterogenegrondgebruik.Tevens
isgeblekendatdediscriminerendewerkingvanstedelijkenabijheid
eerderopgaatwanneerdezewordtgemeteningrotereintervallen.
Alhoewelzowelheterogeengrondgebruikalsenkelekleinschalige
engrootschaligegrondgebruiksvormenfrequentervoorkomenindevierkantenindenabijheidvanUtrechtdanindevierkantenelders,zullen
ookanderefactorendandestedelijkenabijheiddelocatievanhet
heterogenegrondgebruikendegrondgebruiksvormenbepalen.Hierbijmoet
metnamegedachtwordenaandeplanologischebestemmingendieinhet
gebiedgeldendzijn.
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7 . EEN TYPOLOGIE VAN DEELGEBIEDEN IN DE OVERGANGSZONE

7.1.

Inleiding

Deelprobieemstel1ing 3:Ishetmogelijkeentypologievandeonderzoekseenhedentegevenopgrondvanhetgrondgebruikeninhoeverre
gevendezeeventueletypologieenandereonderzoeksresultatenmogelijkhedenvoorhetonderscheidenvandeelgebiedenbinneneenovergangszone?
In3.5 isaangegevendatdoorverschilleninderuimtelijkestructuurtussenenbinnenovergangszones,verschillendetypenovergangszones,
enbinneneenovergangszoneverschillendedeelgebiedenkunnenworden
onderscheiden.Dezeverschillenzullenonderanderetotuitingkomen
inhetgrondgebruik,zoalsdatbeschrevenisinvoorgaandehoofdstukken. Hetligtvoordehandomnategaaninhoeverredezebeschrijving
aanleidingvormtomdeelgebiedenteonderscheidenopgrondvanverschilleningrondgebruikofdaarvanafgeleidekenmerken (heterogeengrondgebruik).Hiertoezalin7.2wordenovergegaan.
Eenveelgebruiktemethodeomteregionaliseren (deelgebiedente
onderscheiden)isclusteranalyse.Regionaliserenisvanbelangomuitsprakentekunnendoendieenerzijdsgeneraliserend zijnoverdeeigenschappenvankleineregebiedseenheden (vierkanten)enanderzijdsde
specifiekeeigenschappenvandelenvaneengrotergeheel (onderzoekgebied)benadrukken.
Clusteranalysebiedtdemogelijkheid omineencomplexgegevensbestand (648vierkanten,13categorieënvangrondgebruik)eenstructuurteherkennen,zoweltenaanzienvangebiedseenheden (vierkanten)
alstenaanzienvandekenmerken (grondgebruiksvormen).Daarhetin
ditgevalgaatomhetonderscheidenvandeelgebieden,beperkthet
onderzoekzichtothetordenenvangebiedseenheden,weliswaaruitgaandevandekenmerkenvanhetgrondgebruik.
Indithoofdstukwordtnagegaaninhoeverreclusteranalysebruikbaarisvoorhetonderscheidenvandeelgebiedeninhetonderzoekgebied
enwelkedeelgebiedeneventueelteherkennenzijn.Hiertoezalachtereenvolgenstersprakekomen:clusteranalysealsmethode (7.3);de
werkwijzeinditonderzoek (7.4)enderesultaten (7.5).
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7.2. Deelgebieden op grond van de beschrijving van het
grondgebruik
Naaraanleidingvandevolgendebehandeldeaspectenvanhetgrondgebruikzullendeelgebiedenwordenonderscheiden:
a.hetoverwegend grondgebruik (5.5.3enkaart5.9);
b.demengingvanhetgrondgebruik (5.5.2)en
c.hetheterogenegrondgebruik (6.2.2enkaart6.2).
Ada.Naaraanleidingvanhetoverwegend grondgebruikkunnendevolgendedeelgebiedenwordenonderkend:
-Eendeelgebiedbestaandeuitvierkantenmetoverwegendagrarischen/oflandelijkgrondgebruik.Ditdeelgebiedbeslaat
eenvrijwelaaneengeslotenzonevanvierkantenopenigeafstand
vandebinnengrensvanhetonderzoekgebied,rondomde'stadsrand'.
-TennoordwestenvanUtrecht (nabijhetAmsterdam-Rijnkanaal)
ligteendeelgebiedmetvierkantenmetoverwegenddecategorieënbedrijvigheid envoorradigbouwterrein.
-TennoordenvanUtrecht (deMaarsseveensePlassen)eendeelgebiedmetoverwegend infrastructureelgrondgebruik (oppervlaktewater).
-TennoordenvanUtrecht,aansluitend aandebebouwdekom,een
zonemetoverwegendwoongebied.
-TenoostenvanUtrecht ('Uithofgebied')eendeelgebiedmet
veelvierkantenzonderoverwegend grondgebruik,afgewisseld
metvierkantenmetoververtegenwoordigingvaneenvande
categorieënbedrijvigheid,voorradigbouwterrein,dienstverlening,woongebied,recreatieofsportterreinen.
Adb.Alhoewelbijdebeschrijvingvandemengingvanhetgrondgebruik
dedeelgebiedenzijngekozen (opgrondvaninfrastructurele
grenzen),blijktdatenkelevandezegebiedenalseenheden(op
grondvandemengingvanhetgrondgebruik)kunnenwordenbeschouwd.
Metnamededeelgebieden 1en3kenmerkenzichdoordatdeverdelingvanhetgrondgebruik indevierkantenweinigafwijktvande
gemiddeldeverdelingendoordatinvrijwelallevierkantenhet
grondgebruikhomogeenis.
Zoalsindenabeschouwing5.5.2alisvermeldwordenverschillende
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vierkantengekenmerktdooreenlagehomogeniteitsindex (heterogeengrondgebruik)eneengrotespecialisatie-index,metname
devierkantenindezonerondomdestad.Infig.7.1 zijnde
vierkantenaangegevendieeenlagerehomogeniteitsindexhebben
dan.84.Omdatdespecialisatie-indexnietvoorallevierkanten
vergelijkbaar is(afhankelijkvandeverdelingvanhetgrondgebruikineendeelgebied),wordtslechtseendeelgebiedonderscheidenopgrondvandehomogeniteitsindex (ziefig.7.1
Adc.Aandehandvankaart6.2kunnenopeenvoudigewijzedeelgebiedenwordenonderscheidenvanvierkantenmethomogeengrondgebruik,
weinigheterogeengrondgebruikofsterkheterogeengrondgebruik.
Zowelsterkheterogeenalsweinigheterogeengrondgebruikkomt
voor inclustersvanaaneengeslotenvierkanten,zowelnabijde
randvandebebouwdekomalslangswegenenkanalen.

7.3. Clusteranalyse als methode
Clusteranalyse isgeenspecifiekemethodemaareenverzamelnaam
vooreengrootaantalmetelkaarverwantemethoden,diealletotdoel
hebbeneenstructuuraantebrengenineencomplexgegevensbestand.
Deverschillendemethodenkunnenzowelgebruiktwordenvoorhetclassificerenvanvariabelen,alsvoorhetindelenvanobjecten(gebiedseenheden e.d.).Uitgangspunt iseengegevensbestandmetobjectenen
dedaaraangekoppeldescoresvanvariabelen.
Hetdoelvanclusteranalyse isomovereenkomstigevariabelenof
objecteninéénklasseofclusterteplaatseneneenduidelijkonderscheidtussendeklassentegaranderen (DIELEMAN, 1978).Hetgebruik
vanclusteranalyseissterktoegenomen,medeomdatuitgebreidecomputerprogrammatuur opditterreinterbeschikking isgekomen.Veelal
wordtclusteranalysetoegepastalseeneersteverkenningvaneen
gegevensbestand,hetgeenvooralbetekenteendatareductietenbehoeve
vandeoverzichtelijkheidvandegegevens.Eenspecifieketoepassing
vanclusteranalysebinnendegeografieishetregionaliseren,waarbij
alsobjectendeelgebieden (vierkanten,telgebiedene.d.)wordengenomen
endezetotgroteregehelenwordensamengevoegd.
Infig.7.2wordthetverloopvaneenclusteranalysegeschetst.
Nadedataverzamelingkunnendevariabelenwordengeordendeneventueel
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Zeist

IJsselstein
O

1

2

3km

homogeniteitsindex<.84

Fig.7.1.Deelgebiedopgrondvanmengingvanhetgrondgebruik
(h.i.<.84)
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dataverzameling

bepaling
(dis)similariteit
objecten

ordening
eneventueelonderlinge
weging
variabelen

opstellen
(dis)similariteitsmatrix

classificatieobjecten
opgrondvan
(dis)similariteitsmatrix
\

interpretatie
resultaten+
beschrijving
clusters

Fig.7.2.Hetverloopvanclusteranalyse
BRON:naarDIELEMANe.a.,1983

onderlingwordengewogennaaraanleidingvanmogelijkevooronderstellingenoverhetgewichtdataandevariabelenmoetwordentoegekend.
Tweebelangrijkefasenbinnenhetverloopvandeclusteranalysezijn
debepalingvandegelijkenistussenobjecten (matevan (dis)similariteit)
endeprocedurevolgenswelkedeobjecten,opbasisvandeberekende
(dis)similariteitenwordengegroepeerd.
Tweeveelgebruikte (dis)similariteitsmatenzijndecorrelatiecoëfficiënt endeeuclidischeafstand.Deeuclidischeafstand iseen
afstandsmaatwaarbijslechtszeldensprakeisvanmetriekeafstanden,
maaroverhetalgemeenvanafstandenbinneneenmeer-dimensionalekenmerkenruimte (DIELEMANe.a.,1983).Deeuclidischeafstandwordteen
dissimilariteitsmaat genoemdomdatdetermafstand eenverschilsuggereert.Decorrelatiecoëfficiëntwordteensimilariteits(gelijkheids-)
maatgenoemdomdatdetermcorrelatieduidtopeenovereenkomstigheid.
Bepalingvande (dis)similariteit tussenalleobjectenopgrondvan
devariabelenresulteert ineenmatrixvan(dis)similariteitswaarden.
Opbasisvandezematrixvindtdeclassificatieplaats,dieopeen
aantalmanierenkanverlopen.Tweebelangrijkemethodenzijndehierarchischemethodeendepartitiemethode.Beidemethodenhebbentotdoel
deobjectenineenaantalklassenintedelenwaarbijdehomogeniteit
vandeobjectenbinneneenklassezogrootmogelijkis.Eenobject
kanslechtsaanëënclusterwordentoegewezen.
Bijdehiërarchischemethodewordendeobjectenstapsgewijsingedeeld,waarbijbijaanvangelkobjectalseenafzonderlijkecluster
wordtgezien.Eenmaalingedeeldeobjectenkunnennietmeervangroep
veranderen.Deprocedurebegintmetevenveelclustersalsobjecten
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eneindigtwanneeralleobjecteninëénclusterzijningedeeld.De
procedurekanwordenvoorgestelddoormiddelvaneenboomdiagram,
welkeinfiguur7.3wordtweergegevenvoordeclusteranalysevande
648vierkanteninhetonderzoekgebied.
Bijdepartitiemethodewordthetaantalclustersvoorafbepaald,
hetgeenbetekentdateenzekerinzichtinhetgegevensbestandvereist
is.Tijdensdeprocedurevindtsteedseenuitwisselingvanobjecten
plaats,waardoordehomogeniteitvandeclusterskanwordenverbeterd.
Hierdoorkaneengoedeeindclassificatiewordenbereikt.
Eenkenmerkendverschiltussenpartitiemethodenenhierarchische
methodenisdatbijpartitiemethodeneencriteriumvoordehomogeniteit
vandeclusterswordtvastgelegd,terwijlbijhiërarchischemethoden
vooraleencriteriumvoordewijzevangroeperingwordtvastgelegd.
Nadeelvandepartitiemethodeisdatvoorafhetaantalclustersmoet
wordenbepaald.Ditnadeelkanwordenverholpendoordepartitiemethode
eenaantalmalenteherhalenmeteenwisselend aantalclustersbij
aanvang.Probleemhierbijisdathetclusterprocesvandeverschillende
partitiemethodenonvergelijkbaar is,declustersniettotelkaarherleidkunnenwordenendekostenerghoogworden.
Dehiërarchischemethodeheefthetvoordeeldathetclusterproces
tevolgenis,waarbijopelkmomenthetclusterproces isaftebreken
enwaarbijtevensderesultatenvandeverschillende stappeninhet
clusterprocesvergelijkbaar zijn.Daarnaastvergtdehiërarchische
methodeminderrekentijd enisdusvoordeliger.
Nadeelvandezemethodeisdatdoordestapsgewijze,onherroepbare
indelingvandeobjecteninclusters,geenoptimaaleindresultaat
verzekerd is,omdateencorrectievaneeneventueleslechteindeling
vaneenobject ineenclusternietmogelijk is(DIELEMAN,1978).
Naafloopvanhetclusterprocesmoetenderesultatengeïnterpreteerd
worden.Deinterpretatiekangeschiedenaandehandvan:hetboomdiagram (inzichtinclusterproces);deF-ratio;deT-waarde;hetgemiddelde
endestandaarddeviatie.Delaatstevierzijnkenmerkenvandevariabelenineenclusterenwordenin7.4toegelicht.Metbehulpvandeze
gegevenskanelkeclusterwordenbenoemd.
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7.4. Clusteranalyse; de toepassing in dit onderzoek
Aandehandvandeoverwegingenoverdemogelijkesimilariteitsmatenenclusterproceduresin7.3,isvoorditonderzoekgebruikgemaakt
vandevolgendeclusteranalyse-variant.
Objecten-variabelen
Objectenzijnde648vierkantenwaarinhetonderzoekgebied is
opgedeeld.Hetzijndezevierkantendieuiteindelijkgeclassificeerd
moetenwordenopgrondvandescoresopdevariabelen.Devariabelen
zijnde31grondgebruikscategorieënvandeCBS-Bodemstatistiek.Aan
dezevariabelenzijngeenafzonderlijkegewichtenmeegegeven,welis
hetaantalteruggebrachttotde 13categorieënwelkeinbijlage5.2
zijnweergegevenenin5.3.1 werdentoegelicht.Tenaanzienvande
clusteranalyseheeftdezereductiemetnamevoordelenbijdeinterpretatievanzowelhetclusterprocesalsheteindresultaat.Tevensis
dezereductievanbelangbijde (dis)similariteitsmaat,zoalsnuzal
blijken.
(Dis)similariteitsmaat
Gekozenisvoordegekwadrateerdeeuclidischeafstandalsmaat
voordedissimilariteit.Belangrijksteargumenthiervoorisdatde
absoluteverschillentussendeoppervlaktenvandeverschillendegrondgebruiksvormenindevierkantenvanwezenlijkbelangzijnvoorde
classificatieinclusters.Correlatiematengevenminder inzichtin
dergelijkeabsoluteverschillen (VAKGROEPSGS,1981).
DIELEMAN (1978)constateert eenvoorditonderzoekbelangrijk
nadeelbijhetgebruikvandeeuclidischeafstand.Hijgeeftaandat
dezemaateenmindergoedbeeldgeeftvandeovereenkomstenenverschillentussenobjecteninhetgevaldatbijvergelijkingvantwee
objecten (ofvaneenobjecteneencluster)blijktdateengrootaantal
variabelennietindebetreffendeobjecten (ofobjectencluster)
zijnvertegenwoordigd.Ditprobleemgaatookopvoordevierkantenin
hetonderzoekgebied,daarinelkvierkantslechtseenbeperktaantal
grondgebruiksvormenaanwezigzijn.Hierdoor isdekansgrootdatde
vierkantenwordengegroepeerd opgrondvandeniet-voorkomendevariabelen.Medeomdezeredenishetaantalcategorieënteruggebrachttot
13,zodathetaantalnulleninhetgegevensbestandkonwordenbeperkt.
Ondanksditprobleemistochgekozenvoordegekwadrateerdeeuclidische
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afstandalsdissimilariteitsmaatomdevolgendetweeredenen:
-HetdoorDIELEMAN (1978)voorgesteldealternatiefvande'city-block'
maatwasnietbinnenhetkadervanditonderzoekteverwezenlijken,
metnamevanwegeprogrammatischebeperkingen (de'city-block'maat
isnietopgenomeninhetprogrammapakket Clustan-lc).
-Opzichishetnietvoorkomenvangrondgebruiksvormenookeenkenmerkvanvierkanten.Alsdantevensbijdeinterpretatieenbeschrijvingvandeclustersblijktdatdesondankseen'positieve'benoeming
vandeclusters,watwilzeggeneenbenoemingopgrondvandewel
voorkomendegrondgebruiksvormen,mogelijkis,dankangrotendeels
aandebezwarentegemoetwordengekomen.Welmoetdeinterpretatie
geschiedenmetenigeterughoudendheidenmoetbijdebenoemingvan
declustersvooralgeletwordenopdeoververtegenwoordigingof
ondervertegenwoordigingvandevariabelen (deT-waarde).Metname
dewaardenvoorhetgemiddeldeendestandaarddeviatiekunneneen
benoemingaandehandvandeT-waardemogelijkmaken.
Clusterprocedure
Bijditonderzoekisgebruikgemaaktvandehierarchischeclusterprocedure.Dekeuzevoordezemethodeheeftmetnameplaatsgevonden
vanwegededoorzichtigheid eninterpreteerbaarheid vanhetclusterproces.Binnendehiërarchischemethodekunneneenaantalvarianten
wordenonderscheidenwaarophetclusterprocesplaatsvindt.Hetvoert
teverdezevariantentebesprekenenvolstaanwordtmeteenkorte
behandelingvandegekozenvariant:demethodevolgensWard.
DemethodevanWardisgebaseerd ophetinformatieverliesdat
optreedtbijdesamenvoegingvanobjectentotclusters.Doelisomdit
informatieverlies tebeperkenenwelzodanigdatde 'afstanden'tussen
deobjectenbinnendeclustersminimaalzijnende 'afstanden'tussen
declustersonderlingmaximaal.Hetverliesaaninformatiewordtper
clustergegevendoordesomvandegekwadrateerde,euclidischeafstandenvanelkobjecttotdecentroïdevandeclusterwaartoehetobject
behoort.Inwezenwordtduseenvariantiecriteriumgebruikt,welkein
determinologievanWardde 'ErrorSumofSquares'wordtgenoemd.Bij
elkestapinhetclusterproceswordtgepoogddetoenamevandeze
'ErrorSumofSquares'(ESS)ofwelhetinformatieverlies,zogering
mogelijktehouden.AandehandvanhetverloopvandeESSkanonder
meerhetbesluitwordengenomenoverhetaantalclustersalseindresultaat.In7.5zalditwordentoegelicht.
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Keuzeaantalclustersalseindresultaat
AandehandvanhetboomdiagramenmetdedaarbijvermeldeF.SSkan
deciusterproeedurewordennagegaan. Informatieoverdest-procedure
isvanbelangvooreenjuistekeuzevanhetaantalclusterswaartoe
uiteindelijkwordtbesloten.In7.5wordtmedeaandehandvanfig.7.3
deciusterproeedureenheteindresultaat inzichtelijkgemaakt.
Interpretatievandeuiteindelijkeclusters
Zoalseerdervermeldmoetdeinterpretatiemetenigeterughoudendheidgebeuren.Dezemoetuiteindelijkleidentotdebenoemingvande
clusters.HiertoewordtmetnamegebruikgemaaktvandeT-waarde,welke
waardeaangeeftinhoeverrehetgemiddeldevaneenvariabele (grondgebruiksvorm)ineenclusterafwijktvanhetgemiddeldedatopgaat
vooralleobjecten(vierkanten)inhetonderzoekgebied

Bijeen

positieveT-waardeisersprakevaneenoververtegenwoordigingvan
betreffendevariabele,bijeennegatievewaardevaneenondervertegenwoordiging.
DoormiddelvandeF-ratio,welkemaat inditonderzoekinmindere
matewordtgebruikt,kanwordennagegaaninhoeverredegemiddelden
vaneenvariabelevoorallevierkantenineenclusterafwijkenvanhet
gemiddeldevandievariabelevoordeclusterinzijngeheel.Deze
waardegeeftdusaaninhoeverreeenvariabelebepalend isgeweest
voordeclustervorming.EenhogeF-ratiogeeftaandatdevariabele
niet-bepalendisgeweest,eenlageF-ratiodatdezewelbepalendis
geweest.Inditonderzoekhebbendeniet-voorkomendevariabelenin
eenclusterduslageF-ratio's.
Dematevan over-c.q.ondervertegenwoordigingvaneenvariabele
ineencluster (deT-waarde)kanwordenuitgedrukt instandaarddeviatiesofdelendaarvan.Hierbijwordtvandevolgendeformuleuitgegaan:
_ (gemiddeldeinonderzoekgebied - (gemiddeldeincluster)
(standaarddeviatievangemiddeldeinonderzoekgebied
Sisdematevanover-c.q.ondervertegenwoordiging;eenpositieveuitkomstgeefteenoververtegenwoordiging aan,eennegatieveeenondervertegenwoordiging.Intabel7.1wordteenoverzichtgegevenvande
S-waarden,waarbijslechtsisaangegeveninhoeverredeover-c.q.
ondervertegenwoordigingmeerofminderbedraagtdanéënstandaarddeviatie.Detabelwordtin7.5,besprokenendientalsbasisvoorde
benoemingvandeclusters.
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7.5. Resultaten van de clusteranalyse
Debesprekingvanderesultatenvaltuiteenintweedelen:
eenanalysevanhetclusterprocesendekeuzevanhetuiteindelijke
aantalclusters (7.5.1)en
debeschrijvingvandeclustersendebenoemingdaarvan (7.5.2).
7.5.1.Hetclusterprocesenhetaantalclusters
Hetclusterprocesomvat647stappen;van648clustersmetelkéén
objecttotéénclustermet648objecten.Infig.7.3wordtditproces
ineenboomdiagramweergegeven.Dewaardenbehorendebijhetboomdiagramgevenaandatnaarmatehetclusterprocesvordert,deESStoeneemt
van0bijdeaanvangvanhetprocestot 141,1bijdeeindsituatievan
ëénclustermet648vierkanten.Infig.7.4awordthetverloopvande
ESS-waardenweergegeven.Totstap580(69clustersgevormd)ishet
informatieverlies slechts1% (ESS:1,41);totaanstap630(19clustersgevormd)nogmaar 10%.Bijdeovergangvan14naar 13clusters
neemthetinformatieverliessterktoe,hetgeengeïllustreerdwordt
doordesteilheidvandecurve.Vanafstap634ishetinformatieverlies
bijelkefusieaanmerkelijk.Infig.7.4bwordtdetoenamevande
ESSvoordelaatste25stappenindeclusterproceduregedetailleerd
weergegeven,terwijlinbijlage7.1 decorresponderendeESS-waarden
wordengegeven.Hieruitblijktdatbijdestappen635 (van14naar13
clusters),636(van13naar 12),640(van9naar 8), 642(van7naar
6)endelaatste,648 (van2naar 1cluster)hetinformatieverlies
opvallend is.Hetzijndezepuntenwaarbijkanwordenoverwogenhet
clusterprocesaftebreken,opgrondvanoverwegingenomtrenthet
beperkenvanhetinformatieverlies.
Eeneindresultaatvantweeclustersvaltvanwegehetgroteinformatieverlies (bijna65%)af.Eeneindresultaatvan13clustersisqua
aantalvergelijkbaarmetdatvan14clusters,echterheefteengeringer
informatiegehalte.Omredenvanhetinformatiegehalteisheteindresultaatmet 14clustersteprefereren,echteromredenvandeoverzichtelijkheid isvooraleerstgekozenvoordeoplossingmet9clusters.
Eendergelijkekeuzeiseencompromistussendewinstaanoverzichtelijkheid enhetverliesaaninformatie.
Bijdeinterpretatievandenegenclustersendebenoemingdaarvanin7.5.2,ishetraadzaamomtenbehoevevaneenbeter inzichtin
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FIGUUR7.'t*.:VerloopvanESS-waardenbijclusterproees(stap1-648)
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dekenmerkenvandeclustersterugteblikkenopdeclusterprocedure.
Infig.7.5wordtvoordelaatste 13stappenaangegevenwelkeclusters
bijelkestapzijnsamengevoegd.Waarnodigzullenin7.5.2enkele
kenmerkenvanclustersinvoorgaandefasenvanhetclusterproces
(voorstap640)wordentoegelicht.
7.5.2.Debeschrijving,benoemingenlocatievannegenclusters
Indebijlagen7.2en7.3wordenrespectievelijkdeT-waardenen
degemiddeldenenstandaarddeviatiesvandevariabelenvoorelkvande
negenclustersgegeven.Dezeinformatievormtdeachtergrondbijde
interpretatiezoalsdezeaandehandvantabel7.1 zalgebeuren.In
dezetabelstaandeover-c.q.ondervertegenwoordigingenvandevariabelenineenclusterinvergelijkingmethetonderzoekgebiedvermeld
(S-waarden,zie7.4).Inbijlage7.4wordendeF-ratio'svandevariabelenvermeld.

Tabel7.1.S-waardenvandevariabelenpercluster

Nummerclu ister
Grondgebruikscategorie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

recreatie
sportterreinen
volkstuinen
begraafplaatsen
stort-/wrakkenopsl.plaats.wonen
dienstverlening
bedrijvigheid
voorradigbouwterrein
infrastructuur
+
agrarischgrondgebruik
landelijkgrondgebruik
—
overiggrondgebruik

+

X
X
X
X
X

0

+
-

X

-

-

++
++
+

X

X

X
X

X
X
X
0

+
++
++

+
+
-

0

0

—

-

++

++
++
—
—

2

49

69

aantalvierkanten

453

0
++

X
+
+
+
+
—
+

X
8

+

X
X
+
+
—

X

+
++

X
X
7

Matevanoververtegenwoordiging:
++=S>éénstandaarddeviatie
+=S<éénstandaarddeviatie
Matevanondervertegenwoordiging:
— =S>ëënstandaarddeviatie
-=S<ëënstandaarddeviatie
0 =vrijwelgeenonder-of oververtegenwoordiging
X =variabelenietvoorkomend inbetreffendecluster
BRON:eigenonderzoek

118

X
-

X
-

X
—
++

X
39

X
X

++

+
+
+
—

X
X
X
X

0
X
18

X
X
3

+

Declusters:
Cluster 1(wonen/agrarischgrondgebruik)
Cluster 1isdegrootsteclusterenomvat453vierkanten.Alhoewel
allegrondgebruiksvormenindezeclustervertegenwoordigd zijnis
slechtssprakevaneenoververtegenwoordigingvanagrarischgrondgebruik.Infig.7.5blijktdatdezegroepbijdestapvan 14naar
13clustersdefinitiefgevormd is.Bijdezestapheefteenfusieplaatsgevondentusseneenclustervierkanten (294)meteenextremeoververtegenwoordigingvanagrarischgrondgebruikeneenclustervierkanten
(159)meteengemiddeldaantalhaagrarischgrondgebruik,maareen
oververtegenwoordigingvandecategoriewonen.Vergelijkingvankaart
7.1,waaropdeclusterszijnaangegeven,metkaart5.5maaktaannemelijkdathethierwoongebiedenbetreftdietemiddenvanhetagrarisch
grondgebruikliggenofaanderandenvandegemeentenrondUtrecht,
alwaarhetwoongebieddirectaanhetagrarischgrondgebruikgrenst.De
inkaart5.9aangegevengebiedenmetoverwegendagrarischgrondgebruik
stemmeningrotemateovereenmetdealsagrarischaangegevengebieden
inkaart7.1.
Daarmetnamehetagrarischgrondgebruik indezeclusteropde
voorgrond treedt,isdezeclusteralsagrarischbestempeld.
Cluster2(begraafplaatsen)
Cluster2,metslechts8vierkanten,wordtgekenmerktdoordatverschillendevormenvangrondgebruik indezevierkantenzijnoververtegenwoordigd,maarinhetbijzonderbegraafplaatsen,waarnaardezecluster
danookisbenoemd.Vergelijking-vankaart5.4en7.1 geeftweerenkele
overeenkomstenaan.Devierkantenvancluster2liggenalleaande
randvandebebouwdekom,waarmeetevensverklaard isdatookgrondgebruiksvormenalssportterreinen,wonen,bedrijvigheid endergelijke
inmeerofminderemateindezevierkantenzijnoververtegenwoordigd.
Cluster3(overiggrondgebruik)
Cluster3,dekleinstegroepmetslechts2vierkanten,wordtgekenmerktdoordevariabeleoveriggrondgebruikeninminderematewonen.
Vanwegehetgeringeaantalvierkantenkomendemeestegrondgebruikscategorieënnietvoor.
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Cluster4 (infrastructureel grondgebruik/bedrijvigheid)
De49vierkantenvancluster4wordengekenmerktdooreenoververtegenwoordigingvandevariabelenbedrijvigheid eninfrastructuur.
Alleoverigegrondgebruiksvormen zijnondervertegenwoordigd.Deovereenkomstvandelocatievandebedrijvigheid inkaart5.7 enhetbeeld
vandezeclusterinkaart7.1 isduidelijk (m.n.indenabijheidvan
hetAmsterdam-Rijnkanaal).Wanneerenkelestappeninhetclusterproces
teruggedaanworden,danblijktdatbijstap637 (waarnanog 11clusters
resten)eengroepvan 18vierkantenmeteenduidelijkeoververtegenwoordigingvaninfrastructureelgrondgebruik,gefuseerdwordtmeteenclustervan31vierkantenmeteenoververtegenwoordigingvandegrondgebruiksvormeninfrastructuurenmetnamebedrijvigheid.
Ditvoorbeeld geeftaandatdejuisteinterpretatievandezecluster
isdatde49vierkantenwordengekenmerktdoorhetzijinfrastructuur,
hetzijinfrastructuurenbedrijvigheid.
Cluster5(voorradigbouwterrein/dienstverlening/wonen)
Cluster5bestaatuit69vierkantendiegekenmerktwordendooreen
oververtegenwoordigingvandevariabelenvoorradigbouwterreinendienstverlening.Enkelestappeninhetclusterprocesteruggeeftaandat31
vierkantenvooralgekenmerktwordendoordevariabelevoorradigbouwterreinen26vierkantendoordecategorieëndienstverlening envoorradigbouwterrein.Deoverige 12vierkantenworden,naastalgenoemde
categorieën,ooknoggekenmerktdoordevariabelewonen.Kaart7.1
toontaandatdebetreffende69vierkantenverspreidvoorkomenrondom
destadUtrecht,waarbijdedienstverleningzichmetnamemanifesteert
tenoostenentennoordenvanUtrecht (zieookkaart5.6)enhetvoorradigbouwterreintennoordwestenvanUtrechtenlangsenkelesnelwegen
(zieookkaart5.8).
De69vierkantenwordendusgekenmerktdoorhetzijdecategorie
voorradigbouwterrein,hetzijdecategorieëndienstverlening envoorradigbouwterrein,hetzijdoordecategorieënwonen,dienstverlening
envoorradigbouwterrein.
Cluster6(volkstuinen/sportterreinen)
Cluster6(7vierkanten)wordtvooralgekenmerktdoorhetvoorkomen
vanvolkstuinenentevensinbelangrijkematedoordevariabelesportterreinen.Devierkantenliggenverspreid rondomUtrecht,overwegend
indenabijheidvandestad,hetgeenookgeïllustreerdwordtdoordat
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devariabelendienstverlening enbedrijvigheid inenigemateoververtegenwoordigd zijnindezevierkanten.Hetkaartbeeldvankaart 5.3
kanslechtsingeringematewordenteruggevondeninkaart7.1,hetgeen
aangeeftdatdevariabelevolkstuinenslechtsinweinigvierkanten
(ookindeandereclusters)dominerendvoorkomt.Tenaanzienvande
variabelesportterreinenkannoggeenconclusiewordengetrokken,daar
dezevariabeleookincluster8terugkomt.
Cluster7(natuurlijkterrein)
Cluster7telt39vierkantendiemetnameinhetnoordelijkedeel
vanhetonderzoekgebied liggen.Devariabelelandelijkgrondgebruik
(natuurlijkterrein)komtineenextremeoververtegenwoordigingvoor
(clustergemiddeldevan 168,2tegeneentotaalgemiddeldevan17,4
1/10havoorhetonderzoekgebied) (bijlage7.3).Alleoverigevariabelen
zijnondervertegenwoordigd.Hetbeeldvankaart7.1 komtvoorwat
betrefthetnatuurlijkterreinovereenmethetbeeldvankaart5.9.
Cluster8 (recreatie/sportterreinen)
Ookbijdegroeperingvan18vierkantenincluster8ishetbelangrijkomenkelestappeninhetclusterprocesterugtedoen.Bijstap
636worden 10vierkantenmeteenoververtegenwoordigingvandevariabelenrecreatieensportterreinengefuseerdmet8vierkantenmeteen
duidelijkeoververtegenwoordigingvanhetaantalhasportterreinenen
een,weliswaargeringe,ondervertegenwoordigingvandecategorierecreatie.
Vergelijkingvandekaart5.1,5.2endekaart7.1 leidttotdezelfde
conclusie,sterker, toontaandatinenkelevierkantenvandeze
cluster inhetgeheelgeenrecreatievoorkomt.Daardoorheeftdebenoemingvandezeclusternaaralleendevariabelesportterreinenwellicht
devoorkeur.Desondanksisgekozenvoordebenoemingnaarzowelsportterreinenalsrecreatie,omnietvoorbijtegaanaanhetrecreatieve
grondgebruik in10vande 18vierkanten.Tenslottehebbenbeidevariabeleneenzekere,recreatieveovereenkomst.
Cluster9(wrakkenopslagplaatsen/stortplaatsen)
Debenoemingvandedrievierkantenvandezeclusteriseenvoudig.
Declusterwordtnietalleengekenmerktdoordeafwezigheidvande
meestevariabelen,maarvooraldoordeduidelijkeoververtegenwoordigingvandecategoriestort-enwrakkenopslagplaatsen.Vergelijking
vankaart5.4metkaart7.1 geeftaandathetmetnamegaatomde
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variabelestortplaatsen.Daarnaastisookhetagrarischgrondgebruik
oververtegenwoordigd.
7.5.3.Nabeschouwing clusteranalyse
Kaart7.1 geefteenduidelijkbeeldvanderesultatenvandeclusteranalysevandevierkantenopgrondvanhetgrondgebruik.Enkele
deelgebiedenkunnenduidelijkwordenonderscheiden,metnametenaanzienvandeclustersinfrastructuur enbedrijvigheid (cluster 4).voorradigbouwterreinendienstverlening (5),agrarischgrondgebruik(1),
recreatieensportterreinen (8)ennatuurlijkterrein (cluster7).
Daarnaastlevertdeclusteranalyseeentypologieopvandevierkanten
inhetonderzoekgebied aandehandvandevoordevierkantenkenmerkendegrondgebruiksvormen.
Kaart7.1 leentzichoverhetalgemeengoedvooreensamenvatting
vandekaarten5.1 totenmet5.9.
Hetresultaatvannegenclustersisniet inallegevallenideaal
gebleken.Bijdeclusters 1,4,5en8washetnoodzakelijkomhet
clusterprocesnatelopen.Hierdoorbleekdateenaantalsamenvoegingen
mindergelukkigwarenuitgevallen.Oorzaakhiervanishetin7.4verwachteprobleemdatveelvierkantengeclusterd zoudenwordenopgrond
vandeniet-voorkomendegrondgebruiksvormen (zieookdeF-ratio'sin
bijlage7.4).Desondanksishettochmogelijkgeblekentoteenbevredigendresultaattekomendoordeanalyseaandehandvande S-waarden
intabel7.1 aantevullenmeteenanalysevanhetclusterproces.Het
blijktdatinzesvandenegengevallen (clusters 1,2,3,6,7en9)
eengoedteinterpreterenentebenoemenclusterisontstaan.
Inenkelegevallenisteruggegrepeninhetclusterprocestotaan
desituatiemet 14clusters.Alhoeweleenkaartbeeldvan9clusters
watbetreftoverzichtelijkheid tepreferenisboveneenkaartbeeldmet
14clusters,doeteenindelingin14clustersmeerrechtaandeware
kenmerkenvandeclusters.Omdieredenzijninfig.7.6deresultaten
met 9en14clustersnaastelkaargezet.Geziendeinformatiein7.5.2
iseennaderetoelichtinghieroverbodig.
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Fig.7.6.Vergelijkingvanderesultatenbij9en 14clusters
BRON:eigenonderzoek

7.6. Conclusies
Aandehandvanhetoverwegendgrondgebruik (kaart5.5),demenging
vanhetgrondgebruikenhetheterogenegrondgebruik (kaart6.2)bleek
hetmogelijktezijnenkeledeelgebiedeninde overgangszonete
onderscheiden.
Ookmetbehulpvanclusteranalysewerdenenkeledeelgebiedenonderscheiden.Degrootstewaardevandezeanalyseligtechterindemogelijkheidomtekomentoteentypologievanhetgrondgebruik.Hierbij
zijndevierkanteninhetonderzoekgebied gekarakteriseerd aande
handvaneenvariërend aantal (9of 14)wezenlijkekenmerken.
Dehiergebruikteclusteranalyse-variant (dehierarchischeclusterprocedurevolgensWardopgrondvandegekwadratiseerdeeuclidische
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afstand)bleekgoedbruikbaartezijn.Doordatdeclusterprocedure
eenvoudig tedoorgrondenisenderesultatengoed interpreteerbaarzijn,
iseenbenoemingvandeclustersgoedmogelijk.
Detypologievandevierkantenblijkttekunnenleidentoteen
duidelijkoverzichtvanhetgrondgebruikindeovergangszone,hetgeen
ookinkaart7.1 totuitingkomt.
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8.DEAFBAKENINGVANSTADSRANDENOVERGANGSZONE

8.1. Inleiding
Deelprobleemstelling 4:Opwelkemanierenkunnen,uitgaandevan
hetgrondgebruik,stadsrandenovergangszonewordenafgebakendmet
gebruikvandebeschikbaregegevensenmethodeninditonderzoek?
In2.2en3.6 isaangegevendatdeafbakeningvanstadsranden
overgangszonezalgeschiedenaandehandvanhetgrondgebruik.Bijde
afbakeninggaathetomdekenmerkenvanvierkanten,opgrondwaarvan
devierkantenwordengerekend tothet stadsrandgebied,hetovergangsgebiedofhetoveriggebied inhetonderzoekgebied
Naaraanleidingvandevolgendekenmerkenvanhetgrondgebruik
zalwordengepoogd eenafbakeningvanstadsrand enovergangszonete
geven:
-overwegendgrondgebruik;
-demengingvanhetgrondgebruik;
-detypologievanonderzoekseenheden (vierkanten)opgrondvanhet
grondgebruik (allein8.2),en
-hetheterogenegrondgebruik (8.3).
Bijdeafbakeningwordteenzoneuitgezetvanafdebinnenrandvan
hetonderzoekgebied.Indefig.8.1 totenmet8.4wordendeafbakeningenweergegeven.In8.4wordendeverschillendeafbakeningenvan
stadsrand enovergangszonevergeleken.

8.2. Enkele afbakeningen van stadsrand en overgangszone
Overwegend grondgebruik
Overwegend grondgebruikisdievormvangrondgebruikwelkeineen
vierkantmeerdandehelft (12,5ha)inbeslagneemt (zieook5.3.3).
Vooreenafbakeningwordt slechtsonderscheid gemaakttussenenerzijds
vierkantenmeteenoverwegend agrarischgrondgebruikofnatuurlijk
terreinenanderzijdsvierkantenmetoverwegend grondgebruikvande
andere,'stedelijke'categorieën(zieookbijlage6.2)ofvierkanten
zonderoverwegend grondgebruikvanëëndercategorieën.Ditbrengtmet
zichmeedatinhetonderzoekgebied slechtséëngrenskanworden
getrokkenenweltussenstadsrand enhetoverigonderzoekgebied.
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grensstadsrand
(voorlegendaziekaart 5.9)

Fig.8.1.Afbakening stadsrandnaaraanleidingvanhetoverwegend
grondgebruik
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Alsstadsrandgebiedwordtbeschouwddezonemetaandebebouwde
komofaanelkaargrenzendevierkantenmetoverwegend 'stedelijk'
grondgebruikofgeenoverwegend grondgebruikentevensdevierkanten
metoverwegendniet-stedelijkgrondgebruikwelkewordenomringdof
vrijwelomringddoordevierkantenmetoverwegend 'stedelijk'grondgebruikofgeenoverwegend grondgebruik.
Hetafgebakendegebied (fig.8.1)blijkteensterkwisselende
breedtetehebben.TennoordwestenvanUtrecht issprakevaneenuitloperinhetoveriggebied (hetAmsterdam-Rijnkanaal alsontwikkelingsbasisvoorindustriee.d.),terwijltenwestendestadsrand slechts
enkelevierkantenbreed is (hetAmsterdam-Rijnkanaalalsbarrière).
Debredestadsrand tenoostenvanUtrechthangtondermeer samenmet
dedienstverlening,hetvoorradigbouwterreinenenkele'recreatieve'
grondgebruiksvormenaldaar.
Eenaparteovergangszonekannietwordenonderscheiden.
Demengingvanhetgrondgebruik
Bijdeafbakeningvanstadsrand enovergangszoneopgrondvande
mengingvanhetgrondgebruik,wordtgebruikgemaaktvandehomogeniteitsindex.Hierbijwordenookdevierkantenbetrokkendiein5.5.1 werden
uitgesloten (zieookkaart 5.10).Hetblijktnieteenvoudigtezijnop
grondvandehomogeniteitsindexzoweleenstadsrand alseenovergangszoneteonderscheiden.Wanneeralsstadsrand hetgebiedwordtgenomen
metvierkantenmeteenhomogeniteitsindex< .75(ofweltenminstevijf
grondgebruiksvormenineenvierkant),danisernauwelijks sprakevan
eenstadsrand.Wordtalsalternatiefdegrensgelegdbijvierkanten
meteenhomogeniteitsindex <.84 (tenminstevier grondgebruiksvormen
ineenvierkant),danisersprakevaneenomvangrijkezone.
Beslotenisomslechtseenstadsrandszoneaftebakenenwaartoe
dievierkantenbehorenmettenminsteviergrondgebruiksvormen(h.i.
< .84).Devierkantenmoetenaangrenzend zijnenvierkantenmeteen
homogeniteitsindex > .84diewordenomringddoorvierkantenmeteen
h.i.<.84wordenooktotdestadsrand gerekend (fig.8.2).
MetnametennoordwestenentenoostenvanUtrechtbeslaatde
stadsrand eenbredezone.Hetoverigedeelvandestadsrand isvaak
slechtséénvierkantbreed.Doorhetaangrenzendheidscriteriumworden
veelvierkantenmethomogeniteitsindex <.84dieindenabijheidvan
dezezoneliggen,niettotdestadsrandgerekend.
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Fig.8.2.Afbakening stadsrandnaaraanleidingvandemengingvanhet
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Fig. 8.3.Afbakening stadsrandnaaraanleidingvandetypologievande
overgangszone
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Detypologievanonderzoekseenheden
Ookdeinkaart7.1weergegeventypologievandeovergangszoneals
resultaatvaneenclusteranalysevandevierkantenopgrondvanhet
grondgebruik,geeftslechtsdemogelijkheid tothetafbakenenvaneen
stadsrand.Totdestadsrandwerdenallevierkantengerekenddieniet
getypeerdwerdendooragrarischgrondgebruikofnatuurlijkterrein,
waarbijdeeiswerdgestelddatbetreffendevierkantenaangrenzend
waren.Tevenszijndievierkantentotdezestadsrandgerekenddie
werdenomslotendoorbovenbedoeldevierkanten (fig.8.3).
Tenaanzienvandeafgebakendezonekunnendezelfdeconclusieswordengetrokkenalstenaanzienvandeafgebakendezoneopgrondvanhet
overwegendgrondgebruik.Daarnaastvaltopdat,vanwegedeinfrastructuur"endewerkzaamhedendaaraan (voorradigbouwterrein),tenwesten
vanUtrechtdestadsrand totverinhetagrarischgebieddoorloopt.
Medegeziendeaardvanditgedeeltevandestadsrand ishetteverkiezenditgebiedniettotdestadsrandterekenen,alhoewelaande
gesteldenormenwasvoldaan.

8.3. Afbakening van stadsrand en overgangszone op grond van
het heterogene grondgebruik
Deoperationalisatievanheterogeengrondgebruikin6.2*2biedt
demogelijkheid driesoortenvierkantenteonderscheiden:sterkheterogeen,weinigheterogeenenhomogeen.Aandehandvanditonderscheid
zaleenafbakeningplaatsvindenvandestadsrand (sterkheterogeen
grondgebruik),deovergangszone (weinigofsterkheterogeengrondgebruik)enhetoveriggebied (overwegendhomogeengrondgebruik).
Totdestadsrandbehorendevierkantenmet sterkheterogeengrondgebruikinzoverredezegrenzen aandebebouwdekomofaanelkaar.De
overgangszonebevat,naastdevierkantenindestadsrand,devierkanten
metweinigofsterkheterogeengrondgebruikwelkeomdestadsrand
heenliggen,waarbijookdeeisvanaangrenzingmettenminsteéénzijde
werdgesteld.De 'homogene'vierkantendiebinnenhetaldusafgegrensde
gebiedvielenwerdenookgerekend totdeovergangszone.
Deafgebakende stadsrandbeslaateensmallezoneronddestad
Utrecht,waarbij slechtsoptweeplaatsendezoneuitloopt inhetoverig
onderzoekgebied:tenwestenlangsdeuitvalswegnaarVleutenenten
oostenvanUtrecht (fig.8.4).
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Fig.8.4.Afbakening stadsrand enovergangszonenaaraanleidingvanhet
heterogenegrondgebruik
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Deinfig.8.4 afgebakendeovergangszonegrenst inenkelegevallen
aandebuitenrandvanhetonderzoekgebied entevensaanderandvande
bebouwdekomvandeomliggendekernen.Enkele smalleuitlopersvande
overgangszonehangensamenmethetwegenpatroon.Daarnaastkunnenten
noordwesten,tenoostenentenzuidenvanUtrechtenkelebredezones
wordenonderscheiden.

8.4. Een vergelijking van de mogelijke afbakeningen
Deafbakeningenvandestadsrandopgrondvanhetoverwegendgrondgebruik,dehomogeniteitsindexendetypologievandeovergangszone,
stemmeninbelangrijkemateovereen.Inallealdusafgebakendestandsrandenisdezoneslechtsenkelevierkantenbreed,metuitzondering
vanded.elentennoordwestenentenoostenvanUtrecht.Intweegevallen,bijdeafbakeningopgrondvanhetoverwegend grondgebruikendie
opgrondvandetypologievandeovergangszone,isdestadsrandook
tenzuidenvanUtrechtbreder.
Destadsrandopbasisvanhetheterogenegrondgebruikwijktin
veelgevallenafvandeoverigeafbakeningen.Dezestadsrand isover
hetalgemeengeringer inomvang.Bijdeafbakeningopgrondvande
homogeniteitsindexwordthetgebiedomennabijdeMaarsseveensePlassen
bijdestadsrand getrokken,hetgeen,invergelijkingmetdeoverige
afbakeningen,illustreertdateenonderscheid tussenstadsranden
overgangszoneaandehandvandemengingvanhetgrondgebruikminder
bevredigendis.
Infig.8.5 isgepoogd omderesultaten samentevatten,waarbij
alsstadsrand isafgebakenddezonemetvierkantendiewordengekenmerktdooroverwegend stedelijkgrondgebruiken/ofdooreenrelatieve
oververtegenwoordigingvanstedelijkegrondgebruiksvormenen/ofdoor
sterkheterogeengrondgebruik.Ooknuwordtdeeisvanaangrenzendheid
gesteldenwordenvierkantendiewordenomringddoorvierkantenmet
ëënvanbovengenoemdekenmerken,ooktotdestadsrand gerekend.
Daaralleeneenovergangszone isgedefinieerd aandehandvande
matevanheterogeengrondgebruik,iseenvergelijkingnietmogelijk.
Besloten,wordtomdeovergangszoneaftebakenenalsinfig.8.4.
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9.SAMENVATTINGENCONCLUSIES

InditonderzoekkomtaandeordehetgrondgebruikindeovergangszonetussendestadUtrechtenhetomliggendeplatteland.Hetdoelvan
hetonderzoekistweeledig.Heteersteonderzoeksdoel ishetbeoordelenvandewaardevanbeschikbaregegevens-deCBS-BODEMSTATISTIEK
1979-enmethodenvooreensystematischebeschrijvingvanhetgrondgebruikalsmedevooreentypologievandeelgebiedenbinneneenovergangszoneeneenafbakeningvanovergangszoneenstadsrand.Hettweede
onderzoeksdoel ishetstrevennaarmeerinzicht indeaardvaneneen
verklaringvoorhetgrondgebruik indeovergangszone.
Uitgaandevandezeonderzoeksdoelenzijnvierprobleemstellingen
geformuleerd:
1.Opwelkewijzekanhetgrondgebruikineenovergangszonesystematischwordenbeschreven,vooralwatbetreftderuimtelijkespreidingenmengingvandegrondgebruiksvormen?
2.Hoekanheterogeengrondgebruikwordengedefinieerd eninhoeverre
hangtditkenmerkvanhetgrondgebruik inovergangszones samenmet
destedelijkenabijheid?
3.Ishetmogelijkeentypologievandeonderzoekseenhedentegeven
opgrondvanhetgrondgebruikeninhoeverregevendezeeventuele
typologieenandereonderzoeksresultatenmogelijkhedenvoorhet
onderscheidenvandeelgebiedenbinneneenovergangszone?
4.Opwelkemanierenkunnen,uitgaandevanhetgrondgebruik,stadsrandenovergangszonewordenafgebakendmetbehulpvandebeschikbaregegevensenmethoden?
Uitgaandevanhetgrondgebruikwordenovergangszoneenstadsrand
alsvolgtgedefinieerd:
Deovergangszoneishetgebiedtussenstadenplatteland,waarin
hetlandelijkgebiedwordtafgewisseldmetstedelijkegrondgebruiksvormen,zodathetgrondgebruikplaatselijkeenheterogeenkarakter
heeft.
Destadsrandmaaktdeeluitvandeovergangszone,grenstdirect
aandestedelijkebebouwingenwordtgekenmerktdoordatstedelijke
grondgebruiksvormenhetbeeldbepalenenhetagrarischgrondgebruik
nogslechtsingeringematetussenhetstedelijkgrondgebruikvoorkomt.Hierdoorheefthetgrondgebruik indestadsrandaaneensluitend
eenheterogeenkarakter.
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Onderzoekgebiedengebruiktegegevens
DeovergangszonerondUtrechtisalsonderzoekgebied gekozenvanwegedeverscheidenheid aanlandschappen.Deverwachtingwasdatop
grondhiervandeelgebiedenkondenwordenaangegevenmetspecifiekeeigenschappen.Ditbleekinderdaadhetgeval.Daarnaastvormthetwegenpatrooneenbelangrijk structurerendelement.
Voordeanalysevanhetgrondgebruikishetonderzoekgebiedopgedeeld in648vierkantenvan25ha,waarbijgebruikkonwordengemaakt
vandeCBS-BODEMSTATISTIEK,1979.
DeCBS-Bodemstatistiekblijktzichgoedtelenenvooreensystematischeanalysevanhetgrondgebruik,aandehandwaarvandeelgebiedenkunnenwordenaangegevenenstadsrand enovergangszonekunnen
wordenafgebakend.Alhoewelvooronderzoekinstadsrandenenovergangszonesveelalbehoefteisaanmeergedetailleerdeinformatieoverhet
grondgebruik,geeftdeBodemstatistiek,onderanderedoorhetgebruik
vanvierkanten,demogelijkheid toteensneloverzichtvaneneen
vergelijking tussenhetgrondgebruik inverschillendegebieden.Hierdoorkunnendeelgebieden,metbepaaldevoorhetonderzoekinovergangszonesrelevantekenmerken,wordengeselecteerd ennaderonderzocht.
EennadeelvandeCBS-Bodemstatistiekbleekhetaantalonderscheidencategorieëngrondgebruik (31)endedaarbijgehanteerdeondergrenzen.
Hierdoorkondenenkelevoorhetonderzoekgebied karakteristiekegrondgebruiksvormenonvoldoendegedetailleerdwordenaangegeven.
HetonderzoektoontaandatinenkelegevallendeCBS-Bodemstatistiek
afwijktvandewerkelijke situatieinhetstudiegebied.Hetverdient
aanbevelingdezeafwijkingennaderteonderzoekenenomnategaanin
hoeverreeengewenstedetailleringvandeBodemstatistiekkanworden
verwezenlijkt,zowelvoorwatbetrefthetaantalonderscheidencategorieënalsdegehanteerdeondergrenzen.
Systematischebeschrijvinggrondgebruik
Inhetonderzoekgebied isbijna75%vanhetgrondgebruikagrarisch
oflandelijkvanaard.Eenmethodeomhetgrondgebruikglobaalaante
gevenisaandehandvanhetoverwegendgrondgebruik:dievormvan
grondgebruikwelkeineenvierkantmeerdandehelft (12,5ha)van
hetoppervlakinbeslagneemt.Metnameinhetzuidelijkeenwestelijkedeelvanhetonderzoekgebied komt,aaneensluitend,agrarisch

135

grondgebruikalsoverwegendgrondgebruikvoor.Indezoneaansluitend
opdebebouwdekomvanUtrechtkomendevolgendegrondgebruiksvormen
vooralsoverwegendgrondgebruik:bedrijvigheid,voorradigbouwterrein
enwoongebied.Inminderemateenmeerverspreidvoorkomendgeldtdit
voordegrondgebruiksvormen sportterreinen,dienstverlening eninfrastructuur (kaart5.9).
Eensystematischebeschrijvingvanhetgrondgebruikblijktook
mogelijkaandehandvandebegrippenspreidingenmenging.Spreiding
iseenanalysepergrondgebruikscategorievandeverdelingoverde
vierkanten.Menging iseenanalysepervierkantvandeaanwezigheid
vanverschillendegrondgebruikscategorieën.
Aandehandvanenkelespreidingsmatenisdespreidingvanverschillendegrondgebruikscategorieën ineenaantalonderscheidendeelgebiedenbeschrevenenonderlingvergeleken.Despreidingvanagrarisch
eninfrastructureelgrondgebruikblijkt inalledeelgebiedengrooten
willekeurig tezijn.Grondgebruikscategorieën alsbegraaf-,stort-en
wrakkenopslagplaatsenentendelerecreatiefgrondgebruikblijkenin
dedeelgebiedeninclustersvanenkelevierkantenvoortekomen.
Opgrondvandemengingvanhetgrondgebruikindevierkanten
blijktdathetgrondgebruikmetnameindedeelgebiedenvanhetonderzoekgebied tenzuidoostenentenzuidwestenvanUtrecht,weiniggemengd
is(fig.7.1).Dematevanmengingvanhetgrondgebruikindevierkantenhangttendelesamenmetdeontsluiting.
Heterogeengrondgebruikenstedelijkenabijheid
Alhoewelheterogeengrondgebruikinveleonderzoekeninzakede
overgangszoneproblematiekwordtgezienalseenbelangrijkkenmerkvan
dergelijkegebieden,ontbreekttotnutoeeenduidelijkeomschrijving
vanhetbegrip.InditonderzoekisheterogeengrondgebruikgedefinieerdaandehandvandeCBS-Bodemstatistiekopgrondvandrieelementen,tewetenhetaantalgrondgebruiksvormenineenvierkant,het
onderscheid tussenstedelijkenniet-stedelijkgrondgebruikenhetvoorkomenvanenkelevoordeovergangszonekenmerkendecategorieënvan
grondgebruik (zoalsrecreatie,volkstuinen,opslag-enstortplaatsen,
voorradigbouwterrein) (fig.6.2).
Hetverband tussenheterogeengrondgebruikenstedelijkenabijheid
blijktzwakpositief,hetgeeneenlichtetendensaangeefttothogere
heterogeniteitswaarden indevierkantennabijdestad.Hierbijis
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stedelijkenabijheid gemeteninkilometersoverdewegvanafhet
bevolkingszwaartepuntvanUtrecht (fig.6.1).Uitderesultatenvan
hetonderzoekkomtnaarvorendathetverband tussenstedelijkenabijheid enheterogeengrondgebruiksterkerwordtnaarmatedeintervallen
waarindestedelijkenabijheidwordtgemetengroterwordengekozen.
Tevensisgeblekendatdeoperationalisatievanstedelijkenabijheid
ten opzichtevanhet bevolkingszwaartepuntdevoorkeurheeftbovenee
eenoperationalisatiewaarbijdestedelijkenabijheidwordt gemetenvanafderandvandebebouwdekom.Tenminsteinzoverredeze operationalisatiebetrekkingheeftophetbesprokenverband.
Alhoewelheterogeengrondgebruikevenalsenkelekleinschaligeen
grootschaligegrondgebruiksvormenfrequentervoorkomenindevierkan"tendichtbijUtrechtdanindevierkantenveraf,beïnvloedenook
anderefactorendandestedelijkenabijheiddematevanheterogeen
grondgebruikendelocatievangrondgebruiksvormen.Hierbijmoetmet
namewordengedachtaanteverwachtenofgeldendeplanologische
bestemmingenendenabijheidvanandereplaatsendanUtrecht.
Debegrippenmengingvangrondgebruikenheterogeengrondgebruik
liggenineikaarsverlengde.Bijmenging isechternietgekekennaar
deaardvanhetgrondgebruik,maarslechtsnaarhetaantalcategorieën
ennaardeoppervlakten.Bijdeoperationalisatievanheterogeen
grondgebruikzijndeoppervlaktenbuitenbeschouwing gelaten.Het
verdient echteraanbevelingomineeneventueellateronderzoekde
oppervlaktevanhetgrondgebruikmedetebetrekkenindedefinitie
vanheterogeengrondgebruik.
Typologievierkanten:deelgebiedenenafbakening
Detypologievondplaatsmetbehulpvanclusteranalyse,waarbij
vierkantenwerdengegroepeerdnaarkenmerkenvangrondgebruik.
Dezeanalysebleekteleidentot 14goed interpreteerbareclusters.Dezewerdengekenmerkt dooreenrelatieveover-en/ofondervertegenwoordigingvaneenofmeervande31,daartoetot 13samengevoegdegrondgebruikscategorieën.Omwillevandeoverzichtelijkheid
isechtergrafischhetresultaatmet9clustersweergegeven (fig.7.1).
Detoegepasteclusteranalyse-variant (dehiërarchischeclusterprocedurevolgensWardopgrondvandeeuclidischeafstand)blijkt
goedbruikbaarvoorwatbetreftdeinterpretatieendebenoemingvan
declusters.Hierbijvormthetgroteaantalafwezigegrondgebruiks-
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categorieënineenvierkant eenprobleembijhetclusterproces.De
clusteringgeschiedtnamelijkvoor eenbelangrijkdeelopgrondvan
deniet-voorkomendegrondgebruiksvormen ineenvierkant.
Opgrondvankenmerkenalsoverwegend stedelijkgrondgebruik,een
grotecatevanmengingvanhetgrondgebruik,heterogeengrondgebruik
enopgrondvandetypologiemetbehulpvandeclusteranalyse,zijn
deelgebiedenonderscheidenenzijnstadsrand enovergangszoneafgebakend.
Vergelijkingvandedeelgebiedenwelkehetresultaat zijnvande
clusteranalyseenwelkezijngebaseerdophetoverwegend grondgebruik,
toontaandatdeovereenkomstengrootzijn,metnamevoorwatbetreft
dedeelgebiedenmeteen (relatieve)oververtegenwoordigingvanagrarischgrondgebruik.Vanbeidemethodenleverdedeclusteranalyse
echtereennauwkeurigerbeeldopvanhetgrondgebruikinhetonderzoekgebied.
Bijdeafbakeningvandestadsrandopgrondvandeverschillende
kenmerkenbleekdezeinallegevallentenoostenentennoordwesten
vanUtrechtbrederdanindeoverigedelenvanhetonderzoekgebied.
Alleendeafbakeningopgrond"vanhetheterogeengrondgebruikwijkt
enigszinsaf (fig.8.1 t/m8.4).
Totdeuiteindelijke stadsrand zijngerekendde vierkantenmet
overwegend stedelijkgrondgebruiken/ofeenrelatieveoververtegenwoordigingvanstedelijkegrondgebruiksvormen en/ofmet sterkheterogeengrondgebruik (fig.8.5).
Totdeovergangszonebehorendievierkantenmetweinigofsterk
heterogeengrondgebruik (fig.8.4).

Deselectievanvierkantenopgrondvandegenoemdekenmerkenen
degegevenindeling in14groepenkanwordenaangewend omtebeoordeleninhoeverredeplanneninzakederuimtelijkeordening teverwezenlijkenzijnindedesbetreffendegebieden.Zowelhetplannenvaneventuelebouwlocatiesinhetonderzoekgebiedalshet,inhetkadervande
Randstadgroenstructuur,aangevenvangebiedenwaarbinnenlandelijke
functieswordenvervangendoorofaangepastaanstedelijkefuncties,
kanwordengetoetstaandebeschrevenkenmerkenvandevierkanten
en/ofdeelgebieden.
Voorvatbetreftdeplannenmetbetrekking totdebouwlocaties
inhei:onderzoekgebied,moetmetnamewordengewezenopdemogelijke
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gevolgenvandebouwlocaties indeonmiddellijkenabijheid vandestad
Utrecht.ZowelhetbouwenbijOud-ZuilenalstussenUtrecht enDeBilt
zaltotgevolghebbendatdezonemetagrarischgrondgebruik,welke
zonedaaralsmal is (fig.7.1),verdwijnt,engrondgcbruiksvormenals
recreatie,sportterreinenenvolkstuinenmoetenwordenverplaatst.
HierdoorzaldebebouwdekomvanUtrechtvrijwelreikentotdebebouwde
kommenvanMaarssenenDeBilt.

Deonderzoeksresultatentonenaandatinfrastructurele elementen
alswegen,kanalenenspoorwegeninbelangrijkematebepalend zijn
voordevormvanstadsrand enovergangszone,zowelvanwegedebarrièrewerkingalsvanwegehetfunctionerenalsontwikkelingsas.
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B i j l a g e 2.1

TERMINOLOGIE METBETREKKING TOT OVERGANGSZONES
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Bijlage3.1

CLASSIFICATIEVANHETGRONDGEBRUIKINDECBS-BODEMSTATISTIEK
ondergrensin
ha"bijopname

categorie

1.Spoor-,tram-enmetrowegen

1

2.Verharde\iregen

1

3.Onverhardeenhalfverhardewegen

1

4.Vliegvelden

1

5.Waterreservoirs

1

-»r

6.IJsselmeer

1

x
7 . Waddenzee, items, Dollard
8 . Noordzee
9.Overigwaterbrederdan6meter

1
1
1

10.Delfstofwinning

0,5

11.Industrie-enhaverterreinen

1

12.Sociaal-culturelevoorzieningen

1

13.Overigeopenbarevoorzieningen

1

14.Handel

1

15.Dienstverlenendesector

1

16.Woongebied

1

17.V/onen-werkengemengd

1

18.Voorradigbouwterreinvoorindustrie-enhaventerreinen 1
19.Voorradigbouwterreinvooroverigebestemmingen

1

20.Stortplaatsen

0,1

21.Wrakkenopslagplaatsen

0,1

22.Begraafplaatsen

0,1

23.Sportterreinen

0,5

24.Volkstuinen

0,1

25.Parkenenplantsoenen

1

26.Verblijfsrecreatie
27.Dagrecreatieveobjectenenterreinen

1
1

28.Bos
29.Bosmetrecreatievehoofdfunctie

1
1

30.Glastuinbouw

1

31.Overigagrarischgebruik

1

32.Droognatuurlijkterrein

1

33»Natnatuurlijkterrein

1

34»Overigegronden

1

x nietvantoepassinginhetonderzoekgebied
bron:CBS,1979
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B i j l a g e 5.1

ENKELE KARAKTERISTIEKE GETALLEN VAN DE 31 CATEGORIEËN VAN GRONDGEBRUIK
VOLGENS DE CBS-BODEMSTATISTIEK 1979 VOOR HET ONDERZOEKGEBIED

categorie(nrCBS)

OTJpervlalcte
abs.(inha)
rel.

aant. \ 'ierkntn.
aba.

rel.

geaidd.
voorkomen

landeHik/agrarisch
glastuinbouw (27)
overigagrarischgebruik(28)
bos(25)
droognatuurlijkterrein(29)
natnatuurlykterrein(30)
waterreservoirs (4)

166,8
10730,6
586,1
26,7
514,3

Totaallandelijk/agrarisch

1,0
3,6
0,2
3,2

45
603
107
6
75

1,6

0,0

1.

0,2

12026,1

74T2

spoor-,tram-enmetrowegen(l)
110,3
verhardewegen(2)
711,3
onverhardeenhalfverhardewegen(3) 16,7
overigwaterbreder6meter(5)
648,2
vliegvelden(8)
Totaalinfrastructureel
1486,5
recreatief

0,7
4,4
0,1
4,0

77
416
37
219

11,9
64,2

66,2

6,9

3,7

93,1
16,5

17,8

0,9
11,5

5,5
4,5
6,9
1,6

infrastructureel

parkenenplantsoenen(13)
63,2
verblyfsreoreatie(14)
58,5
dagrecreatieveobjectenenterr
.(15) 28,4
bosmetrecreatievehoofdfunctie(26) 43,4
sportterreinen (7)
315,4
volkstuinen(9)
97,9

~%2

0,4
0,4
0,2
0,3
1,9
0,6

606,8

18

begraafplaatsen(6)
40,7
stortplaatsen(lO)
24,7
wrakkenopslagplaatsen(11)
1,3
delfstofwinning(12)
14,6
sooiaal-oulturelevoorzieningen (l6)164,2
overigeopenbarevoorzieningen
(17) 72,0
industrie-enhaventerreinen(18) 431»6
handel(19)
83,4
overigebedrijfsterreinen(20)
52,7
wonen(21)
657,1
wonen-werkengemengd (22)
, „ \ 1,7
voorradigbouwterreinind/hav.terr;'103,6
voorr.bouwterr.over.bestemm.
(24)405,1
Totaalstedelijk
2052,7
ovoc'lg«gronden
27,9

0,3
0,2
0,0
0,1
1,0
0,4
2,7
0,5
0,3
4,1
0,0
0,6
2,5

Totaalrecreatief

"
33
20
12
9
73
48

5,7
33,8

1,4
1,7
0,5
3,0

"

5,1
3,1
1,9
1,4
11,2

7,4

1,9
2,9
2,4
4,8
4,3
2,0

stedelijk

Totaalonderzoeksgebied

bron: CBS Bodemstatistiek 1979

152

16200,0ha

22
6
2
2
48
18
56
25
23
143
1
12
99

3,4
0,9
0,3
0,3
7,4
2,8
8,6
3,9
3,5

15,3

1,9
4,1
0,7
7,3
3,4
4,0
7,7
3,3
2,3
4,6
1,7
8,6
4,1

o,e

5,6

22,1

0,2
1,9

12,7

0,2
100,1 %

5

Bijlage 5.2

GROEPERINGCATEGORIEËNCBS-BOUEMSTATISTIEK

nr nieuwecategorie

1 recreatie

CBScategorie (nr)

-verblijfsrecreatie (14)
-dagrecreatieveobjectenenterreinen (15)
-parkenenplantsoenen (13)
-bosmetrecreatievehoofdfunctie (26)

2 sportterreinen
3 volkstuinen
4 begraafplaatsen

-sportterreinen (7)

5 stort-enwrakkenopslagplaatsen

-stortplaatsen (ÏO)
—wrakkenopslagplaatsen(il)

6 wonen

-woongebied (21)
-wonen-werkengemengd (22)

7 dienstverlening

-sooiaal-culturelevoorzieningen (16)
-overigebedrijfsterreinen(17)

8 bedrijvigheid

-handel(19)
-industrie-enhaventerreinen (18)
-overigeopenbarevoorzieningen (17)

9 voorradigbouwterrein

10 infrastructuur

-volkstuinen (9)
-begraafplaatsen (6)

-voorradigbouwterreinindustrie-enhaventerreinen(23)
-voorradigbouwterreinoverigebestemmingen (24)
-spoor—,tram-enmetrowegen (l)
-verhardewegen(2)
-onverhardeenhalf
verhardewegen (3)
-overigwaterbreder6meter(5)

11 agrarischgrondgebruik

-glastuinbouw (27)
-overigagrarischgebruik (28)

12 landelijkgrondgebruik

-bos (25)
-droognatuurlykterrein(29)
-natnatuurlijkterrein(3Ö)

13 overigegrondgebruik

-waterreservoirs (4)
-delfstofwinning (12)
-vliegvelden (8)
-overigegronden(31)
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Bijlage5.3
ENKELEKARAKTERISTIEKEGETALLEN1^ BETREFFENDEDEVERDELINGVAN
OPPERVLAKTEWAARDENVAN 13CATEGORIEËNVANGRONDGEBRUIK

nr categorie

standaard- variatie- horizontale verticale
deviatie coefficientafwijking
afwijking

1
2
3
4

recreatie
sportterreinen
volkstuinen
begraafplaatsen

3,3
4,5
2,1
2,2

1,00
1,05
1,05
1,16

4,6
2,8
1,8
5»7

2,0
1,7
1,6
2,2

5
6
7
8

stort/wrakk.opsl.pltn.3,6
wonen
4,9
dienstverlening
3,6
bedrijvigheid
6,5

1,09
1,07
1,06
0,96

2,0
2,8
7,7
0,1

1,5
1,7
2,4
1,1

1,15
1,23
0,42
1,03

3»1
7,9
-0,2
0,7

1,8
2,5
-1,0

1,37

1,3

1,5

9 voorradigbouwterrein 5»5
10 infrastructuur
3,7
11 agrarischgrondgebruik7,5
12 landelijk grondgebruik 6,5

1,3

2^
13 overiggrondgebruik ' 8,6
1)voortoelichtingzieBIJLAGE5»4«

2)dezecategoriewordtnietindebeschrijvingvanhetgrondgebruik
opgenomen
bron:bewerkingCBS-Bodemstatistiek
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Bijlage 5.4

TOELICHTING BIJ DE 'KARAKTERISTIEKE GETALLEN'

Als resultaat enof toevoeging van de SPSS programma's CONÜESCRIPTIVE enFREQUENCIES worden een aantal 'karakteristieke getallen'
gegeven die devariabelen nader toelichten.De in 5.3 gebruikte getallenkunnen alsvolgt worden ingedeeld:matenvan centrale tendentie,
maten van spreiding rond het gemiddelde endematen die devormvan de
verdeling van (oppervlakte)waardenaangeven.
Matenvan centrale tendentie
Indit onderzoek wordt slechts gebruik gemaakt van het r e k e n kundig g e m i d d e l d e :
n

I x.
L

i-1
x=

n
X. =oppervlak van een categorie ineen vierkant
n =aantal vierkantenmet betreffendecategorie grondgebruik
Spreidingsmaten
Spreidingsmaten kunnenworden beschouwd als aanvulling op de maten
van centrale tendentie,waarbij de spreidingsmaten aangeven in hoeverre
bijvoorbeeld het rekenkundig gemiddelde een representatief beeld geeft
van eenverdeling van bijvoorbeeld oppervlaktewaarden. De volgende
maten worden toegelicht: standaarddeviatie en relatieve standaarddeviatie (variatiecoëfficiënt).
De s t a n d a a r d d e v i a t i e is afgeleid van de variantie,welke maat
aangeeft hoede individuele scores rond het gemiddelde zijn gegroepeerd.
Devariantie isde gemiddelde gekwadrateerde afwijking het gemiddeld,
in formule:

l (x£ - x)'
o

variantie = s =

-.2

*•—i

y o

-.
n -1

,standaarddeviatie = s= /s

Een hogewaardevande standaarddeviatie geeft aandat de scores
ingrotemate gespreid liggen rond het gemiddelde; een lage waarde
geeft aan dat demeeste scores nabij hetgemiddelde liggen.
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Bijlage rj.4.vervolg
De relatieve standaarddeviatie isdestandaarddeviatie
gedeelddoorhetgemiddelde (s/x).Hierdoorisdespreidingrondhet
gemiddeldevanvariabelenonderlingtevergelijken.
Matenmetbetrekkingtotdevormvandeverdeling
Hetismogelijkdevormvaneenverdelingdoormiddelvantwee
matentebeschrijven (naastnatuurlijkdeoverigeindezebijlage
vermeldekarakteristiekematendieookeenbepaaldaspectvandeverdelingaangeven).Uitgegaanwordtvandenormaleverdelingzoalsafgebeeld indefiguur.Linksenrechtsvanhetgemiddeldeisdeverdeling
vanscoressymmetrisch,terwijldegrootstefrequentiesvanscores
rondhetgemiddeldeliggen.Vandezeverdelingkaninhorizontaleen
verticalezinwordenafgeweken.
Eenhorizontaleafwijking (de'kurtosis')duidtopeenverdeling
meteenmeerofmindergepiektkarakter.Eenpositievehorizontaleafwijkingduidtopeenverdelingmeteengepiektkarakter,eennegatieve
horizontaleafwijkingopeenmeervlakkeverdeling (ziesituatieain
figuur).
Deverticaleafwijking ('skewness')geeftaaninhoeverredeverdelingsymmetrischistenopzichtevanhetgemiddelde.Eenwaardevan0
geefteensituatieaananaloogaandenormaleverdeling (hetzelfde
geldtvooreenhorizontaleafwijkingvan0).Eenpositievescoreduidt
opeenverdelingwaarbijdemeestewaardenlinksvanhetgemiddelde
liggenen

enkeleextremewaardenrechts.Eennegatieveafwijking

geefthettegenovergesteldeaan(ziesituatiebinfiguur).
situatieb

situatiea

1
X

horizontaleafwijking
n =aantalwaarnemingen
x =gemiddelde
,-, • waarneming
x 1=kleinste
2
x =grootstewaarneming
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l

X

normaleverdeling

X

X

X

X

verticaleafwijking

Bijlage5.5

BEREKENINGENFORMULESVANMENGINGS-ENSPREIDINGSMATEN

Verklaringvandenotatie:
E

=hetaantalgrondgebruikseenheden (van0,1 ha)ineenvierkant

N

=hetaantalgrondgebruikseenheden ineendeelgebied

i

=ingrondgebruikscategorie i/invierkanti

j

=ingrondgebruikscategorie j/ invierkantj

m

=hetaantalcategorieën

n

=hetaantalvierkanten

Ei =desomvandegrondgebruikseenheden inalleonderscheidencategorieën
Ze =desomvandegrondgebruikseenheden inalleonderscheidenvierkanten
e. =hetaantalgrondgebruikseenheden invierkanti
e. =hetaantalgrondgebruikseenheden invierkantj
d..=deafstand tussendecoördinatenvandemiddelpuntenvanvierkant
ienj
e

=hettotaalaantalgrondgebruikseenheden

d =hettotaalaantalafstanden
n
Mengingsmaten
1.Homogeniteitsindex:deverdelingvandegrondgebruikseenhedenover
decategorieëninéënvierkant
E. .
i 1
E ~m

h.i.=1/2 (-Aa Ei

m-1

0=volkomenheterogeniteit
1=volkomenhomogeniteit
2.Specialisatieindex:deverdelingvandegrondgebruikseenhedenover
decategorieënineenvierkant,vergelekenmethetbetreffende
deelgebied
E. N.
s.i.= 1/2Ei

i

i

E "N

0=volkomendiversificatie
hetmaximumverschiltvangevaltotgeval,dochisnooit>1
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Bijlage5.5vervolg

3.Locatiequotiënt:hetaandeelvaneencategorieineenvierkant,
vergelekenmethetaandeelvandecategorieinhetbetreffende
deelgebied
E.N.

1=hetaandeelvandecategorieinhetvierkantisgelijkaanhet
aandeelvandecategorieinhetdeelgebied
<1=decategorieisondervertegenwoordigd
>1=decategorieisoververtegenwoordigd
Spreidingsmaten
4.Absoluteconcentratieindex:deverdelingvandegrondgebruikseenhedenvaneencategorieoverdevierkantenvaneendeelgebied

a.c.i.= 1/2 (-Ar-) Ze
n—L

N.

n

1

0=volkomenspreiding
1=volkomenconcentratie
Strooiïng:degemiddeldeafstand tussendegrondgebruikseenhedenvan
eencategorieineendeelgebied,waarbijhetgrondgebruikgeconcentreerdgeachtisindemiddelpuntenvandevierkanten

j

s=d..

J

Ed..(e..e..d..)
ij ï j ij
—
n

6.Clustering:degestandaardiseerdeafwijkingvandestrooiïng,ofwel
degemiddeldeafwijking tenopzichtevandegemiddeldeafstand
degemiddeldeafstand

c =_L
.fe--(e..e.) . J| di j . . - di .j |. | +Ln
|d -Ze(e..e.)1.
d.
.
dn I i ] i J
ï j'J
ijj
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Bijlage5.6

OPPERVLAKTE (ABSOLUUTENPROCENTUEEL)VAN13GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN
INACHTDEELGEBIEDEN (VOLGENSKAART5.10)

CATEGORIE8N

OPPERVLAKTEINHA
(inprocentenvanhettotaleoppervlakteperdeelgebied)
deelgebieden
1

recreatie
(0,2
sportterreinen

8

2
3,8 49,0 66,4
( - )(- •)..(0,1)(2,5)(1,6

40,4
2,7

14,6
1,9

4,7
0,3 64,1 88,0 66,6
( 0,3)(0,0)(2,4)(4,6)(1,6

38,4
2,6

33,0
4,4

14,1 18,1 8,5 21,7
(0,9)(- )(0,7)(0,4)(0,5

20,8
1,4

4,4
0,6

5,2 0,6
5,2 16,2
(0,3)(- )(0,0)(0,3)(0,4

begraafplaatsen

(6,6
( 0,5
5,8
( 0,3

stort-enwrakkenopsl.pltsn.

( -

(- )(- )(- )(0,2)(0,0

5,0
0,3
20,8
1,4

( 0,6

,7'6

17,7 3,0 27,8 75,1 165,8
( 1,1)(0,3)(1,0)(3,9)(4,0

79,3
6,5

26,0
3,5

0,6
( 0,0

6.2 3,1 143,8 10,1
( 0,4)(- )(0,1)(7,5)(0,2

28,0
1,9

7,8
1,0

81,5 0,4 45,9 13,4 59,7
(4,9)(0,0)(1,9)(0,7)(1,4

21,1 290,8
1,4 '38,8

53,4 22,0 99,8 30,1
( 3,2)(- )(0,8)(5,2)(0,7

12,8 137,5
0,9
18,3

49,3 242,5 30,7 133,2 145,2 406,0
( 3,8 (14.7)(2,6)(5,0)(7,6)(9,8
1181,9 1218,01100,72156,31150,22801,5
(90,9 (73.8)(93,7)(81,4)(59,8)(67,9

96,4 155,8
20,8
6,4

volkstuinen

wonen
dienstverlening

3,3

bedrijvigheid
(
voorradig
bouwterrein
infrastructuur
agrarisch
grondgebr.

:

29,0
(2,2

1,8

landelyk
grondgebr.

4,5
( 0,3

1.3 39,9 157,1 143,5 479,0
( 0,1) ( 3,4) ( 6,6) ( 7,5) (11,6

overig
grondgebr.

14,6
(1,1

( l\\) (- )(- )(- )(-

TOTAAL

1300,0 1650,01175,02650,01925,04125,0

865,7
57,7

69,5
9,3

253,3
16,9

10,6
1,4

1500,0

50,0

(100,0 (100,0)(100,0)(100,0)(100,0)(100,0 (100,0 (100,0
aantal
vierkanten

52

66

47

106

77

165

60

30

bron:CBSBodemstatistiek1979
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Bijlage5.7

FREQUENTIEDIAGRAMMEN (%) VANDEHOMOGENITEITSINDEXENVANACHT
DEELGEBIEDEN

%
daelg ebied]
50

1(0

30
20
10

J2

, •rz-

U

kode:12345678 910

r—

,-r-

m

=E=E
kode:

1
2
3
't

5
6
7
8
9
10

hofflogeniteiteindex
0 - .60
.60- .65
.65- .70
.70- .75
.75- .80
.80- .85
.85- .90
.90- .95
.95-1.00

1
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x:

JU

rd.

Bijlage5.8

FREQUENTIEDIAGRAMMEN (%) VANDESPECIALISATIE-INDEXENVANACHT
* DEELGEBIEDEN
80 L
?o

deelgebied 1

60
50
'to
30
20

Al

10

kodei 1 2 3 't 5 6 7 S 9 1 0 ^ 1 2 ^ ^ ^ 1 6 ^ 1 8 ^ 2 0

n-T-r\

M

—n n-r-r-n

-i-T-l-T-n-ï-n

D

n n-ril-u

kodei

specialis«tieindex!

Wodel

1
2
3

.00-.05
.05-.10
.10-.15
.15-.20
.20-.25
.25--30
.30-.35
.35- .40
.45-.^5
.45- .50

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
6
7
8
9
10

n

H [h-H_n-T-

JZL

dfl
't

n-i

specieliaetieindex!
.50- .55
.55-.60
.60- .65
.65- .70
.70-.75
.75- .80
.80- .85
.85- .90
.90-.95
.95-1.00

•J

nn
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Bijlage5.9

ABSOLUTECONCENTRATIE-INDEXVANDEGRONDGEBRUIKSCATEGORIEËNPER
DEELGEBIED

categorie
recreatie

deelgebied
1
2
0,98

sportterreinen

-

_•

„

1,0

0,85

0,88

0,92

0,87

0,98

1,0

0,88

0,81

0,91

0,87

0,82

0,93

0,93

0,95

•H

volkstuinen

0,90

0,95

-

0,95

0,92

begraafplaatsen

0,98

0,95

-

0,99

0,99

0,93
0,98

-

-

0,97

1,0

0,96

stort/wrakopslpl. -

-

wonen

0,94

0,94

1,0

0,89

0,78

0,76

0,74

0,70

dienstverlenimg

1,0

0,92

-

0,98

0,69

0,98

0,88

0.93

-

0,86

1,0

0,91

0,92

0,93

0,92

0,35

voorradigbottwter .0,88

0,69

-

0,94

0,80

0,92

0,69

infrastructuur

0,49

0,47

0,56

0,42

0,39

0,95
0,62

0,53

0,26

agrarischgrgeb.

0,06

0,16

0,04

0,11

0,21

0,21

0,26

0,56

landelijkgrgeb.

0,96

0,98

0,80

0,77

0,63

0,70

0,71

0,93

overiggrondgeb.

0,98

0,97

bedrijvigheid

bron»eigenonderzoek
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-

-

-

-

-

-

Bijlage5.10
STROOIINGVANDEGRONDGEBRUIKSCATEGORIEËNPERDEELGEBIED

deelgebied
1
2

3

4

5

6

7

8

3,7

-

-

0,0

1,8

2,9

-

1,8

0,0

volkstuinen

2,6

1,8

-

5,9
2,5

3,1
4,0

3,2
2,6

1,2

begraafplaatsen

0,5

0,7

-

1,1

0,3

1,4

-

-

-

mm

-

0,7

-

1,2
0,0

1,0

0,0

5,9

4,1

4,0

2,2

-

2,4

3,1
3,4
3,2

2,5
1,2
0,0
6,0

2,7
2,7
1,0

6,2

5,4

-

1,4
4,6

0,0

4,5

1,5

4,1
5,0

4,4

7,3

3,3
5,0

2,5
2,2

2,4

-

2,9
4,8

3,3
2,9

5,2

4,1

7,1
4,2

4,5
4,1

7,0

4,3

0,5

3,5
3,6

4,1
4,6

4,5

2,4

4,0

1,5

-

-

-

-

-

-

2,2

1,9

4,0

3,4

3,6

3,0

3,1

categorie
recreatie
sportterreinen

stort/wrakopslpl.
wonen
dienstverlening
bedrijvigheid

voorradigbouvterr.3,7
infrastructuur

4,6

agrarischgrgeb.
lamdelykgrbeb.

3,6
1,1

overiggrondgeb.

0,1

gemiddeldestrooiingswaardeper
deelgebied
2,1

5,3

2,1

bron:eigenonderzoek
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Bijlage5.11
CLUSTERINGVANDEGR0NDGEBRU1KSCATEG01UEËNPERDEELGEBIED

categorie

deelgebied
1
2

3

4

5

6

7

8

—

-

0,00

0,56

0,29

0,97

0,91

1,61

0,0

0,61

0,78

0,40

0,77

0,87
1,00

recreatie
sportterre
inen

1,07
-

volkstuinen

0,79

1,06

-

0,77

0,82

0,35

0,59

begraafplaatsen

1,04

0,75

-

0,93

1,92

0,70

1,28

-

0,98

0,00

0,77

-

0,52

0,70

0,23

0,52

0,58

1,10

0,48

0,48

0,76

1,35

0,76

0,56

0,46

0,83

0,54

1,18

0,75

0,57

0,79

0,49

stort/wrakopslpl.

-

-

wonen

0,85

0,47

dienstverlening

0,00

0,58

"bedrijvigheid

-

0,59

-

0,00
-

0,00

mm

voorradigbouwter, ,0,80

0,54

infrastructuur

0,45

0,45

0,46

0,49

0,41

0,26

0,53

0,51

agrarischgrgeb.

0,40

0,51

0,40

0,49

0,41

0,21

0,47

0,64

landelijkgrgeb.

0,77

1,08

0,67

0,59

0,48

0,25

0,49

1,13

overiggrondgeb.

1,72

1.4

gemiddeldeclusteringwaardeper
deelgebied

0,79

0,82

bron:eigenonderzoek
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-

-

0,26

-

0,68

mm

0,74

-

0,35

-

0,73

-

0,80

Bijlage6.1

BEREKENINGVANHETBEVOLKINGSZWAARTEPUNTVANUTRECHT

Bijdeoperationalisatievanstedelijkenabijheidwordtdelocatie
vandebevolkingvanUtrechtalsfactorbetrokken.Uitgegaanisvande
bevolkingssituatieop 1januari 1979(inverbandmethetgebruikte
bestandvandeCBS-Bodemstatistiekuit 1979).InhetGeografischInformatiesysteem (GINSY)zijnbevolkingsaantallengegevenvan77buurten
waarinUtrechtverdeeld is(eenaantalbuurtendiehetlandelijkgebied
indegemeenteUtrechtbeslaanzijnbuitenbeschouwinggelaten).
Deze77buurtenzijnsamengevoegd tot23wijken.Opeentopografischekaart (l.:25000)isglobaaleenbevolkingsmiddenaangegeven
perwijk,aandehandvaneenverkenningvandeverdelingvandewoongebiedeninbetreffendewijkvolgensdetopografischekaart.
Vanelkbevolkingsmiddenzijndex-eny-coördinaatvastgesteld,
waarbijuitisgegaanvaneennulpuntdatligtopkaartblad31H(topografischekaart 1:25000).Decoördinatenvanditpuntzijngegeven
volgenshetnationale,rechthoekigecoördinatiesysteemvandeRijksdriehoekmeting.Decoördinatiewaardenzijn:133(x-waarde)en452
(y-waarde).
Deberekeningvanhetbevolkingszwaartepunt isalsvolgt:
Jz.x.

x -ij-Jzwp

z.

Fz.y.
y

zwp

JJ
z.

X

=X-coördinaat bevolkingszwaartepunt
zwp
Y
=Y-coördinaat bevolkingszwaartepunt
z.

=bevolkingsaantal inwijkj

x.

=x-coördinaatbevolkingsmiddenwijkj

y.

=y-coördinaat bevolkingsmiddenwijkj
Decoördinatenvanhetbevolkingszwaartepuntblijkentezijn:

12,2(X

), 17,3(Y

) .Ditpuntisaangegevenopkaart6.1.
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Bijlage6.1 vervolg

Vanafditpuntzijndekortsteafstandenberekenddoordestad
naar 15puntenvanwaaruitwegenuitUtrechtleiden.Vervolgensis
voorelkvierkant,inzoverreontsloten,deafstandberekend inhalve
kilometersnauwkeurigvanafhetmiddenvanhetvierkant totaanhet
bevolkingszwaartepuntvanUtrecht,waarbijonderscheid isgemaakttussenverhardeenhalf-enonverhardewegen.Hierbijisgebruikgemaakt
vandekortstmogelijkeroutenaareender 15puntenaanderandvan
debebouwdekomenvandaaruitnaarhetbevolkingszwaartepunt.
Aldusisvoorelkvande648vierkanteneenmaatvoordestedelijke
nabijheidberekendaandehandvandefactorenafstandoverdewegen
verdelingvandebevolking inUtrecht.
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Bijlage

6.2

MOGELIJKE INDELINGEN VAN DE GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN TEN BEHOEVE VAN
DE ALTERNATIEVEN VOOR DE OPERATIONALISATIE VAN HETEROGEEN GRONDGEBRUIK

INDELINGEN
categorieën
glastuinbouw
— — —
overig agrarisch gebruil
bos
droog natuurlijk t e r r e i n
nat natuurlijk t e r r e i n —
waterreservoirs •""
overige gronden
— —
delfstofwinning — ^ —
vliegvelden
spoor-,tram-enmetrowegen
vexhardewegen
onverhardeenhalfverhardewegen
overigwaterbrederdan6meter«
verblijfsrecreatie
dagrecreatieveobjectenenterreinen
parkenenplantsoenen — — • —
boametrecreatievehoofdfunctie — •
sportterreinen
volkstuinen '
begraafplaatsen — — — — . ^ — —
stortplaatsen — — - — — - — - — — — — —
wrakkenopslagplaatsen — — — — —
voorradigbouwterreinindustrie >.'
enhandel
voorradigbouwterreinoverige
bestemmingen
woongebied
wonenHrferken gemengd — — — —
sociaal-culturelevoorzieningen
overigebedrijfsterreinen
handel
industrie—enhaventerreinen —
overigeopenbarevoorzieningen

agrarisch
grondgebruik
landelijk
grondgebruik

landelijk/
agrarisch
grondgeb..

overig
grondgebruik

A

infrastructuur

V

recreatie

niet stedelijk grondgeb.

infrastruct.
stedelijk
grondgebruik
'stadsrandcategorie'«

sportterreinen
volkstuinen— »
begr.plaatsen
opslag-en
stortplaatsenvoorradig
bouwterrein —

1wonen
dienstverlening

stedelijk
grondgeb.

bedrijvigheid —

noot:zowelvliegveldenalsdelfstofwinningzijninBIJLAGE5.2.gerekendtotdecategorieoveriggrondgebruik,alszijndeeencategoriedieomverschillenderedenen
(nietvoorkomen,nietindeelbaar)nietindebeschouwingin5.3.isopgenomen.
Vooreenjuistere weergavevandeindelingsmogelykhedenvandecategorieënis
indeling6.2. afwijkendvanBIJLA.GE5.2.
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Bijlage 6.3

TOELICHTINGBIJDEKEUZEVANHETMEETNIVEAU
Bijstatistischebewerkingenenhettoetsenvanhypothesenworden
viermeetniveau'sonderscheiden.Bijelkhogermeetniveauwordener
meereisengesteldaandeteonderzoekenvariabelen.
Bijhetlaagsteniveau,denominaleschaal,wordendegetallen
slechtsgebruiktalskengetallen (=eisvanidentiteit).Bijdedaarop
volgendeschaal,deordinaleschaal,hebbendegetalleneenzekere
rangorde (eisvanorde).Bijeenintervalschaalwordteruitgegaanvan
eenvastemeeteenheid,zodataandeintervallentussendegetalleneen
waardekanwordengegeven(eisvanvastemeeteenheid).Bijderatioschaaltenslottemoetwordenvoldaanaandeeisvaneenniet-arbitrair
nulpunt.Hoehogerhetmeetniveau,destemeerstatistischebewerkingen
ertoegestaanzijn (VANDEENDE,1973;HAYS,1974;BLALOCK, 1979).
Wanneerbijdevariabelestedelijkenabijheiddevierkantendie
niet-ontslotenzijnbuitenbeschouwingwordengelaten,danvoldoetdeze
variabeleaanalleviergesteldeeiseneniserdussprakevaneen
ratioschaal.Echterdeniet-ontslotenvierkantenwordenalstebelangrijkbeschouwdombuitenbeschouwinggelatenteworden.Hierdooris
nogslechtssprakevaneenordinaalmeetniveau,omdatnietwordtvoldaanaandeeisenvaneenvastemeeteenheid.
Devariabeleheterogeengrondgebruikisgeoperationaliseerddoor
middelvaneenvermenigvuldigingvanelementenuittweegetallenreeksen,dieelkvoldoenaandeeisenvaneenratioschaal,alhoeweleen
niet-arbitrairnulpunthierbijmoeilijkisvoortestellen.Devraag
isechterinhoeverreconclusiesmogenwordengetrokkenuitdeverhoudingentussendeintervallen? Inhoeverreishetterechthetgrondgebruikinvierkantx (scorebijvoorbeeld 16)tebeschouwenalstwee
keerzoheterogeenalsinvierkanty (score8).Mijnsinziensishet
juisterslechtstesprekenintermenvanminderenmeerheterogeen
grondgebruik,ofwelhetaangevenvaneenrangorde.Dientengevolgewordt
ookvoorhetheterogenegrondgebruikhetordinalemeetniveauaangehouden.
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Bijlage6.4

HETBEREKENINGSPRINCIPEVANSOMERSD
Evenalsbijdeoverige associatiematenopordinaal niveau staat
bijdeinterpretatievanSOMERSDdevraagcentraalofbij toenamevan
deenevariabeledeanderevariabeleookgroterofjuistkleinerwordt.
Inhetgevalvandetoetsingvandehypothesebetreffende stedelijke
nabijheid enheterogeen grondgebruik isdevraagofbijtoenemende
waardenvoordestedelijke nabijheiddeheterogeniteitooktoeneemt.
Dezevraagkanglobaalwordenbeantwoord doordekolompercentagesin
tabel 6.3.teanalyseren (zieook6.3.).AssociatiematenalsSOMERSD
drukkenhetverbanduitineencijfer.
Hetberekeningsprincipe isalsvolgt.Opsystematische wijze worden
steeds tweeobjecten (vierkanten)uitdetabel (hier tabel 6.3.)met
elkaarvergelekenenwordtvanditpaarvastgesteld ofhetconcordant
is (P),discordant (Q)ofeenknoop (T).Debetekenishiervankanhet
bestworden toegelichtaandehandvanonderstaande tabel6.3f

TABEL6,3.:Enkelevoorbeeldenvanconcordante,discordanteengeknoopte paren(vanvierkanten)uitTABEL 6.3.(intekst)
vierkant1
heterogeen
stedelijke
grondgebruik
nabijheid

vierkant2
stedelyke
heterogeen
grondgebruik
nabijheid

[13^laag
laag
9)laag
gemiddeld
^28)gemiddeld gemiddeld
7)laag
hoog
'15)laag
gemiddeld
gemiddeld
k10)hoog

8)gemidd.
'll8)hoog
.38)gemidd.
^15)laag
2)hoog

l)hoog

hoog
hoog
laag
laag
gemiddeld
hoog

hetpaaris:

concordant (T)
concordant(?)
discordant (Q)
discordant (Q)
knoop (l!)

knoop (T)

noot:degetallen tussenhaakjes corresponderenmetdecelfrequenties
inTABEL6.3.Determen laag,gemiddeldenhoogzijngeneralisatiesvandeklasseindelingindietabel

Voor allemogelijkepaarcombinatiesuitdetabelwordtdehoedanigheidvastgesteld (P,QofT). Hierdoor kunnendeverhoudingen worden
berekend tussenconcordante,discordanteengeknoopteparen.Alleassociatiematenopordinaalniveau,zoookSOMERSD,gevenopeigenwijze
dezeverhoudingen tussenP,QenTweer. (Naar syllabusM-stroomten
behoevevandocteraalstudie SGS,Geografisch'Instituut vakgroepSGS,
RU Utrecht.)
169

Bijlage7.1

ESS-WAARDENBIJDELAATSTE25CLUSTERSITUATIES

aantalclusters

faseinclusterprooes

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647

8

7
6
5
4
3
2
1

bron:eigenonderzoek
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ESS-tfl

9,1
9,4
9,7
11,2
11,8
13,0
13,6
16,1
17,9
18,1
19,8
21,3
30,4
44,8
45,5
50,6
54,5
68,3
71,7
80,3
80,6
83,4
88,5
91,1
141,1

Bijlage7.2

T-WAARDENVAN 13GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN IN9CLUSTERS

grondgebruikscategorie duster
1
2
recreatie
-.1
sportterreinen
-.1
volkstuinen
-.1
begraafplaatsen
-.1
stort~/wrakkenopsl.plts.-.1
-.1
wonen
-.1
dienstverlening
bedrijvigheid
-.2
voorradigbouwterrein
-.2
infrastructuur
-.2
agrarischgrondgebruik
.5
lande
lykgrondgebruik
-.2
overiggrondgebruik
-.1

-.2
.1
-.0
-.1

-.2
-.2
-.2
-.1
-.1

.3

.4

7.7

.3
.3
.5
-1.1
.2
-.1

-.3
.2
.2
-1.9
-.4
17.1

-.0
-.1
-.2
-.1
-.1
-.1

.1
-.0
-.2
-.1
-.1

-.2

.9

.9

8.1
-.1
-.1
-.1

1.4
-.1

3
.3

-.2
-.2
-.2
-.1
-.1
-.1
-.2

-.3

2.4
-.1
2.2
-1.5

1.9

.0
-1.0

-.1
-.0
-.8

-.3

-.3

-.4

3.4

-.0

-.0

-.1

-.1

-.2
-.2
-1.3

3.5
4.1
.1
-.1
-.1
-.1
.2
.1
-.2
.1
-1.5
-.0
-.1

noot:DeT-waardenzijnafgerondopééndecimaal.Waardenals-.0en.0
duidenopeenbijbenaderingevneredigevertegenwoordigingvande
variabeleinhetcluster.
bron:eigenonderzoek

171

-.2
-.2
-.2
.1
13.2

-.3
-.2

-.3
-.3

-.6
.1

-.4
-.1

Bijlage7.3

GEMIDDELDENENSTANDAARDDEVIATIESVANHETVOORKOMENVAN13GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËNIN9CLUSTERS(IN1/10HA)

grondgebruikscategorie• cluster
nr (x
s)
1
2
1 (5.0
2 (4.9
5 (1.5
4 (.6
5 (.4
6(10.2
7 (5.5
8 (8.8
9 (7.9
10(22.9
11(168.2
12(17.4
15 (.7

13.6)
20.2)

7.9)
5.2)
5.2)
29.8)
15.2)
33.0)
28.4)
35.1)
85.5)
44.4)
10.5)

1.4
2.1
1.0
.1
.1
6.8
.3
1.1
1.0
14.9
215.1
8.1
.1

.9
6.8
1.5
40.8
—

gemiddelde^'
3

4

mm

2.9
1.5
.2
.3

—

—

5

6

3.7
4.6 25.0
.5 64.9
—
.2
-

-

20.5 22.0 6.7 35.9 7.1
.9
2.7 24.9 8.0
88.8 6.9 19.9
20.4
15.5 12.5 3.8 60.6 6.3
39.3 29.5 99.7 25.6 22.9
77.6 5.5 38.1 84.5 98.0
—
—
26.0
4.8 4.6
— 180.5
.2
.2
—

7
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9

.1 50.4
.5 86.9
2.2
.2
1.0
- 69.0
7.7 7.5
.5 6.1
14.0
2.0
1.5
14.6 26.6 5.5
56.8 57.4176.7
168.2 16.8
—

1)nummersvangrondgebruikscasgorieënverwijzennaarbetreffendecategorieën
inBIJLAGE5.2.
2)gemiddeldevanbetreffendgrondgebruikpervierkantineencluster
x«gemiddeldevanbetreffendgrondgebruikpervierkantinhastonderzoeksgebied
sssstandaarddeviatievanx
bron:eigenonderzoek

8

_

_

Bijlage7.4

F-RATIO'SVAN 13GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN IN9CLUSTERS

grondgebruikscategorie

F-ratio

cluster

recreatie
sportterreinen
volkstuinen
begraafplaatsen
stort-/wrakkenops1,pits, ,
wonen
dienstverlening
bedrijvigheid
voorradigbouwterrein
infrastructuur
agrarischgrondgebruik
landelijkgrondgebruik
overiggrondgebruik

1

2

.2
.2

.o« o;2>
.5

3
0
0
0
0

.2
.0 18.5
0
.1
1.6
.4
.5
.0
.0
0
.0 1.1
0
.0
.2
.5
.6
.0
.3
.8
.0
.3
.2 2.4
0
0 18.8
.0

.3

4

5

6

.5;
.1
.0
.2
0
.2

.5
.5

,0
2.1
2.9
0
0

.4
5.4
.1

3.3
.3
.1
.0

.1
.0
0

4.7
6.3
.3
5.1
.5
.8
.1
.0

.3
.9
1.5
.3
.3

.7
0
0

Î

8

9

0 14.5
0
.0 9.3
0
0
0
.6
0
.1
.1
0
0 31.3
.6
0
.5
.0
.6
0
0
.6
0
.0
.0
0
0
.5
.5
.2
.1
.1
0
1.1
.5
0
0
0

1)bybenadering0
2)betreffendgrondgebruikafwezigincluster;daardoorbelangrijke*reden
clustervorminginbetreffendcluster.
bron:eigenonderzoek

173

