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Samenvatting
Als onderdeel van de afstudeerperiode van de studie Tuin- en Landschapsinrichting, moet er na de masterplanfase een ontwerp ondersteunend onderzoek
gestart worden waarin de studenten zich kunnen verdiepen in een onderwerp
dat een toegevoegde waarde kan bieden bij de toekomstige uitwerkingsfase.
In dit rapport is ervoor gekozen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden
om binnen een lineaire verbindingszone parkkwaliteiten te creëren. Om tot
deze mogelijkheden te komen proberen we door het analyseren van zowel binnenlandse als buitenlandse projecten van hetzelfde karakter ontwerpprincipes
te achterhalen die van toepassing kunnen zijn in ons eigen projectgebied; het
stadseiland van Utrecht bekend onder de naam ‘Kanaleneiland’.
Aan de hand van de onderzoeksvraag:
“HOE KAN EEN LINEAIRE RECREATIEVE VERBINDING IN EEN STEDELIJKE
CONTEXT PARKKWALITEITEN KRIJGEN?”,
hebben wij grip gekregen op de ontwerpprincipes en -middelen die er zijn om
een aantrekkelijk park te creëren, maar die ook daadwerkelijk in een langgerekte maar smalle zone toegepast kunnen worden. Want door de gebrekkige ruimte kunnen sommige principes wellicht niet tot stand gebracht worden en wordt
er meer afhankelijk van andere ontwerpmethodes. Met behulp van deelvragen
is het onderzoek ingekaderd tot hetgeen waarvan we verwachten dat de meest
belangrijke aspecten voor het creëren van goed functionerende parkverbindingen zijn.

Een aantal conclusies die we hebben kunnen trekken bij het definiëren van
lineaire parken:
- Het park is vaak een transformatiegebied waar vroeger een andere functie aan
gekoppeld zat welke in de loop der tijd is vervallen.
- Het park komt vaker met barrières in aanraking dan een gewoon park, dit om
dat een gewoon park vaak een invulling is van een leeg vlak waar routes om
heen lopen.
Een lineair park is vaak een opsplitsend element tussen bijvoorbeeld twee
wijken, maar waar de onderlinge verbindingen behouden blijven en dus het
park doorkruisen. Bij een lineair park is het van belang dat er in ieder geval één
structuurdrager aanwezig is om het park met zichzelf te verbinden. Doordat
een lineair park vaak meerdere kilometers lang is, is de kans groter dat het park
onder zijn eigen lengte bezwijkt dan bij een traditioneel park omdat deze zich
beperkt tot een gebied
Een aantal principes die uit het onderzoeken van lineaire parken naar voren is
gekomen:
-Een park hoeft geen eigen randen te hebben om een eigen wereld te creëren.
Hier kunnen ook externe randen functioneel zijn.
- De bebouwing om het park is niet zozeer storend, het is voornamelijk het ver
keer dat voor visuele hinder en geluidsoverlast zorgt.

Door meerdere parken te analyseren op structuurniveau en inrichtingsniveau,
met als voornaamste thema’s routing, barrières en randen maar ook door persoonlijke meningen, zijn er een aantal conclusies uit voortgekomen waar we de
ontwerpprincipes uit hebben kunnen halen.
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Voorwoord
Dit rapport is tot stand gekomen als onderdeel van de afstudeerfase van de
opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein te
Velp. Deze afstudeerperiode van een half jaar beslaat 3 fases: de masterplanfase,
de onderzoeksfase en de uitwerkingsfase. Voor de onderzoeksfase moeten de
studenten een onderzoek doen naar een vakgerelateerd onderwerp wat moet
resulteren in conclusies die gebruikt zouden kunnen worden voor de toekomstige
uitwerkingsfase.
Voor het ontwerp ondersteunend onderzoek hebben wij, Bart Feenstra, Simon
Marsman en Edwin van der Burg, ervoor gekozen om ons te richten op de mogelijk toepasbare ontwerpprincipes die in een lineaire verbindingszone binnen een
stedelijke context gebruikt kunnen worden om parkkwaliteiten te creëren. De resultaten van dit onderzoek kunnen door ons gebruikt worden bij het afstudeerproject “Kanaleneiland Utrecht”, waarin de opgave zich concentreert op een
lineair recreatieve verbinding door het stadseiland. Welke principes kom je veel
tegen bij lineaire stroken die anders zijn dan bij een gewoon park en met welke
middelen komen deze principes tot uiting?
Voor dit onderzoek willen we Rob Aben en Ard Middeldorp bedanken voor hun
begeleiding, en tevens Adrian Noortman voor zijn inleidingen en Ben ter Mull
voor zijn input tijdens deze periode.
Velp, vrijdag 26 april 2013
Bart Feenstra		
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Inleiding
Aanleiding onderzoek Vanuit de ontwerpopgave ‘Kanaleneiland Utrecht’ is er
interesse opgewekt voor het ontstaan van lineaire parken en hun recreatieve
invullingen. Gemeente Utrecht die als opdrachtgever fungeert, heeft aangegeven interesse te hebben in een lineaire verbindingszone die rond het stadseiland gecreëerd kan worden. Doordat dit eiland echter volgebouwd is met
huizen, kantoren, industrie e.d. is ruimte niet overal in overvloed aanwezig
en moet daar dus met een praktische blik mee worden omgegaan om tot
een goed functionerende verbindingszone te komen waarin de bezoeker zich
even in een andere wereld kan wanen. Hierop ingaand hebben wij onderzoek
gedaan naar wat de inpassingsmogelijkheden zijn van een park in een smalle
zone, en zo uitkomend op lineaire parken.
Doelstelling Doordat er bij lineaire parken andere omgevingsfactoren spelen
dan bij traditionele parken waren wij geïnteresseerd in hoe er op een goede
manier een groenzone gemaakt kan worden zonder dat dit als een plantsoen,
of nog erger; bermvulling werd ervaren. Met de opgedane kennis willen wij
een goed doordacht en passend ontwerp maken dat aansluiting vindt op de
omgeving en een verbindende factor kan spelen tussen de wijken aan beide
zijdes van het park. Behalve dat het ons inzicht geeft in de benaderingswijze
en totstandkoming van lineaire zones, kunnen wij deze kennis ook gebruiken
bij traditionele parken en overgangszones.
Leeswijzer In dit rapport wordt er begonnen met de bovengenoemde aanleiding en doelstelling van het onderzoek. Daarna worden de onderzoeksvragen
gesteld die de start aangeven van dit hele traject. Er wordt meteen een hypothese beschreven die wij uit het onderzoek verwachten te halen. Hoe deze
vragen worden beantwoord, wordt beschreven in de onderzoeksopzet met
hierin nogmaals de vragen, de onderzoeksmethodiek, en het stroomschema. Vervolgens wordt er bij de definiëring antwoord gegeven op de afbakeningsvragen die voor de lezer de door ons gehandhaafde definities meldt.
Daarnaast staan de selectie eisen waaraan we de referentieparken onderwerpen om tot een handbare groep te komen. Verderop in het rapport worden
de uitgekozen parken geanalyseerd op meerdere thema’s en komen enkele
conclusies aan bod. Ten slotte eindigen we het rapport met een antwoord op
de hoofdvraag en de deelvragen welke uiteindelijk hulp kunnen bieden bij het
verdere afstuderen in de volgende fase.
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Onderzoeksvragen
De vraagstelling die ontstaan is tijdens het maken
van het masterplan heeft geleid tot de volgende
hoofdvraag:
Hoe kan een lineaire, recreatieve verbinding in een stedelijke
context parkkwaliteiten krijgen?
Deelvragen:
-

Hoe kan je de overbrugging van barrières
recreatief aantrekkelijker maken?

-

Wat is de minimale profielmaat voor een goed
functionerende recreatieve verbinding?

-

Hoe kunnen randen bijdragen aan
het parkgevoel?

-

In hoeverre draagt de routing bij aan de
samenhang van een park?

Hypothese
Bij de opstelling van dit onderzoek hebben we als uitgangspunt de volgende
hypothese aangehouden:
“Een variatie van meerdere ruimtelijke en recreatieve functies
binnen een wisselende onderlinge afstand met verschillen�
de profielbreedtes en aansluitingen naar buiten, binnen een
samenhangend geheel met een goede omgang van barrières,
zorgt voor de meest aantrekkelijke lineaire verbindingszones”
Om deze hypothese te kunnen ondersteunen moet er gezocht worden naar
ontwerpprincipes die binnen een lineaire verbinding kunnen werken.

Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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Onderzoeksopzet
Doel
Het doel van dit rapport is om inzicht te vergaren over ontwerpmethodes die
van toepassing kunnen zijn bij de inrichting van lineaire groenzones. Tijdens de
presentaties van de masterplannen werd ons geadviseerd meer te kijken naar
recreatieve verbindingen in plaats van totale parkterreinen. Dit doordat de eerste
ideeën van de gemeente Utrecht bestonden uit een recreatieve route rondom het
stadseiland. Hieruit volgde dat een opknapping van het Merwedekanaal een interessante opgave zou kunnen vormen. Door de geringe ruimte rondom dit kanaal
is het van belang goede principes op papier te hebben die er een goed
functionerende recreatieve route van kunnen maken.
Onderzoeksvragen
Na onderling overleg en het combineren van gedeelde interesses kwam een de
volgende hoofdvraag tot stand:
“HOE KAN EEN LINEAIRE RECREATIEVE VERBINDING IN EEN STEDELIJKE
CONTEXT PARKKWALITEITEN KRIJGEN?”.
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er daarnaast ook nog een
aantal afbakeningsvragen en deelvragen opgesteld die ons kunnen helpen bij het
inkaderen van ons onderzoek:
Afbakeningsvragen:
-

Wat is een park?
Wat is een lineair park?
Wat is een recreatieve verbinding?
Wat zijn parkkwaliteiten?

Deelvragen
10

Hoe kan je de overbrugging van barrières
recreatief aantrekkelijker maken?
Wat is de minimale profielmaat voor een goed
functionerende recreatieve verbinding?
Hoe kunnen randen bijdragen aan
het parkgevoel?
In hoeverre draagt de routing bij aan de
samenhang van een park?
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Aan de hand van de analyses die gedaan worden op diverse parken worden
conclusies getrokken die deze vragen zullen beantwoorden.
Onderzoeksmethodiek
De parken zijn op verschillende manieren geanalyseerd die nu hieronder worden
uitgelegd:
Definiëring onderzoeksonderwerpen
Doordat wij duidelijk een verschil maken tussen lineaire parken en ‘gewone’
parken is het nodig om een duidelijke definitie te maken van wat wij zelf onder
deze begrippen zien. Wat de definitie van park kan namelijk per persoon variëren
en dus is van belang dat wij hier een gedeelde mening over hebben om in het
verdere onderzoek niet in conflict te raken en misverstanden te voorkomen.
Afbakening onderzoeksprojecten.
Door eerst te definiëren wat we zien onder parken, lineaire parken en recreatieve verbindingen, kunnen we ons vervolgens richten op het zoeken van interessante projecten waar we op kunnen analyseren. Door eerst een aantal referentiebeelden van lineaire parken in zowel binnen als buitenland op te zoeken kunnen
wij eventueel nog de definitie aanpassen, maar ook nakijken op overeenkomsten
met onze eigen situatie vanuit de masterplanfase. Wanneer deze parken soortgelijke overeenkomsten hebben, wordt er gekeken of het de moeite waard is om
terreinbezichtiging te plannen. Doordat er echter niet veel referentieprojecten
in Nederland gevonden konden worden werd onze keuze al snel beperkt tot een
drietal parken. In het buitenland hebben wij ons beperkt tot 5 parken.
Structuurniveau en inrichtingsniveau
Door een park te analyseren op meerdere schaalniveaus kunnen dingen ontdekt
worden die met 1 schaalniveau onopgemerkt kunnen blijven. Door te kijken naar
meerdere thema’s op structuurniveau kunnen we een beeld vergaren van hoe het
park in elkaar zit op het gebied van randen, barrières, routing en beleving. Naar
onze mening zitten hier namelijk de belangrijkste aspecten voor een lineair park
om goed te functioneren. Dit baseren wij op constateringen bij de inventarisatie
dat in lineaire parken minder brede profielen voorkomen wat het wegwerken van
de context bemoeilijkt, er meer barrières in voorkomen doordat de lengte van het
park vaak een stadsdeel opsplitst, er veel langere routes een rol spelen en deze
dus attractief genoeg moeten zijn om bezoekers te trekken, en de beleving de

belangrijkste rol speelt van het park.
Op inrichtingsniveau wordt er gekeken naar hoe het park op ooghoogte nu eigenlijk functioneert en worden er doorsnedes gemaakt om dit inzichtelijk te maken.
Hier kan ook gezien worden hoe het zit met ruimtelijke ingrepen en materiaalgebruik. De combinatie van beide schaalniveaus zorgt uiteindelijk voor een onderbouwde belevingskaart.

Stroomschema
Concl�sies �an�it masterplan�ase
Opstellen onderzoeks�raag en deel�ragen

Routing analyse
Door op inrichtingsniveau te kijken naar hoe een park functioneert kom je al snel
harde feiten tegen die je op structuurniveau alleen kan suggereren, simpelweg
omdat je het op het eerste niveau met je eigen ogen kan ervaren. Door de foto’s
van het park te abstraheren met de beeldenanalyse kan het voorkomen dat er
principes uit naar voren komen die normaal gesproken over het hoofd worden
gezien.
Literatuurstudie
Voor dit onderzoek hebben we ons redelijk beperkt in het lezen van vakboeken
om tijdens de analyse meer ontwerpmethoden zelf te ontdekken in plaats van
te inventariseren aan de hand van een lijstje. Wij hebben o.a. gekeken naar een
uitgave van het tijdschrift YOLA waarin diverse manieren naar voren kwamen
over het analyseren van parkonderdelen maar ook hoe deze afgebeeld kunnen
worden.
Conclusie matrix en beantwoording onderzoeksvragen
Na de analyse van de parken wordt er een matrix opgesteld waarin diverse ontwerpprincipes en de methoden worden uitgebeeld en tekstueel toegelicht om zo
antwoord kunnen bieden op de deelvragen. Concluderend uit de deelvragen kan
er dan antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van dit onderzoek.

De�ini�ring onderzoeksonder�erpen

Zoeken re�erentiege�ieden en
a��akening onderzoekspro�ecten
Binnenlandse
pro�ecten

Terrein�ezoek

��itenlandse
pro�ecten

In�entarisatie en anal�se
str�ct��rni�ea� op thema’s

Anal�se
inrichtingsni�ea�

Onttrekken concl�sies en principes

�er�erking in opties en middelen
Beant�oording onderzoeks�ragen
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Definiëring
Om een duidelijk onderzoek op te zetten is het van belang dat alle persoonlijke
definities samengevoegd worden tot 1 definitie die in dit onderzoek gebruikt kan
worden. Voor ons waren vier definities van belang: Wat is een park, wat is een
lineair park, wat is een recreatieve verbinding en wat zijn parkkwaliteiten?
Wat is een park?
Een park is een gebied waar bezoekers kunnen recreëren in een groene omgeving
waar een natuurillusie opgewekt kan worden en er een loskoppeling van de stedelijke context of het creëren van een ‘eigen wereld’ kan plaatsvinden.
Wat is een lineair park?
Een lineair park is een gebied waarvan de lengte veel groter is dan de breedte en
vaak een geschiedenis heeft als transformatiegebied; de oorspronkelijke functie
van het terrein is vervallen en heeft geen soortgelijke invulling voor de toekomst
waardoor een andere functie aan het gebied wordt toebedeeld; in dit geval een
parkzone.

PARK KWALITEIT PRINCIPES
Verblijfsplek

Ruimtelijke beleving

Contrast met de stad(cultuur-natuur)

Wat is een recreatieve verbinding?
Als recreatieve verbinding wordt een route gezien die van A naar B loopt met
daaraan recreatieve voorzieningen gekoppeld. Hierbij kan gedacht worden aan
cultuurhistorische elementen, speelvoorzieningen, zichtlijnen, rustplekken etc.
Wat zijn parkkwaliteiten?
Parkkwaliteiten zijn beleefbare fysieke en sferische (zichtbare en onzichtbare)
aspecten binnen een park die ervoor zorgen dat je het gebied op een bepaalde
manier ervaart. De parkkwaliteiten spelen dus een grote rol in de gevoelswaarde
die de bezoeker heeft bij een bezoek aan het park. Deze kwaliteiten kunnen tot
stand komen door gebruik te maken van ontwerpprincipes en –middelen.
De belangrijkste parkkwaliteiten die wij in ons onderzoek tegen kwamen zijn;
het loskomen van de stedelijke drukte en met name van het verkeer, het kunnen
creëren van een eigen wereld waarin je even aan de dagelijkse sleur kan ontsnappen, het tot stand brengen van een natuurillusie wat in contrast staat met de
stad, een variatie aan verschillende ruimtebelevingen door het afwisselen van
bijv. dicht en open wat spanning en ontspanning opwekt, en tot slot het inpassen
van recreatieve voorzieningen en verblijfplekken om de bezoeker op een bepaalde plaats te houden en te binden.
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Bezoeker loskoppelen
van stedelijke drukte

Park

1.0 Eisen parkselectie
Toelichting matrix parkselectie
Transformatiegebied
Het terrein heeft zijn oorspronkelijke functie verloren en krijgt geen soortgelijke invulling meer in de toekomst. Als vervanging krijgt het terrein een totaal
andere functie zoals een parkterrein. Waarom als vereiste voor ons onderzoek?
Doordat het terrein waarvoor in de masterplanfase een ontwerp is gemaakt ook
bestemd is als transformatiegebied.
Lineair park
Een lineair park is een gebied waarvan de lengte veel groter is dan de breedte
en vaak een geschiedenis heeft als transformatiegebied. Het park ligt binnen
een (hoog)stedelijke context en zorgt vaak voor een opdeling van de omgeving.
Waarom als vereiste voor ons onderzoek?
Als kritiek op het masterplan kregen we te horen dat we ons meer op routes
zouden moeten concentreren waardoor de ruimtes rondom het Merwedekanaal
een interessante locatie werden. Doordat de route opgesloten ligt tussen meerdere gebouwen word de route in breedte beperkt maar in lengte doorloopt.
Recreatieve verbinding
Als recreatieve verbinding wordt een route gezien die van A naar B loopt met
daaraan recreatieve voorzieningen gekoppeld. Hierbij kan gedacht worden aan
cultuurhistorische elementen, speelvoorzieningen, zichtlijnen, rustplekken etc.

Gerealiseerd
Het lineaire park is fysiek al aanwezig en kan bezocht worden.
Waarom als vereiste voor ons onderzoek?
Als referentiestudie is het handig om een dergelijk park ook zelf een keer te
bezoeken, sferen en kwaliteiten kan je niet vanaf een tekening analyseren. En
zelfs als dat wel gedaan is kan dat nog afwijken van de realiteit.
Hoogstedelijk
Hoogstedelijk is een begrip dat wordt gegeven aan een gebied dat intensief
gebruikt wordt door een groot aantal mensen om te wonen, winkelen, relaxen,
werken e.d.
Waarom als vereiste voor ons onderzoek?
De masterplanopdracht is gesitueerd in een gebied dat in de toekomst een
hoogstedelijke invulling gaat krijgen waardoor het handig om hier nu al op in te
spelen. Dit zorgt ervoor dat het toekomstige park nog de tijd krijgt om te ‘rijpen’.
Zie pagina 14 voor matrix parkselectie

Waarom als vereiste voor ons onderzoek?
Vanuit de gemeente Utrecht is er de wens om een recreatieve verbinding te
creëren die langs heel Kanaleneiland zal lopen als een verbindend element
tussen de verschillende wijken. Door hier nu op te onderzoeken kunnen we de
resultaten gebruiken tijdens de uitwerkingsfase.
Structuurdrager
Een structuurdrager is een element dat een sterke invloed heeft op de omgeving
Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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1.1 Matrix parkselectie
PARKEN
Cheonggyecheon park, Seoul, Zuid Korea
Zocherpark, Utrecht, Nederland
Madrid Rio, Madrid, Spanje
Greenway, Boston, USA
High line park, New York, USA
Luisenstadtischer Kanal, Berlijn, Duitsland
Jardin del Turia, Valencia, Spanje
Promenade Plantée, Parijs, Frankrijk
Kanaalzone, Apeldoorn, Nederland
koningin Beatrix Park, Almere, Nederland
A2 de groene loper, Maastricht, Nederland
Emerald Necklace, Boston, USA
Superkillen, Kopenhagen, Denemarken
Park d’Eole, Parijs, Frankrijk
Maxima Park, Utrecht Leidsche Rijn, Nederland
Wijkeroog Park, Beverwijk, Nederland
Stadshoudersplantsoen, Den Haag, Nederland
Stationspark Tienen, Brabant, Nederland
Schinkeleilanden, Amsterdam, Nederland
Laagland Park, België
14
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Transformatie Lineair
park
gebied

recreatieve
verbinding

Structuur
drager

Gerealiseerd

Hoog stedelijk

1.2 Parkselectie
Gekozen onderzoeksparken
Cheonggyecheon is gekozen omdat hij voldoet aan alle eisen van onze keuze
matrix. De zeer smalle verdiepte parkstrook binnen een drukke hoogstedelijke
context en de oorspronkelijke situatie met de omvorming naar de huidige maakt
het een interessant park om te onderzoeken.
Zocherpark Utrecht is gekozen omdat hij voldoet aan alle eisen van onze keuze
matrix. Het rijks-monumentale park is tevens bereikbaar voor een terreinbezoek. De afwisseling van smal en breed, en de ouderdom maken het park
interessant om te analyseren.
Madrid Rio is niet gekozen omdat hiervoor uiteindelijk te weinig tijd was t.o.v.
zijn omvang om nog goed te kunnen analyseren
Greenway Boston is gekozen omdat hij voldoet aan alle eisen van onze keuze
matrix. Bij dit park was vooral de samenhangende factor interessant, en ook de
omgang met de context.
Highline is gekozen omdat hier het vrij unieke concept van een verhoogd park is
gerealiseerd. Hierbij speelde omgang met de context een belangrijke rol omdat
hier vrijwel niet gebruik gemaakt word van randen.
Luisenstädtischer kanal is gekozen doordat er veel verschillende stijlen, barrières
en randen in verwerkt zitten waardoor er op meerdere thema’s geanalyseerd
kan worden.
Jardin del Turia is een interessant park doordat deze geen hinder ondervindt van
barrières doordat deze overal goed passeerbare bruggen zijn. Het brede profiel
(200-300m) en de lengte (ca. 9km) maken het interessant om te kijken naar de
samenhang die het park over de gehele lengte samen moet houden.

Promenade Plantée is niet gekozen omdat dit park hetzelfde doet als de Highline.
Kanaalzone in Apeldoorn is gekozen omdat dit project momenteel wordt uit
gevoerd/ in uitvoering is. Hierdoor kunnen we goed de verschillen en overgang
zien tussen de oude en nieuwe situatie.
Koningin Beatrixpark Almere is bezocht om te kijken hoe een moderner park is
vormgegeven binnen een enigszins lineair verband. Hoewel het park niet aan
alle eisen voldoet was het wel bereikbaar voor een terreinbezichtiging
Aanname verkeer als hinder

Tijdens het onderzoek was opvallend dat de barrières die tijdens bezichtigingen werden tegengekomen, voornamelijk uit autowegen bestonden
of onderdeel waren hiervan. Door het opsplitsende karakter van een
lineair park is het niet heel raar dat er wegen het park doorkruisen, maar
de hinder / overlast werd vooral bezorgd bij de autowegen. Dit verklaren
wij doordat auto’s behalve lawaai- en stankoverlast ook zorgen voor een
(al dan niet onbewust) gevoel van gevaar wat contra ontspannend werkt
(wat juist de bedoeling is van een park).
Ook de continue beweging leidt de aandacht af van wat het park zelf te
bieden heeft. Deze mechanische vervoersmiddelen worden niet geassocieerd met natuur en wil je dus ook niet in het park tegenkomen.
Nu kan men denken dat bebouwing ook niet natuurlijk is, maar deze gebouwen bewegen niet, zorgen niet voor lawaai en stankoverlast (afhankelijk van de functie) en kunnen juist qua architectuur goed aansluiten op en
versterken van het park.

Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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1.3 Toelichting symbolen
Park structuren

Typologie parken
Transformatie infrastructuur
door middel van tunnels

Nutsvoorzieningen gebied
onbebouwbaar
Oude spoorlijn relicten transformatie bestaande relicten

Infrastructurele buﬀerzone
snelweg oksel/schouder

Kleurindicatie beleving
Symbolen beleving

- minder groen (accentueren)
- verzachten stedelijke drukte
- eigen sfeer binnen park
- ruimtelijke beleving

Een langgerekt park bestaande
uit 1 onderdeel

STEDELIJKE

Een langgerekt park bestaande
uit meerdere onderdelen direct
aan het hoofddeel gebonden

Transformatiegebied stedenbouwkundige vernieuwing

Een langgerekte groene
strook onderbroken door
stedenbouw
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- veel groen (contrasterend)
- afscherming stedelijke drukte
- eigen sfeer binnen park
- ruimtelijke beleving

VERBLIJFSPLEK

Een langgerekte groene
strook zonder koppeling van
de losse onderdelen

Waterfront, langs rivieren,
havens en kustgebieden

PARK

Koppeling van diverse
parken door onderlinge
verbindingen

Stedenbouwkundig geplande
lineaire structuren

Langs kanalen, grachten en
sloten. Oude kades, oevers
en talud hellingen

16

2.0

- weinig groen (begeleidend)
- veel stedelijke drukte (ruis)
- geen unieke sfeer binnen park
- ruimtelijke beleving

Een langgerekte groene
strook die in zijn totaliteit
losstaat van zijn context.
Een verbinding in stedelijke
context anders dan een park
of groenzone

16
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2.0
Symbolen
barrières
Symbolen barrières

Symbolen
route
Symbolen routing

Symbolen
randen
Symbolen randen

BREUK

CONTINUITEIT

HARD

- veel verkeer uit beide richtingen doorkruist park.
- doorgang park onderbroken.
- park is visueel afgeschermd van overzijde wegen.

- samenhangende route
- doorlopend traject
- recreatieve verbinding

- grijze massa als rand
- visuele harde afscheiding
- context overheerst

SNEE

ELEMENT

TRANSPARANT

- kruising van verkeer in beide richtingen.
- doorgang park belemmerd.
- visuele parkverbinding word sterk belemmerd.

- bijzondere plek, plein, punt
- toevoeging aan park
- voorzieningen

- doorzichtige rand
- context blijft zichtbaar
- park niet afgescheiden

STAPSTEEN

EINDE

VERZACHT

- veel verkeer uit beide richtingen doorkruist park.
- doorgang park belemmerd maar nog steeds
mogelijk middels stapsteen.
- visuele verbinding blijft mogelijk middels stapsteen.

- stop van route
- visueel geen verbinding
- eindpunt van traject

BRUG

BREUK

AFSCHERMEN

- verkeer in beide richtingen rijdt over het park.
- doorgang park blijft optimaal.
- visueel blijft park verbonden.

- breuk in traject
- doorgang route belemmerd
- visuele verbinding mogelijk

- hoge dichte groene rand
- context niet meer zichtbaar
- sterk park gevoel

DREMPEL

SLUIS

- verkeer vanuit een richting rijdt door park.
- doorgang park verminderd.
- visuele verbinding verminderd.

- overbrugging van barriere
- overgangszone in route
- route loopt visueel door

- lage groen rand
- context blijft in hoogte zichtbaar
- verkeer word afgeschermd.

KNOOPPUNT
- alleen langzaam verkeer doorkruist het park.
- doorgang park is gelijk aan doorkruisende route.
- visuele verbinding blijft behouden.

16
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Foto:
Bron:

High Line, New York
Diane Cook and Len Jenshel, National Geographic
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2.0 Onderzoeksparken:
1. High Line, Ne� York, USA
2. Rose Fitzgerald Kenned� Green�a�, Boston, USA
3. L�isenst�dtischer Kanal, Berli�n, D�itsland
4. Cheongg�echeon park, Seo�l, Z�id-Korea
5. Jardin del T�ria, Valencia, Span�e
6. Koningin Beatrixpark, Almere, Nederland
7. Kanaalzone Apeldoorn, Apeldoorn, Nederland
8. Zocherpark, Utrecht, Nederland

Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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2.1 H��� L���, N�� Y���
Ligging:
Manhattan, New York, Amerika
Oorsprong:
Uit gebruik genomen spoorweglijn
Realisatie:
2006
Lengte:
2.2 Kilometer
Breedte:
10 meter
Stijl:
Modern
Ontworpen door:
James Corner Field Operations in samenwerking met Diller Scofido & Piet Oudolf

Beleving tussen wolkenkrabbers

Beleving van de stad

Beleving door wolkenkrabbers
Ligging
20 Onderzoeks rapport Lineaire Parken

Plankaart High Line

Historie
De High Line is oorspronkelijk in 1930 aangelegd als een spoorwegviaduct dat
9 meter boven de begane grond, bestaande wegen en over 22 woonblokken
zweeft. Dankzij het viaduct konden goederentreinen hun waren rechtstreeks tot
in de magazijnen brengen.
High Line werd in 1980 uit gebruik genomen en begon in verval te raken. Al snel
werd het viaduct overwoekerd door spontaan opkomende vegetatie. In 1990
werd besloten om de High Line af te breken, totdat een groep buurtbewo- ners
voorstelde om het viaduct te transformeren tot park, gelijkwaardig aan de
Promenade Plantée in Parijs. De omvorming van de spoorlijn tot park is in 2006
gestart en in 2009 is het eerste deel van de High Line geopend voor publiek
Het High Line Park
De High Line is nu een verhoogd groen park/ boulevard die doormiddel van
liften en trappen goed te bereiken is. Een wandeling over de High Line biedt de
bezoeker rust en een mooi zicht op de stad zonder hinder te ondervinden van de
overheersende verkeersdrukte van New York. In het park wordt geregeld gerefereerdnaar het verleden van de High Line door stukken spoorweg die nog te
zien zijn. De routing loopt ook door gebouwen waar treinen vroeger hun lading
losten. Langs het centrale wandelpad liggen borders met verschillend planten,
vaak wilde grassen die hier groeide nadat de spoorweg buiten gebruik
raakte.

Verbindingsstructuur:

Aaneengesloten park bestaande uit een onderdeel

Typering:

Transformatie oud spoorlijn relict

Profiel en zichtveld

Kenmerkende eigenschappen
- Parkzone bovenop oud spoorviaduct,
- Loskoppeling van autoverkeer
- Veel zichtrelaties met de context

verkeer

Park

verkeer
Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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2.1 H��� L���, N�� Y���
Onderzoeks uitsnede

22

Routing

Randen

Continuiteit

Afschermen

Element

Verzacht

Einde

Transparant

Conclusie routing

Conclusie randen

Doordat High Line over de stad zweeft kent de
route geen barrières. De route slingert door
het park, hierdoor krijgt de bezoeker een
variatie aan uitzichten over het park en de
stad en tevens wordt het park hierdoor groter
ervaren. Aan de route liggen verscheidene
recreatieve plekken die voornamelijk uitzicht
bieden op de drukke bruisende straten van
New York.

Doordat High Line zweeft wordt de bezoeker
verheven boven de stedelijke drukte. Hierdoor
wordt een grotere ruimte ervaren
dan normaliter op straatniveau. Om deze
beleving vast te houden worden er geen
dichte randen aangebracht. Er wordt een
andere wereld beleeft. Enkel de entree kent
duidelijk een hoogtewerking in beplanting.
Dit is gedaan om de mensen op staatniveau
bewust te maken van de aanwezigheid van
het park op het oude spoorviaduct.
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Zichtassen

Beleving

Principe

Conclusie zichtassen

Conclusie beleving

De vaak hoge bebouwing rondom de High Line is
altijd zichtbaar en is erg bepalend voor de sfeer en
beleving van het lineaire park. Het ene moment
biedt het park zicht over de bebouwing, het andere
moment juist tussen de bebouwing door. Hier is
op ingespeeld door uitzichtpunten op deze plekken
te situeren. Waar de bebouwing laag is heeft
de bezoeker een wijds uitzicht over de stad, waar
de bebouwing hoog is wordt het zichtveld juist
door de wolkenkrabbers gestuurd door de smalle
straten.

Door de hoogte van de High line ondervindt de
bezoeker geen hinder van het verkeer. De continuïteit
van de route, de moderne uitstraling met
verschillende referenties naar het verleden en
een grote verscheidenheid aan beplanting geeft
de High Line, ondanks de sterke beleving van de
context, een sterk park gevoel. High Line is slechts
10 meter breed en is een mooi voorbeeld van een
park waarbij juist interactie plaatsvind met zijn
omgeving en er toch een sterke parkbeleving is.

Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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2.2 R��� F��������� K������ G�������, B�����
Ligging:
Binnenstad, Boston, Amerika
Oorsprong:
Uit gebruik genomen spoorweglijn
Realisatie:
1991-2008
Lengte:
2.2 Kilometer
Breedte:
10 meter
Stijl:
Modern
Ontworpen door:
Safdie Architects, Boston

Beleving van de ruimte en de stad

Beleving geslotenheid met contrast van
wolkenkrabbers

Ligging
24
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Plankaart Rose Fitzgerald Kennedy Greenway

De Rose Fitzgerald Kennedy greenway is een Lineair stadspark in het
centrum van Boston, in Amerika.
De Greenway is in 2008 oﬃcieel geopend voor publiek en is een park
waarin bloemen tuinen, promenades, pleinen, fonteinen en verschillende kunst objecten te vinden zijn en zich uitspreid over een strook van
ruim 1,6 kilometer.
Historie
Om de verkeersopstoppingen op de huidige locatie van het park te verlichten, en een directe verbinding te creëren voor het verplaatsen van
goederen binnen de stad en daar buiten, werd in de jaren 1950 begonnen met de bouw van een snelweg in de lucht. De bouw van de Central
Artery was in 1959 voltooid. Hiervoor moesten ruim 10.000 inwoners
noodgedwongen verhuizen en zijn er circa 1000 gebouwen afgebroken.
De beperkingen van de verhoogde snelweg door het centrum van Boston
werden echter snel duidelijk en is er bijna 10 jaar gewerkt aan een nieuw
plan voor het gebied. In 1991 is boston begonnen met het Central Artery
tunnel project. De vehoogde snelweg werd afgebroken en heeft plaats
gemaakt voor een ondergrondse snelweg. Met de vrijgekomen ruimte
zag het stadsbestuur kansen om het stadsleven van Boston te verbeteren
door een aantal van haar oudste en levendige wijken met elkaar te
verbinden. De verbindingen werden gerealiseerd doormiddel van parken
en tuinen.
Rose Fitzgerald Kennedy Greenway
De Rose Fitzgerald Kennedy greenway is een belangrijk kenmerk voor de
moderne heruitvinding van Boston. De Greenway omvat tuinen, pleinen
en met bomen omzoomde wandel promenades. Het park bestaat uit een
smalle strook te midden van wolkenkrabbers en aan beide zijde wegen
voor langzaam verkeer.

Verbindingsstructuur:

Een langgerekte groene strook bestaande uit meerdere losse onderdelen

Typering:

Stedenbouwkundig geplande lineaire structuur

Profiel en zichtveld

Kenmerkende eigenschappen
- Nieuw park met jonge en relatief lage beplanting
- Snelweg gaat onder het park door
- Veel doorbrekingen door eenrichtingswegen
- Sterke beleving van de context

verkeer

Park

verkeer
Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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2.2 R��� F��������� K������ G�������, B�����
Barrières

Routing

Drempel

Sluis

Snee

Continuiteit

Breuk

Element

Einde
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Conclusie barrières

Conclusie routing

Het park kent meerdere barrières in de vorm van eenrichtingswegen die
de wegen aan beide zijdes van het park met elkaar verbinden. Maar juist
door het toepassen van een tweebaansweg met eenrichtingsverkeer zijn
de barrières makkelijk te overbruggen. Het park kan gezien worden als een
ketting van eilanden die verschillend zijn qua functie maar wel overeenstemmen met elkaar doormiddel van materiaalgebruik. Op twee van de
park eilanden is weinig ruimte voor een parksetting omdat hier de in- en
uitritten zitten van de onderliggende snelweg. Hierdoor word de visuele
verbinding doorbroken.

Routing Boston Opvallend aan de routing in Boston, is dat de paden meer
gericht zijn op het doorkruisen van elk parkeilandje dan dat ze een duidelijke
hoofdlijn lijken te volgen. De eilanden sluiten echter wel visueel en in materialen op elkaar aan waardoor er toch een samenhang gevormd wordt tussen de
‘individuele’ eilandjes. In het noorden wordt de route echter plots opgeknipt
door de entreezone van de onderliggende snelwegen waardoor de verbinding
met de andere kant verloren lijkt te gaan.
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Randen

Beleving

Principe

Verzacht

Transparant

Conclusie randen

Conclusie beleving

De randen van het park zijn vrijwel over de hele lengte van het park
open tot transparant. Dit komt deels doordat het nog een nieuw park
is, maar ook de manier waarop het groen is toegepast. Omdat het park
te midden van hoge wolkenkrabbers ligt zal de context altijd zichtbaar
zijn. Daar is ook bewust voor gekozen door de bomen op relatief grote
afstand van elkaar te planten en open pleinen te creëren met zicht op
de oude historische bebouwing. Toch zal het park in de loop der jaren
een meer besloten karakter krijgen naarmate de bomen een volwassen
stadium bereiken

Doordat een van de naar onze mening meest essentiële parkkwaliteiten niet
kan worden behaald, namelijk het afschermen van verkeer, wordt een groot
gedeelte van het park als geel bestempeld. Doordat dit echter een net gerealiseerd park is verwachten wij dat naarmate de beplantingen in de parken gegroeid zijn, dat de hinderlijke omgevingsfactoren al sterk zullen afnemen. Door
deze groei zullen de barrières wellicht als minder afbrekend ervaren worden en
ontstaat er een grotere samenhang en een eenheidsgevoel.

Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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2.3 L���������������� K����, B������
Ligging:
Kreuzberg / Mitte, Berlijn, Duitsland
Oorsprong:
Gesloten scheepsvaartkanaal door de stad
omgevormd.
Realisatie:
1926
Lengte:
2.3 kilometer
Breedte:
20 – 60 meter
Stijl:
Gemengd, Barok en Engelse Landschapstijl
Ontworpen door:
Duitse landschapsarchitect en stedenbouwkundige Peter Joseph Lenné

Ligging
28
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Beleving van zichtassen en elementen

Plankaart Luisenstädtischer Kanal

Beleving van open ruimte en water

Beleving hoge randen en element-

Historie
Door de historische binnenstad van Berlijn loopt het Luisenstädtischer kanal
park. Op de plek waar vanaf 1852 een kanaal lag dat de rivieren de Spree
en het Land-wehr kanaal met elkaar verbond is in 1926 een park aangelegd.
Doordat het kanaal minder belangrijk werd binnen het stedelijk weefsel als
transport middel werd het kanaal omgevormd tot park. Het bestuur van de
stad wilde een hoogwaardiger leefmilieu creëren voor de bewoners van de
aanliggende wijken, het kanaal werd omgevormd tot een recreatieve ruimte met veel groen.

Verbindingsstructuur:
Een langgerekte groene strook bestaande uit meerdere van lengte verschillende onderdelen

Luisenstädtischer Kanal

Typering:

Kenmerkende eigenschappen
- verdiept park door gebruik van oude kanaal profiel en kades.
- dichte groen randen om park af te schermen van stad
- statige assen en zichtlijnen naar historische bebouwing in context.
- herkenbare berlijnse lindelanen rondom park.

Profiel en zichtveld

De oude kades en randen van het kanaal zijn nog steeds zichtbaar doordat niet het gehele kanaal is dicht geschoven. Door het park verdiept ten
opzichte van de wijken aan te leggen en de randen dicht te planten word er
een groene wereld gecreëerd tussen het hoog stedelijke weefsel. Het park
is ingericht volgens de klassieke barok stijl met als basis de behouden Engelbecken (vijver) en de St.-Michaels kerk. Het park is zoals herkenbaar voor
de stijl gefocust op deze elementen middels lange zichtlijnen. Deze stijl gaat
richting het zuiden (Land-wehr kanaal) langzaam over in de Engelse Landschapstijl. Dit kenmerkt zich doordat de dwingende en sturende zichtassen
over gaan in slingerende looproutes door een natuurlijk ogende setting.

Transformatie oud scheepsvaart kanaal

verkeer

Park

verkeer
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2.3 L���������������� K����, B������
Barrières

Conclusie barrières

Routing

Drempel

Snee

Breuk

Continuiteit

stapsteen

Brug

Sluis

Element

Knooppunt

Breuk

Het park kent door zijn ligging in het stedelijk weefsel en aansluitingen op de
bestaande wegenstructuur vele barrières. Hierdoor word het park opgeknipt,
of is de doorlopende route soms verstoord maar doormiddel van een brede
brug loopt het park soms ook door onder drukke wegen netwerk. Door entree
pleinen of stapstenen tussen de rijstroken te leggen worden barrières verzacht
en zijn er visueel veel verbindingen tussen de opgeknipte delen van het park.

30
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Conclusie routing

Einde

De route loopt zoals herkenbaar voor de barok stijl centraal door het park
en is gericht op een aantal belangrijke gebouwen en elementen in het park
en zijn context. De bezoeker word gedwongen om naar beeldbepalende elementen te kijken. Doordat er veel barrières van wegen door het park lopen
is de route opgeknipt. Doormiddel van pleinen worden sommige van deze
breuken beter aan elkaar gekoppeld. Door de Engelse landschapsstijl loopt
de routing aan de zuidzijde geleidelijk over in natuurlijke setting langs het
Land-wehr kanaal.

Randen

Beleving

Principe

Afschermen

Verzacht

Conclusie randen

Transparant

Doordat het park gebruik maakt van het oude profiel en kades van het kanaal word
er een rand gevormd en staat de bezoeker lager dan de context. Door het gebruik van dichte groen randen vormt er zich een nieuwe groen ruimte binnen het
stedelijk weefsel. Met de historisch waardevolle groen randen wordt tevens een
landschap illusie gecreëerd die de bezoeker uit de stedelijke drukte haalt.De randen
zijn niet continue en daardoor is het niet mogelijk om over de gehele lengte van het
park het zicht op de verkeersdruk en grijze massa van de gebouwen te ontnemen.

Conclusie beleving
Het park word voor het grootste gedeelte als een eenheid ervaren, doordat
er veel visuele verbindingen zijn tussen de verknipte delen van het park. Toch
kent het park een opdeling in segmenten niet alleen door de soms grote verkeersbarrières, maar ook doordat de bezoeker niet overal los komt van de
verkeersdruk en grijze massa. Soms is het stedelijk weefsel simpel weg te overheersend voor geringe ruimte van het smalle park.

Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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2.4 Cheonggyecheon park, Seoul, Zuid-Korea
Ligging:
Seoul, Zuid-Korea
Oorsprong:
Oude afwateringsbeek en verhoogde snelweg getransformeerd.
Realisatie:
2003
Lengte:
5.8 Kilometer
Breedte:
20-100 meter
Stijl:
Modern
Ontworpen door:
SeoAhn Total Landscape

Beleving van ecologische zone

Beleving van smalle parkzone

Beleving van stedelijk entreegebied
Ligging
32
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Plankaart Cheonggyecheon park

Historie
Cheonggyecheon is een lange beek die door het centrum van Seoel stroomt.
Vroeger was het een stinkend afvoerkanaal van de stad. In 1968 werd daar een
verhoogde snelweg overheen gebouwd. Nadat er in het verleden al pogingen
waren gedaan om het kanaal uit te bagger en schoon te maken is uiteindelijk in
2003 begonnen met het restaureren van de beek tot een ecologisch park.

Verbindingsstructuur:

Aaneengesloten park bestaande uit een onderdeel

Daarbij is de verhoogde snelweg gesloopt en in tunnels langs de rivier gelegd
waardoor de beek harde en strakke randen kreeg waarbinnen een ecologische
park zone is gecreëerd.
Cheonggyecheon park:
Doordat het park tussen snelwegtunnels is ingepakt kenmerkt het park zich als
een bak die in de stad ligt met de water afvoerende beek die centraal in deze
bak ligt en de structuurdrager is van het park. De beek begint smal en word
steeds breder zo ook het profiel van het park. Het beginpunt van het park is erg
stedelijk en grijs, veel bestrating en bijzondere elementen waarna het vervolgens steeds ecologischer wordt en veel meer groen langs de beek komt te staan.
Kenmerkende eigenschappen
- Een diepe geul door de stad waar men loskomt van de stedelijke drukte.
- Aaneengesloten recreatieve route door hoog stedelijk grijze massa en drukte.
- De oude afvoerbeek is nu de ecologische drager van het park.

Typering:

Transformatie oude snelweg met onderliggende beekloop

Profiel en zichtveld

verkeer

Park

verkeer
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2.4 Cheonggyecheon park, Seoul, Korea
Onderzoeks uitsnede

Routing

Barrières

Continuiteit

Brug

Element

Einde
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Conclusie barrières

Conclusie routing

Het park ligt verdiept door de stad daardoor
zweeft het wegennetwerk middels vele bruggen
over het park heen. Hierdoor worden er geen
barrières ervaren binnen het park. Het park loopt
visueel en als route door. De bruggen zijn vaak er
licht van constructie, soms zijn de bruggen massief
en dus overheersend, maar doordat het water en
de routing continue door loopt word het park als
een geheel ervaren.

Door het smalle profiel zijn de mogelijkheden met de route
erg beperkt. Om het park optimaal te beleven is het water
centraal door de geul geleidt met de route aan weerszijden
tussen de hoge wanden en het water in. Het zicht van de
bezoeker word hierdoor naar binnen gekeerd en over het water gestuurd waardoor de bezoeker los komt van de context.
De bak ligt verdiept tussen het wegennetwerk van de stad,
dit netwerk word middels bruggen over het park verbonden.
Hierdoor loopt de route continue door over gehele lengte
van het park. Tussen de bruggen zijn bijzondere plekken en
elementen gemaakt om afwisseling in de route te bieden.
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Randen

Beleving

Principe

Afschermen

Verzacht

Transparant

Conclusie randen

Conclusie beleving

Doordat de beek en het park opgesloten zitten tussen tunnelbakken van de nieuwe snelweg, kent het park hoge harde
randen. Hiermee komt de bezoeker in een isolement en los
van de hoge stedelijke bebouwing doordat het zicht ontnomen word op het verkeer en het lawaai over de bak heen
gaat ervaart de bezoeker het verkeer niet meer. Dit principe
wordt versterk door de bomenrijen die boven op de randen
zijn geplant hierdoor worden de randen verhoogd en word
het isolement nog groter. Door het groen van deze bomen en
de het groen in het park worden de harde randen verzacht.

Het park word als een geheel ervaren doordat continue
door loopt in profiel en het als basis de beek heeft die
steeds breder word net zoals het profiel. Door de combinatie van het verdiepte profiel tussen het hoog stedelijk
weefsel en de bomen boven op te randen en het groen
in het profiel komt de bezoeker in een isolement terwijl
hij midden in een heel druk netwerk van bebouwing en
straten loopt. Deze ervaring loopt continue door en de
uitstraling word namate het profiel breder word steeds
groener waardoor de park illusie interresant blijft over
de gehele route.

Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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2.5 Jardin del Turia, Valencia
Ligging:
Valencia, Spanje
Oorsprong:
Transformatie rivierbedding
Realisatie:
1986 - 2000
Lengte:
ca. 9 kilometer (opp. 110ha)
Breedte:
150-250 meter
Stijl:
Barok, Landschapsstijl, Moderne stijl
Ontworpen door:
Ricardo Bofill
Beleving zichtas barokstijl

Beleving modern

Ligging
36
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Plankaart Jardin del Turio

Historie
In 1957 trad de rivier de Turia buiten zijn oevers en veroorzaakte hiermee een grote overstroming in Valencia met meerdere doden tot gevolg. Als veiligheidsmaatregel voor de toekomst werd de rivier buiten de stad
om gelegd, met als gevolg een brede geul dwars door de stad. Oorspronkelijke ideeën voor snelwegen en
een treintraject werden in de jaren ’80 vervangen door een groene parkzone.

Verbindingsstructuur:

Aaneengesloten park bestaande uit een onderdeel

Jardin del Turio

De ‘Tuin van Turia’ is een groene parkstrook die zich dwars langs het oude centrum van Valencia manoeuvreert en de stad zo opsplitst in een noordelijke en zuidelijke helft. Doordat de Turia een vrij brede rivier
was(vergelijkbaar met de Themes en de Seine) ontstond er na de omlegging een enorme brede zone zonder
invulling. Hoewel dictator Franco infrastructurele plannen had voor het gebied, is het uiteindelijk omgetoverd tot een oase van groene recreatieve mogelijkheden met invloeden van de barok, landschapsstijl en
Moorse architectuur. Het park loopt van het havengebied aan de Middellandse Zee naar een agrarische
landtong die vanaf de westkant de stad binnenkomt.
Kenmerkende eigenschappen
- Verdiept park door gebruik van oud kanaalprofiel en kades.
- Meerdere soorten ontwerpstijlen.
- Statige assen naar vergezichten, architectonisch bijzondere bebouwing en bezienswaardigheden.
- ‘Zijparken’ komen verspreid aan weerszijden van de zone voor en zijn veelal vormgegeven als statische
plantsoenen.
- Zeer breed profiel van gevel tot gevel (ca. 300m)
- Veel variatie aan brugtypen.

verkeer

verkeer

Park

Typering:

Transformatie rivierbedding

Profiel en zichtveld

verkeer

verkeer

verkeer
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2.5 Jardin del Turia, Valencia
Conclusie barrières

Conclusie routing

Doordat het park de stad opsplitst, zijn
verbindingen van de ene naar de andere
zijde onvermijdelijk. In dit gebied zijn er zo
al 16 oversteken die het park doorkruisen.
Doordat het park echter 4 à 5 meter lager
ligt dan de omliggende wegen, zijn deze
verbindingen allen bruggen en viaducten en
is er dus de mogelijkheid voor de bezoeker
om zonder hinder onder de weg door te
bewegen.

Doordat alle autowegen over het park
heen getild worden is de doorgang van de
route te allen tijde continue. Een variatie
aan routes en paden zorgt voor nieuwe
en meerdere belevingen en versterkt de
eenheid van het park doordat deze veelal een overzichtelijk geheel vormen. De
continuïteit van de route zorgt ervoor dat
de bezoeker niet gehinderd wordt door
barrières en kan zo de positieve waardering voor het park versterken.

Continuiteit

Element

Brug
38

Barrières
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Einde

Routing

Conclusie randen

Conclusie beleving

Doordat het park gebruik maakt van het
oude profiel en de kades van de rivier,
wordt er een rand gevormd en staat de
bezoeker lager dan het omliggende niveau
van de stad. Dit in combinatie met de relatief lage bebouwing buiten de randen en
veel hoge beplantingsvormen zorgt voor de
mogelijkheid om losgekoppeld te worden
van stedelijke context. Doordat op enkele
plekken ‘zijparken’ zijn aangelegd kunnen
deze, wanneer ook beschouwd als rand, als
een overgangs- of entreezone tussen het
park en de stad gezien worden.

Doordat het park veel bomen, struiken
en water bevat in tegenstelling tot een
gemiddelde straat in de stad ontstaat er al snel een ‘oase gevoel’ wat de
bezoeker een prettig gevoeld geeft. Door
de sterke randen wordt de loskoppeling
van de ‘dorre’ stedelijke context vergroot
en laat de bezoeker het park ervaren
als een losstaande wereld; een paradijs
binnen de woestenij. Op slechts enkele
plekken waar de woestenij en minder
onderhouden doorgangen onder bruggen worden ervaren wordt er afbreuk
gedaan aan de paradijsillusie.
Principe

Afschermen

Verzacht

Transparant

Randen

Beleving
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Foto:
Bron:
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Zocherpark, utrecht
Arend Landman.nl
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Bezoek onderzoeksparken:
6. Koningin Beatrixpark, Almere, Nederland
7. Kanaalzone Apeldoorn, Apeldoorn, Nederland
8. Zocherpark, Utrecht, Nederland
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2.6 Koningin Beatrixpark, Almere
Ligging:
Almere-stad, Almere, Nederland
Oorsprong:
Stedelijke planning
Realisatie:
1976 (renovatie in 1997)
Lengte:
ca. 1.6 kilometer (opp.125 ha)
Breedte:
200-550 meter
Stijl:
Modern
Ontworpen door:
Bureau B+B

Beleving natuurlijke route

Beleving modeltuin

Beleving op Beatrix promenade
Ligging
42
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Plankaart Koningin Beatrixpark

Almere stad
In de jaren ’70 werd de stad Almere gebouwd en werden er meteen grote zones ontworpen die het landschap tot diep in het
centrum van de stad moesten brengen. Het Koningin Beatrixpark werd opgesteld als een raamwerk waarvan de invulling aangepast en gespecifieerd zou worden aan de omliggende wijken wanneer deze gerealiseerd zouden zijn.
Historie
Toen in 1918 de Zuiderzeewet werd aangenomen na de overstromingen van 1916, werd er begonnen aan een bijna een eeuw
durende projectrealisatie en omvorming van Zuiderzee naar IJsselmeer. Toen in 1932 de Afsluitdijk werd gesloten kon er begonnen worden met de inpoldering van delen van het meer. Op het ontstane land werden meerdere steden gerealiseerd en
zodoende ook Almere in de jaren ’70. Doordat deze stad ontworpen kon worden zonder historische aspecten, kon van tevoren al
ruimte open gelaten worden voor parken. Een van deze parken werd het Koningin Beatrixpark.

Verbindingsstructuur:

Koppeling van diverse parken door
onderlinge verbindingen

Typering:

Gepland park

Koningin Beatrixpark
Het Koningin Beatrixpark is een groene parkzone die vanuit het noordwesten van Almere tussen de Kruidenwijk en de Muziekwijk door naar het centrum loopt. Voor het centrum loopt het park over in het Dr. J.M. den Uyl park. Binnen dit park is pas
rond 1997 een permanente invulling toegewezen, hoewel het park al in 1976 werd gerealiseerd. De wijken eromheen waren
echter nog niet gebouwd en het publiek was zodoende nog niet bekend. In 1997 vond er een renovatie en invulling plaats. De
stijl is typerend voor de jaren ’70; grotere lijnen als paden met daartussen een duidelijke vlakkenverdeling ingevuld door bomen,
heesters en gazons.
Kenmerkende eigenschappen
- Zeer breed profiel waardoor de stedelijke context zo goed als verdwenen is.
- De Beatrixpromenade is de belangrijkste as van het park en sluit aan op diverse voorzieningen.
- Veel grote groepen van dezelfde beplantingen.

verkeer

Park

Profiel en zichtveld

verkeer
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2.6 Koningin Beatrix park, Almere
Barrières

Routing

Continuiteit

Brug

Element

Einde

44

Conclusie barrières

Conclusie routing

Doordat het park naar binnen is gekeerd zijn er slechts enkele
barrières bij de overgang van het water, maar doordat dit zo
ontworpen is wordt dit niet als een aanschouwd. De enige
barrières bevinden zich langs de rand van het gebied bij de
overgang tussen de 2 parken. Een aantal doorgangen bestaat
uit verdiepte tunnels onder de barrière door wat een gedeelte
van het zicht (en zo het doel van de loper) ontneemt wat leidt
tot een onprettig gevoel. Door de barrières te verfraaien met
1 thema graﬃti (sport, onderwater, e.d.) wordt getracht een
prettigere omgeving te creëren.

Doordat het park meer gezien kan worden als een losstaand
element dan een lineaire strook is de routing voornamelijk
gericht op het binnenste van het park in plaats van een langgerekte route langs meerdere punten. Bij de overgangen onder
de snelweg wordt de routing gewoon door middel van een
tunnel doorgetrokken.
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Breuk

Randen

Beleving

Principe

Afschermen

Verzacht

Transparant

Conclusie randen

Conclusie beleving

Door het zeer brede profiel en gebruik van hoge bomen wordt
de stedelijke context zo goed als weggedrukt uit de visuele
beleving. Hierdoor ontstaat er een impressie dat de bezoeker
in een natuurgebied zit dat niets met een stad te maken heeft.
Dit kan ook een gevolg zijn doordat aan de onderzijde van het
park een snelweg loopt die voor de nodige geluidsoverlast kan
zorgen, door de grote boomvlaktes is dit echter niet merkbaar.
Aan de buitenste randen van het park ligt vaak een pad parallel aan de wegen waar een meer natuurlijke looproute ligt.

Door de verdwijning van de context voelt de bezoeker zich
al snel losgekoppeld van de stad. Hierdoor zou het park
eigenlijk overal in Nederland kunnen liggen. Door gebruik
van grote groepen groen ontstaat er een bosachtig gevoel
wat een prettige uitwerking heeft op de bezoeker. De route
is gevarieerd in haakse structuren die in samenwerking met
de groengroepen een combinatie van cultuur en natuur
combineren.
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2.7 Zocherpark, Utrecht
Ligging:
Binnenstad, Utrecht, Nederland
Oorsprong:
Transformering stadswallen
Realisatie:
1830 tot 1870
Lengte:
ca. 5 kilometer
Breedte:
50-200 meter
Stijl:
Engelse landschapsstijl
Ontworpen door:
Jan David Zocher jr

Beleving open zone

Beleving van barrière

Beleving van entree
Ligging
46
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Plankaart Zocherpark

Het Zocherpark is een bolwerkpark; het is gebouwd op de restanten van de oude stadswallen en -poorten van de
oude binnenstad. De aanleg van het park begon in 1830 en werd in de tweede helft van de 19e eeuw geopend. Het
is een van de oudste parken van Nederland en is tevens een rijksmonument. Momenteel is men bezig met renovatiewerkzaamheden aan o.a. de kades van de gracht.
Historie:
In het begin van de 19e eeuw was de Utrechtse binnenstad nog omringd door stadswallen en verdedigingswerken
die de stad vroeger bescherming boden. Door verandering van oorlogstactieken en –materieel verloren deze wallen
uiteindelijk hun functie en werd er besloten de muren af te breken. Als vervanging van deze wallen werd besloten
om er een groene recreatieve wandelzone voor de bewoners van de stad te realiseren. In 1830 kreeg Tuinarchitect
J.D. Zocher de opdracht een ontwerp te maken. Hij ontwierp een landschappelijke parkzone met veel reliëf dat gemakkelijk gemaakt kon worden door de overblijfselen van de stadswal.
Zocherpark / Singelgebied
Het gebied rond de Stadsbuitengracht is een groene wandel- en fietszone ontworpen in de Engelse landschapsstijl. Het park ligt op de restanten van de oude stadswal waarvan op sommige locaties nog wat te zien is. Het park
bestaat uit een lange smalle strook met enkele grotere ruimtes op de plaatsen waar vroeger de bastions stonden,
met eromheen de gracht die verdiept ligt ten opzichte van zijn omgeving. Oﬃcieel loopt het park van gevel tot gevel, maar wat als park aanschouwd wordt is de groene zone die veelal tussen twee wegen ligt.

Verbindingsstructuur:

Lineaire parkstrook met onderbrekingen

Typering:

Transformatie oude stadswallen

Profiel en zichtveld

Kenmerkende eigenschappen:
- Oud park met veel oude karakteristieke bomen
- (Beleefbare) Drukke verkeersweg rondom de buitenzijde van het park
- Veel doorbrekingen door autowegen en bruggen.

verkeer

Park

verkeer
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2.7 Zocherpark, Utrecht
Barrières

Routing

Snee

Continuiteit

Knooppunt

Element

Breuk

Einde

Breuk

48

Conclusie barrières

Conclusie route

Het park kent meerdere barrières in de vorm van aansluitingspunten van de bruggen die de wegen aan beide zijdes van het park met
elkaar verbinden. De wegen variëren van 1 baan tot meerdere banen
met busstroken, fiets- en voetpaden waardoor de oversteekmogelijkheden variëren. In dit park wordt de visuele verbinding ook meerdere keren onderbroken en alleen het water is een continu element.

Opvallend binnen dit park is dat er veel onderbrekingen zijn die het
park opdelen in verschillende segmenten. Er wordt op verschillende
manieren omgesprongen met deze barrières wat de beleving van het
park veranderd. Op sommige plekken eindigt de route abrupt, terwijl
op andere plekken een verbinding wordt gevormd door aan beide zijdes van de onderbreking een entreepleintje te vormen. Soms verspringt
het begin van de route ten opzichte van het einde waardoor de continuïteit van de looprichting plotseling verlegd wordt. Zelfs als dit voor
enkele meters is
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Randen

Beleving

Principe

Afschermen

Verzacht

Transparant

Conclusie randen:

Conclusie beleving

De randen variëren door het gehele park van transparant tot dicht, maar ook
variërende manieren waarop dit tot stand komt. Kenmerkend voor dit park is
dat er niet getracht wordt om het gebied in zijn totaliteit van zijn context te
scheiden, maar over het algemeen de nodige bebouwing goed zichtbaar is.
Wel zijn door middel van bomen en reliëf verzachtende omstandigheden gecreëerd om het park niet abrupt te laten eindigen. Een voordeel dat mee kan
werken bij de appreciatie van dit park is de cultuurhistorische bebouwing die
rondom het park ligt, dit versterkt de beleving van de ouderdom en historie
van de stad.

Doordat het park de eerste groene beleving is als je vanuit het centrum
loopt voelt het als een soort afscheidende grens van de oude binnenstad. Aan de andere zijde begint het modernere Utrecht, wat ook deels
terug te zien is in de bouwkundige architectuur. Het park voelt zo als een
welkome adempauze in de dicht op elkaar gebouwde en groenloze binnenstad, wat zeker zo zou zijn geweest toen het park werd aangelegd. De
bruggen passen bij de stijl van het park maar zorgen voor een onderbreking van het parkgevoel; het stopt abrupt.
Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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2.8 Kanaalzone, Apeldoorn
Ligging:
Apeldoorn, Nederland
Oorsprong:
Transformering stadskanaal naar recreatiezone en
hoogwaardig woon-/werkmilieu
Realisatie:
2008 - heden
Lengte:
ca. 10 kilometer
Breedte:
10-50 meter
Stijl:
Modern
Ontworpen door:

Beleving promenade met vlonderdek

Quadrat stedenbouwkundig en
landschapsarchitecten

Parkachtige setting langs kanaal

Beleving van gesloten bossages
Ligging
50
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Plankaart Kanaalzone Apeldoorn

Historie
Het Apeldoorns kanaal is gegraven in 1868 en had tot en met 1961 de functie van lateraal
kanaal van de IJssel, omdat het een transportlus aan de IJssel is. Doordat het kanaal door
het hart van Apeldoorn loopt had het altijd een zeer belangrijke functie voor de Industrie,
door het afsluiten van deze transport vaart verdween ook veel industrie de binding met het
water.
Door de geschiedenis staat veel bebouwing met de achterkant richting het kanaal. Door de
provincie Gelderland is besloten om het Apeldoornse kanaalzone te herstructureren en de
aanliggende vervallen industrie om te vormen naar bebouwing en voorzieningen.
De recreatieve kanaalzone:
Doormiddel van de herstructurering zal het centrum gedeelte van de kanaalzone transformeren van een achterkant en barrière binnen de stad naar een voorkant. Daarbij is
fasering een belangrijk onderdeel omdat de zone in een aantal decennia zal veranderen.
Er zal veel ruimte komen voor nieuwe stedenbouw doordat veel industrie verplaatst word
naar de rand van de stad. Gepaard met deze stedenbouw zal de kanaalzone een recreatief
hoogwaardige verbinding en ontspannings zone worden als uitloop gebied van de stad.

Verbindingsstructuur:

Een langgerekte groene strook bestaande uit meerdere van lengte
verschillende onderdelen die zijn opgesplits door

Typering:

Transformatie oud scheepsvaartkanaal

Kenmerkende eigenschappen:
-Het kanaal blijft behouden en krijgt een duidelijke recreatieve (park) rol.
-De nieuwe stedenbouw en de waardevolle bestaande bouw worden gericht op het kanaal.
-Door transformatie word het kanaal een betere structuur drager voor de stad.
-De zone zal verschillen in uitstraling van hoog stedelijk hard in het centrum tot landschappelijker en ecologischer naar de rand van de stad toe.

verkeer

Park

verkeer
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2.8 Kanaalzone, Apeldoorn
Onderzoeksuitsnede

Barrières

Routing

stapsteen

52
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Continuiteit

Brug

Element

Breuk

Einde

Conclusie barrières
Er zijn een aantal sterke barrières, deze wordeb
gevormd door drukke verkeersaderen van en naar
het centrum van Apeldoorn. Niet alle barrieres zijn
gelijkwaardig aan elkaar. De spoorbrug is makkelijk
te passeren doordat er zowel visueel als fisiek een
goede verbinding is. Er zijn een aantal fietsbruggen
over het kanaal. De fietsbrug in het centrum gebied
vormt voor de recreant een goede verbinding over het
kanaal. Door de lichte constructie blijft het zicht over
het kanaal en de aanliggende kade behouden.

Breuk

Snee

Conclusie routing
Knooppunt

Kanaalzone Apeldoorn is in volle transformatie van
industriële achterkant naar wonen/werken in combinatie met recreatie langs het kanaal. Het centrum
gebied is reeds getransformeerd en hier liggen dan
ook sterke routes en verbindingen langs de nieuwe
woonblokken. In de aansluitende gebieden word
al stevig gesloopt om nieuwe woningen te creëren
daarbij wordt de reeds gerealiseerde recreatieve
routing en verblijfsplekken doorgezet langs het kanaal.
Opvallend daarbij is dat er relatief veel verschillende
materialen zijn gebruikt waardoor de route niet als
een geheel word ervaren.

Randen

Beleving

Principe

Afschermen

Verzacht

Transparant

Conclusie randen

Conclusie beleving

Randen Kanaalzone De randen rondom de kanaalzone
zijn vooral transparant en open met pas in het zuidelijkere gedeelte een gesloten rand. Hierdoor is er zo goed
als continu contact met het omliggende verkeer en de
industriële bebouwingen. De noordelijke kant, die al
omgebouwd is, heeft momenteel nog vrij jonge bomen
en beplanting die nog geen sterke afschermende functie
kunnen vervullen. Doordat hier wel een duidelijke groene
omgeving is gecreëerd worden deze bomen toch goed
opgenomen in het geheel. In het middelste gedeelte
is er geen tot nauwelijks waardevolle beplantingen en
hoort de term ‘bermvulling’ goed thuis. In het zuidelijke
gedeelte is een indrukwekkende bomenlaan die op zich al
een wereld creëert ondanks de esthetisch weinig waardevolle bebouwing ernaast.

De bestaande groenstrook in het zuiden van de
Kanaalzone heeft sterke groene inrichting. Daarmee
word de fiets en loopverbinding begeleid langs het
kanaal. De weg die door deze zone loopt is afgesloten
voor autoverkeer, daardoor is er meer recreatieve
ruimte voor de inwoners van Apeldoorn. De centrum
zone van de kanaalzone is vernieuwd en daarbij is
geprobeerd het stedelijke profiel groener te maken
met bomenlanen. Tevens is er een zone met grote
woontorens die in een parksetting staan. Hierdoor
word de kanaalzone visueel vergroot en de verkeers
last verdreven naar verder in de wijk. Tussen het centrum en de groene zone in het zuiden, ligt een nog te
transformeren gebied, hier overheerst het verkeer en
de stedelijke drukte. Deze word dus als zeer negatief
ervaren.
Onderzoeksrapport Lineaire Parken
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Foto:
Bron:
54

Zocherpark, utrecht
Bart Feenstra
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3.0 Routebeleving Zocherpark
In de beeldenreeks van onze bezichtiging van het Zocherpark in Utrecht
laten we zien op diverse locaties hoe het park eruit ziet en wat voor elementen er op dat punt aanwezig zijn.
Hoe meer van deze elementen in de foto terugkomen, en in de daarop
volgende foto’s ook, hoe sterker de samenhang en het eenheidsgevoel
van het park is. Wanneer er bijvoorbeeld over 3 verschillende segmenten van het park dezelfde bankjes te vinden zijn, dan vormt deze eenheid
en samenhang in het park doordat het herkenningspunten zijn voor de
bezoeker. Wanneer deze elementen een continuïteit vormen als herkenningspunten zou er gesproken kunnen worden van structuurdragers

Wat als laatste opvalt is het gebruik van materialen om eenheid te vormen. Een doorzetting van hetzelfde materiaal zorgt ook voor herkenning
binnen het park. Kijken naar de 1e, 2e en 3e foto lijken deze bijvoorbeeld
geen onderdeel te zijn van het park dat te zien is op de daaropvolgende
foto’s. Dit zie je ook weer bij foto’s 12, 16 en 18.

Wanneer de continuïteit van deze elementen onderbroken word, kan
dit een nadelig gevolg hebben voor de samenhang. Doordat het park
in 1 soort stijl is ontworpen vormt dit de hoofdstructuur die het park
verbindt. Wanneer deze visueel echter verdwijnt lijkt het park te eindigen
(terwijl dit niet altijd zo is)
De opvallendste structuurdragers waren de volgende:

- Overkoepeld was de stijl (Engelse landschapsstijl)
- Lantaarnpalen
- Bankjes
- Prullenbakken
In deze beeldenreeks is er ook te zien hoe er wordt omgegaan met
barrières; overal is het park ondergeschikt hieraan. Wat er wel gebeurd,
is dat er getracht wordt om een structuurdrager die onderbroken word,
namelijk de routing, door de trekken naar de overkant door gebruik
te maken van entreepleinen. Hierdoor is de ingang naar het volgende
gedeelte van het park geaccentueerd en treedt er tevens het ‘trechterprincipe’ op.
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3.1 Routebeleving Zocherpark
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4.0 Omgang met barrières

Stapsteen- Contin��teit pro�iel

Br�g- park als geheel o�er�r�ggen

Snee-entree pleinen

snee-poort als o�er�r�gging

snee- transitie

Br�g-element onder �r�g als attractie

Br�g-trechter �erking
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Omgang met barrières
Op naastliggende pagina zijn enkele voorbeelden gegeven over hoe er binnen een
lineaire parkzone kan worden omgegaan met barrières die het park opsplitsen /
doorkruisen en de bezoeker kan helpen oversteken naar het andere gedeelte van het
park.
Doordat wij diverse parken hebben bezocht en ook nog naar buitenlandse parken hebben gekeken, zijn er veel manieren gevonden om op een goede manier om te gaan met
barrières. Zo kan er bijvoorbeeld een brug over het park gelegd worden, maar een brug
kan ook nog wel eens als onprettig worden ervaren, dus hoe kan dat opgelost worden?
In een matrix hebben we onderscheid gemaakt tussen diverse soorten barrières waarvan
de ‘breuk’ het ergste is. Hoe kan deze breuk nu voorkomen of opgelost worden; een aantal manieren worden vermeld die de ontwerper zou kunnen gebruiken bij het verzachten
van deze hindernissen.
Een aantal overkoepelende verbindingsopties zijn dat er een eenheid moet zijn in de
routing; een zelfde materiaal is bijvoorbeeld al sterk werkend om een link te leggen
tussen de ene en andere kant zonder dat de barrière opgebroken hoeft te worden. De
verbinding is alsnog praktisch gezien niet aanwezig, maar is wel onderdeel van een andere optie, namelijk visueel. Een visuele verbinding is een van de makkelijkste oplossingen
om twee parkdelen aan elkaar te koppelen. Ook hier is nog geen fysieke overgang, maar
de bezoeker ziet dat het park verderop doorloopt. Dit kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld het poortprincipe; het accentueren van de entree, of het gebruik van bomen
als aandachts-/ herkenningspunt.
De conclusie van de omgang met barrières is dat de barrière zelf niet zozeer hoeft te
verdwijnen, maar dat de bezoeker er zonder hinder kan oversteken en überhaupt kan
merken dat er verderop nog meer park is.
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4.1 Matrix barrières
BARRIÈRE
BREUK
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SNEE

STAPSTEEN

BRUG

DREMPEL

KNOOPPUNT

Maatregel verkeer

Verkeersdruk
verminderen

Verkeersdruk
opdelen

Verkeerdruk
loskoppelen

Eenzijdig
verkeersstroom

Alleen
langzaam verkeer

Maatregel visueel

Visuele verbinding
creeèren

Extra parkzone tussen
wegen als visuele
verbinding

Park als geheel visueel
door laten lopen.

Parkelementen zo kort
mogelijk onderbreken.

Rand zo kort mogelijk
onderbreken

Maatregel doorgang

Route minder lang
onderbreken

Stapsteen creëren
tussen wegen

Fysieke verbinding
continu door laten
lopen

Route zo kort mogelijk
onderbreken

Route verbinden met
aangrenzend langzaam
verkeer
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BARRIÈRE
BREUK

SNEE

STAPSTEEN

BRUG

DREMPEL

KNOOPPUNT

Zichtlijn

Transitie

Continuiteit profiel

Park als geheel
overbruggen

Transitie

Accentueren
attractie

Landmark

Entree pleinen

Accentueren

Atractie toevoegen

Entree pleinen

Gedeelde ruimte

Poort functie

Poort

brug als landmark

Auto te gast

Ontwerp principes

Trechter

Poort
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5.0 Omgang met randen
HOE KUNNEN RANDEN BIJDRAGEN AAN HET PARKGEVOEL?
Om een een recreatieve verblijfsplek te creeéren met parkkwaliteiten, is het toepassen van randen een doeltreﬀend ontwerpmiddel. Randen zorgen ervoor dat een
verblijfsplek loskomt van haar context. Een belangrijke ondervinding is dat vooral de
stedelijke drukte zoals verkeer, veel invloed heeft op de beleving van de plek. Door
het camoufleren van deze context laag wordt de parkbeleving versterkt. Daarnaast
hebben randen een begeleidende functie.
- Camoufleren stedelijke drukte
- Versterkt de interactie met de nog deels zichtbare context( zichtlijnen, Landmark)
- Loskomen van de context
- Begeleidende functie
- Beschutting

Zoc�erpark, Utrec�t, Nederland
randen dragen niet �i� aan park�ele�ing

Principe beleving

Hard

Conclusie randen: De harde rand die gevormd wordt door de muur langs de wandelroute zorgt voor een versmallend eﬀect. Hierdoor komt de focus teveel op de
tegenoverliggende bebouwing te liggen en is het park gevoel sterk afgenomen.
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randen dragen �el �i� aan park�ele�ing

Principe beleving

Verzachtend

Conclusie randen: Door middel van een hoge heuvel langs de wandelroute wordt het
zicht op de naastgelegen woningen en de weg met geparkeerde auto’s ontnomen. Het
park wordt hierdoor afgeschermt van de binnenstad en krijgt hierdoor een sterk parkgevoel. De heuvel met volwassen bomen heeft hier tevens een begeleidende functie.
Het zicht van de bezoeker wordt automatisch richting het kanaal gestuurd.

Rose Fit�gerald Greenwa�, Boston, A�erika
randen dragen niet �i� aan park�ele�ing

Principe beleving

randen dragen �el �i� aan park�ele�ing

Transparant

Principe beleving

Verzachtend

Conclusie randen : Door de open randen gaat de belving van het park van gevel
tot gevel. Er is hier geen sprake van een natuurillusie. Het verkeer heeft grote
invloed op de sfeer van de plek. Loskomen van de omgeving kan hierdoor niet.

Conclusie randen: Door middel van de beplante heuvels wordt een omsloten plek gecreërd. Het zicht op de stedelijke drukte wordt hierdoor ontnomen. De groene randen
accentueren de wolkenkrabbers.

C�eongg�ec�eon park, Seo�l, Z�id-Korea
randen dragen niet �i� aan park�ele�ing

randen dragen �el �i� aan park�ele�ing

Principe beleving

Hard

Conclusie randen : Ondanks dat het park verdiept ligt en relatief los komt van de
stedelijke drukte, geeft het geen natuurillusie. Dit komt door de beleving van de
harde randen en de beplanting dat zich boven oogniveau bevindt. Hierdoor heeft
het een stedelijke uitstraling.

Principe beleving

afschermend

Conclusie randen: De randen worden gecamoufleerd en verzacht door een stevige rand
van beplanting. Het verdiepte park krijgt door de groene randen een zeer natuurlijke uitstraling en het versterkt het parkgevoel. De stedelijke context is slechts boven de boomtoppen nog waarneembaar.
Onderzoeksrapport Lineaire Parken

63

Foto:
Bron:
64

Kanaalzone, Apeldoorn
Bart Feenstra
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Beantwoording Onderzoeksvraag

Conclusies deelvragen:

3. Hoe kunnen randen bijdragen aan het parkgevoel?

1. Hoe kan je de overbrugging van barrières recreatief aantrekkelijker maken?

Randen spelen een belangrijke rol bij lineaire parken omdat zij er meer afhankelijk van zijn om de bezoeker uit zijn context te trekken maar hiervoor vaak
niet de ruimte hebben. Bij traditionele parken wordt de bezoeker vaak naar het
midden getrokken om de natuurillusie te versterken en zo de omgeving sneller
achter zich te laten. Lineaire parken missen vaak de diepte om bezoekers ver bij
de randen weg te houden. De belangrijkste functie hierbij is het blokkeren van
de visuele verbinding en het dempen van externe geluiden.
Behalve het afschermen van de context hebben randen ook nog functies zoals
het begeleiden van (het zicht van) de bezoeker, het accentueren van elementen
waar de rand de achtergrond is, het camoufleren van onderdelen binnen of buiten het park en het bepalen van de sfeer binnen het park.

Door eerst te realiseren wat een barrière hinderlijk maakt kan er
oplossingsgericht naar manieren worden gezocht.
Wat wij zelf hebben ondervonden als hinderlijk was het feit dat barrières:
- Zicht ontnemen
- Slechte sfeer bieden door onaantrekkelijk uiterlijk
- Het parkgevoel onderbreken
- Het verkeer weer terugbrengen in de omgeving
Om tot deze problemen te komen hebben we eerst een inventarisatie gemaakt
van welke barrières je tegenkomt. Bij een lineair park worden deze barrières
vooral gevormd door de infrastructuur van het verkeer. In de matrix laten we
zien welke principes een rol spelen en welke methoden er kunnen zijn om deze
barrières te vergemakkelijken qua oversteek.
2. Wat is de minimale profielmaat voor een goed functionerende recreatieve
verbinding?
Uit ons onderzoek is gebleken dat een profielmaat niet zozeer hoeft te voldoen
aan een bepaalde minimale maat om te functioneren, zolang er maar gebruik
gemaakt kan worden van de parkkwaliteiten. Een voorbeeld is de High Line in
New York, met slechts 9 meter een zeer smal park maar goed functionerend.
Dit komt doordat het voldoet aan een aantal parkkwaliteiten. De breedte van
het park is dus in feite onbelangrijk zolang het maar voldoet aan de kwaliteiten. Vanuit een praktisch oogpunt kan er weer totaal anders tegenaan gekeken
worden omdat dit de verbindingsmogelijkheden gewoon erg beperkt.

4. In hoeverre draagt de routing bij aan de samenhang van een park?
Routing is een belangrijk onderdeel van ieder park doordat het voor de bezoeker
gemakkelijker word gemaakt om het gebied binnen te komen en de doorkruisen.
Paden hebben een dwingende functie en kunnen zo dus gebruikt worden om
bezoekers naar iets toe te brengen of van iets weg te halen.
Door gebruik te maken van een continue vorm, stijl of materiaal beschouwt de
bezoeker de routing als een samenhangende leidraad door het terrein, zelfs
wanneer deze van enscenering verandert. Wanneer de route veranderd qua
uiterlijk maar de enscenering blijft hetzelfde kan dit verwarrend werken voor de
bezoeker omdat het park doorloopt maar het pad anders suggereert. Dit kan een
rommelig gevoel opleveren. Wanneer zowel de enscenering als de route verandert kan het bij de bezoeker overkomen alsof het terrein niet meer onderdeel is
van het voorgaande. Concluderend kan er gesteld worden dat de bijdrage van de
route aan de samenhang van het park bestaat uit een structuur dragende functie
die eenheid in verschillende parkstukken tot stand kan brengen.
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Beantwoording Hoofdvraag

Hoofdvraag:
Hoe kan een lineaire, recreatieve verbinding in een stedelijke context
parkkwaliteiten krijgen?
Antwoord:
Door in eerste instantie vast te stellen wat deze kwaliteiten zijn. Wanneer dat
bekend is kan geïnventariseerd worden wat voor ontwerpprincipes hiermee gemoeid zijn. Wanneer deze principes zijn uitgelicht kan er gekeken worden naar
wat de werking van deze principes is en hoe dit vervolgens gerealiseerd kan
worden met de beschikbare middelen. Door vervolgens een ontwerp te maken
waarin deze middelen gebruikt worden wat als gevolg heeft dat de ontwerpprincipes tot stand worden gebracht. Wanneer deze met elkaar samenkomen, kan
er een parkkwaliteit ontstaan die een waardevolle toevoeging kan zijn voor de
lineair recreatieve verbinding.
Praktijkgericht antwoord:
De parkkwaliteiten die wij zijn tegengekomen zijn:
‘De mogelijkheid tot loskoppeling van de stedelijke commotie met de nadruk op
verkeer’,
‘Het kunnen creëren van een eigen wereld voor mentale gemoedsrust’,
‘Het opzetten van een contrast met de stad (cultuur-natuur, drukte-rust, kunstmatig-natuurlijk, etc.) door middel van een natuurillusie’
‘Een variatie aan ruimtelijke belevingen wat voor afwisselingen van het gevoel
zorgt’,
‘Het binden van de bezoeker aan de locatie door het invoegen van
verblijfplekken en recreatieve voorzieningen’.
Om deze kwaliteiten te creëren zijn ontwerpprincipes nodig die de werking
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verklaren, en vervolgens de middelen hoe deze werking tot stand gebracht kan
worden,
Bijvoorbeeld:
- Loskoppeling van context kan bereikt worden door de bezoeker af te schermen
van zijn omgeving.
- Het creëren van een eigen wereld komt tot stand door de fantasie en inleving
van de bezoeker en kan bereikt worden door de omgeving van de persoon sterk
verschillend te maken van zijn normale omgeving.
- Het contrast kan bereikt worden door te kijken wat typerend is voor een stad
en daarvan vervolgens het tegenovergestelde in het park te
realiseren, zij het met nuances en eigen inzicht. Zo is een stad vaak grauw en
kunstmatig, maar kan een park kleurrijk en natuurlijk zijn.
- Ruimtevariatie zorgt voor een afwisseling van spanning en ontspanning en
houdt de route zo interessant voor de bezoeker, dit kan bereikt worden door
open en dichte ruimtes af te wisselen, zichten te beperken of juist te verlengen.
- Het binden van de bezoeker kan gebeuren door iets unieks in het park te
plaatsen wat in de omgeving niet te vinden is. Hierdoor wordt het park bekend
om zijn functie en kan de bezoeker het gebruiken als herkenningspunt, ontmoetingsplek en recreatiezone.

Nawoord

Tijdens de korte onderzoeksperiode hebben wij ons uitgebreid gericht op de
analyse van diverse lineaire parken met hieruit opmakend de benodigdheden
om van een lineaire verbinding een recreatieve parkroute te maken. In de beginfase van dit onderzoek hebben wij de nodige discussies en overleg gevoerd om
tot een duidelijke onderzoeksvraag te komen. Doordat wij nog niet wisten wat
voor specifieke dingen wij zouden kunnen ontdekken bij lineaire parken, is er
over een vrij breed gebied onderzoek gedaan. Uiteindelijk bleek wel dat wij ons
alsnog te breed hebben gericht op het onderzoek en hebben zo heel veel werk
verricht met als gevolg dat de verdiepende slag binnen het onderzoek op de
achtergrond raakte.
De bevindingen uit de analyses zijn over het algemeen al bij ons bekende conclusies. Het heeft hierdoor voornamelijk gezorgd voor het inzichtelijk maken van
wat wij al wisten en tot resultaten geleid die hierop aansluiten. Dit vergemakkelijkt het wel om deze kennis te gebruiken voor de toekomstige uitwerkingsfase
van het masterplan. Het onderzoeken zelf is een nieuwe ervaring geweest en
heeft ons bekend gemaakt met de variatie aan onderzoeksmethodes. Hierdoor
kunnen we in toekomstige analysefases met een ander / kritischer oog naar de
kaarten kijken.
Opmerking:
De tijd waarin we de diverse parken bezocht hebben heeft plaatsgevonden in
het vroege voorjaar waardoor de bomen nog niet in blad stonden en heeft onze
beleving hierdoor behoorlijk beïnvloed. Zo kunnen wij op dat moment alleen
maar oordelen hoe wij het ervaren in de winterperiode. Er vanuit gaande dat
mensen vooral in de zomer gebruik maken van de parken en er dan een andere
sfeer hangt dan op het bezichtigingsmoment, maakt dit onderzoek deels subjectief.
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