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Een seminar voor landschapsarchitecten
over gespreide verstedelijking

Gespreide verstedelijking
een thema dat kan leiden tot een veelheid
van plannen, tot discussie en stellingen.
Een thema waarover een groep jonge landschapsarchitecten zich een weekend lang
mocht buigen.
Het thema van het eerste LOCUSontwerpseminar, waaraan deze Zichtlijnspecial is gewijd.
Op 23 maart a.s. wordt de tentoonstelling
geopend in Wageningen, expositie in Delft
en Amsterdam volgt.
En de discussie kan opleven.
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Een seminar voor
landschapsarchitecten
n kasteel Oud-Poelgeest heerst een drukke, chaotische
sfeer. Om twee uur moet de slotpresentatie van het
seminar over 'gespreide verstedelijking' beginnen.
Het is twee uur geweest en niets wijst op een presentatie, waar dan ook. Er wordt veel heen en weergelopen. In de centrale ruimte zitten enkele deelnemers met
genodigden te praten. Bijhet koffieapparaat stapelen de
gebruikte bekertjes zichop.
Koortsachtig, moe en voldaan. Er is drie dagen lang hard
gewerkt en veel gepraat op dit eerste seminar van de Stichting Locus. De zee ligt op steenworp afstand van het oude
kasteel in Oegstgeest maar niemand heeft de wandelinggemaakt. Geen tijd.
In de kleine zalen hangt het werk aan de muur. Mooie en
lelijke, heldere en warrige schetsen, veel collages. Het valt
niet mee in een oogopslag iets van het werk te begrijpen.
Een topografische kaart geeft enige houvast. Motto's als
'Rafels', 'Lasagna', 'Laboratorium' en 'Wonen doe je tussen
je oren' intrigeren. Eén van de genodigden die al langer
met het thema bezigis, herkent veelen ziet 'hele leuke
dingen'.
Deelnemers geven in het voorbijgaan uitleg, anderen zijn
nog druk aan het tekenen. Weer anderen lopen met kleine
plakkers die op de werkstukken moeten: de zes werkstukken met de meeste plakkers worden gepresenteerd.
Even na drieën drommen de aanwezigen samen in één van
de zaaltjes. Een boeiende séance volgt, soms indrukwekkend en soms aandoenlijk. Het zijn wijfelende stappen die
de landschapsarchitecten zetten op het pad van de gespreide verstedelijking.

Onvrede
Landschapsarchitect Harm Post isgrondlegger van de organiserende Stichting Locus. Ruim twee jaar geleden constateerde hij bij zijn afstuderen dat het met het vakgebied niet
goed ging. De opleiding in Wageningen stond op het punt
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Drie dagen
wonen in het
landschap

opgeheven te worden en bij verschillende reorganisaties
van overheidsdiensten bleken landschapsarchitecten meer
en meer aan de kant gezet. En dat terwijl bij prijsvragen de
ene na de andere landschapsarchitect in de prijzen viel.
Het vakgebied had veel goeds te bieden -en toch ging het
niet goed. Met vier gelijkgestemden richtte Post de Stichting Locus op. De landschapsarchitectuur moest zich in de
ogen van Post inhoudelijk alsvormgevende discipline verder ontwikkelen en bovendien naar de buitenwacht een
sterker profiel krijgen. Wat, zovroeg hij zich af, zijn gemeenschappelijke kwaliteiten van de zo diffuuse groep van
landschapsarchitecten?

Middel
De stichting koos voor het middel van het seminar waar
,,los van praktijksleur of prijsvraagdrang" uitwisseling kan
plaatsvinden van ervaringen, inzichten en ideeën.
Locuswiljaarlijks zo'n seminar organiseren. De eersteseminars zijn uitsluitend gericht op landschapsarchitecten,
latere moeten ook voor andere, verwante disciplines toegankelijk zijn om juist een verbreding tot stand te brengen.
De stichting verzorgt van het geleverde werk een tentoonstelling en publiciteit. Na vijf jaar moet het werkgedaan zijn: dan wil de stichting zich opheffen.
Vooralsnog lijkt de formule een schot in de roos. De belangstelling voor het -door een subsidie van het ministerie
van WVCfinancieel ondersteunde -seminar is in iedergevalonder jonge vakgenoten groot. Het maximaal aantal
van zesendertig deelnemers heeft zich in een mum van tijd
gemeld.
Het thema van het eerste Locus-seminar is een thema dat
nog niet zolang geleden taboe was in de Nederlandse
ruimtelijke ordening: de 'gespreide verstedelijking'. Maar
beetje bij beetje lijkt de praktijk van de planologische diensten de starre scheiding van stad en land loste laten. Er
zijn immers goede redenen die pleiten vóór een zekere
vorm van gespreide verstedelijking.

In de opgave van het seminar zet Locus een aantal van die
redenen op een rij. Allereerst ziet de stichting een behoefte
aan woningen. Uit de Vierde nota over de ruimtelijke orde
ning blijkt dat voor 2015in Nederland nog anderhalf miljoen woningen moeten worden gebouwd. Door een verdere
daling van de gemiddelde woningbezetting iser alleen al
inde Randstad een vraag om een miljoen woningen. Die
woningen zijn niet allemaal in de 'compacte stad' te persen. Bovendien groeit de vraag naar kwaliteit. Een zogenaamd 'wervend woonmilieu' is met de internationalisering
van de markt naar voren geschoven. Dat betekent differentiatie en een claim op het landelijk gebied.
Een tweede aanleiding voor het onderzoek naar mogelijkheden voor gespreide verstedelijking zijn ontwikkelingen in
het landelijk gebied zelf. De landbouw heeft het moeilijk.
De verwachting isdat in de toekomst behoorlijk wat grond
vrij zal komen, is het niet door produktiebeperkingen dan
is het wel omdat kleinere bedrijven het intensiveren en industrialiseren niet langer volhouden. Geschat isdat ongeveer éénderde van de huidige landbouwgrond een andere
bestemming zal krijgen. Maar welke? Recreatieschappen
kampen met tekorten omdat de beheerlasten hoog zijn. En
bosbouw is zonder subsidie nog steeds niet rendabel in
Nederland.
Locus suggereert in de opgave de problematiek in het landelijk gebied op te lossen met een brede en offensieve strategie van landschapsvorming. In deze strategie kunnen
economisch sterke activiteiten een belangrijke rol spelen.
Ze fungeren als 'motor' achter landschapsontwikkeling.
Gespreide verstedelijking zou zo'n motor kunnen zijn.
Locus ziet zelfs een noodzaak om plannen te maken voor
gespreide verstedelijking: de huidige defensieve strategie
dreigt te ontsporen en leidt gemakkelijk tot een sluipende
verstedelijking ,,die blijft steken in romantische suburbane
stereotypen''.
In een brede strategie die kiest voor landschapsvorming
mèt verstedelijking hoort vanzelfsprekend een inbreng van
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Kasteel Oud Poelgeest
Foto Linkerpagina:
Frank Meyer, Mart van Cils en TonThus.

stedebouwkundigen. Dat beide elkaar veel te bieden hebben bewijzen immers voorbeelden als de Vecht, de
Beemster, Bloemendaal en ook Nagele. Locus heeft met dit
seminar echter bewust gekozen voor de afzondering. De
ontwikkeling binnen het vakgebied gaat nu nog voor.

Wilke Dietema,Anneke Nauta enAdriaanGeuze

De opgave aan de zesendertig deelnemende landschapsarchitecten was het ontwerpen van een woningbouwverkaveling met 2500woningen die een stellingname uitdrukt over
'wonen in een landschap'. Specifieke voorzieningen hoef
den binnen die verkaveling niet te worden opgenomen. Er
is gewerkt in groepen van twee tot drie personen. Per deelnemer moest de opdracht in een bepaalde lokatie worden
uitgewerkt. Locus selecteerde zes lokaties in gebieden waar
op den duur verstedelijking zou kunnen plaatsvinden. De
lokaties liggen op landschappelijke overgangen en bevinden
zich nabij een spoorlijn of een autoweg.

Essenties
In de volgepakte zaal in kasteel Oud-Poelgeest heerst spanning. De presentatie van de tijdens het seminar gemaakte
werkstukken kan beginnen. Het werk is gedaan, maar wat
zijn de resultaten? De eerste prenten worden aan de wand
geprikt. Zesendertig landschapsarchitecten in de ban van
gespreide verstedelijking.
In het verloop van de presentatie blijkt de aanpak van het
probleem sterk te verschillen. Bovendien heeft iedere lokatie zijn eigen problemen en mogelijkheden.
Landschapsarchitecten kenmerken zich door het benutten
van natuurlijk gegroeide verschillen op regionale schaal.
Het is de schaal waarop landschappen zich manifesteren
en waarop complexe landschappen ontrafeld worden tot
essenties. Op het niveau van de plek spelen die landschappelijke essenties in de ontwerpen een belangrijke rol.
Dat het ontwerpen van stedelijke vormen geen dagelijkse
praktijk is, blijkt zeker. Sommige stedelijke structuren lijken amorf, soms wijkt de gespreide verstedelijking weinig
af van een ruim opgezet nieuwbouwwijkje. Schaalfouten
zijn gemaakt. Maar gezien de korte tijd van drie dagen
waarin een relatief nieuw probleem moest worden opgelost, mag dat niet te zwaar wegen.
Op de achtergrond speelt het vervoersprobleem. Eén van
de aanwezigen veronderstelt dat de buitenwereld zich on

Zes landschappen,

getwijfeld zal afvragen of 'landschapsarchitecten gek zijn':
wordt de mobiliteit aan alle kanten bestreden, gaan landschapsarchitecten ingrepen voorstellen diejuist mobiliteit
oproepen.
Terugkerend fenomeen is het 'landgoed', het aloude buiten
dat de landschapsarchitecten zien als een goed voorbeeld
van verstedelijking met een landschapvormende werking.
In het huidige landschap zijn deze oude landgoederen nog
steedswaardevolle en dragende structuren. Eén groep
zoekt de elementaire vormen van het landgoed en vertaalt
die naar een eigentijdse verschijning. Maar ook het beheeraspect speelt een rol, evenals de vraag: welke mensen willen eigenlijk buiten wonen?
Een andere groep zoekt juist een methode om de gespreide
verstedelijking te genereren: het scheppen van voorwaarden door onderdelen van het landschap te ontwikkelen zoals natuurschoon en bereikbaarheid. Een bordje te koop
doet de rest.

zesendertig ontwerpen
mm

Grid
Er is een groep die heeft geëxperimenteerd met 'ongevoelige' grid-structuren die in het landschap echter steeds verschillende woonplekken opleveren. De groep komt tot de
conclusie dat het landschap maar beter kan meespreken in
de keuze van locaties en de vorm van het wonen. Een actieve landschapsvorming is daarbij noodzakelijk.
Maar, is een volgende vraag, kan het landschap zelfs met
actieve vorming onbeperkt het gespreide wonen opnemen?
Of is er zoiets als de 'draagkracht' van een landschap en
biedt het ene landschap meer mogelijkheden dan het andere? Iemand verteld een verhaal over een familie die een
paar keer per jaar naar een vastepicknickpiek ging om van
het landschap te genieten. Tot ze besluiten op die plek te
gaan wonen. De droom is uit, de mooie plek verwoest, het
landschap geëxploiteerd.
Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het landschap is bij
velen diepgeworteld en groot. Volgens één van de aanwezigen iser een verschil in tempo van landschapsontwikkeling
en stedebouw. De rol van de landschapsarchitecten is daarmee volgens hem geschetst: zij moeten een kader scheppen
voor de stedebouw van de toekomst.
Anderen grijpen de kwetsbaarheid aan voor een eigen pleidooi: de waarde van het landschap moet 'harder' worden
gemaakt en zo mogelijk in markt-economische en financiëletermen worden vertaald.
Eens te meer blijkt de behoefte aan gebeurtenissen als deze. Velediscussiepunten worden aangeroerd. En daarmee
keert de zaal tegen vijven weer naar een belangrijk uitgangspunt van het seminar: er moet over de ontwikkeling
van het vak nog veel gedacht, getekend en gepraat worden.
Het wonen in het landschap is daarvoor in ieder gevaleen
goedeaanleiding gebleken.

Vinkeveen
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Mooi logeren a a n de dijk
Een horizontale stad op de rand van
het Alkmaardermeer, woontorens langs
de Linge, een hof in het dekzandlandschap, een wand van woningen langs
de Maas - het is een greep uit de veelheid van woonvormen die het landschap in de zes lokaties van het
Locus-seminar veranderen. Hoe raken
landschapsarchitecten 2500 woningen
kwijt in een landschap? Hoe gebruiken
ze de verstedelijking in het proces van
landschapsvorming?
Zesendertig plannen voor wonen in het
landschap. Een rondje door het land
van de toekomst.
fokafie Schermer

D

e eerste lokatie ligt zo'n twintig kilometer
ten noordwesten van Amsterdam. Het is de
zuidpunt van de zeventiende-eeuwse droogmakerij de Schermer, die vooral in gebruik is
alsweiland. De hoger gelegen ringvaart,wegen erfbeplantingen en stolpboerderijen zijn in het open, rationeel verkavelde landschap opvallende elementen
Ten oosten en ten westen van depolder ligt het oude land:
kleinschalige, grillige veenpolders met veel watergangen en
de strandwal met de plaats Akersloot. Ten zuiden van de
Schermer ligt het Alkmaardermeer.
De ontsluiting van de lokatie houdt niet over: spoorwegstations bevinden zich op afstand in Heiloo of Castricum.
Een autoverbinding vormt de snelweg A9AlkmaarAmsterdam.
De lokatie in de Schermer leidt tot sterke ingrepen. Inveel
ontwerpen heeft de openheid en de rationele, strakke lijnvoering van de polder een relatief compacte en afgebakende vorm van gespreide verstedelijking gekregen. De
landschappelijke indeling op regionale schaal blijft meestal
overeind.

|
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Ontwerp Schermer, Claessen, Stroolman, Van Eer

Pieter Boone van het team met het motto 'Wonen doe je
tussen jeoren' kiest zelfs voor een ingang op landelijk
schaalniveau. De Schermer ligt in de filosofische visie juist
op de overgang van een 'mozaïek met stedelijke scherven'
en een gebied van 'zee, strand en duinen'. Overtuigende en
uitgestrekte landschappen moeten in de woonfilosofie van
het team worden gehandhaafd. Daarom ziet Boone plaats
voor verstedelijking in een hoekje 'naast de leegte' van de
polder, vlak bij het plaatsje West-Graftdijk. De verstedelij-

Ook Vibeke Scheffener zoekt naar mogelijkheden voor
gespreide verstedelijking vanuit het grotere landschappelijkegeheel. Ze wil de Schermerpolder als eenheid versterken
en stelt 'natte natuurbouw' voor ten oosten en ten zuiden
van de polder. De 'lelijke haakvorm' van de Schermer wil
zij verbeteren en dat kan met de aanleg van een nieuwe
woonkern midden 'in de haak'. Vijf verspreide woonclusters liggen volgens een vast patroon in de open ruimte
en geven de polder 'een maat'. De clusters -villadorpen
met ongeveer honderd woningen -zijn omlijst met strak
vormgegeven bosvakken met doorzicht naar het open land.

Discontinu
Marcel Wijermans heeft met zijn team in 'Laboratorium'
vooral het onderzoek gezocht. Hij ziet randen en breuklijnen als belangrijke elementen in dit discontinue polderlandschap. Daarop wil hij ingrepen concentreren. Het
onderzoek gaat uit van twee vormen van gespreide verstedelijking: het 'logeren' en het 'occuperen'. Het 'logeren'
kiest nadrukkelijk voor het landschap en Wijermans
situeert de woningen daarom op en rond de dijk tussen de
Schermer en de Eilandspolder. Op de dijk is er het uitzicht
en de wind; langs de dijk de geborgenheid. Het 'occuperen' wordt gekoppeld aan bestaande stedelijke voorzieningen. Het vindt plaats in een langgerekt grid over Akersloot
heen, en volgt de richting van de strandwal. Weidsopgezette lanen verbinden het geheel.
Veel rigoreuzer te werk gaat Joost van Heezewijk. Hij legt
tussen Akersloot en West-Graftdijk, op de overgang van de
polder naar het Alkmaardermeer, een 'autonome horizontale stad'. Hij wil daarmee het grensvlak 'een eigentijdse
bezieling' geven. De bestaande landschapsstructuur wordt
volgens hem niet overhoop gehaald. Midden in de polder
tekent Van Heezewijk een blokvormig 'brainpark'.
WilkeDiekema ziet kansen voor verstedelijkingsvormen in
alle landschappelijke eenheden en zoekt eveneens het water op. Vooral recreatieve mogelijkheden lijken in haar plan
een belangrijk uitgangspunt. In de oostelijk gelegen Eilandspolder is het een wirwar van (paal)woningen, water
en land; op vooruitstekende landtongen in het Alkmaardermeer staan woontorens, evenals op de strandwal langs
kleinere, gegraven waterplassen. In de Schermer tekent ze
twee linten van woningen in combinatie met lanen; één
langs de Zuidervaart, en parallel daaraan één langs de
westelijke grens van de polder.
De groep Claessen, Van Eer en Strootman kiest met het
idee van een 'macrolandgoed' in 'Debbie' voor een sterke
ingreep. Het toevoegen van 2500 woningen betekent volgens hen een drastische verandering en komt in feite neer
op het ontwerpen van een nieuw landschap. In de openheid van de polder legt het team dwars op de Schermervaart over de volle breedte een zware, strakke band van
verstedelijking, ingepakt in een aleven strakke bosstrook.
Met de verdichte Schermervaart isde polder zoverdeeld in
kwadranten. Binnen de band is veelvormige verstedelijking
mogelijk.

Schermer

Schermer, Marcel Weijermans
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Polder Groot Mijdrecht

T

ussen Amsterdam en Utrecht ligt de tweede lokatie van het seminar; de zuidoostrand van de
polder Groot-Mijdrecht. De rationeel verkavelde
en open droogmakerij grenst aan het waterrijke
slagenlandschap rond Vinkeveen. Opvallend is
de karakteristieke waaiervorm in dit slagenlandschap, een
gevolg van de ontginning vanaf een hoger gelegen oeverwal. Vinkeveen en ook Wilnis liggen op deze gebogen ontginningsbasis. De oude veenontginningen worden gebruikt
als weiland en hooiland. Met de grote hoeveelheid sloten
en watergangen isde ontsluiting een probleem. Dewatersport heeft een vlucht genomen op en rond de

sche grondslag. De verstedelijking moet in zijn visie sterk
bijdragen aan het proces van landschapsvorming. Met behulp van spelregels wil hij het gespreide wonen gebruiken
bij de vorming van een 'natte ecologische corridor' in het
slagenlandschap van Vinkeveen. Zijn landschapsarchitectonische spelregel is simpel: verplicht iedere nieuwe eigenaar
driekwart van het land om te zetten in water. Aanleg van
wegen is verboden. Er ontstaat in het idee van Geuze een
'archipel van modern wonen'. In de noord-oost hoek van
de lokatie, dicht bij de aansluiting op de A2, is een plateau
met woontorens gedacht. Mensen die gesteld zijn op snellere verbindingen kunnen daar een plek vinden.
De ecologische en landschappelijke waarden van het veenweidegebied zijn voor Marevan Grieken juist reden de verstedelijking te concentreren in de droogmakerijen. In deze
droogmakerijen geven de uitbreidingen van Wilnis en Vinkeveen richting aan het model van bouwen 'over de dijk'.
Met een sterk uitgewerkte ontwikkelingsvisie op regionale
schaal komt hij tot een ontwerp voor de polder waarin forse boscomplexen aan de randen de bestaande en nieuwe
verstedelijking een grens en een vorm geven. Aan de noordrand van de polder ziet hij mogelijkheden voor 'kleinere
incidenten' in een lage dichtheid van ongeveer 150woningen. Het 'luxe wonen in het bos' situeert Van Grieken in
het smalle deel van de polder.

Groot Mijdrecht, Eelco Hooftman
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Groot Mijdrecht, Marc van Grieken

ontveende Vinkeveense plassen.
De vruchtbare en stevige zeeklei van de droogmakerij Mijdrecht geeft meerdere gebruiksmogelijkheden. Naast weiland zijn er ook bossen en akkers. Bovendien vonden
stadsuitbreidingen plaats van Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht. De dichtstbijzijnde ontsluiting per spoor is in Breukelen. Belangrijkste auto-ontsluiting vormt deA2
Amsterdam-Utrecht.
De deelnemers geven het slagenlandschap van Vinkeveen,
alsonderdeel van het Hollands veenweidegebeid, belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de natuur, meestal in
combinatie met recreatie. In veelplannen wordt een natte,
moerasachtige natuurontwikkeling voorgesteld. De waaiervormige verkavelingsstructuur blijft in alle werkstukken
overeind. De helft van de deelnemers gebruikt het slagenlandschap voor het wonen in een landschappelijk idyllische
situatie. De andere helft wil dat gebied sparen en kiest bewust voor een verstedelijking van de polder. Deze polder
wordt als landschappelijke eenheid versterkt: bosaanleg
langs de rand of zelfs in de gehele polder is een gebruikt
middel.

Fragment Groot Mijdrecht, Adriaan Geuze

Moniek de Knegt versterkt op een genuanceerde manier
het onderscheid in de verschillende landschappen. Het
grondgebruik stemt ze af op de mogelijkheden van het 'natuurlijk substraat'. In de kritische en behoedzame 'Brekelvisie kunnen nieuwewoonvormen toch een plaats krijgen
in de veenstroomgebieden en veenplassen. Het genieten
van de natuur op de overgang van de veenweidegebieden
naar de polder, geeft een meerwaarde aan het landschap
en het wonen. Binding met het landschap, individualiteit
en keuzevrijheid zijn motieven voor 'wonen op de groene
dijk' en 'wonen op smalle slagen'.

Methode
Ook Eelco Hooftman kiest in 'XTC' voor gespreid wonen
in het slagenlandschap van Vinkeveen bij de rand van de
polder. De woonwijk die het slagenlandschap verder 'consumeert en transformeert' is ontworpen voor de 'jet-lagset' van Vinkeveen en bestaat uit bebouwingsstrips van
'villa's waar exhibitionisten wonen die betalen om gezien
te worden'.
Het ontwerp van Adriaan Geuze heeft een sterk methodi-
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De groep van Claessen, Van Eer en Strootman ziet in het
plan 'Noortje' twee uiteenlopende vormen van wonen in
het landschap: het 'wonen in een onmetelijke rietvlakte' en
het 'besloten wonen in het bos'. Onder het motto 'oud buiten -nieuw binnen' ziet de groep vooral mogelijkheden in
een nieuw landschap in de polder. De groep tekent daartoe
een bos dat het gehele zuidelijke Groot-Mijdrecht' vult.
Aan de rand van het bos wordt in clusters gewoond. Meer
gespreid vindt het plaats langs bestaande wegen.
In 'Laboratorium' zoekt Ria Aarnink eerst de plekken waar
mensen zich 'blootstellen aan het landschap': de uiterste
puntjes van het eiland, de uitdagende woonlokaties 'achter
op de landbouwkavel'. Het zijn echter zeldzame plekken
en ze voldoen geenszins aan de vraag om 2500 woningen
te realiseren. Om daaraan toch te voldoen, geeft zij met
een grid aan waar het wonen gestalte moet krijgen: op het
smalle deel van de polder - als een kortsluiting tussen
uiterste verschijningsvormen van het landschap. Een oostwest richting binnen het grid moet de cirkelvorm van de
polder en de bestaande verstedelijkingslinten 'expressie'ge-

I

n het westelijk deel van de Betuwe ligt de derde lokatie: de rivier de Linge tussen Beesd en Tricht. Het rivierenlandschap is hier zeer afwisselend. Op de
zandige oeverwallen liggen de dorpen, de boomgaarden, kleine percelen loofbos en de buitenplaats
Mariënwaard. De komgronden ten zuiden van de Linge
worden als weiland gebruikt. Ze hebben een open karakter.
De komgronden ten noorden van de Linge zijn wat meer

besloten met eendenkooien en hakhoutgrienden.
Op deze eendenkooien en grienden na is er in ecologisch
opzicht niet veel te genieten in de eens zo rijke komgronden. De oeverwallen hebben met fraaie loofbossen meer te
bieden.
Het gebied nabij het knooppunt Deil isgoed ontsloten:
station Geldermalsen-west is snel bereikbaar.
Vrijwel zonder uitzondering borduren de landschapsarchitecten voort op de bestaande indeling van het rivierengebied in kommen en oeverwallen. 'Het samenhangende
systeem blijft samenhangend functioneren'. De kom blijft
een belangrijk gebied voor landbouwkundig gebruik en
heeft een grootschalig en meestal open karakter. Bestaande
grienden en eendenkooien worden in sommige plannen
met elkaar verbonden. De rivier de Linge en de rivierbedding moeten zich natuurlijk ontwikkelen.
Gespreide verstedelijking wordt -met de nodige voorzichtigheid -tussen de bestaande bebouwing gesitueerd op dê
oeverwallen, vaak in combinatie met nieuwe boomgaarden.
Voorzichtigheid istroef, want dit rivierenlandschap is een
kwetsbaar landschap. De buitenplaats Mariënwaard is in de
meeste ontwerpen ontzien. Een rol isweggelegd voor het
'Betuwe spoorlijntje' dat dan wel moet worden verbeterd.
In één plan wordt een nieuw station voorgesteld.
Josje van Noorden ziet in het 'Brekel'-ontwerp vooral mogelijkheden voor kleinschalige, gespreide verstedelijking op
de oeverwal ten zuiden van de Linge. Het zijn patioachtige clusters van ongeveer dertig woningen, die in combinatie met nieuwe hoogstamboomgaarden tussen dijk en
achterstraat lijken gestrooid. Aldus ontstaat het 'Betuws
wonen' in een afwisselend open en dicht landschap. Ten
noorden van de Linge is in het ontwerp van Van Noorden
sprake van grotere eenheden. BijTricht iseen concentratie
van ongeveer tien woonclusters.

De Linge

Ook PaulAchterberg ziet in dit 'landschap van de nuance'
mogelijkheden voor verstedelijking op de oeverwallen. De
fruitteelt moet dan in fasen van de oeverwallen verdwijnen
en eerst plaats maken voor forse blokken loofbos. Deze
worden aangelegd tegen de buitenbochten van de rivier,
met doorzichten naar de lage, open velden. In de bossen
zijn stroken pioniershout, die op den duur voor het
gespreide wonen worden gekapt. Per bos van 200 hectare
ziet Achterberg ruimte voor vijftig woningen. Terzijde van
de bossen kan in grotere dichtheden worden gewoond rond
het restant van de hoogstamboomgaarden.

Verplaatsen
De groep van Claessen, Van Eer en Strootman gaat eveneens uit van de bestaande opbouw van kom en stroomrug.
En ook deze groep voegt wooneenheden toe aan de strook
ten zuiden van de rivier, tussen dijk en achterstraat. Zij
kiest voor aansluiting bij bestaande woonkernen als Deil
en Enspijk. Tussenliggende gebieden worden verdicht met
bos.

Lokatie-.De Linge lussen Beesd enTrient
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De Linge, Anneke Nauta

De Linge, Paul Achterberg

In het ontwerp van Anneke Nauta speelt de ontsluiting een
belangrijke rol. Buiten wonen betekent volgens haar immers veel 'verplaatsingen'. Nauta situeert de nieuwe
gespreide woonvorm loodrecht op en over derivier,op een
punt waar rivier en spoorlijn elkaar dicht zijn genaderd. Ze
maakt een nieuw station, en bovendien een kortsluiting
met de provinciale wegbij Deil. De bestaande wegen worden daarmee ontzien. De nieuwe woonvorm gaat 'over' het
plaatsje Deil heen. Volgens Nauta ontstaan drie structuren
met een eigen plaats en vorm: de nieuwe verstedelijking,
Deil en de verbrede ecologische zone langs de rivier.
In het onderzoekslaboratorium van Eric Luiten is de Linge
de 'landschappelijke zenuw' van het gebied. Die zenuwbaan moet in de visie van Luiten de nieuwe verstedelijking
dragen. Hij ziet kenmerkende aspecten als 'continuïteit',
'overkant' en de 'bolling' in de binnenbochten. De experimenten met 'mooi wonen' en 'egalitair bouwen' leiden uiteindelijk tot een ontwerp waarin langs iedere buitenbocht
ongeveer zeven woontorens staan opgesteld. De overzijde,

De Maas

vv
lokalie: De Maas bij Echt

de dijk in de binnenbocht, is als reactie voorzien van opgaande beplanting. Op de esvormige bolling achter landgoed Mariënwaard zijn transparante woonstroken in een
boomgaard getekend. Luiten zoekt geen relatie met bestaande bewoning en bewoners. Het nieuwe wonen iser
consumptief.
In het toekomstige en fors herziene landschap van Bandringa en Van den Boomen ligt de lokatie 'Deil' in een
noodzakelijk geworden 'overmaat aan natuur en vrije ruimte'. Daarin zijn langs rivieren kleinere cultuurlijke elementen opgenomen. Nieuwe nederzettingen worden als
'Waldens' gelijkmatig over de wilde natuur gestrooid. De
'unieke landschappelijke situatie ter plekke' moet op iedere
nederzetting een eigen stempel drukken. Zo zien de landschapsarchitecten achter het landgoed Mariënwaard een
nederzetting ontstaan met vijf langgerekte bouwstroken,
gekoppeld aan een nieuwe 'ontsluitingsas'. De bouwstroken
moeten een verscheidenheid aan architectuur opleveren.

D

e vierde lokatie ligt in het Limburgse 'hoogterras' ten zuiden van Roermond: de Maas
ter hoogte van Echt. Het gebied is grotendeels ingesloten tussen een meander van de
Maas en het Julianakanaal. Het landschap
van het studiegebied isveelzijdig. Akkerbouw, fruitteelt,
weilanden en kleine nederzettingen, evenals verschillende
oude dijken en beddingen, bepalen het beeld.
Bestaande nederzettingen zijn het kerkdorp Stevensweerd
en de lintvormige buurtschappen Ohé en Laak. Ten noorden van deze plaatsjes ligt de ruïne Walburg.
De grindwinning heeft ook in dit gebied veel plassen opgeleverd die watersporters trekken. De ecosystemen zijn door

de vergravingen ontwricht. De meest interessante milieus
zijn de oude, moerassige rivierbeddingen met een rijk
vogel-en plantenleven.
Per spoor is de lokatie vanuit Echt ontsloten. De snelweg
Eindhoven-Maastricht is vanuit Ohé bereikbaar.
In dit waterrijke, sterk vergraven landschap zoeken veel
landschapsarchitecten de Maas op als leidraad voor verstedelijking. De rivier is met fraaie uitzichten en de velewatersportmogelijkheden een aantrekkelijke vestigingsplek. In
een enkel geval sluit de nieuwe verstedelijking aan op de
bestaande langs de dijk; in andere gevallen is pal op de rivierloop gebouwd. Waar Maas en Julianakanaal elkaar naderen, issoms de kanaaloever ook verstedelijkt. Dat kan
een markant beeld opleveren.
Andere plannen zoeken het in de ruimte die de
Maasmeanders geven voor meer blokvormige gespreide verstedelijking. Daarbij is de bestaande bebouwing gemeden.
In één plan iseen nieuwe spoorlijn getekend.
In vrijwel alle ontwerpen is een oude Maasloop als natuurgebied ontwikkeld. Waterrecreatie blijft een belangrijke gebruiksvorm van het gebied. In twee ontwerpen gaat de
verstedelijking gepaard met aanleg van bos.Volgens het
team Timmer, De Widt en Rabsztyn is in de huidige situatie de aanzienlijke oeverlengte slecht gebruikt. In het ontwerp 'Rafels' is daarom gekozen voor bebouwing van de
Maasoevers. Bebouwingslinten zijn getekend in de binnenbocht van de meander ten zuiden van Ohé en aan beide
zijden van de rivier ter hoogte van Stevensweerd. In devisie van het team biedt het buiten wonen kans op beter
landschapsbeheer. De bewoners zijn verantwoordelijk voor
een flinke strook land achter de woning. Bijeen slecht beheer zal de natuur het land overnemen. Op deze manier
ontstaat een rafelig patroon: tussen land en water en naar
het bosgebied dat is ontworpen tussen Stevensweerd en
Ohé. Dit bos sluit aan op het natuurgebied langs de oude
Maasarm.

De Maas bij Echt, ontwerp 'Polio', Karien van Bijslerveid).
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De Maas bij Echl, vormprincipes in ontwerp 'Brekel' van Jannemarie de Jonge
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Van Dongen, Hazendonk en Veen kiezen voor een stevige
bebouwing op de oevers van een Maasmeander en het tegenoverliggende deel van het Julianakanaal. Op dit punt,
waar Maas en Julianakanaal elkaar bijna raken, willen de
ontwerpers met een bebouwing van vier woonlagen de
'spanning' tussen beide lopen 'voelbaar' maken. 'Dynamische vergezichten' liggen in het verschiet. In de onderzoeksgerichte visievan het team isdezewoonvorm bedoeld
voor de zogenaamde decoristen: de mensen die het landschap opvatten alsdecor. De andere groep, de 'topisten',
voelt zich sterk verbonden met het landschap en past daarom veel beter in het kleinschalige patroon van de 'kronkelwaarden' ten zuiden van Stevensweerd. Daar zijn
bestaande patronen aanknopingspunten voor de lintvormige, gespreide verstedelijking. De bewoners werken mee aan
de natuurlijke ontwikkeling van de oude Maasbedding.
Eveneens gekoppeld aan de loop van de Maas is de
gespreide verstedelijking in het ontwerp 'Spaghetti' van
Van Gils, Meyer en Thus. Zij kiezen voor het verder bebouwen van de dijk. Er ontstaan linten van woningen die
op enige afstand met deriviermeeslingeren. Oude kernen
zijn in die slierten opgenomen. Op het ontmoetingspunt
van Maas en Julianakanaal is de slingerbeweging doorbroken en isgekozen voor een bebouwing van de kanaaloever.
Daar is ook enige ruimte gelaten voor de instroom van een
zijriviertje in de oude Maasarm. De bebouwing langs het
kanaal is strak en ademt een utilitaire sfeer.
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Wassenaar, onfwerp 'Decor-Topos' van het team Van Dongen, Hazendonk en Veen

Lokatie Wassenaar

Natuur
Bandringa en Van den Boomen passen de 'Walden'-visie
toe op dit gebied bij Echt. In de toekomstige orde van stedelijke relicten en nieuwe nederzettingen in een grote
ruimte van natuur, zijn verschillende fantasievolle nieuwe
verstedelijkingsvormen te onderscheiden. Een gridstructuur
is getekend op beide Maasoevers ter hoogte van de Walburgruïne, evenals een combinatie van bebouwingsstroken aan
weerszijden van het voormalige Julianakanaal. Vandit kanaal is in het ontwerp niet veel over: de Maas heeft het dal
weer in bezit genomen.
Karten van Bijsterveldt zoekt met haar team naar een
gespreide verstedelijking die leunt op een oude stedelijke
vorm in het landelijk gebied: het landgoed. De nieuwe
naam is 'Patio' en staat voor een wooneenheid van mensen
die in groepen buiten wonen. Van Bijsterveld legt haar 'Patio' in het gebied binnen de zuidelijke Maasmeander. De
vorm heeft een duidelijke vóór- en achterkant, een zonering in gebruik, en een lanenstructuur voor interne verbindingen. Het water van ontgrondingsplassen is 'in' de
'patio' getrokken. De voorkant grenst aan de rivier waar
ook het asymmetrisch gelegen hoofdmoment met een station isgedacht. Een aan te leggen railverbinding moet dit
nieuwe buiten ontsluiten.
Ook Jannemarie de Jonge kiest in het 'Brekel'-ontwerp
voor een nieuwe structuur van een gebied binnen een
meander van derivier.Ze legt in het amorfe 'achterland'
tussen de lintdorpen Ohé en Laak een driehoekige verste
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Wassenaar, ontwerp 'Lasagna' van Meyer, Van Gils en Thus

delijkingsvorm die isopgebouwd uit een zevental 'buurten'
van enkele honderden woningen. Het geheel isgegroepeerd rond een centrale beheerseenheid. De randen zijn
vastgelegd, de invulling isvrij. De 'punt' van de driehoek
raakt de bedding van de Maas en moet als nieuw 'moment' ritme geven aan derivier.Even noordelijker is dicht
op de Maas rond de ruïne Walburg een compacte bebouwingsvorm getekend volgens het model 'burcht'. Debestaande kernen blijven ook bij De Jonge op zichzelf. In de
tussenliggende recreatieve zone is een deel bebost. Verder
landinwaarts moet zich langs dé oude Maasarm 'natte natuur' ontwikkelen. Het Julianakanaal werkt als barrière.

Detail 'Voorhoven' van het team Willems en Feesma

O

p de overgang van oude strandwallen en
veenpolders ligt de vijfde lokatie van het
seminar: de binnenduinrand tussen Den
Haag en Wassenaar. Het luxe en suburbaan wonen heeft er volop plaatsgevonden. Rond de eeuwwisseling vestigde zich hier in het bosrijke lusthovenlandschap de Nouveau Riche. De afgelopen
decennia hebben kantoren en instellingen veel villa's en
buitenplaatsen ingenomen.
Ruimtelijk wordt het gebied overheerst door de overgang
van beboste strandwallen naar de oude strandvlakte en het
open veenpolderlandschap. In het poldergebied ligt evenwijdig aan deze overgang de spoorlijn Den Haag-Haarlem
die tevens de stadsrand van Leidschendam bepaalt. De
Veenwetering isvan oudsher de waterhuishoudkundige

Wassenaar-schels van het "Wonen doe je tussen je oren"-team.

ruggegraat in het gebied.
Den Haag-Mariahoven en Voorschoten zijn de dichtstbijzijnde stations. De A4Den Haag-Amsterdam isvia Leidschendam bereikbaar.
De gelaagde opbouw van het gebied in stroken evenwijdig
aan de kust komt in alle ontwerpen terug. Voorstellen worden gedaan om die opbouw te versterken. Veelal iseen gezoneerde verstedelijking getekend: bij Leidschendam
intensief, in de richting van de kust steeds extensiever.
Het gebied wordt kwetsbaar en zwaar belast genoemd: veel
ruimte voor gespreide verstedelijking iser niet. DeVeenzijdse polder is als bufferruimte opengebleven. Vanuit de
strandwal en Leidschendam 'aan de overzijde', knabbelt de
verstedelijking aan die open ruimte. Met forse wateroppervlakten wordt de verstedelijking in toom gehouden. In een
enkel plan iswonen op het water als mogelijkheid geopperd.
In het plan 'Rafels' van Timmer, De Widt en Rabsztyn is
gekozen voor een reeks woontorens langs de spoorlijn bij
Leidschendam. De specifieke beheersvorm van 'Rafels'
geeft in zekere zin een spiegelbeeld van het buiten wonen
op de strandwal. Het steekt met een rafelige rand in de
polder. Om beide zones niet te laten vergroeien, is de
Veenwetering sterk verbreed.
De gelaagdheid van het gebied is een sterk motief in het
ontwerp 'Lasagna' van Van Gils, Meyer en Thus. In een stilistisch plan kiezen zij voor een sterke belijning van het
wonen en het bos van de binnenduinrand. Een strook van
nieuwe, blokvormige verstedelijking is met een strakke
baan van water stijf op de spoorlijn bij Leidschendam gedrukt. De tussenruimte isgeleed met twee bospartijen: de
één cirkelvormig, de ander langgerekt.
Het onderzoek van Van Dongen, Hazendonk en Veen lijkt
in de binnenduinrand goed tot zijn recht te komen. Het
pregnante verschil in landschappelijke lagen vertaalt zich
herkenbaar in een ontwerp dat 'decoristen' en 'topisten' tegenover elkaar zet. De decoristen wonen op bastionachtige

Voorthuizen
hoogten in 'urban villa's' in een stedelijke zone grenzend
aan Leidschendam. Zij kijken uit op het veenweidepark en
op de landgoederenzone aan de overzijde. Daar wonen in
woonclusters, temidden van kleinschalige bossen, detopisten die ecologische landbouw bedrijven in het veenweidepark. Loodrecht op deze gelaagde opbouw brengen de
ontwerpers een 'cultuurlijke' as aan, die het veenweidegebied moet verbinden met de zee. Op markante punten van
die as staan bijzondere objecten: een uitzichttoren, een
brug, en een pier in zee.

Water
Opvallend veel water brengt het team Willems en Teensma
in het open veenweidegebied. Het contrast met de stad en
de binnenduinrand moet zoeen nieuwe gedaante krijgen.
In het water isgespreide verstedelijking getekend in de
vorm van lineaire elementen die verwijzen naar het oude
verkavelingspatroon. De woningen zijn onderling verbonden met steigers. De verstedelijking sluit in de visie van het
tweetal aan op bestaande bebouwing van Den Haag en ligt
dicht bij het spoor. Nieuwe blokvormige bosjes moeten de
harde rand bij Leidschendam verzachten.
Niké van Keulen kiest met het 'Patio-model' voor een sterkeverstedelijkingsvorm van de binnenduinrand. Zijgebruikt in de nieuwe buitenplaats nadrukkelijk de gradiënt
in het landschap en legt loodrecht op de binnenduinrand
een stelsel van lanen aan. Daarbinnen vindt de verstedelijking plaats. Een zonering doet recht aan de landschappe-
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lijke lagen in het gebied: het 'stedelijk brandpunt' isgekoppeld aan de spoorlijn bij Leidschendam; de dichtheid
van de patio-woningen neemt af in de richting van de kust.
Een onderbreking vormt de oude strandvlakte die isomgezet in water. Dicht bij het stedelijke brandpunt is -een buitenplaats eigen -een 'interessante confrontatie' gevormd
tussen natuur en cultuur.
In de visie 'Wonen doe je tussen jeoren' van Frank van
der Zande moet de duinstrook gaaf blijven. In de binnenduinrand isdaarom vooral ruim baan gegeven aan de 'tijdelijke huisvesting'. Elke zone in het gebied heeft daarvoor
eigen mogelijkheden: zitten aan zee; kamperen in de duinen; drijvende woningen in de oude kassen. Permanente
verstedelijking moet aansluiten op de compacte stad. De
gespreide individuele vorm is beperkt aanwezig op de rand
van strandwal en veenweidegebied: de nieuwe bebouwing
voegt zich in de bossen.

E

en tiental kilometers ten oosten van Amersfoort ligt de zesde en laatste Iokatie: de Gelderse Vallei bij Voorthuizen. Akkers, weiland,
heide, loof- en naaldbossen wisselen elkaaraf
in een idyllisch en reliëfrijk dekzandlandschap.
De boerderijen liggen verspreid. Ten noorden en ten westen van het dekzand liggen rationeel verkavelde heideontginningen met veel bio-industrie; ten oosten van de

wordt een geschikte omgeving gemaakt voor de decoristen.
Verscholen in het woud en de bosschages liggen riante
'woonmansions' van deze ontheemde kosmopolieten. De
kleinschalige, meer op zelfvoorziening gerichte topisten
krijgen het ecologische beheer van het beekdal. Ze wonen
in clusters in een langgerekt lint op de rand van het dal.
Het veengebied naast het woud wordt een 'industrielandbouwlandschap'. Op de ontmoeting van het woud en het
dal verbreedt de beek zich in een romantisch park.

Droomwereld

Lokalie: Voorthuizen

dekzandruggen liggen restanten van een zanddorpenlandschap met spinvormig vertakte nederzettingen. Het biotisch milieu is in de loop van deze eeuw sterk
achteruitgegaan. Heide-ontginningen, normalisering, eutrofiëring, houtkap en vergravingen hebben het landschap
ecologisch verschraald.
De ontsluiting biedt perspectieven met de spoorlijn
Apeldoorn-Amersfoort en de snelweg Al.
De meeste landschapsarchitecten gebruiken in dit gevarieerde, maar ook onoverzichtelijke gebied de dekzandruggen en de beken als belangrijke structurerende elementen.
De gespreide verstedelijking vindt plaats op de dekzandruggen, soms in individuele woonvormen, somsin clusters.
Zonder uitzondering wordt de verstedelijking gecombineerd met een toename van bos dat hier als mysterieuze
uitloper van de Veluweof als romantisch park tot deverbeelding spreekt. Het lijkt moeilijk in dit gebied met een
duidelijke en nieuwe vorm voor verstedelijking te komen.
Het isschikken in het bestaande of nogal ruw ingrijpen in
het kleinschalige mozaïek. Detwee beken in het gebied
moeten zich natuurlijk ontwikkelen.
Het 'Rafels'-team van De Widt, Timmer en Rabsztyn ziet
de landbouw in het dekzandgebied plaats maken voor bos.
In dat bos wordt ontsluiting aangebracht met daarlangs
acht sterk in vorm verschillende clusters van woningen.
Door de beheerswijze ontstaat een rafelige overgang naar
de natuurlijke omgeving. In de bosrijke omgeving onderscheiden de beekdalen zich als open zones met kruidenvegetaties.
Vergelijkbare voorstellen doen Veen, Hazendonk enVan
Dongen. In het dekzandruggengebied zien zij mogelijkheden voor de theatrale Engelse landschapsstijl. Daarmee
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Urban van Aar sluit in 'Wonen doe je tussen je oren' aan
op het huidige individuele wonen op de dekzanden. In het
aaneengesloten bos zijn woningen ommuurd ter 'koestering van een eigen droomwereld'. Het 'nieuwe' landschap
langs de snelweg en tussen Veenhuizen en Barneveld wordt
met 'eindeloze' populierenbossen bekleed.
De 'Patio' van Ytje Feddes laat een flinke ingreep in het
landschap zien. Een lanenstramien met lintbebouwing is
over het dekzand gelegd. Binnen het stramien ligt een blok
van geconcentreerde patio-bebouwing. De gradiëntsgewijze
opbouw van het nieuwe buiten moet aan de achterkant leiden tot een ecologische relatie met de Veluwe. De voorkant
is met een spoorlijn en een station aangesloten op de stedelijke band Wageningen-Ede-Barneveld. In 'Patio' zijn de
hogedekzandruggen bebost. Het zijn parkachtige relicten
die een contrast vormen met de strakke opzet.
Onder het motto 'Voorhof' kiezen ook Willems en Teensma
voor een sterke en compacte verstedelijkingsvorm. Het ligt
als een bastion, omgeven door water, op de overgang van
het dekzand naar het westelijke veengebied. Deze voorhof
is met een nieuweweg aangesloten op Veenhuizen. Binnen
deze hof zijn diverse woonvormen gedacht. Meer gespreide
verstedelijking is mogelijk in het ruggengebied als 'kamers
in het bos'. Natuurontwikkeling langs de beken heeft consequenties voor bestaande woningen in deze strook: ze
worden omgeven door een gracht.
Van Gils heeft met Meyer en Thus gekozen voor de methode 'Tutti Frutti'. Bijzonder geschikt voor gespreid wonen is
het gebied volgens hen niet. Een goede verbinding met andere streken is daarom een belangrijk gegeven. De ontwerpers willen met de aanleg van een station en het ecologisch
ontwikkelen van de beek voorwaarden scheppen: als vanzelf zal langs het spoor een interessante reeks woonvormen
ontstaan. Veelgroen en uitzicht op het fraaie beekdal zijn
de belangrijke kwaliteiten die bij het gespreide wonen pas-

Detail Voorthuizen, Mark van Gils, Frank Meyer en TonThus

Ontwerp Topos-Decor voor Voorthui;
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Woningen op een dijk, isdat exploiteren
van landschap? Wat vinden landschapsarchitecten eigenlijk van 'wonen in het
landschap'? Ishet een opgave of een uitdaging?
Een beschouwing over de werkstukken
die tijdens het Locus-seminar zijn gemaakt. Gespreide verstedelijking. Over
het zoeken naar vorm en systeem.
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'Walden"

"Laborator,

Zoekers, bouwers, filosofen en strategen
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en seminar is voor deelnemers een aantrekkelijk
en inspirerend gebeuren. Er isgeen opdrachtgever die eisen stelt en geen prijs die aanzet tot
•het leveren van doorwrocht en gelikt werk.
IHoogstens een lastige organisator die graag
resultaat ziet. Relatief onbevangen kan drie dagen worden
gestoeid met een thema en met andere deelnemers. Het is
leuk en leerzaam.
Ideeën genoeg. Maar drie dagen voor een ontwerp voor
een betrekkelijk nieuw probleem is niet veel. Tijd om een
foutte herstellen iser niet; tijd voor een consistente en
evenwichtige benadering evenmin. Een ingeslagen weg
moet worden gevolgd.
Het analyseren van het werk van de zesendertig landschapsarchitecten is om meedere redenen lastig. Er isgewerkt in
groepen die elkaar beïnvloeden. Anderzijds kiezen
groepsleden ogenschijnlijk voor een gelijke benadering die
in sommige gevallen toch heel individueel en eigenzinnig
werk oplevert. Bovendien zijn de ontwerpen verdeeld over
zesverschillende lokaties en dat maakt een vergelijk moeilijk. Een plek in de polder heeft nu eenmaal andere mogelijkheden dan één op het zand, stelt heel andere eisen aan
een oplossing van de opgave. Kortom, eenduidig zijn de
werkstukken niet.
Dat de opgave -ontwerp een woningbouwverkaveling met
2500 woningen, die een stellingname uitdrukt over wonen
in het landschap binnen een brede strategie van landschapsvorming -niet alleen veel ideeën, maar ook verschillende benaderingen heeft opgeleverd, ligt voor de hand.
Een eerste onderscheid kan worden gemaakt tussen groepen die daadwerkelijk een ontwerpoplossing zochten en
groepen die het probleem meer op een onderzoekendeof
filosofische manier hebben benaderd.

Ook het team Van Veen, Hazendonk en Van Dongen behoort tot de onderzoekers. Het stelt zich in 'Topos-Decor'
twee soorten bewoners in het landschap voor: enerzijds
mensen die als onthechte, individuele en kosmopolitische
wezens een consumerende relatie met de omgeving hebben. Zij gebruiken het landschap als een decor. En anderzijds mensen die zich verbonden voelen met de omgeving
en collectief en kleinschalig het landschap als leefruimte
gebruiken. Het dilemma tussen exploitatie en produktie
van het landschap komt zo naar voren, evenals het sociale
aspect. Voorwie moet een landschapsarchitect ontwerpen?
Is het zelfs te verantwoorden dat beide vormen naast elkaar kunnen staan?
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De Schermer in groler verband
Vibeke Schellener

Tot de groep van onderzoekers horen teams met de
werkstukken 'Laboratorium' en 'Topos-Decor'. Zepresenteren het werk als studie. Vragen of uitgangspunten zijn geformuleerd en vervolgens nader onderzocht. Een ontwerp
was niet het belangrijkste doel. Zover waren deze deelnemers nog lang niet. Het werk is er echter niet minder interessant door. Het wonen in het landschap is nieuw; er
zitten veel haken en ogen aan die moeten worden bestudeerd. Zo heeft de groep van Aarnink, Luiten en Wijermansonder het motto 'Laboratorium' gezocht naar de
mogelijke vorm van verstedelijking in het landschap. Zij
deed dat met behulp van 'zenuwen' en experimenten als
het 'mooie wonen' en het 'egalitaire bouwen'. Hoe kunnen
veel mensen wonen in het landschap en blijft er nog wat
over?
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De filosofen onder de deelnemers lijken in eerste instantie
ook niet veel belang te hechten aan een ontwerp. Wezenlijkevragen over de maatschappelijke orde en de betekenis
van het wonen moeten eerst worden beantwoord. Het ontwerp dat uiteindelijk toch is gemaakt, geeft vooral een illustratie.
Werkstukken als 'Walden' en 'Wonen doe je tussen je oren'
zijn voorbeelden. In 'Walden' wordt een nieuwe ruimtelijke
organisatie op landelijke schaal noodzakelijk geacht om het
milieu te reden. In een overvloed aan natuur wordt
gespreid gewoond. In 'Wonen doe je tussen je oren' zoeken
Vander Zanden, Boone en Van Aar de essentie vanwonen. Wonen vraagt niet alleen om rust en geborgenheid,
maar ook om dromen en uitdagingen. Daarom is het ervaren van de 'uitgestrekte leegte' belangrijk en sturend in de
ontwerpen. Wonen doe je 'gespreid in ruimte en tijd' en
wonen is vooral een vraag naar de manier van leven: „Als
je dat weet, volgt de vorm vanzelf".
De meeste deelnemers hebben zich echter netjes aan de
opgave gehouden: een woningbouwverkaveling voor 2500
woningen. Maar in de benaderingen van deze categorie
van ontwerpers zijn toch ook duidelijke verschillen te zien.
Sommige werkstukken zijn gebaseerd op een duidelijk concept, zoals in 'Patio' van de groep Feddes, Van Bijsterveldt
en Van Keulen. De vormprincipes van het oude landgoed
komen in een eigentijdse vorm terug: gebruik van gradiënten, van het verschil tussen voor- en achterzijde en van het
fenomeen water. Het concept wordt op verschillende lokaties 'toegepast'.
Sommige groepen kenmerken zich door een behoedzame
benadering van het probleem en maken een zorgvuldig
plan voor landschapsontwikkeling waarbinnen het wonen
voorzichtig een plek krijgt. Relaties met de omgeving en de
infrastructuur zijn belangrijk. Anderen zoeken met het wonen juist naar spanning en maken gedurfde voorstellen die
de kwaliteiten van het landschap benutten.

Strategie
Een onderscheid kan ook gevonden worden in de manier
waarop de deelnemers het wonen gebruiken binnen de
strategie van de landschapsvorming.

Een aantal deelnemers lijkt het 'wonen' simpelweg te zien
als een ruimtelijke vorm die zo mooi mogelijk een plek
moet krijgen in het landschap. Een voorbeeld hiervan is
het ontwerp van Joost van Heezewijk voor de Schermer.
Maar ook de groep Meyer, Van Gils en Thus richt zich op
het pure vormgeven. Er ontstaan mooie prenten die als
ontwerp tot de verbeelding spreken. Deze verbeelding lijkt
belangrijker dan het aangeven van achtergronden of ideeën
over het wonen.
Een deel van de meer behoedzame ontwerpers bekijkt het
wonen in het landschap argwanend. Tegelijk wordt echter
een financiële of economische relatie erkend: het wonen levert geld op en kan zo wel degelijk een bijdrage leveren
aan de vorming van een landschap. Enkele deelnemers zijn
aan het rekenen geslagen, zoals Claessen, Strootman en
Van Eer die een nieuwe beheerseenheid maken met hulp
van een landschapsfonds. De inkomsten van de kavelverkoop moeten het landschapsbeheer garanderen. Ookvolgens Achterberg, Van Grieken en Scheffener zijn met het
wonen 'natuurlijke bouwstenen' te financieren.
Een deel van de grote categorie ontwerpers kent aan het
wonen in het landschap een betekenis voor het beheer toe.
Mensen die in het landschap wonen, zijn mensen met een
hart voor de natuur. Zij hebben bewust voor het 'buiten
wonen' gekozen en zullen met liefde het omringende landschap verzorgen. Een goed voorbeeld is 'Rafels' van het
team Rabsztyn, De Widt en Timmer. Het specifieke beheer
leidt zelfs tot een zekere landschapsontwikkeling: mensen
krijgen een aanzienlijke kavel teverzorgen. Het verschil in
intensiteit geeft uiteindelijk een rafelige overgang naar het
landschap.

Actief
Met 'Rafels' kiezen de ontwerpers in zekere zin voor een
strategie van landschapsvorming waarin het wonen een actieve rol speelt. Daarmee is de groep ook een exponent van
een derde categorie deelnemers: de systeemzoekers. De uiteindelijke vorm isvoor hen niet zo belangrijk, al speelt een
vaag beeld wel door het hoofd. De systeemzoekers schenken vooral aandacht aan de manier waarop een situatie
kan worden bereikt. Het landschap iseen geheel dat zich
ontwikkelt, het iseen proces waarin kan worden gestuurd.
De vraag is: hoe gaan elementen in het landschap zo functioneren dat een goed landschapsvormend proces ontstaat?
Een mooi voorbeeld geeft Geuze met het idee voor het
veenweidegebied ten noorden van Vinkeveen: verplicht
iedere eigenaar een groot deel van zijn grond om te zetten
in water. Uiteindelijk moet zo een aaneengesloten waterland ontstaan met daarin kleine eilandjes. Dat geeft niet alleen een totaal nieuw beeld, maar ook een invulling aan de
'natte' groenstructuur van de Randstad.
Aandacht voor het systeemzoeken heeft ook Van Gils met
het ontwerp 'Tutti Frutti' voor Voorthuizen. Zijn strategie
luidt: ontwikkel een beek ecologisch en maak de lokatie
daarmee aantrekkelijk, legvervolgens een spoorwegstation

aan en verkoop de grond tussen spoor en beek. Alsvanzelf
onstaat zo een nieuwe woonstructuur. Het zoeken van een
dergelijke strategie isvoor landschapsarchitecten een manier om een goede ontwikkeling van het landschap mogelijk te maken. Economisch gezien vormt 'een mooi
landschap' immers geen sterke of 'harde' factor. En het is
pas sinds kort dat ecologische aspecten werkelijk een rol
spelen in de planning.
Het gebruik van economisch sterke krachten als motor achter landschapsontwikkeling biedt mogelijkheden. Het gaat
daarbij niet om het winnen van een gevaarlijk spel met kapitaalkrachtige vervuilers. Het landschap is een systeem dat
continu in beweging is. En in dit systeemdenken zijn economische factoren, net als ecologische, nu eenmaal volwaardige krachten.

Ontwikkeling
Over de ontwikkeling van het landschap zijn de meeste
deelnemers aan het seminar het in grote lijnen eens. In de
werkstukken isop regionale schaal een heldere landschappelijke indeling gezocht op basis van vooral geomorfologische verschillen. De karakteristieken van deze afzonderlijke
landschappen worden binnen dat grotere geheel versterkt
of desnoods grondig herzien. De ecologie is daarbij een
sturende factor. In de meeste werkstukken is veel landbouwgrond omgezet in natuurgebied. De 'natte natuurbouw' scoort langs rivieren en beken en in de laaggelegen
veenweidegebieden. Vooral dat veenweidegebied is ontwikkeld als waterrijk, moerassig gebied. Op nationale schaal
vormen de veenweidegebieden -in navolging van de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening -een grote ecologische
natte zone tussen het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren.
De recreatie wordt gezien als een medegebruiker.
Bosbouw blijft een architectonisch middel om landschappen te structureren. In het hoge dekzandgebied en in de
polder Groot-Mijdrecht is om die reden met bos gewerkt.
Rendabel wordt de bosbouw niet geacht. Vaak is het bos
slechts toegepast in combinatie met het nieuwe gespreide
wonen. Het bos moet dan het woonmilieu aantrekkelijk
maken en dienen als parkachtige beschutting. De deelnemers gebruiken het tevens alsmiddel om de verstedelijking
in het landschap te passen. Soms is daarvoor een streekeigen beplanting gebruikt, zoals boomgaarden bij de Linge.
De gespreide verstedelijking is alsnieuwe gebruiksvorm
ogenschijnlijk gemakkelijk geaccepteerd. Maar gaat het toepassen van de gespreide verstedelijking werkelijk van harte? Is het maken van een ontwerp voor wonen in het
landschap een uitdaging en een kans, of is het alleen maar
een opgave, een opdracht die moet worden vervuld?
Het seminar heeft zesendertig ontwerpen voor 'wonen in
het landschap' opgeleverd. De vraag ligt voor de hand:
welke woonvormen hebben de landschapsarchitecten voor
ogen bij 'gespreide verstedelijking'?
Een greep uit de antwoorden laat eenvoudige, overwegend

Groot Mijdrecht, Adriaan Geuze
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het landschap.
Hoogbouw is in enkele ontwerpen gedacht als een wand
van meerdere lagen op markante uitkijkpunten, bijvoorbeeld langs Maasoevers. Ook hier geeft het landschap weer
aanleiding en inspiratie. En op hun beurt markeren die
'wanden' landschappelijk belangrijke punten.
Veeldeelnemers hebben de verstedelijking gebruikt als
beeldbepalend element. De stellingname over het wonen in
het landschap is -wat dat betreft -positief. Het wonen kan
aan het landschap vorm en sfeer geven.
Een terugkerend discussiepunt is, in hoeverre landschap
wordt geproduceerd dan welgeëxploiteerd. Wonen legt een
sterke privé-claim op het land. Maar isdaarom het bebouwen van een rivieroever, of een dijk, of een prachtige landschappelijke overgang, een vorm van 'exploitatie' en dus
verderfelijk? Een eenduidig antwoord geven de landschapsarchitecten niet. Misschien ligt het er maar aan hoe en
met wat er wordt gebouwd.

Draagkracht

Het mooie wonen in 'laboratorium'

collectieve woonvormen zien als het 'straatje' in het bosof
de boomgaard, en het 'lint' langs dijken, waterlopen of wegen. In het bos is een wat vrijere cluster van individuele
woningen mogelijk en een enkele 'toren' wil nogwel de
kop opsteken, evenals het exclusieve 'wonen op het water'.
Bijna alledeelnemers hebben in de ontwerpen voor deverkavelinggezocht naar landschappelijke aangrijpingspunten.
De vorm werd in velegevallen zelfs gestuurd door het
landschap.
Zo ligt het 'bastion' naast of in een open en onherbergzaam gebied -soms verhoogd, soms omgeven door een
wal, soms afgezet met pakketten bos, al dan niet met uitzichten. De openheid van het landschap wordt benadrukt,
gerespecteerd, en dankbaar benut.
Ook in de compacte vormen van gespreide verstedelijking die het beeld benaderen van een kleine, wat ruim opgezette
nieuwbouwwijk -isgezocht naar een duidelijke 'link' met

Fragment 'Rafels'
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Meerdere malen isgewezen op de draagkracht van een
landschap. De mogelijkheden blijken per lokatie te verschillen. De deelnemers zien bij de Lingeen Wassenaar
weinig mogelijkheden voor aanzienlijke verstedelijking. Het
landschap biedt niet genoeg ruimte, is tegaaf, of tekwetsbaar. Het voorgestelde wonen moet op kleine schaalplaatsvinden. De lokatie in de Schermer heeft de ruimtewel,
maar is lastig. Veelaanleiding voor wonen in de betrekkelijk onaangetaste open ruimte iser niet. Forse ingrepen zijn
nodig en leiden tot een verlies van kwaliteiten.
De polder Groot-Mijdrecht biedt in de schaduw van Vinkeveen meer mogelijkheden. Ecologische en landschappelijke
hervormingen gaan er hand in hand met verstedelijking.
Dat geldt zeker voor de lokatie aan de Maas. In het toch al
vergraven landschap kan een forse ingreep geen kwaad. De
Maas iseen sterke drager. Zij kan wat hebben en biedt bovendien veel belevingsmogelijkheden voor bewoners.
De lokatie Voorthuizen heeft de deelnemers voor problemen gesteld. Misschien isin dit landschap geen plaats
voor opvallende ingrepen. Toch moeten ook hier mogelijkheden liggen. Het oude cultuurlandschap zit als het ware
te springen om nieuwe, bouwende functies.De stellingname
van de deelnemers over het wonen in het landschap isgenuanceerd. Zij varieert van 'aanvaardbaar, mits..' tot het
'mogelijk toevoegen van kwaliteiten'.
De verstedelijking biedt perspectieven voor ontwikkeling,
beheer en beleving van het landschap, zo goed als zij ook
gevaar inhoudt. Maar de meeste deelnemers hebben de opgave toch gezien als een uitdaging. De ontwikkeling van
landschappen stond daarbij voorop. In veelgevallen zijn
aansprekende landschappen ontworpen.
Met en door gespreide verstedelijking.

3 6 landschapsarchitecten
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GESPREIDE VERSTEDELIJKING
de resultaten van het LOCUS-seminar / oktober 1989
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Schermer / W . Diekema

Goot Mijdrecht / A. Geuze
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Deil / A. Nauta

1 WONEN DOE JE TUSSEN JE OREN

I WONEN DOE JE TUSSEN JE OREN

Schermer / P. Boone

Wassenaar / F. van der Zanden

Voorthuizen / U. van Aar
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Schermer / V. Scheffener

Groot Mijdrecht / M . van Grieken
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Schermer / J. van Heesewijk

Groot-Mijdrecht / E. Hooftman

Deil / Bandringa, van den Boomen

Echt / Rabsztyn, de W i d t , Timmer

Wassenaar / Rabsztyn, de W i d t , Timmer

Voorthuizen / Rabsztyn, de W i d t , Timmer
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Echt / Bandringa, van den Boomen

Wassenaar / Teensma, Willems

Voorthuizen / Teensma, Willems

Echt / K. van Bijsterveld

Wassenaar / N . van Keulen

Voorthuizen / Y. Feddes
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Schermer / Claessen, Strootman, van Eer

Groot Mijdrecht / Claessen, Strootman, van Eer

Deil / Claessen, Strootman, van Eer

Schermer / M. Wijermans

Groot Mijdrecht / R. Aamink

Deil / E. Luiten
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Echt / Veen, Hazendonk, van Dongen
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Echt / Meyer, van Gils, Thus

Wassenaar / Veen, Hazendonk, van Dongen

Voorthuizen / Veen, Hazendonk, van Dongen

Wassenaar / Meyer, van Gils, Thus

Voorthuizen / hAeyet, van Gils, Thus
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t K U v a H A o dakbedekkingssystemen
maakt van ieder dakeen "NATUURLIJK" dak
- keuze uitverschillende vegetaties
- inclusief PREFAB VB. EPrubber folie
- statische belasting vanaf 35kg/m2
- zowel nieuwbouw als renovatie
- geluidsreductie tot46 DB.
- isolerende werking
- onbeperkte levensduur
- opbouw uit milieuvriendelijke materialen

Tevens leverancier van EKOPOR:
kleisubstraat alsgroeimedium voor beplanting in bloembakken.
Voor aanvraagvanuitvoerige dokumentatie:

KKOGKAS

dakbedekkingssystemen

Rozenbogerd 2 5301KD Zaltbommel
Telefoon 04180-12927

V3 van Beekbv

Handels-enAdviesbureau

Heiweg 10
6160 AD Geleen
Telefoon 04490-40625
Telefax 44448

De V.B. EP rubberfolie wordt tevens gebruikt voor aanleg van vijvers

VanGinkel:
Grootingrote
groenvoorzieningen
Deaanleg en hetonderhoud vangrotetuinen,
parken,plantsoenen enandere Pelangrijke
groenvoorzieningen vergen de nodige tijd, aandacht
envooralveel specialistische kennis.
Hoveniersbedrijf VanGinkel heeft inde bijna 90 jaar
vanzijn bestaan veel kennis vanzakenen
uitgebreide praktijkervaring verworven op het
gebied vandergelijke grootschalige
groenvoorzieningen.Of het nugazons,
sportterreinen,parken of bijkomstigezaken als
drainage-en bevloeiingsvoorzieningen,
beschoeiingen,water- en rotspartijen betreft,
VanGinkel verzorgt alleaanleg-en
onderhoudswerkzaamheden op uiterst
professionele wijze.Jazelfs voor komplete
daktuinen,recreatie-en revalidatietuinen voor
gehandicapten en bejaarden bent ubijons aan het
juiste adres.Eéntelefoontje isvoldoendevoor een
afspraak met onzedeskundige medewerkers.Zij
zullen ugraag en uiteraardgeheel vrijblijvend
adviseren over uwgroenprojekten.

ADVIESBUREAU VOOR COMPUTERTOEPASSING
IN RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

— Geografische Informatie Systemen
— Informatie systeem voorhet ontwerpen van
groenvoorzieningen
— Video- en computersimulatie van veranderingen
in de leefomgeving
— Opleidingen en cursussen

Tuin- e n
plantsoenaanleg

VanGinkel
Castor 64,Veenendaal
Tel.:08385-19039, Fax: 08385-40340
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Vadaring 25
6702 EA Wagenlngen
Telefoon: 08370-97638
Telex: 45365
Telefax: 08370-18035
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Nederland haalt het nooit: twintig miljoen in 2000. In de ruimtelijke ordening is de vraag naar kwantiteit
inmiddels vervangen door
een geheel andere. Nieuwe woonmilieus moeten kwaliteit bieden.
De randstad moet nog één miljoen
woningen kwijt. In het landschap misschien?

R

ob Groeneweg geeft tekst en uitleg bij een
schets van het kustgebied. Gele stippen en lichtrode vlakken stellen potentiële nieuwe verstedelijking voor. De gele liggen op strategische
plekken dicht onder de kust, de rode liggen in
de langgerekte strook op de overgang van de binnenduinrand naar het veengebied. Beide grenzen direct aan de
grote en middelgrote steden.
Groeneweg is één van de stedebouwkundigen bij de
Rijksplanologische dienst (RPD) die werken aan de inrichtingsschets voor de randstad die in juni klaar moet zijn.
De schets is aangekondigd in de zogenaamde 'Stellingnamebrief' Vierde nota van minister Alders (VROM). De minister wil de nota over de ruimtelijke ordening op een
aantal punten aanscherpen. De inrichtingsschets voor de
randstad vormt als 'concretisering van het beleid' een onderdeel.
Een belangrijke vraag is hoe en waar voor 2015 één miljoen woningen in de randstad kunnen worden geplaatst.
In de inrichtingsschets voor de Randstad moeten alternatieve verstedelijkingsmodellen naar voren komen. Bij de
plannen wordt een verdeling in drie categorieën aangehouden: 'bouwen in de stad', 'bouwen direct grenzend aan de
rand van de stad' en 'bouwen op afstand van de stad'. De
relatie met het bestaande of nieuwe openbaar vervoer
speelt in alle gevallen een belangrijke rol.
Een aantal van de gele plekken net onder de kustlijn kan
worden ontwikkeld tot 'nieuwe Wassenaars'. Dat zijn luxe
woonvormen voor de top inkomens op fraaie lokaties zoals
bij de zuidwestelijke stadsrand van Den Haag.
Andere stippen lijken meer geschikt voor het 'nieuwe buiten':moderne appartementen gestapeld in een kasteelachtige vorm die naar oude landgoederen verwijst.
De rode vlakken dicht op de overgang van de binnenduinrand naar het veenweidegebied -grenzend aan grote en
middelgrote steden -passen meer binnen het zogenaamde
'stadsrandmilieu'. Ze vormen in een parkachtige omgeving
de overgang tussen 'groen en rood'. Alsvoorbeeld van
zo'n randmilieu noemt Groenweg het 'stedelijke balkon'
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dat het landschap 'goed moet benutten' met als belangrijke
kwaliteit het uitzicht over plassen en weilanden.

E-States
Een tweede onderzoek binnen de RPDloopt parallel aan
de inrichtingsstudie voor de randstad. Het is het onderzoek naar de zogenaamde 'stedelijke milieudifferentiatie'
en geeft een staalkaart van diverse stedelijke woonmilieus
zoals het 'cosmopool-milieu' en het 'singel-milieu'. Maar
ook in dit onderzoek -het moet als referentie dienen voor
de inrichtingsschets -zijn woonvormen beschreven die buiten de stad liggen. Een voorbeeld is het 'stadsschap-milieu'
dat op een gevarieerde manier het wonen wil integreren in
het landschap aan de rand van de stad.
Het milieu dat nogverder wegligt van de stad ishet milieu van de 'E-states'. Deze E-states hebben veel van het
nieuwe buiten zoals Groeneweg zich voorstelt. In de kleine,
op zichzelf staande E-states wonen de nieuwe rijken die
een 'pied-a-terre' in de stad bezitten. Andere worden gebruikt door groepen die in een rustige denkomgeving wonen en werken. Een derde groep bestaat uit gefortuneerde
ouderen die met plezier enige agrarische aktiviteiten in het
omringende landschap uitoefenen. De bereikbaarheid van
deze E-states wordt in het onderzoek minder belangrijk gevonden. Rust en zo min mogelijk verstoring van deomgeving staan voorop. De vestiging van de E-states zal eerst
plaatsvinden 'na een langdurige publieke discussie'.
Die laatste opmerking staat er niet voor niets. Het zijn immers opmerkelijke voorstellen. Zeker van de RPD, die als
hoeder van de Nederlandse ruimtelijke orde geldt. Nog
niet zo lang geleden was een idee voor verstedelijking in
het landschap bijna ondenkbaar. In het hoofd van iedere
planologiestudent zijn de termen geprent die sinds de
Tweede nota over de ruimtelijke ordening furore maakten:
'ongebreidelde suburbanisatie' die te lijf moest worden gegaan met 'gebundelde deconcentratie'.
Gerda Roeleveld, werkzaam bij de RPDals landschapsachitecte: ,,In het denken over verstedelijking heeft de angst
voor de grootscheepse suburbanisatie altijd een belangrijke
rol gespeeld. Die zou tot amorfe en aaneengesloten verstedelijkte gebieden leiden. Het hele beleid was erop gericht
die suburbanisatie te voorkomen."

Twintig miljoen
Het was de tijd van de snelle wederopbouw en grote bevolkingsgroei na de oorlog. De prognoses voor die bevolkingsgroei logen er niet om: twintig miljoen Nederlanders in het
jaar 2000. Voegdaarbij de eerste tekenen van de snelle stedelijke expansie en de scheiding van stedelijke functies, en
de angst voor de suburbanisatie is verklaard.
Volgens Roeveld is daarin een verandering gekomen die

"Wonen in de delrand" bij Sch/'n op Geul

d a t onderzoeksthema w e r d
^w

De ruimtelijke ordening voorbij
de scheidina tussen stad en land

meer gespreide vormen van verstedelijking op beperkte
schaal en onder voorwaarden bespreekbaar maakt: ,,Er
hoeft niet meer zoveel te worden gebouwd. De vraag naar
kwantiteit is in de loop van de jaren tachtig omgezet in een
vraag naar kwaliteit. Die ommezwaai zieje in de Vierde
nota.'De Vierde nota is marktgericht en reageert sterk op
tendenzen als schaalvergroting en internationalisering. Binnen de stadsgewesten -ooit in het leven geroepen om de
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen rond de grote
steden in de hand te houden -vindt daarom een differentiatie plaats naar 'stedelijke knooppunten'. Het hoge economische en culturele potentieel moet daar ten volle worden
benut. Een differentiatie lijkt zich nu ook in het meer landelijke deel van het stadsgewest te voltrekken.

Variatie
Een achtergrond van het onderzoek naar milieudifferentiatie isde 'de wens om maatschappelijke pluriformiteit en
ruimtelijke mogelijkheden in evenwicht te brengen'. De onderzoeksgroep noemt met name de grotere variatie in gezinshuishoudens en de vraag naar uiteenlopende kwaliteit
nu aan 'basisvoorwaarden' is voldaan. Bovendien wijst het
onderzoek op het belang van milieubeheer binnen de
ruimtelijke ordening. Die moet daarom een meer gebiedsgerichte aanpak volgen.
Het voorwaarden scheppen, het bevorderen van keuzevrijheid en het denken in samenhangen tussen wonen en werken en vooral tussen stad en land betekent in feite een
nieuwe visie op verstedelijkingsprocessen. zo stelt de onderzoeksgroep.
Een nieuwe visie waarin verstedelijking in combinatie met
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Vormexperimenten tuinstad Milton Keynes.
Tekening rechts-, studie naar gespreide verstedelijking bij
Veenendaal door Villa Novo. (Illustraties: Villa Novo]

landschapsvorming mogelijk is.
Roeleveld: ,,Gespreide verstedelijking kan op kleine schaal
mits aan twee belangrijke voorwaarden wordt voldaan: het
mag geen nieuwe mobiliteitsdruk veroorzaken en er moet
sprake zijn van restauratie of beheer van het landschap".
Het denken over gespreide verstedelijking heeft zich met
het 'kwaliteitsdenken' geleidelijk ontwikkeld, aldus Roeleveld.

actieve landschapsvorming. Maar vooral de voorgestelde
verstedelijking van de dalranden in het heuvelland zou een
ommezwaai in het beleid betekenen. Het idee leidde dan
ook tot stevige discussies. In ieder geval binnen de jury die
in haar juryrapport ruimte geeft aan de bedenkingen:
„Hoe zit het met de nodige infrastructuur? Moet er geen
rioleringworden aangelegd? Hoe is de suburbanisatie in de
hand te houden als de infrastructuur eenmaal isaangelegd?" De 'planningsloos voortwoekerende suburbane stedebouw' heeft in het buitenland niet bepaald tot
sprekende voorbeelden geleid, aldus sommige juryleden.
Anderen bleken daar minder bang voor. Binnen een integrale opzet zagen zij 'wel degelijk' mogelijkheden voor een
impuls.

Villa Nova
Eo Wijers
In die ontwikkeling past de prijsvraag 'Stad en land op de
helling' van de EoWijersstichting uit 1989, waar Roeleveld
bij betrokken was. Met de keuze van het prijsvraagthema 'vormgeven en functioneren van grote stedelijk-landelijke
complexen' -is expliciet gevraagd naar nieuwe visies op de
relatie tussen stad en land, aldus Roeleveld.
De uiteindelijke winnaar van die prijsvraag, de inzending
onder het motto 'Toren van Babel', heeft de uitschrijvers
niet teleurgesteld. In het ontwerp hebben de grote steden
een differentiatie ondergaan, binnen een concept van
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Een onderzoek dat de RPD heeft uitgezet om de mogelijkheden voor verstedelijking in samenhang met landschapsvorming verder af te tasten, is het onderzoek
'Verstedelijking in landschappen', in 1989uitgevoerd door
het bureau Villa Nova. In het verslag stelt Villa Nova dat
verstedelijking in landschappen niet zo nieuw is als zij
lijkt: „Vóór het onderscheid tussen stad en landschap zich
definitief in de ontwerptraditie vestigde, is op grote schaal
geëxperimenteerd met ontwerpstrategieën waarin verstedelijking en landschapsvorming juist samengaan''. Villa Nova
geeft een reeks voorbeelden van die bestaande verstedelijking in landschappen: landgoederen en buitenplaatsen, inrichtingen en sanatoria, en tuindorpen en villawijken.
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Maar ook meer recente vormen als pretparken, musea en
experimenten met wooncomplexen en tuinsteden zijn vermeld. Het overzicht biedt een inspirerend vertrekpunt, aldus het onderzoeks- en ontwerpbureau. Bovendien maakt
het duidelijk dat „niet een eenduidig model voor een goede vorm van verstedelijking aan te bevelen is. Zowel met
omvangrijke programma's als kleinschalige complexen zijn
goede oplossingen te bereiken." Het voorbeeld van de
reeks buitens in 's Graveland geeft volgens Villa Nova aan
dat ,,van oorsprong oninteressante landschappen een hoge
kwaliteit kunnen krijgen''.
Villa Nova heeft bij wijze van proef de verstedelijkingsmogelijkheden in de Gelderse Vallei onderzocht.
Voor vier lokaties zijn ontwerpen gemaakt. In de vallei, de
'lustwarande van de randstad', hebben de onderzoekers
bewust niet gestreefd naar een omvattende ontwerpvisie:
vooral met kleinschalige en specifieke oplossingen heeft
volgens hen de strategie van verstedelijking en landschapsvorming kans van slagen.
Zo is langs de kust van het Randmeer een 'zomerstad'gemaakt met nadruk op recreatief gebruik en tijdelijk verblijf.
In het beekdalenlandschap tussen Barneveld en Amersfoort
is 'omzichtig' gezocht naar een relatief kleine verstedelijking met instellingen of wooncomplexen van maximaal 100
woningen in combinatie met bosaanleg op de dekzandruggen. Alscontravorm moeten de beekdalen een meer open
en verwilderd karakter krijgen.
Rond Ederveen gaat nieuwbouw gepaard met sanering van
de varkensfokkerij en vooral veel natte natuurbouw. En op
de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de valleiis
voor de verdere uitbouw van Veendendaal een model ontworpen met een fors aantal nieuwe 'autonome' buitenplaatsen met elk zo'n drieduizend woningen. De buitenplaatsen
hebben naar het voorbeeld van Huize Maarsbergen een
omvang van 500 bij 2000meter. Ze staan dwars op de ontginningsbasis en maken zo de oorspronkelijke structuur op
een nieuwe manier ervaarbaar, aldus de ontwerpers van
Villa Nova. Op deze manier willen zede fragmentatie in
het gebied 'overstijgen'.
De buitens zijn aangesloten op de nieuwe spoorlijn
Utrecht-Rhenen en kunnen door bestaande aanleidingen in
het landschap een verschillende vorm krijgen: een slingerende wand langs het bos, een strip met torens langs een
dijk, een egale eengezinsverkaveling of een lang woninggebouw parallel aan een landschappelijke 'as' bij een
bestaand kasteel.

Item
Roeleveld noemt het onderzoek 'inhoudelijk interessant'.
,,Het geeft aan dat je kunt verstedelijken op een manier
die tegelijk ook een bijdrage levert aan landschapsvorming". Concrete plannen voor verstedelijking van landschappen liggen echter niet op tafel, weet Roeleveld. Niet
voor de Gelderse Vallei en ook niet voor andere delen van
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voor landschapsbouw. Een parkgebied tussen Delft en
Zoetermeer is eveneens een belangrijk groen element voor
de nieuwe stad. De Parkstad heeft aan de rand langs de
snelweg een intensieve, 'koortsachtige zone' en in het binnengebied een rustig woonmilieu.
De studiegroep in het rapport: „De principe-inrichting
opent het perspectief op een nieuw landschapsbeeld: een
verstedelijkt gebied in een parkachtig landschap dat zowel
recreatieve als natuurwaarden heeft".
Het denken over verstedelijking in het groene hart is snel
gegaan bij de provincie, aldus de gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Loudi Stolker-Nanninga in het voorwoord
van de studie. Van 'taboe' is het een 'serieus onderzoeksthema' geworden.
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De Parkstad tussen Den Haag en Rotterdam

het land. „Gespreide verstedelijking is in het nationale
ruimtelijke ordeningsbeleid nog geen 'item'", stelt ze.
De huidige studies voor de randstad vormen een uitzondering. Al zou wat haar betreft zeker ook de regio van Maastricht, Aken en Luikvoor onderzoek naar landschappelijke
verstedelijking in aanmerking komen. „Landschappelijke
verstedelijking isvooral denkbaar in grootschalige stedelijke agglomeraties waar de vraag naar gevarieerdeen hoogwaardige woonmilieus groot isen waar het landschap sterk
onder druk staat. Dat is in de randstad het geval maar ook
in de regio van Maastricht, Aken en Luik".

Parkstad
Onlangs presenteerde de Provinciale Planologische Dienst
van Zuid-Holland zijn studie naar de ontwikkeling van een
deel van de randstad. Het studierapport baarde opzien met
het voorstel om in het landelijke gebied tussen Den Haag
en Rotterdam -waar 'dichtslibben' altijd moest worden
voorkomen -een 'Parkstad' te maken. Met het geplande
aantal van 60.000 woningen in een dichtheid van 40woningen per hectare, heeft de stad op het eerste gezicht weinig van het 'buiten wonen in het landschap'. Maar de
gedachtengang sluit goed aan bij de ontwikkeling naar een
verstedelijking in en mèt het landschap. De landschapsstructuur in het gebied -droogmakerijen en veenweiden tussen kust en rivier -moet in de visie van de PPD
samen met natuurfuncties alseen drager fungeren voor de
verstedelijking. Het reliëf tussen beide landschapstypen en
een brongebied van een waterloop worden aangegrepen

ONDERZOEK

Ideeën voor onderzoek naar de verdere verstedelijkingmogelijkheden in de randstad heeft ook Rob Groeneweg. De
tijd om ze uit te werken ontbreekt echter. Groeneweg zou
bijvoorbeeld graag onderzoek doen naar de woonmilieumogelijkheden van een langgerekte aaneengesloten strook
van Rotterdam via Den Haag naar Haarlem -de strook die
begint met de Westelijke ringvaart en via het merensysteem, de Vliet en de Schie richting Haarlem gaat. Het is
een 'cruciale' strook waar je wel tien tot vijftien types kunt
ontwerpen, aldus Groeneweg.
Het zou een mooie opgave zijn voor architecten, stedebou
wers en landschapsarchitecten samen, aldus Groeneweg.
Want in het ontwerpen van stedelijke vormen in het landschap kan minstens nogéén heilig huisje omver: de scheiding tussen de ontwerpende vakdisciplines. Groeneweg:
„Ik vind het niet alleen beleidsmatig maar vooral vakmatig
heel belangrijk dat die drie ontwerpdisciplines bij elkaar
komen. Daar is een geweldiggat tussen. In onze stedebouwkundige opleiding waseen opdracht voor een architect: ontwerp een bibliotheek in het centrum van Breda
Daarbij kreeg je met de gratie van God nog een paar looplijntjes te zien. Ik kreeg als stedebouwer een lokatie bij
Utrecht, een rotplek voor woningbouw, maar dat deed er
niet toe. Je moest je met de ligging niet bezig houden, je
moest verkavelen. Het regionale, landschappelijke niveau
ontbrak. En de landschapsarchitectenopleiding wordt getypeerd door het werken op regionale schaal, op een hoog
abstractieniveau, en ook door het zoeken naar landschappelijke aanleidingen om iets te doen. De koppeling naar lagere schaalniveaus en naar wat er in de stad gebeurt,
ontbreekt vaak. Dat neem ik de mensen niet kwalijk, intengendeel. Maar het gaat om de aanvulling. Je moet die drie
ontwerpdisciplines op één gebied zetten."

Gevraagd a a n
Maurits de Hoog, Alle Hesper
en Lodewijk van Nieuwenhuijze:

1. Voor een standpuntbepaling ten aanzien van het fenomeen
'gespreide verstedelijking' is allereerst de constatering van belang dat dit fenomeen bestaat: naast allerlei vormen van tijdelijke bewoningspatronen bieden 't G o o i , de binnenduinrand,
de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwezoom geliefde en tot de
verbeelding sprekende voorbeelden van gespreide verstedelijking.

STELLIN
voor of tegen
gespreide verstedelijking.

2. De Nederlandse ontwerp- en planningstraditie heeft zich
grotendeels ontwikkeld als reactie op gespreide verstedelijking. Een efficiënt gebruik van infrastructuur, de garantie van
en draagvlak voor voorzieningen en het voorzichtig omspringen met waardevolle en schaarse natuurgebieden zijn even legitieme als actuele redenen voor concentratie en onderlinge
afstemming van stedelijke elementen.
3. Een reden om het taboe von gespreide verstedelijking te
doorbreken is de herstructurering van de landbouw. Gespreide verstedelijking kan één van de middelen zijn om in die herstructurering nieuwe landschappelijke kwaliteiten te realiseren;
vergelijk de traditie van landgoederen, buitenplaatsen, inrichtingen en vakantie-bungalowparken, 's Graveland en Soesterberg kunnen hiervoor als inspiratiebron dienen.

TussenDoorn en Driebergen

4. Realisatie van nieuwe woningen voor hogere inkomensgroepen is vanuit een perspectief van milieudifferentiatie dringend gewenst. De binnenduinrand biedt hiervoor
aantrekkelijke mogelijkheden. Gespreide verstedelijking hoeft
niet automatisch tot Wassenaar 2, 3, en 4 te leiden. Santpoort, Overveen, Bloemendaal en Heemstede lijken interessanter voorbeelden.
5. Voor de ontwikkeling van een continu en functioneel samenhangend stadslandschap in West-Nederland en een omvangrijke woningbehoefte op langere termijn is het concept van
gespreide verstedelijking marginaal.
De nadruk zal moeten liggen op het ontwikkelen van nieuwe
planconcepten en plantypes voorbij het beeld van de groeikernen en de compacte stad.

1. N e d e r l a n d is een tuin vol fantastische
gebieden, randen en plekken w a a r het
prima wonen zou zijn.

Hydepork, tussenDoorn en Driebergen

6. Het opsporen en benoemen van landschappelijke kenmerken en verschillen en het verkennen van mogelijke kwaliteiten
in de relatie tussen het landschap en meer geconcentreerde
vormen van verstedelijking vormt een minstens z o uitdagend
perspectief als het denken over en ontwerpen aan gespreide
verstedelijking.

2. De landgoederen van weleer tonen
aan dat wanneer er maar genoeg geld
voorhanden is, het landschap er plaatselijk ook nog wel eens fraaier op zou
kunnen worden.
3. Gespreide vormen van verstedelijking
zouden (in geval van d a a r o p gerichte
exploitatieregelingen) een stimulans kunnen zijn voor lanaschapsvernieuwing:
nieuwe bossen, nieuwe meren.

Maurits de H o o g
Villa Nova / ontwerp en onderzoek

4. Er wonen nog zoveel mensen noodgedwongen op elkaar dat velen het als
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1. Wanneer de opgave is om voor 2015 anderhalf
miljoen nieuwe woningen te bouwen, zal het concept
van gespreide verstedelijking d a a r slechts een beperkte bijdrage aan kunnen leveren.

GEN

2. De oplossing voor het vraagstuk van de anderhalf
miljoen woningen zou gevonden kunnen worden in
het oplossen van de schijnbare p a r a d o x : hoogstedelijk suburbaan wonen.
3. Hoogstedelijk wonen omdat bij een gemiddelde
woningaichtheid van veertig woningen per hectare er
al sprake is van een extra ruimtebeslag van 3 7 . 5 0 0
hectare (ter gedachtebepaling: de Noordoostpolder
is 4 8 . 0 0 0 hectare).Bij lagere gemiddelde woningdichtheden is de vervoersprobfematiek nauwelijks
meer op te lossen.
4. Suburbaan wonen omdat er duidelijk behoefte is
aan een ruimere differentiatie van kwalitatief hoogw a a r d i g e woonmilieus met het karakter van 'de
parkstad'.
5. Het gaat om het ontwikkelen van een nieuw type
habitat. Hiervoor bestaan binnen de stedebouw en
de landschapsarchitectuur geen referentiebeelden.
Ontwerponderzoek is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de mogeljkheden en kwaliteiten van deze

habitat.
6. De tijd is voorbij dat de stedebouwers het landelijk gebied kunnen zien als nog te occuperen stedelijke ruimte en de landschapsarchitecten de stedelijke
ontwikkelingen kunnen zien als een bedreiging voor
het landelijk gebied.

Hydepark,lussen Doornen Driebergen

een feest zouden kunnen ervaren om de
ruimte om zich heen te krijgen.

8. De top-voorzieningen in de grote steden bestaan bij gratie van concentratie.
Gespreide verstedelijking nivelleert.

5. Er ligt nog zoveel ondergrondse
infrastructuur onbenut: gespreid wonen
kan leiden tot een efficiënter gebruik
daarvan.

9. Voor de bewoners lijkt het prachtig
maar ze zijn wel voortdurend onderweg
naar van alles en nog wat.

6. Het worden toch alleen maar van die
elitaire enclaven als het Naarderbos.

10. Door te gaan wonen-waar-nogruimte-is, gaat 'de ruimte' teloor!

7. We weten nu al niet hoe we met al
die auto's moeten o m g a a n ; gespreide
verstedelijking maakt dit probleem a l leen maar erger.

Alle Hosper
Bureau Bakker en Bleeker / tuin en landschapsarchitecten

7. Het ontwerponderzoek zou volgens de strategie
van de Stichting N e d e r l a n d N u Als Ontwerp moeten
worden aangepakt: ontwerpers van verschillende
disciplines gezamenlijk aan één opgave laten
werken.
8. Dit nieuwe type stadsmilieu zal een belangrijk
deel van haar identiteit en kwaliteit ontlenen aan de
water- en bosstructuren. Voor de ontwikkeling hiervan speelt de factor tijd een belangrijke rol. Het is
noodzakelijk om vooruitlopen op de feitelijke wonigbouw te investeren in deze water- en bosstructuur.
9. Naast het ontwerponderzoek is de ontwikkeling
van een investeringsstrategie van essentieel belang.
In zo'n investeringsstrategie moet ook de positie van
de stedelijke en landelijke funkties ten opzichte van
elkaar aan b o d komen (in ruimte en tijd).
Lodewijk van Nieuwenhuijze
Hamhuis, Van Nieuwenhuijze en Sijmons / adviesbureau voor ruimtelijke planning en ontwerp
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a d v i e s b u r e a u voor o m g e v i n g s - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r
•integratie van t e c h n i s c h e v o o r z i e n i n g e n
en n a t u u r b o u w tot ruimtelijke kwaliteit,
a f g e s t e m d op functie en budget
a d v i e s b u r e a u voor ruimtelijke p l a n n i n g b u i t e n g e b i e d e n
-beleidsadviezen g e b a s e e r d o p o n d e r z o e k ,
visie e n e r v a r i n g
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Taken Landschapsplanning bv
Onderzoek
•bodem en waterhuishouding
-vegetatie en tauna
-cultuurhistorie
-visueel-ruimtelijke kwaliteiten
-landbouwkundige situatie
-toerisme en recreatie

Groenstraat 117a,
Postbus 8006
5004 GATilburg.
Telefoon: 013-360096
Telefax:013-369175

Ruimtelijke planning
-bestemmingsplannen buitengebied
-toeristisch-recreatieve beleidsplannen
-landschapsbeleidsplannen
-groenstructuurplannen
Ontwerp, uitvoenngsvoorbereiding en directie
-Stads- en dorpsinrichting
-kantoorparken
-bedrijfsterreinen
•stedelijk groen
-geluidswering
-begraafplaatsen
-recreatieterreinen
-sportcomplexen
-jachthavens
-kampeerterreinen
-bossen
-waterlopen
-vuilstorten
-visvijvers
-golfbanen

Zelfs het Hollandse klimaat krijgt geenvatophetpark- enprojectmeubilair vanErlau:
allefraaie Erlaumeubelen,vervaardigd vanhoogwaardig staalenmetverstevigdelasnaden,
krijgeneenspeciale roestbehandeling enwordenvoorzienvaneen250-300 ukunststoflaag.
Daardoor zijn Erlaumeubelen bijuitstek geschikt voor buitengebruik, hoewelzedoor hunvorm
enkleurstelling (vele kleurenzijnleverbaar) ook voor binnengebruik, inbijvoorbeeldwinkelcentraenkantoorinrichtingen vaak wordentoegepast.Vraagvrijblijvend informatie!

Beheersplannen
-bosbeheer
-beheer stedelijk groen
-beheer natuurterreinen
-beheer recreatiecomplexen
-landgoederen

VTc

ADVERTENTIES ZICHTLIJN

Specialismen
-Beleidsadvisering buitengebied
-Ontgrondingen en herinrichting
-Vormgeving stads- en dorpsinrichting
-Natuurtechnische toepassingen
-Milieueffectrapporten

08370-148Ó2

Taken Landschapsplanning bv
• Postbus 120 • 6040 AC Roermond • leleloon 04750-30271 •
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COPIJN adviseert reeds twee
eeuwen in het Groen!

COPIJN UTRECHT
is bekroond met de tuinenprijs
1988 voor de Vecht-tuin van het
gemeentehuis te Breukelen.
hagesiede ISO
postbus 1713430 ad nieuwegein
telefoon Û3402 32634
lelefax 03402 -40583

Voor
vakmanschap
en kwaliteit
KRINGTUIN-EN
LANDSCHAPSVOORZIENING

Recent werk: hoofdkantoor NMB
Bank, Winkelcentrum A'damse
Poort, AZL Leiden, Afrika-museum
Berg en Dal, buurtpark 's-Gravenzande, beheersplannen NS en
Zuiderpark Den Haag, landschapsbeleidsplan gem. Nieuwe
Pekela, landschapsplan Wilhelminakanaal Brabant, onderhoudsplan buitengebied gem.
Brummen en vele particuliere
tuinen.

GROEN-AUTOMATISERING
PLANT- HN
PROJKKTVfc'RWtRKINCi

GROEN-KAl.KUl.ATIK
GROEN HmjKKTKN
GROEN KWKKKRU
GROEN INVKNTAR1SATIK
GROEN KKNMKHKKN
GROEN-KTIKETTKN
GKOEN-BOKKIIOIMMI
GROEN-KLANTI:N

Bureau-documentatie op aanvraag.

COPIJN UTRECHT
GROENADVISEURS BV.
Vraag ledenlijst aan:
Postbus 900
3700 AX Zeist
Tel. 03404-62360

TUIN- EN
LANDSCHAPSARCHITECTEN
Postbus 9177
3506 GD Utrecht
Gageldijk 4F
Tel. 030-612194

INFO!GROEN
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- Provincie Utrecht, Dienst Wegen, Verkeer enVervoer, Pb 80300, 3508 TH Utrecht.
- B.T.B. Kultuurtechniek BV,Nieuwe Straatweg 57,
9061 CM Giekerk.
- Dienst Groenvoorzieningen en Milieueducatie,
Huygenspark 39, 2515 BA 'S Gravenhage.

ti
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FOTO: GUY ACKERMANS
NAMEN

NIEUWE LEDEN
fotobureau guy ackermans / foto dia reportage / 08370 - 21633

Als nieuwe van de NVTL zijn ingeschreven:
ir L.J. Bandringa, M.H. Trompstraat 14-hs, 1056
JA Amsterdam
ir G.E. Vander Voet-Stam, Molenberg 26, 39])
PSRhenen.
Nieuwe studentleden van de vereniging zijn:
mw D.L.M, van den Berg, Rijnsteeg 8-9a, 6708PP
Wageningen,
mw M.G.M, van Leeuwen, E. du Perronlaan 454,
2426 ND Delft,
en mw J.Schalk, Nudestraat 3, 6701 CC Wageningen.

BEGUNSTIGERS

IJSSELGROEN
Ondersteuning bij de uitwerking
van uw inrichtingsplannen
naar beplanting, aanleg- en
beheerkosten
Fabrieksweg 40

8015 PT Zwolle-Windesheim

05299-323
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Lijstvan begunstigers Nederlandse Vereniging
voor Tuin- en Landschapsarchitectuur BNT:
- Groencentrum Tonsel BV,Horlose weg 10-12,
3845 LA Harderwijk
- Beveland BV, N w Rijksweg 2b, 4472 AB Goes.
- Tuinarchitectuur - aanleg en onderhoud 'OudWassenaar bv', Oud Wass. weg 16,2243 BV
Wassenaar.
- Firma C. Van den Heuvel, Laanvan Haagvliet
17, 2271 XLVoorburg
- Tuinaanleg Takken BV, Drieboomlaan 25, 1624
BAHoorn.
- H. Vanden Hoven,Tuin-en plantsoenwerken BV,
Pb 170, 3340 AD Hendrik Ido Ambacht.
- W. van Vliet en Zn, Groenvoorzieningen, Pb 85
3454 ZH De Meern.
- A J . van Zuylen BV,Lagehaarsedijk 9b, 34553
RN Haarzuilens.
- Gemeentewerken Rotterdam, Ingenieursbureau
Groen, pb 6633, 3002 APRotterdam.

raakvlakken met de architectuur'.
Als kandidaatbestuurslid werd door het bestuur dhr.
B.Vander Vliet voorgedragen, directeur van het
Büro Buys en Van der Vliet, te 's-Hertogenbosch.

VAN

DE

VERENIGING

VAN HET BESTUUR
Op 20 december 1989 voerden de voorzitter van
de NVTL en ondergetekende een gesprek met de
heer A. Th. Duivesteijn, directeur van net Nederlands Architectuur Instituut.
Het Nederlands Architectuur Instituut isin augustus
'88 opgericht uit het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, de Stichting ArchitectuurMuseum en de Stichting Wonen en zal in '92
gevestigd worden in de nieuwbouw aan het Museumpark te Rotterdam.
Doel van het gesprek was vanuit het vakgebied
vande tuin- en landschapsarchitectuur een bijdrage te leveren aan het activiteitenprogramma van
de Stichting Nederlands Instituut voor Architectuur
en Stedebouw en zo mogelijk een inbreng televeren aan het beleidsprogramma voor de komende
jaren.
Aan de orde werden gesteld het archief van de
NVTL, het IFLA-congresen de Floriade in 1992,
recente ontwikkelingen binnen het vakgebied en
een kandidaatbestuurslid vanuit de vereniging.
De directeur A. Duivesteijn stelt zich ten doelmet
het nieuwe museum 'een ontdekkingsreis voor anderen te maken',een pioniersfunctie inte nemen
binnen het vakgebied van de architectuur en nieuwe trends te signaleren. Niet zozeer de beroepsverenigingen, alswel hun informatie en individuele
leden kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Zo mogelijk nationaal, maar anders internationaal bekende werken van tuin- en
landschapsarchitecten zouden vanaf het jaar van
opening (incombinatie met het IFLA-congres '92
?) aan de orde kunnen komen.
Vanuit het bestuur van de NVTL werd een speelse
notitie toegezegd metdaarin enkele bouwstenen
voor de op te stellen beleidsplannen in het komende jaar: 'Trends, nieuwe ontwikkelingen en aandachtsvelden, toonaangevende persenen,

Op 8 januari voerden de voorzitter van de NVTL,
R.vander Ham, A.G.Hosper en ondergetekende
een gesprek met de heer ir W.F.S. Duffhues, directeur Bos-en Landschapsbouw te Utrecht.
Centraal in het gesprek stonden de raakvlakken en
wederzijdse belangen vande directie Bos-en
Landschapsbouw en de NVTL. Aan de orde
werden gesteld de gewijzigde verenigingsstructuur
van de NVTL, de videopresentatie, een overzicht
van ledental, jaarcijfers en de voornaamste activiteiten.
A. Hosper gaf namens de particuliere buro's een
toelichting op de recente ontwikkelingen en problematiek binnen deze sector.
Het bestuur van de NVTL zegde mevr. Y.Horsten,
plv. hoofd van de afdeling, een aantal concrete
voorstellen toe waarin de rol en de bijdrage van
de directie Bos-en Landschapsbouw aan diverse
verenigingsactiviteiten nader zou worden uitgewerkt.
Op 13februari woonde het dagelijks bestuur van
de NVTL de feestelijke inauguratie bij van de European Foundation for Landscape Architecture (EFLA)
te Brussel.
De EFLAis het afgelopen jaar opgericht door vertegenwoordigers uit de verschillende beroepsverenigingen voor tuin- en landschapsarchitecten uit
alle EEG-landen.
Doel van de EFLAishet onderwijs en de beroepspraktijk van de tuin- en landschapsarchitectuur binnen de landen van verenigd Europa op
elkaar af te stemmen. Dit met het oog op 1992.
De stichting isgevestigd in België, de statuten zijn
opgesteld in het frans, de werktaal isengels.President is Michael Oldham (UK), Chairman Education
Committee isAnnalisa Maniglio Calcagno (I),
Chairman Practice Committee isArno Schmid (D).
Nederland wordt binnen de EFLA vertegenwoordigd door drie leden van de NVTL: Aktief binnen
de EFLAop het gebied van onderwijszaken is M.J.
Vroom (Education sub-committee), en voor de particuliere sector: T.M. Wolters (Practice subcommittee). J.J.M. Voskensvertegenwoordigt de
IFLA.
De participatie van de Nederlandse beroepsvereniging in de EFLAzal de NVTL op 1500 ECU's
komen te staan (Hfl.3452,=).
Wellicht dat een volgende Zichtlijn-special wordt
voorbereid door de Bestuurscommissie Buitenland
en hierin nader zal worden ingegaan op de rol en
betekenis van de EFLA.

die uit zuiver wetenschappelijke belangstelling
wordt verricht kan een belangrijke bijdrage leveren
aan het inzicht inde oorsprong en ontwikkeling
van het vakgebied in Nederland.
Aangezien de leider van het onderzoek, Prof. dr.
Albert L.Mok al geruime tijd onderzoek verricht
naar de geschiedenis van de Nederlandse Tuin- en
Landschapsarchitectuur en daarvoor de archieven
van de NVTL raadpleegt, bestaat ook vanuit het
bestuur grote belangstelling voor de resultaten hiervan. Hoewel de publikatie niet op korte termijn verwacht mag worden, zal vooruitlopend hierop
wellicht in Zichtlijn een vaste rubriek verschiijnen.
Verwacht mag worden dat voor deze berichtgeving uit het roerige verleden van deVereniging,
grote interesse zal bestaan.
Het secretariaat doet dan ook een dringend beroep op diegene die nog niet instaat zijn geweest
' hun bijdrage te leveren, dit alsnog te doen.
Zie ook de oproep elders inZichtlijn.
ir E. Kaptein
secretaris NVTL

OPINIE

OP DE DREMPEL VAN DE
NEGENTIGER JAREN

OPROEP
Aan de afgestudeerde Tuin- en Landschapsarchitecten uit Boskoop en Wageningen die eenvragenlijst ontvingen.
Aangezien de respons enigszins onder het niveau
isgebleven en gezien het belang van de uitkomsten van het onderzoek voor de beroepspraktijk van tuin- en landschapsarchitecten, wordt hier
nogmaals de aandacht gevestigd op het onderzoek.
De uitkomsten van het onderzoek zijn met name
van belang voor het verkrijgen van inzicht in de
dagelijkse werkzaamheden van tuin- en landschapsarchitecten, de samenwerking met andere
beroepsbeoefenaars, de opleidingsbehoeften en
de toekomst van het beroep.
Mocht uniet (meer) over een exemplaar van de
vragenlijst beschikken, dan kunt udeze aanvragen
via C. de Harder, tel.08370-83310 (of telefaxnr.08370-84763 tnv Sociologie-westers: C.de
Harder).

BNT EXCURSIE JAPAN
Voor de NVTL-excursie die in mei vertrekt naar Japan hebben zich vooralsnog dertien mensen opgegeven.
De reisorganisatie laat weten dat het minimale
aantal twintig personen is. De reis duurt ruim twee
weken en staat onder begeleiding van dr ir W.
Kuitert.

Medio november 1989 bereikte de leden van de
NVTL een schrijven opgesteld door de medewerkersvan de Vakgroep Sociologie van de westerse
gebieden, LUWageningen, metdaarbij een aantal
vragen over de beroepsuitoefening. Deze enquête
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Onlangs zijn de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Land-schapsarchitectuur aangepast en goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering.
Hiermee is er meer duidelijkheid ontstaan ten aanzien van de gekwalificeerd beroepsuitoefening.
Immers slechts degenen die ingeschreven staan in
het Register van erkende Tuin- en Landschapsarchitecten en tevens lid zijn van de vereniging mogen,
als blijk van hun kunnen en ervaring, de letters
BNT achter hun naamvoeren.
Elkander gebruik van deze letters is niet toegestaan.
Daarmee isdus een einde gekomen aan hetongebreideld gebruik van deze letters in de vorm
van bijvoorbeeld 'BNT-buro' of 'Lid BNT' en dergelijke.
ik juich dat van harte toe. Het is misschien tevens
een moment om nog eens stil te staan bij de vakbelangen die onze vereniging en haar leden dienen bezig te houden.
Overigens isde behartiging van de vakbelangen
een van de doelstellingen van de vereniging,
naast allerlei andere activiteiten.
Met name wil ik het nu hebben over deze vakbelangen en het behartiging daarvan in deze tijd en
in de komende jaren, mede gelet op de veranderingen die het gevolg zijn van Europa 92.
Europa 1992 is dichtbij en voordat we het weten
is het zover dat beroepsgenoten inde EG-landen
vrijelijk hundiensten inelkaars landen kunnen aanbieden en opdrachten kunnen aanvaarden.
Wat staat ons daarbij te doen?
Alvorens op deze centrale vraag in te gaan, is het
goed in het kort stil te staan bij de achter ons liggende jaren, om na te gaan wat we met elkaar

gepresteerd hebben en in welke mate w e solidair
zijn met elkaar in en buiten de vereniging.
Belangen
O p het gevaar af in het kader van dit artikel te algemeen te blijven, toch een poging een paar zaken op een rijtje te zetten, met name toegespitst
o p de belangen van het vak in relatie tot de maatschappelijke en vakmatige ontwikkelingen. In de
eerste plaats valt daarbij o p te merken dat ons
vakgebied in de laatste jaren vrij grote veranderingen heeft ondergaan, van activiteiten in de 'groene' sector naar een veel breder terrein van
ruimtelijke planning en architectuur in tuin en
landschap.
O p zichzelf genomen, naar mijn smaak, een goede ontwikkeling, die ook echt nodig is om de b e langen van het landschap blijvend en vooral in
maatschappelijke zin, te analyseren en te onderbouwen.
Echter ook aanverwante disciplines, denk aan sted e b o u w en architectuur hebben zich gelijktijdig
o p het terrein van de ruimtelijke planning begeven.
De grenzen zijn in belangrijke mate vervaagd.
Aan de ene kant is dat een plus, aan de andere
kant brengt dat ook onduidelijkheid met zich mee.
De vraag die zich daarbij aankondigt is in welke
mate het voor een niet-deskundige (lees: opdrachtgever) duidelijk is w a t nu het werkterrein van
een tuin- en landschapsarchitect is. Met andere
woorden gezegd: w a t is het profiel van de tuinen landschapsarchitect en hoe vertellen w e dat o p
een duidelijke en niet mis te verstane wijze aan
degenen die dit uit hoofde van hun positie of anderszins moeten weten.
Ik heb het gevoel dat hierover een tamelijk grote
mate van onduidelijkheid binnen de beroepsgroep
bestaat; eenieder vult dit o p zijn of haar wijze in.
Het gevaar hiervan is dat er geen eenduidig antwoord naar buiten toe wordt gegevens, met als
gevolg dat het vakgebied niet scherp kan worden
gedefinieerd, laat staan dat het ieder opdrachtgever helder voor de ogen staat.
Het gevolg daarvan is dat andere disciplines deze
lacune opvullen door zich te presenteren als de
all-round ontwerper of deskundige. De gevaren
daarvan in de praktijk zijn ons maar al te g o e d

bekend:
W a t bijvoorbeeld te denken van de architect die
naast zijn architectonische inbreng 'en passant'
ook het terrein inricht en zelfs het beplantingsplan
maakt.
O f de projectontwikkelaar die, vaak tezamen met
een bouwkundige of architect, een aanzienlijk
project ontwikkelt zonder maar één moment erbij
stil te staan dat er ook nog een deskundige-bijuitstek is die het buitengebeuren voor zijn rekening
kan nemen.
O f een overheidsinstantie die zich laat adviseren
door een hovenier als het gaat om een project
waarbij de infrastructuur en terrein-organisatie een
grote rol spelen.

Promoting
Is de conclusie uit het bovenstaande, dat w i j een
hand in eigen boezem moeten steken w a a r net
gaat om het aangeven van het profiel van de
landschapsarchitect ? Ik denk dat dit zeker voor
een belangrijk deel het geval is.
De beroepsgroep mist een promoting-platform hetgeen ons parten speelt en dat de komende jaren
nog meer zal doen.
De vereniging doet w a t zij kan, met zeer beperkte
financiële middelen, doch de daadwerkelijke aanzetten tot een betere promotie van ons vakgebied
moeten vanzelfsprekend in de eerste plaats komen
van de leden van de vereniging.
O p goede uitzonderingen na, durf ik de stelling
aan dat dit onvoldoende tot uiting komt. De slogan 'iedereen voor zichzelf en heel weinig gezamenlijk' is de bijna trieste werkelijkheid. Het zal
duidelijk zijn dat dit geen goede uitgangspositie is
voor het werken in groter Europa.
Het zijn slechts weinigen die zich op de een of
andere wijze inzetten voor het gezamenlijke belang en dat leidt helaas tot onvoldoende resultaten en daarmee blijft de vereniging een 'club' van
velen, waarvan weinigen het vakbelang integraal
behartigen.
De solidariteit is onderling misschien wel aanwezig, maar uit zich niet. Integendeel, er is sprake
van een grote mate van individualisme.
N a a r mijn mening dient dit doorbroken te worden
om straks mee te kunnen doen in Europa 9 2 . Tevens dienen nu al contacten te worden gelegd met
buitenlandse zusterorganisaties en zo mogelijk met
collegae in het buitenland.
Samengevat dus-, éérst orde o p zake stellen in
'eigen huis' met als doel een eendrachtig en solidair front en dan gezamenlijk werken aan onze
belangen in het Europa na 1992.
Particulier
Met name in sfeer van de particulier bureau's is er
dan het een en ander te d o e n . Ervan overtuigd
zijnde dat bij de particuliere bureau's veel kennis
en ervaring aanwezig is, doch door de gemiddelde grootte van het bureau tamelijk verspreid, moet
het mogelijk zijn om tot meer bundeling van deze
kennis en ervaring te komen.
Dit zou bijvoorbeeld door uitwisseling van ervaringen op regionaal niveau in bijeenkomsten van collegae waar ontwerp- of planbesprekingen
centraal o p de agenda staan. O o k zou het van
groot belang zijn, dat het centrale documentatiearchief gestalte krijgt.
Naast inhoudelijke zaken moet nagedacht worden
over allerlei praktische zaken, zoals de nog steeds
aanwezige noodzaak van een centrale melding
van offerte aanvragen, teneinde ook daarvoor een
meer gesloten front te kunnen maken naar o p drachtgevers en anderen.
O o k in de praktijk vaak gebrekkige opdrachtformuleringen dienen onderwerp van gesprek te zijn,
met de"bedoeling dat onzerzijds universeel ingespeeld kan worden o p dit aspect dat zowel
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voor opdrachtgevers als adviseur van het grootste
belang is.Een ander aspect waarvoor consensus
dient te worden nagestreefd is het hanteren van minimale en maximale uurtarieven alsmede de honorariatabellen, die zijn vastgelegd in ARTA.
Het is toch een slechte zaak dat in de praktijk hoe
langer hoe meer de situatie ontstaat dat opdrachtgevers gebruik (misbruik) maken van het feit dat
sommige bureau's aanmerkelijk lager aanbieden
dan het toegestane minimum. Dit is de doodsteek
van de geloofwaardigheid van de beroepsgroep
en maakt onze concurrentiepositie uiterst zwak.
Cri de coeur
Tevens dient er aandacht te worden besteed aan
het wel en wee van jonge collega's die soms
maar moeilijk aan de slag komen ondanks hun
kwaliteiten. Het is van belang op de lange termijn,
dat er nagedacht wordt hoe dit verbeterd zou
kunnen worden. Daarbij dienen 'eigen b e l a n g ' en
het individualisme eens w a t minder o p de voorgrond te treden.
Met andere woorden er dient een meer principiële
bereidheid te komen om hieraan en aan nog vele
zaken, te willen medewerken.
Pas als w e aan bovenstaande zaken aandacht
besteden en daadwerkelijk constructief gaan werken, kan het de basis vormen voor ons optreden
en onze opstelling in europees verband.
Daarenboven is er op het niveau van de vereniging reeds nu werk aan de winkel om contacten te
leggen met de zusterorganisaties in de EGlanden, hetgeen voorlopig een informatief karakter
kan hebben doch met de intentie om te bevorderen dat uitwisseling van kennis en ervaring en van
opdrachten over en weer mogelijk moet zijn en te
zijner tijd kan en moet uitmonden in het werken in
eikaars landen o p basis van gelijkwaardigheid en
met uitsluiting van oneigenlijke concurrentie.
Dit artikel, dat de lezer moet zien als een 'cri de
coeur', zal hopelijk de aanzet gaan vormen voor
een verdere dialoog en tot het opzetten van een
studiegroep die deze problematiek verder uitdiept
en met concrete voorstellen komt.
W i e meldt zich ?
Heino Cleveringa, bnt/bns
werkzaam bij adviesbureau
Landschapspartners Nieuwegein

EXCURSIES

NEW YORK EN CHICAGO:
OP STUDIEREIS MET ALLE
DISCIPLINES
Het was nog niet eerder gebeurd: een excursie
voor leden van alle lidverenigingen van de Federatie O ; BNA, BNI, BNS, NVTl-BNT en O N R I ,
maar in mei 1989 vond hij plaats; als een ontmoeting van nederlandse ontwerpers onderling en met
hun buitenlandse collega's.
N e w York en Chicago waren het reisdoel van de
excursie; twee steden w a a r in de laatste jaren
veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
bouwen en de gebouwde omgeving plaatsvinden.
In het programma werden zowel gemeenschappelijke excursies opgenomen als specifiek o p elk van
de verschillende disciplines gerichte bezoeken aan
Projekten. Aan de reis, onder bezielende leiding
van Josephine van Oirschot, werd deelgenomen
door 45 mensen uit de verschillende disciplines.
Een kort beeld van d e reis wordt hieronder geschetst.
N e w York
Dankzij de heldere hemel was heel Long Island
zichtbaar bij het naderen van Kennedy-Airport, en
vlak voor de landing de skyline van Manhattan.
O p w e g naar het hotel in midtown-Manhattan,
Doral Inn aan de Lexington Avenue bij 50th Street,
werd de eerste algemene informatie over N e w
York verstrekt.
O p vrijdagmiddag werd ons gezelschap ontvangen ten stadhuize door deputy-major Robert Eckhardlarchitectl), die op vlotte wijze een schets in
vogelvlucht gaf van N e w Yorks ontwikkeling. De
ochtend was reeds besteed aan een rondleiding
door de South Street Seaport Development Cor-

poration, de organisatie die het stadsherstel in het
oudste deel van de stad onder handen heeft. Het
nederlands verleden is daar in namen nog terug te
vinden, zoals in het pas gerestaureerde 'Schermerhorn Row', voormalige pakhuizen in Fultonstreet.
Aansluitend werd ons op het NYC Department of
City Planning de ontwikkeling in midtownManhattan toegelicht. In dat gebied volgde zaterd a g een rondleiding in twee groepen over de plaza's en door de openbare entreehallen van
diverse gebouwen. Er wordt daar geleidelijk aan
een stelsel van voetgangersroutes dwars door de
bouwblokken gerealiseerd.
Het Central Park toonde zich van zijn beste kant
op een stralende zondagmiddag, waar een gezamenlijke lunch in het 'Tavern on the Green' gevolgd werd door een rondleiding onder leiding
van Peter Heerens. Dit in 1857-'58 door
Holmstead en Vaux ontworpen stadspark van ruim
500 hektare trekt op een topdag ca. 700.000 bezoekers, en per jaar een bevolking als die van
Nederland!
O p maandag werden we met 'coffee and danish'
ontvangen door The Port Authority of N e w York &
N e w Yersey, het orgaan dat zowel havenbedrijf is
als beheerder van bruggen en tunnels, van een
enorm regionaal busstation en van haven- en kantoorgebouwen. O p de 43e verdieping van het
W o r l d Trade Centre kregen wij een toelichting op
de veelzijdige aktiviteiten van de authority, waaronder ook de restauratie van gebouwen op pier A
naast Batterypark, de oudste van de haven, en
het oude terminalgebouw van de veerboten naar
Staten Island.
Uitzicht over de stad vanuit het dakrestaurant- het
g e b o u w uit 1972 was met zijn 412 meter slechts
twee jaar het hoogste ter wereld- bleek helaas
onmogelijk door de mist,- gelukkig was ons reeds
vrijdag met zon een uitzicht gegund vanuit de
hoogste verdieping van de Chase Manhattan
Bank. De nieuwste buren van het W o r l d Trade
Centre, Battery Park City Authority, toonden met
dia's en rondleiding door Battery Park City en
W o r l d Financial Centre hoe downtown-Manhattan
door landfilling in de Hudson een nieuw w o o n - en
werkgebied rijker wordt, met de eerste openbare
promenade langs de waterkant.

Chicago
De vliegreis naar Chicago gaf weer prachtige
beelden te zien van het land, met ten slotte uitzicht op de geconcentreerde h o o g b o u w van
downtown-Chicago. In het hart van de stad, 'the
Loop', logeerden wij in het beroemde Palmer House and Towers, een hotel met een prachtige lobby
op de eerste verdieping, boven een inpandige
winkelstraat dwars door het bouwblok.
Mr Norman de Haan, oudvoorzitter van de A.I.A.
afd. Chicago, gaf woensdag tijdens een bustour
informatie over diverse gebouwen. Van het
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Illinois Institute of Technology bezichtigden wij
Crownhall, het in 1955 door Ludwig Mies van der
Rohe ontworpen g e b o u w voor bouwkunde, thans
het College of Architecture, Planning and Design.
In de universiteitswijk werd het beroemde Robiehouse van Frank Lloyd Wright uit 1909 bezocht.
Vrijdags werd de kennismaking met Wright uitgebreid in O a k Park, een voorstad van Chicago. Bij
deze excursie werd tijdens een rondrit met de bus
algemene en stedebouwkundige informatie gegeven en vervolgens het atelier en woonhuis van
Wright bezocht. N a een wandeling langs diverse
door Wright ontworpen huizen besloot een bezichtiging van de Unity Temple ons bezoek aon
deze groene voorstad van Chicago.Het centrale
stadsdeel van Chicago/the Loop' genoemd naar
de daar nog steeds gebruikte bovengrondse lus
van de metro, werd woensdagmiddag lopend verkend onder leiding van de nederlandse aechitekt,
Rene Steevensz, associate van het buro Loebl
Schlossmann and Hackl. Een opvallend g e b o u w in
dat gebied, het State of Illinois Centre van Helmuth Jahn uit 1985, mochten wij de volgende
morgen bezichtigen; 'smiddags volgde ons eerste
bezoek aan een van de grootste architektenburo's
in de VS met vele vestigingen in binnen- en buitenland en ruim 6 0 0 medewerkers op het hoofdkantoor in Chicago, het bekande bur Skidmore,
Owings en Merrill (SOM), dat een lange tijd de
traditie van Van der Rohe heeft voortgezet. Door
dit buro is onder andere Searstower g e b o u w d ,
met een hoogte van 442 het hoogste gebouw
sinds 1974. Uit kranteberichten, ook in ons land,
bleek overigens dat dit gebouw onverkoopbaar
schijnt te zijn, wellicht een rem om steeds hoger te
bouwen!
Voor BNS- en BNT-leden was het bezoek aan het
buro van Joe Karr & associates, siteplanners and
landscape-architects interessant, ondermeer vanwege de uitgestrektheid van werkterrein in de gehele Verenigde Staten, met een grote variatie aan
klimaten.
Een feestelijk slotmaal in het restaurant op de 95e
verdieping in hef John Hancock Centre- een gebouw met kantoren, woningen en restaurants, van
het architectenburo S O M uit 1969- bracht alle
deelnemers nog een maal bijeen, voor de thuisreis. Over de vele ontspannen uren buiten het programma, met theater- en cafébezoek in N e w York
en Chicago zou nog veel te vertellen zijn; de lezer wende zich hiervoor tot de deelnemers!
Terug kijkend op dit experiment is het duidelijk dat
de ontmoeting tussen de beoefenaren van de diverse disciplines verrassend en waardevol is geweest. De algemene bijeenkomsten werden druk
bezocht; de meer specialistische excursies werden
ook door beoefenaren van de andere disciplines
bijgewoond. Tussen de bedrijven door werd veel
ervaring uitgewisseld. N a thuiskomst is door deelnemers o p diverse plaatsen en op verschillende
wijze aan de thuisblijvers van buro of dienst
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verslag uitgebracht.
Deelnemers en Federatie ' O ' zijn veel dank verschuldigd aan Peter Heerens, Rene Steevensz en
Josephine van Oirschot, die door hun inzet enenthousiasme de excursie hebben doen slagen.En
de volgende reis....
G.J.A. Lodder
De Federatie ' O ' heeft besloten in 1991 wederom
een reis voor de vijf disciplines te organiseren. Als
reisdoel wordt gedacht aan Denemarken. Aan de
leden zullen t.z.t. concrete suggesties worden gevraagd.

GemeenteMaastricht 1989, SlrucluurvisieMaastricht
1990-2000. Stadin beweging, balans in evenwicht,
discussienota.

MAASTRICHT: STAD I N
EVENWICHT
Vrijdag 29 september 7 uur; tijd voor vertrek van
de NVTL-excursie naar de eurvegio Maastricht.
9.30 uur; tijd voor ontvangst in het stadhuis en
aanvang van de excursie te Maastricht. De wandeling van het NS station naar het stadhuis
weerspiegelde achteraf gezien perfect deessenties van de stad Maastricht.
Afgezonderd van de drukte van de markt, die buiten gaande was, werden wij inde Marktkamer
van betstadhuis vertrouwd gemaakt met de structuurvisie op Maastricht. Maastricht, een stad met
een rijk cultureel erfgoed, met de Maas die de
stad onvermijdelijk intwee helften deelt. Als twee
opponenten liggen de oosf- enwestoever aan
weerszijden van de Maas. Op de oostoever liggen de grote verkeersaders (de spoorlijn met het
station en de A2) en de terreinenmetregionale
functies. Op de westoever ligt het historisch interessante centrum, waarin het stadhuis en het
marktplein echter een acentrale ligging innemen.
Insneltreinvaart zette ReinGeurtsen, stedebouwkundig adviseur van de gemeente, de hoofdlijnen
van de structuurvisie uiteen. Doel van het planis
een integraal plan op te stellen voor de komende
tien jaren. Het plan mondt uit in 35 actiepunten,
voor de presentatie isonder andere met potlood
gewerkt, zodat de schetsen voor iedereen leesbaar zijn. Mijns insziens ismen hierin goed
geslaagd.
Inhet plan zijn zowel projecten opgenomen die
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden als
op lange termijn. Zo iseen aanzet gedaan voor
een grens-overschrijdend project voor de zone
langs het Albertkanaal. Middels de aanplant van
een parkbos kan hier de recreatieve, landschapppelijke en cultuurhistorische waarde van deze
grenszone versterktworden.
Ook zijn lijnen uitgezet die een definitieve halt
aan de bebouwing in de stadsranden moeten toeroepen.

waarvan de fronten ineen strak ritme langs een
hoofdontsluiting liggen, die parallel aan de Maas
loopt.
Deze as wordt beëindigd door een plein en een
gebouw met een bijzondere vormgeving en centrale uitstraling. Het gebouw geeft tevens de beweging aan naar de Maas en de te realiseren
voetgangers enfietsers brug naar de linker Maasoever. Eenaantal van de oude fabriekshallen
hebben eenfunctie gekregen in het nieuwe ontwerp, langs de Maas komt een park te liggen.

ßuroJoCoenen ß.V.Masterp/anSphinx Céramique
terrein, Maastricht
Na deze inleiding werd metde video ingezoemd
op het Sphinx Céramique terrein, een fabrieksterrein op de rechter Maasoever. Dit terrein isgelegen aan de rand van de binnenstad en vormt een
unieke locatie voor een geintegreerd herinrichtingsproject. Naast woningen zullen ook kantoren,
winkels, infrastructuur en culturele-, horeca- en
groenvoorzieningen gerealiseerd worden. Bij dit
project heeft een vroegtijdige samenwerking tussen
gemeente, belegger (het ABP) en de stedebouwkundig adviseur Jo Coenen plaats gevonden. De
planvorming isdaardoor intwee jaar tijd al gevorderd tot een helder stedebouwkundig concept.
Het ontwerp bevat verschillende bouwblokken,

Na de lunch brachtten we een bezoek aan de
mergelgroeve inde Sint Pietersberg, waar we allengetooidginqen met een veiligheidshelm. Een
wandeling bracht ons achter de fabriek en deimposante murenvan mergel. Aan de voet van de
groeve gaven de heer Kuhn van bureau Takenen
een medewerker van de ENCIfabriek onder het
oorverdovend lawaai van de machines uitlegover
het te creërenlandschap.
In het inrichtingsplan isgekozen voor eeninrichting die isafgestemd op rustige vormenvanrecreatie. Het ontwerp isgebaseerd op het
scheppen van diversiteit in de hellingen en beplantingsvormen, waardoor zowel geleidelijke
overgangen als contrastrijke overgangen zullen
ontstaan. Paden zullen het terrein voor fietsers en
wandelaars ontsluiten.
Opvallend was dat noch 's morgens door de heer
Geurtsen, noch door de heer Kuhn de relatie tussende stad Maastricht en dit toekomstige recreatieterrein en tevens cultuurmonument van de
mergelontginning werd aangegeven. Moeten we
dit terrein zien als een bovenregionale trekpleister
of als een ecologisch uniek biotoop op korte afstand van de stad Maastricht?
Met deze vragen inons zak bracht de bus ons bij
het verzorginstehuis 'De zeven Bronnen' voor somatische en psycho-geriatische patiënten.
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De heren van den Eerenbeemt en Kromwijk gaven
uitleg over de ongelukkige locatie van het tenuis
ten opzichte van de stad, maar metdaartegenover de uitdaging van de opdracht om met een
laag budget voor aanleg en onderhoud de tuin, .
bestaande uit de buitenruimte en een aantal patio's te ontwerpen. Grasvelden, hoogte-verscnillen,
hagen van gemengd bosplantsoen en een enkel
beeld moesten de ruimte vullen. Het behoud van
uitzicht vanuit het tehuis vormde uitgangspunt voor
het ontwerp; de mensen moeten zich onderdeel
van de gemeenschap voelen en niet er van afgezonderdworden. Naar mijn mening vormden de
beplantingen de ruimte onvoldoende en iser een
soort ledigheid ontstaan. Inde verschillende patio's zijn patronen van bolacacia's, plantenvakken,
catalpa's of pergolas toegepast, veelal met een
bestrating van gekantelde stoepafsluitbanden. Ik
miste hier een begroeiing langs de muren waar je
oog op kan rusten bij een praatje in de zon en het
zitten op een bankje. Vreemdgenoeg lag om de
hoek, bij een zijingang een prachtige vaste planten border.
Totslot trokken we naar een oud stadspark, waarvan door bureau Taken de reconstructie begeleid
is. Dit park vormt onderdeel van een groengordel
langs de oude stadswallen, met relaties naar de
dalen van Maas en Jeker en de Sint Pietersberg.
Door een weloverwogen behoud, aanplant en
verwijdering van beplanting heeft het park zijn
majestueuze en historische sfeer behouden. De
landschapsarchitect werd hier voor hetonvermijdelijke dilemna gesteld een oud kaarten huiste
vernieuwen; De oelangrijke sociale functie vanhet
kaartenhuis is bij het nieuwe kaartenhuis he/aas
niet meer terug gekomen.
Op weg naar de afsfuftende borrelfcezocnfenwe
en-passant de tuin van hetoude gouvernementsgebouw, heden tuin van de universiteit. Je zou
meteen weer student wiDen zijn omhier eenlunchpauze door te brengen. Door slechts de mooie
exemplaren inde beplanting te sparen en de ruimte te geven, en daarmee in contrast een strak gazon aan te leggen iseen sfeervol beeld ontstaan
in de tuin. Een esplanade opgebouwd uit pilaren
van mergel is hersteld en in Frankrijk heeft men de
juiste steentjes gevonden voor de afscheiding tussende mergelmuurtjes en het gazon. Eenprachtige combinatie van historie, oorspronkelijk
materiaal envorm.
Al met al, een boeiende dag in Maastricht,
een boeiende momentopname van Maastricht op
weg naar De Europese Stad.
Ellen Wilms

DUINGEBIED AANGEWEZEN
ALS NATUURMONUMENT
Minister Braks heeft het duingebied ZuidKennemerland Zuid aangewezen als natuurmonument. Het gebied is ongeveer 610 hectare groot en
grenst aan het race-cicuit van Zandvoort. Braks
wil met deze aanwijzing het behoud en herstel
van de natuur- en landschapswaarden van het
kustgebied bevorderen. In het Natuurbeleidsplan
neemt de minister zich voor de komende jaren alle
daarvoor in aanmerking komende duingebieden
onder de werking van de Natuurbeschermingswet
brengen.

vastgelegde, eenduidige kwaliteitseisen meestal
de oorzaak van discussies over de vraag of de
aannemer de door de opdrachtgever verlangde
kwaliteit heeft geleverd.
Partijen in het bouwproces zijn er inmiddels van
overtuigd dat het gebruik van standaard bestekken
aanzienlijk kan bijdragen tot verbetering van deze
situatie.
Voor vragen, opmerkingen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de Stichting
C.R.O.W., telefoon -08380-20410, dhr. Van
Reeuwijk.

INTEGRAAL WATERBEHEER
N I E U W S

&

M E D E D E L I N G E N

MER VOOR ONDERDELEN
STRUCTUURSCHEMA LANDBOUW NATUUR EN OPENLUCHTRECREATIE
Er zal een milieueffectrapportage worden o p gesteld voor onderdelen van het Structuurschema
Landbouw, natuur en openluchtrecreatie. Dit blijkt
uit een publicatie van een Startnotitie van de ministers Braks en Alders. Het structuurschema komt
in de plaats van de huidige drie groene structuurschema's die die in ' 8 6 zijn vastgesteld. Het gaat
de hoofdlijnen bevatten van het rijksbeleid voor en
aantal functies in het landelijk gebied. Daarbij
staat de ruimtelijke aspecten centraal. Het nieuwe
structuurschema zal in het eerste kwartaal van 91
als zogenaamde ontwerp-planologische kernbeslissing verschijnen. Gelijktijdig met de voorbereiding van het structuurschema start de Mer. Deze
zal de gevolgen voor het milieu bij het landinrichtingsbeleid beschrijven. Bovendien worden de gevolgen aangegeven van de aanwijzing van
gebieden voor aanleg van recreatieprojecten binnen de Randstadgroenstructuur. Daarnaast zullen
laternatieve nworden aangegeven.

PLAATSVERVANGEND D I RECTEUR STAATSBOSBEHEER
M e t ingang van 15 april zal de heer ir P.A.M.
Kleemans worden benoemd tot plaatsvervangend
directeur van Staatsbosbeheer in Utrecht. Kleemans in nu nog directeur voedselvoorzieningsinen Verkoopbureau in Hoensbroek. Hij bestudeerde
in Wageningen de Bosbouw.

De Natuurbeschermingsraad is ingenomen met de
Derde Nota Waterhuishouding. Dit blijkt uit het
uitgebrachte advies aan minister Braks. De derde
nota bevat volgens de raad een heldere analyse
van de huidige knelpunten in het waterbeheer. De
gezondheidstoestand van de Nederlandse oppervlaktewateren en van het grondwater is zorgwekkend. Door de inrichting wordt het ecologisch
functioneren ernstig belemmerd. De raad constateert dat in de nota is aangegeven w a t er moet
gebeuren. De verschillende gebruiksfuncties van
water moeten integraal op elkaar worden afgestemd. Het spreekt de raad vooral aan dat in het
waterbeheer een nieuwe w e g is ingeslagen, gericht op het verbeteren en herstellen van de inrichting van watersystemen. Voor het realiseren van
de ecologische doelstellingen van het waterbeheer is volgens de raad echter een aanscherping
van het beleid nodig. Vooral de bestrijding van
verontreiniging van grondwater, van eutrofiëring en
verdroging en de sanering van verontreinigde w a terbodems zullen meer aandacht en financiële
middelen vragen. Noodzakelijk zijn ook internationale afspraken voor de grote rivieren en enkele
grensoverschrijdende beken. Bovendien moet de
uitvoering worden versneld, aldus de raad.

KWALITEITSSYSTEMATIEK
GROENVOORZIENINGEN
In de grond- water- en w e g e n b o u w wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de kwaliteitsaspecten bij de voorbereiding, aanbesteding
en uitvoering van werken. Als uitvloeisel van activiteiten op dit gebied in brede zin is onlangs onder de vlag van C.R.O.W. de werkgroep
'Kwaliteitssystematiek Groenvoorzieningen' o p g e richt. Zij heeft de oriënterende taak om na te gaan
o p welke wijze een kwaliteitssystematiek kan worden ontwikkeld voor de uitvoering van werkzaamheden bij de aanleg en het onderhoud van
groenvoorzieningen.
Uitzonderingen daargelaten vormt ook in de
groenvoorzieningen het ontbreken van tevoren
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STUDIEDAG DRACHTPLANTEN
O p 21 april a.s. zal er op de Flevohof een grote
studiedag worden gehouden over de verbetering
van de drachtplanten-situatie voor de insektenwereld.
Onder de titel 'Bloemen houden van mensen., insekten houden van bloemen' zullen enkele vooraanstaande sprekers concrete mogelijkheden
aandragen om zowel het stedelijke als het buitenstedelijke landschap aantrekkelijker te maken
voor insekten.
Verschillende mogelijkheden worden belicht: vanuit de agrarische sektor (Drs J. Schouten), in de
bebouwde omgeving (Ir S. Langeveld) en vanuit
de landinrichting (Ir N . Molenaar). O o k zal de
film 'Linten in het landschap vertoond worden.
Voor meer informatie : St.Flevohof, a f d . Voorlichting, tel. 03211-1514

DE WIERSSE
'Soms romantisch, dan weer barok of modern en
formeel' schreef Elegance. De historische tuinen
van de Wiersse zijn vanwege hun grote verscheidenheid en eenheid in alle seizoenen'een bezoek
waard . De tuinen zijn zeven dagen in het jaar
opengesteld, maar groepen kunnen ook o p andere tijden terecht, als zij zich van tevoren aanmelden.
Reservering voor groepsbezoek (niet o p open d a gen: 24 mei, 3 en 4 juni, 15, 22 en 23 juli en 21
oktober) bij J.Kok, Houtwal 4 , 7251 M K Vorden,
tel. 0 5 7 5 2 - 6 6 9

STUDIEDAG KLEURTOEPASSING I N DE STAD
O p 24 april a.s. organiseert de stichting Kleur Buiten een studiemiddag over kleurtoepassing in de
stad. De nadruk zal liggen op de effecten die het
gevolg zijn van bewuste en zorgvuldige kleurgeving van de sociale woningbouw. De middag zal
worden gehouden in de BÎauwe Zaal in de RAI te
Amsterdam.
Lezingen worden gewijd aan de volgende onderwerpen: de wijze waarop de kleurtendenzen van
deze eeuw hun neerslag hebben gekregen in de
Rotterdamse sociale woningbouw, door mevr. A .
Devolder; w a t betekent kleur voor de Rotterdamse
stedebouwkundigen, door mevr. R.Bakker,- de samenhang tussenkleur, gebouw, ruimte en stad,
door L. Ramaekers.
Voor meer informatie: Stichting Kleur Buiten, antwoordnummer 6 2 3 , 3 3 3 0 VD, Hendrik Ido Ambacht, tel. 01858-12276

ISOCARP I N MOSKOU,
BELGIË EN WARSCHAU
Van 25 tot en met 30 augustus 1990 houdt ISoCaRP (International Society of City and Regional
Planners, een organisatie met 4 0 0 leden verspreid
over 5 0 landen) naar jaarlijkse congres in Warschau, met als thema 'The environment and the
city'.
Belangstellenden worden uitgenodigd deel te nemen en hun professionele ervaring d.m.v. casestudies te introduceren.
Er zijn drie workshops gepland, met drie thema's:
cities, pollution, quality of life.
Vooraf aan dit congres vinden seminars plaats:
4-11 april in Moskou, gericht op praktishe maatregelen, en eind april in België.
Voor meer informatie: ISoCaRP, 0 7 0 - 3 4 6 2 6 5 4

8

Tourism a n d L a n d s c a p e M a n a g e m e n t
IFLA-symposium 1 7 - 2 0 m e i
Opporte, Portugal
infO: ( 0 1 ) 3 4 6 2 0 9 5
l l t h IPA W o r l d C o n f e r e n c e
Thema Play and Education
3- 8 juni, Tokyo, Japan
inf : 03-225-1560

2 7 e IFLA W o r l d Congress
3 0 aug- 1 sept, Bergen, N o o r w e g e n

Evenement Jardin
23-26 sept, Parijs

C U R S U S S E N

A G E N D A

Ontwikkeling van nuttige informatiesystemen
-informatiesysteemontwikkeling, gezien als onderdeel van de verbetering van bedrijfsprocessen,
tbv: managers, staffunctionarissen, bedrijfsanalisten
d a t a : l , 2 , 3 , 8 , 9 , 1 0 mei 1990
plaats: Wageningen
informatie: 0 8 3 7 0 - 8 4 0 9 3

Verspreide Verstedelijking

Aquatische ecotoxicologie
-praktische en theoretische aspecten van de aquatische ecotoxicologie
tbv: afgestudeerden aan hogescholen en universiteiten, werkzaam bij rijks- en provinciale instellingen o p het terrein van milieu en water, bij
waterschappen, ingenieursbureaus, e.d.
data: 8,15,16,22,23 mei 1990
plaats: Amersfoort
informatie: 0 8 3 7 0 - 8 4 0 9 3 / 8 4 0 9 4

Tentoonstelling LOCUS-seminar
23 maart- 13 april de Hucht, Wageningen
08370-82050
19 april- 10 mei Academie van Bouwkunst,
Amsterdam
020-220188
14 mei- 8 juni Afd. Bouwkunde, TU Delft
015-784184

Het Indische B o u w e n
Architectuur en Stedebouw in Indonesië
tot en met 31 maart, di t/m vr 10-17, za,zo 14-17
uur
Gemeentemuseum Helmond

Recreatie en Groen
'een stedelijk spanningsveld'Symposium o p 3 april
te Tilburg
O r g . Noordbrabants Natuurmuseum ism Werkgroep Vrijetijdswetenschappen van de Katholieke
Universiteit Brabant

INLEVEREN

Carel Weeber
Tentoonstelling 3 maart t/m 6 mei
di t/m za 10-17, zo 11-17 uur
Architectuur Instituut Rotterdam

Paaseiland
Tentoonstelling over de 'moai's'
tot en met 28 april
di t/m vr 9.30-12.30, 13.30-16.45,za en zo 10-17
uur
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Brussel

The A u t h e n t i c G a r d e n
Symposium 8-11 mei Leiden
inf: 071-275299
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