Parels
in het landschap
Ruimtelijke kwaliteit in glastuinbouwgebieden

Kunnen landschappen met kassen mooi zijn?
Deze brochure gaat over glastuinbouwgebieden
waar je voor je plezier heen gaat!
We beschrijven wat ruimtelijke kwaliteit is
en hoe je daartoe komt.
Met tien tips voor ontwerp en inrichting.
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Voorwoord
De glastuinbouw maakt een duurzame revolutie
door. Kassen kunnen warmte leveren aan huishoudens en ze leveren energie aan het net.
Teelttechnieken worden steeds schoner. De inzet van sluipwespen en hommels toont dat de
glastuinbouw, naast technologie, nog altijd de
natuur huisvest. En met deze natuur kweken
tuinders gezond en smakelijk voedsel. En natuurlijk ook bloemen en planten die we met zijn
allen massaal in huis nemen. Al met al een sector om trots op te zijn.
Als dit zo is, waarom leidt de ontwikkeling van
nieuwe glastuinbouwgebieden dan soms tot
protesten van omwonenden?
Hierin speelt het uiterlijk van de kas in ons landschap een rol. Glastuinbouw heeft kenmerken
van een industrie: benauwde landschappen van
glas en hard materiaal, met hier en daar wat water en groen. Wie gaat er naar een glastuinbouwgebied voor zijn plezier?
Deze brochure beschrijft de ruimtelijke kwaliteit
van glastuinbouw, met goede en slechte voorbeelden.

En we proberen uit te leggen wat we kunnen
doen om de kwaliteit te verhogen. Dit doen we
voor iedereen die met glastuinbouw en met
ruimte bezig is.
Deze brochure is geen receptenboek. Want
ruimtelijke kwaliteit is geen wiskunde. Het hangt
af van kleine dingen die overal anders zijn: van
de plek, van architectonische details en zelfs
van wie er naar kijkt.
Wel reikt deze brochure ontwerpuitgangspunten
aan om te bouwen aan ruimtelijke kwaliteit.
Dit kan gebruikt worden voor de ontwikkeling
van glastuinbouwcomplexen die de moeite
waard zijn om te bezoeken. En dus voor een bezoek met plezier.
Wij denken dat dit het landschap van Nederland
ten goede zal komen. En dit zal gepaard gaan
met meer waardering van de maatschappij die
ook de glastuinbouwers zelf ten goede zal komen. Het imago van de glastuinbouwsector is
gebaat bij een aantrekkelijke verschijning. Op
naar parels in het landschap!
Ger Vos Directeur InnovatieNetwerk
Nico van Ruiten Voorzitter SIGN
Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland

Zicht vanaf de Waaldijk bij Gameren
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Ruime maar kille weg in Bergerden

Kasgevel in Bergerden

De noodzaak van
ruimtelijke kwaliteit

Leidingen en een dichte gevel, Bergerden

Landschappen met glastuinbouw zijn niet
mooi. Ze zijn saai en lelijk. Althans dat vinden
veel mensen volgens het Natuur en Milieuplanbureau, dat een kaart maakte van de verstoring van Nederlandse landschappen. En
die lelijkheid is een probleem, in een land dat
vol is en dat burgers graag ruimte biedt voor
recreatie, voor natuur en voor binding met hun
omgeving.

Onzichtbare functies, Bergschenhoek

Variatie van bakken en gebouwen, Bleiswijk

Volgebouwd landschap te Naaldwijk

V.l.n.r. hekken en schermen, doorzicht en een
transparante gevel met tuin, Bleiswijk
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De noodzaak van ruimtelijke kwaliteit

Bleiswijk

Hiernaast ziet u enkele foto’s die gemaakt zijn
van glastuinbouwgebieden. We zien voorbeelden van volgebouwde en onoverzichtelijke landschappen, eenvormige straten, glazen gevels
die niet doorzichtig zijn, verborgen waterbakken
en beplanting die goed bedoeld is maar die
geen verschil maakt. U kent vast plekken in
glastuinbouwgebieden die wel prettig zijn. Wij
kennen ze ook. Maar we denken toch dat de visuele kwaliteit van de glastuinbouwgebieden
gemiddeld genomen onder de maat is.
Wat is die maat? Waardering is deels persoonlijk
maar er zijn overeenkomsten in wat mensen een

aantrekkelijk landschap noemen. De Romeinse
schrijver Vitruvius vatte dit al samen met drie
begrippen die volgens hem de architectonische
kwaliteit van agrarische hoven bepaalde. Ontwerpers en planologen gebruiken deze begrippen nog altijd.
- Gebruikswaarde (‘utilitas’). Een gebied moet
economische betekenis hebben. En het dient
aan te sluiten bij behoeftes van verschillende
waarnemers.
- Belevingswaarde (‘venustas’). Dit gaat om de
vragen: vinden we iets een mooi beeld? Is er
afwisseling? Is er samenhang, dat wil zeggen:
past het op een plek, past het in een omgeving en is er respect voor historische kwaliteiten?
- Toekomstwaarde (‘firmitas’). Is iets schoon en
gezond? Is het stevig? En is het reversibel?
In bestaande glastuinbouwgebieden is dit alles
vaak maar voor een deel aanwezig: ze zijn niet
ingericht op bezoekers. Er is weinig historie
zichtbaar. Ze zijn uniform en lijken niet echt goed
te passen in een organisch gegroeid landschap:
met oeverhoekjes en reststrookjes als bewijs.

Goedbedoeld groen maar niet effectief, Bleiswijk
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Is een kassenlandschap denkbaar,
waarvan de toeschouwers het water in de mond loopt?
Ruimtelijke kwaliteit is een noodzaak in gebieden waar mensen ruimte nodig hebben om te
wandelen, te fietsen, voor sport en voor de beleving van een ‘natuurlijk’ landschap. Dit speelt
natuurlijk het sterkst in gebieden waar landschapskwaliteiten schaars zijn. Zoals tussen
Rotterdam en Den Haag. Het speelt ook sterk in
gebieden waar mensen het gevoel hebben dat
de kwaliteiten achteruit gaan omdat er veel verandert in korte tijd. Dit leidt bijvoorbeeld tot de
angst dat er een niet-openbaar landschap ontstaat.
En dan helpt het wanneer duidelijk wordt dat
een glastuinbouwgebied iets kan zijn waar je je
als buur niet voor hoeft te schamen. Waar aantrekkelijke routes doorheen lopen. Waar wat te
zien is en liever nog: waar wat te halen is.

Heldere techniek, Koningsbosch

Vernieuwende architectuur, Bleiswijk

Architectuur in samenhang met de kas, Bleiswijk

Groene dooradering,Bleiswijk

Ruimtelijke kwaliteit is een kwestie die de glastuinbouw aangaat. Als ‘Glas een ideale buur’
wordt, vertaalt dat zich ook in een beter imago
van het Nederlandse product. De glastuinbouw
is gebaat bij een hogere aaibaarheid.
Is een kassenlandschap denkbaar, waarvan de
toeschouwers het water in de mond loopt?

Kas in romantisch decor, Helenaveen
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Historisch overzicht
Waar komen we vandaan?
Tuinbouwregio’s
Tuinders kweken al eeuwenlang groenten aan
de rand van de steden om de stedelingen van
voedsel te voorzien. Ze doen dit op geschikte
grondsoorten zoals de stroomruggen langs rivieren en in de binnenduinrand. In het begin van
de 20e eeuw maakt de tuinbouw een snelle ontwikkeling door. Tuinbouwgebieden groeien dan
rond coöperatieve afzetkanalen, de veilingen,
die de verkoop en het transport organiseren. In
de jaren 20 werd al 70% van de tuinbouwproducten geëxporteerd. Oude tuinbouwgebieden
zijn bijvoorbeeld Huissen bij Arnhem, Aalsmeer
nabij Amsterdam, Venlo nabij het Rurhgebied en
natuurlijk het Westland nabij Den Haag. Deze
gebieden bevatten nog altijd veel tuinbouwbedrijven maar de ruimte is er beperkt. De
grootste groei van het glastuinbouwareaal vindt
tegenwoordig hierbuiten plaats, bijvoorbeeld in
Brabant en recent in de Wieringermeer.

Het begin van glastuinbouw, Westlands Archief

Chronologie van kassenbouw
Druivenkas en eromheen Venlokassen uit verschillende perioden, Honselersdijk
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bepaald door de bouwwijzen van ketelhuizen en
schuren, door de inrichting van voorterreinen,
en door het ritme van kassen naast elkaar, met
strookjes ertussen. Vroeger was er - waar dat
kon - ontsluiting met vaarten, tegenwoordig is er
overal asfalt in uiteenlopende maten.
Temidden van kassen zijn tuinderswoningen gebouwd. Opvallend is dat er nauwelijks bouwtradities zijn ontstaan voor tuinderswoningen. Ze lijken vooral een afspiegeling te zijn van wat er in
de reguliere woningbouw is gebouwd.

De kas
Rond 1900 veroorzaakt de tuinbouwkas een revolutie in de ontwikkeling van de tuinbouw. De
eerste kasjes zijn bakken met platglas erboven
of muren waar glas tegenaan staat. Er komen al
snel warenhuizen waarin de ramen rechtop
staan. Dan ontstaat in de jaren 30 de ‘Venlokas’
die nog steeds de standaard is voor kassenbouw: een eenvoudig repeteerbaar systeem van
rechte wanden en van geschakelde kappen die
samen het dak vormen. Terwijl de afmetingen
toenemen, blijft het concept van de kas in de
loop der jaren min of meer gelijk.
Tuinbouwlandschap
Glastuinbouwgebieden zijn utilitaire landschappen. Het zijn no-nonsense landschappen waar
het gebruik en de kostprijs grotendeels bepalend zijn voor het aanzien van kassen en straten.
Verschillen in het aanzien van kassen worden

Er zijn grote verschillen tussen glastuinbouwlandschappen. De afmetingen hebben te maken
met de tijd waarin ze gebouwd zijn. Daarnaast
zijn er regionale landschapsverschillen: het glastuinbouwgebied van Helenaveen, met eikenlanen en Peelnatuur, is onvergelijkbaar met dat
van Luttelgeest in de polder of met het Westland
waar tuinbouw en stedelijkheid zijn gemengd.

Terwijl de afmetingen toenemen, blijft het concept
van de kas in de loop der jaren min of meer gelijk

Vaart en smalle wegen, Honselersdijk

Relicten van glastuinbouw in een woonwijk, Utrecht
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De oranjerie in het Schönbrunn Park in Wenen.
Met glas is prachtige architectuur te maken.
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Visualisatie van een kaswoning van S.Huisman
Ingolf Kruseman, Blom Architects
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Ruimtelijke trends

Ruimtelijke trends
Waar staan we?
Kansen vanuit de tuinbouwontwikkelingen
In de glastuinbouw vindt veel innovatie plaats.
Ontwikkelingen ontstaan vanuit marktwensen,
uit technologische mogelijkheden of vanuit
kostenbesparing. Deze ontwikkelingen zijn
ook in het landschap zichtbaar.
Groter, hoger en dominanter
Het gemiddelde kasoppervlak in Nederland is
ongeveer 2 hectare, maar er vindt een forse
schaalvergroting plaats. In de jaren 80 was een
kas van 2 hectare echt groot. Momenteel zijn
kassen van 4 tot 10 hectaren normaal en worden er kassen van 100 hectaren gebouwd. Dit
heeft natuurlijk gevolgen voor de inrichting van
gebieden: de maaswijdte van infrastructuur
wordt groter en regelmatiger. Bedrijfsgebouwen
zijn veel groter dan voorheen. Behalve de omvang is ook de hoogte veranderd. Moderne kappen zijn tot 7 meter hoog. Deze grote kassen
zijn dominanter in een landschap dan kassen
van 4 meter hoog. We zien een opgave om deze
grote maten op een goede manier te verzoenen
met bestaande structuren in landschappen die
deze maten niet hebben.
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Tuinders kweken steeds schoner en zuiniger
De teeltprocessen in kassen worden schoner en
zuiniger. Ze gebruiken regenwater in de kassen
en stoten nauwelijks vies water uit. Ziektebestrijding is grotendeels biologisch, met het laagste
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de hele wereld. Het gebruik van substraat in plaats van
aarde maakt de teelt beter controleerbaar. De
ondergrond is niet meer bepalend voor de plek
van een kas.
Als de processen rond water, lucht, bodem en
lichthinder optimaal worden beheerst ontstaat er
meer vrijheid voor locatiekeuzen. Historische locaties zoals stroomruggen en duinzomen worden al steeds vaker verlaten. Er zijn steeds minder milieuredenen om kassen weg te houden uit
gebieden waar mensen wonen of waar kwetsbare natuur is. Dit leidt bij nieuwvestiging tot een
nieuwe opgave: het gaat burgers en bestuurders steeds meer om de ruimtelijke beleving van
kassen.
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Promotiecentrum in Monster

De veiling in Naaldwijk

Intensivering
Er vindt intensivering van teelt plaats met assimilatieverlichting en automatisering van werkzaamheden. Door robotisering (op beperkte
schaal) is er minder personeel nodig.
De gesloten procesbeheersing in kassen betekent dat deuren en ramen niet zo maar open
staan. Er ontstaan geveltypen waar je niet meer
doorheen kan kijken. Dit heeft het risico dat toenemende industrialisatie de maatschappelijke
waardering in de weg gaat staan. Of leiden hogere opbrengsten tot meer aandacht voor de
vormgeving van kassen?

Geveltechniek in Bleiswijk

Ruimtelijke trends

Gevelversiering in Bleiswijk

Toenemende bouwhoogte in Sexbierum

Waterbassin met ganzen in Bergerden

Koppeling aan nieuwe klanten
Kassen verbruiken niet alleen energie maar genereren ook energie via warmtekrachtkoppelingen en zonnewarmte. De gewassen in kassen
slaan bovendien CO2 op. Met kassen kan je
huishoudens verwarmen. De levering van warmte vereist korte afstanden tot de woningen. Dit
kan leiden tot deconcentratie, oftewel spreiding
van kassen door het land of door een regio.
Door deze spreiding kan de kas opnieuw lokale
en regionale betekenis krijgen. Er is echter ook
een ruimtelijke opgave: verspreide kassen moeten niet overal het landschap gaan domineren.

Stapeling van functies in Monster

Het landschap is gebaat bij duurzame
vormgeving van bouwwerken
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Marketing, aandacht voor de buitenkant
De schuren en ketelhuizen van kassen zijn van
oudsher sober, functioneel en niet voor andermans ogen bestemd. De buitenkant biedt soms
plaats aan zaken waarvoor binnen geen plaats
meer is. Dit lijkt echter te veranderen. Tuinders
investeren zelf in verfraaiing van de kassen. Bijvoorbeeld met geraniums aan de gevel. Het
meest opvallend zijn tuinders in de potplantenbranche die hun eigen afzet organiseren. Daar is
veel aandacht voor de buitenkant van gebouwen. Schuren gaan meer op bedrijfspanden lijken. Er is kleinschalige groenaanleg. En er vindt
marketing plaats met opvallende logo’s en
merknamen, die op gebouwen en soms op gehele kasgevels staan.
Deze aandacht voor architectuur en voor de buitenkant van kassen is positief en kan leiden tot
fraaie glastuinbouwgebieden. Bij reclameboodschappen moet gewaakt worden voor al te bonte schreeuwerigheid. De interessante opgave
lonkt om de roep om aandacht te vertalen in
duurzame en mooie vormgeving van bouwwerken en van tuinbouwcomplexen.
Met al deze trends ontstaan er ook verschillen
tussen kassengebieden. Sommige trends werken in tegengestelde richting. Er zijn grote verschillen zichtbaar in intenties van ondernemers
die niet allemaal met hun omgeving bezig willen
zijn. Daarnaast zijn er verschillen in het beleid
van gemeentes en provincies die proberen om
ruimtelijke kwaliteit te sturen. Met al deze ontwikkelingen verwachten wij dat ruimtelijke kwaliteit in de toekomst een belangrijker vraagstuk
zal zijn dan het nu al is.
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Visualisatie van het concept Zonneterp

Voorname woonomgeving in Bergschenhoek

Maatschappelijke kansen
Buiten de glastuinbouwsector zijn er eveneens
ontwikkelingen die invloed hebben op de ruimtelijke ontwikkeling van glastuinbouw.
Wonen
Er is grote vraag naar ruim wonen. Daarnaast is
er vraag naar bijzondere woonvormen. Hiervoor
kan ruimte worden gemaakt in een kassengebied. De goede infrastructuur maakt het eenvoudig om woningen te bouwen. En de combinatie met glazen kassen biedt aanleidingen voor
architectuur met glas. Zie bijvoorbeeld
www.bouwenmetgroenenglas.nl.
Recreatie
In dichtbevolkte gebieden is er grote vraag naar
recreatieroutes en recreatieve terreinen. Hier
kunnen glastuinbouwgebieden op inspelen en
iets aan bijdragen. Bijvoorbeeld door te zorgen
voor aantrekkelijke kanoroutes en pleisterplaatsen. Ook in rurale gebieden zijn er wensen over
de openbaarheid en toegankelijkheid van het
landschap. Prettige en veilige fietsroutes met
ruim zicht op de omgeving worden overal gewaardeerd.

Duurzaamheid
Klimaatverandering en de nog altijd groeiende
invloed van de mens op de planeet aarde roept
tegenbewegingen op. Vanuit overheden en
NGO’s, maar ook van individuele mensen die
zoeken naar kringloopprocessen, energiebesparing en een schonere leefomgeving. Glastuinbouwtechnologie is ook bruikbaar in steden of
in recreatiegebieden zoals het Edenproject in
Engeland laat zien.
Meervoudig ruimtegebruik
Grote druk op de grond en hoge grondprijzen
leiden tot meer compacte en geïntegreerde
bouwopgaves. Functies kunnen vaak op een
creatieve manier worden gecombineerd waarbij
ze idealiter belevingskwaliteit voor elkaar opleveren. Er vindt voortdurend onderzoek plaats naar
combinaties van waterberging, natuur, wonen
en werken. Ook kassen worden hierin betrokken. Voorbeelden zijn de Drijvende kas en het
Pyramidas-concept.

Lekker fietsen

Drijvende kas in Naaldwijk

Openbare kas in Curituba, Brazilië

Prettige en veilige fietsroutes met ruim zicht
op de omgeving worden overal gewaardeerd
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Ruimtelijke trends
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Hoe kom je tot
ruimtelijke kwaliteit
Het begrip ruimtelijke kwaliteit is nu al vaak
genoemd. Maar hoe bereik je eigenlijk kwaliteit in een gebiedsontwikkeling? Ondanks dat
het niet in harde regels te vangen is, doen we
een poging om dit uit te leggen.

Kassen in een vernatte moederpolder, Royal Haskoning

Kassen in de ontginningsrichting,
Royal Haskoning
| 18 |
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De ambities
Kwaliteit van een gebiedsontwikkeling begint bij
de ambities van mensen die belangen hebben
of verantwoordelijkheden dragen. Meestal zijn
dit meerdere personen en instanties: gebruikers,
ontwikkelaars, banken en subsidiegevers, gemeentes, overheden en belangengroepen. Ontwikkeling van kwaliteit is een communicatieproces. Het is van belang om het streven naar kwaliteit een duidelijke plek te geven in de ontwikkeling, om te voorkomen dat dit het sluitstuk wordt
van een project. En om de verwachtingen realistisch te maken.
De volgende vragen moeten op zijn minst besproken worden bij de start van een ontwikkeling:
- Voor wie is het gebied? Alleen voor glastuinbouwers? Of kunnen omwonenden en recreanten het ook gebruiken?
- Wat gebeurt er in de gebouwen? Alleen productiewerkzaamheden? Verkoop? Detailhandel?
- Wordt er gewoond tussen de kassen?
- Wat zijn de mogelijkheden om andere functies
te koppelen aan glastuinbouw? (recreatie,
horeca, wonen etc.)

| 19 |
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Zorg voor samenhang en variatie

- Hoe hoog zijn eisen aan natuur en milieu? Gaat
het er alleen om om schade in het landschap te
voorkomen? Of is het de bedoeling om natuurwaarden toe te voegen?
- Is de belevingswaarde belangrijk? Moet de cultuurhistorie van het gebied zichtbaar blijven? Zijn
aantrekkelijke gebouwen gewenst?
- Mag kwaliteit iets extra kosten? Wie betaalt dit?
- Van wie is het? Wie beheert de kwaliteit van de
openbare ruimte?
Moet een glastuinbouwgebied in Bleiswijk er hetzelfde uitzien als in het Friese Sexbierum? Nee, een
universeel ideaalontwerp is niet wenselijk. Bij de
ontwikkeling van een glastuinbouwgebied moet altijd geprobeerd moet worden om een gebiedseigen
uitstraling te bereiken. Maak zichtbaar dat het ene
gebied in een droogmakerij ligt tussen steden en
het andere tussen kwelderwallen in een open agrarisch landschap. Probeer bestaande kwaliteiten te
benutten. Probeer nieuwe kwaliteiten te maken.
Zorg voor samenhang en variatie!

Ontwerpprincipes voor kassen in Friesland, Royal Haskoning

De inrichting
De ambities voor de gewenste ontwikkeling kunnen
worden waargemaakt in een ontwerpproces. Hierin
onderscheiden we de volgende stappen: Plek, Programma en Schaal, Gebiedsindeling en Vorm.
De Plek: de locatie of de plek bepaalt voor een
groot deel de uitdaging die er ligt: de landschapskwaliteiten om rekening mee te houden; de nabijheid van buren en bezoekers en de structuur van
wegen en waterlopen die kansen en beperkingen
oplevert.
Het Programma en de Schaal: dit is grotendeels de
vertaling van de hiervoor genoemde ambities. Wel-

Combinatie van kassen en woningen, BVR

Hoe kom je tot ruimtelijke kwaliteit

ke functies moeten er komen? Hoeveel? Met welke
ruimtelijke voorwaarden? Moet er veel behouden
blijven? Wat zijn minimale en maximale afmetingen
voor een gezonde ontwikkeling?
De Gebiedsindeling: met de plek en het programma kan er gepuzzeld worden aan een indeling. Dit
is een ontwerpproces. Tijdens dit proces kunnen
nieuwe vragen en uitgangspunten ontstaan. Bijvoorbeeld over de wenselijkheid van functiecombinaties, over de gewenste afmetingen of zelfs over
de plek die aanvankelijk gekozen was. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor compact of ruim,
gescheiden of gemengd, groot of klein.
De Vorm: wanneer de puzzelstukjes op hun plaats
vallen kan er vorm gegeven worden. Op dat moment wordt pas echt duidelijk of de ambities gehaald worden. Vormgeving kan sober of luxe en uitbundig; naar binnen gekeerd of extravert, functioneel of vrolijk eclectisch. Karakteristieken van het
bestaande landschap kunnen geaccentueerd worden met bijvoorbeeld bestrating en bermen, sloten,
beplanting en met de vormen van kavels en infrastructuur.
Altijd is er een zekere mate van variatie gewenst.
Dit is zo op gebiedsniveau, opdat niet elke straat
hetzelfde is. Dit is ook zo op straatniveau waarbij
niet elk gebouw en elke kavel hetzelfde zijn. Variatie
betekent niet: hoe bonter hoe beter. Ook een zekere mate van eenheid in een gebied is belangrijk.
Van te voren is niet te stellen wat de verhouding
tussen eenheid en variatie moet zijn. Kijk maar
eens om u heen: wat zijn mooie straten? Wat bepaalt een mooi landbouwgebied? Altijd is hierin
eenheid en variatie zichtbaar in afmetingen, materialen en vormen.
Kassen in een recreatief landschap, Royal Haskoning, 2008
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Aan de slag

Tien ontwerpuitgangspunten

Bij gebiedsontwikkeling van glastuinbouw, onderscheiden we tien concrete ontwerpelementen. Dit zijn tien uitdagingen voor de creativiteit
van ontwerpers en tuinbouwers. Deze ontwerpelementen zien we van gebiedsniveau tot op
het niveau van gebouwen.

Tien ontwerpuitgangspunten
1. Voorkom een opgesloten gevoel
Behoudt zicht op de omgeving. Let in een glastuinbouwgebied op zichtlijnen, net zoals dit normaal is in stedebouw. Zicht op een kerktoren of
een vergezicht naar een horizon, zorgen voor
oriëntatiemogelijkheden. Door hier bij de aanleg
van een nieuw glastuinbouwgebied op te letten,
kunnen er kwaliteiten binnen een bestaand cultuurhistorisch landschap worden gerespecteerd
en geaccentueerd. Ruimte kan ook gemaakt
worden binnen een glastuinbouwgebied. Allereerst door wegen met ruime bermen te maken.
Daarnaast door bewust ruime open plekken te
maken in een tuinbouwgebied, zoals een plein
ruimte maakt in de stad.

Ovata, Bleiswijk: het mooiste gebouw van de regio Delta van de Bond Nederlandse Architecten in 2008
| 22 |

| 23 |

5

Tien ontwerpuitgangspunten

Strakke en gevarieerde lijnen, Mecanoo

2. Verbindingen en routes
Maak verbindingen door een kassengebied. In een landschap zijn er altijd verbindingen
tussen plekken. Voor mensen die van de stad naar de kust gaan, van dorp naar dorp
of een leuk watertje volgen. Of verkeersverbindingen tussen plekken binnen een tuinbouwgebied. Het is belangrijk om logische openbare routes te respecteren. Geef ze
ruimte en zorg. Het is ook een uitdaging om in een nieuw glastuinbouwgebied een recreatieve of ecologische verbinding te maken die er nog niet was. Een nieuwe weg of
een waterloop kan aanleiding hiervoor zijn.

3. Varieer met richtingen
Kassenkavels zijn meestal rechthoekig en de wegenstructuur is geometrisch. Het is erg
prettig om daar soms van af te wijken. De historische kavelstructuur biedt soms aanleidingen voor de tracering van een weg of een pad. Daarnaast kan het zichtbaar houden
van een beetje reliëf en van grillige waterstructuren (bijvoorbeeld een kreek) een sterk
natuurlijk gevoel oproepen. Maak ook variatie door te denken vanuit de beleving van
bezoekers en recreanten.
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4. Maak ruimte voor levendige natuur en seizoensbeleving
Kassen tussen bomenlanen in Helenaveen

Kassen zijn monotone technische bouwwerken
die schoonheid krijgen in contrast met gevarieerde natuur. Maak hiervoor ruimte, bijvoorbeeld
met gevarieerde bermen. In een rijke ecologische berm valt altijd wel iets te zien: kleur en levendigheid. Hagen of lage bomen, zoals de
krent, kunnen een mooi beeld vormen mits ze in
voldoende mate worden aangeplant. En wat
veel te weinig gebeurt: maak plekken voor hoge
bomen. Een boom van 15 meter, vormt een
dankbare afwisseling op de constante hoogte
van kassen en gebouwen. Door rekening te
houden met bezonning en schaduwval is hier
meestal ruimte voor te vinden. Natuur kan ontstaan in bermen, oevers, en waterplassen. Het
kan ook in tuinen, tegen gevels van schuren en
in reststroken tussen kassen. Bermen kunnen
bovendien als ecologische verbinding fungeren.
Ruimte maken voor natuur kost geld. Probeer
hiervoor draagvlak te vinden bij bewoners, natuurorganisatie of overheid.

Schep ruimte tussen kassen
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5. Zicht op aantrekkelijk water

Meervoudig ruimtegebruik

In de meeste kassengebieden ligt open water in
de vorm van sloten en bassins. Deze bieden bij
uitstek mogelijkheden voor een aantrekkelijk
beeld. Zorg voor water met een flinke maat. Waterbassins zorgen voor welkome open ruimtes in
een kassengebied. Belangrijk is dat er goed
zicht ontstaat op het water: te vaak kijken voorbijgangers tegen kades en hekken aan. Leg bijvoorbeeld de weg hoger naast een groot waterbassin. Gevarieerde groene oevers en water met
meerkoetjes, libellen en ganzen zijn prettig om
naar te kijken. Zwart plastic is daarentegen niet
aantrekkelijk. En verken of er mogelijkheden zijn
voor recreatief gebruik zoals vissen, zwemmen
of spelevaren.

Ruimte en variatie dankzij een boezemwater in Bleiswijk
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Bedrijfsgebouwen en kas aan het water (Fotomanipulatie)

5
Visualisatie van Piramidas, gestapeld wonen tussen kassen

6. Reststroken als groenstructuur

In kassengebieden liggen vaak reststroken rond
huizen of schuren. Het is een uitdaging om deze
stroken iets te laten toevoegen aan de beleving
vanaf de weg. Bij voorkeur zonder krakkemikkige geitenschuurtjes, coniferenhagen of incidentele lama’s omdat deze nogal eens willekeur en
rommeligheid van een gebied in de hand werken. Er kunnen wel degelijk functies in passen,
zoals
- moestuinen
- een ecologische zone
- plukbermen met fruitbomen of kleinfruit
- hoogwaardige siertuinen
- zorgvuldig ingerichte weides
Met een levendig mix van ingrediënten kan een
vrolijk gebied ontstaan maar het hoeft niet bont
te wezen. Zorg voor samenhang. Dit kan gerealiseerd worden door bij de uitgifte van grond,
deze stroken in gemeentelijke hand te houden,
of door gezamenlijk parkmanagement te stimuleren. In ieder geval dient er al in een vroeg stadium nagedacht te worden over deze stroken.

Wonen op bedrijfsfuncties

7. Afwisseling met wonen

Wonen met groen en glas

De randen van kassenkavels en openbare wegen
zijn geschikt voor bewoning. Van oudsher wonen
tuinders bij hun kas. Met computerbesturing en beveiliging is deze nabijheid minder noodzakelijk.
Toch zijn kassengebieden vaak ook een woongebied. De woningen en hun tuinen trekken meestal veel aandacht. Tussen tuinderswoningen kan
zelfs meer ruimte gemaakt worden voor burgerwoningen en levendigheid. Met de architectuur van
woningen en tuinen kan de sfeer van de straat worden bepaald. Differentieer hiermee binnen een kassengebied, want ook door overal waar dat kan vrijstaande woningen te plaatsen kan er monotonie
ontstaan. Architectonisch is er een uitdaging om
woningen te maken met groen en glas. Kan er een
tuinderswoning van de 21e eeuw ontstaan?

Een particuliere tuin in Bleiswijk
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Strakke bedrijfsgevel met ruim voorterrein in Bleiswijk
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De kas in aanbouw van Anthura in Bleiswijk,
geïnspireerd op klassieke botanische kassen

9. Laat zien!
Aan kasgevels wordt niet veel ontworpen. Ze
zijn van glas en min of meer transparant. De
laatste tijd verschijnen er meer en meer dichte
kunststofgevels. Dit is jammer. Een fietstocht
tussen glasgevels met zicht op potplanten, tomaten of paprika’s is een geheel andere belevenis dan een tocht tussen dichte gevels. In het
laatste geval is de tuinbouw uit het zicht verdwenen en is een industriële omgeving ontstaan. De
onzichtbare plant is dan de equivalent van de
onzichtbare koe in de wei geworden. Laat zien
wat er groeit! Een rijpe paprika is de beste marketing voor een kassengebied.

Bonte gevel in Bleiswijk

8. Vormgeving van bedrijfspanden
Bij grote kassen ontstaan grote bedrijfspanden. Van bedrijfspanden die
goed zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte mag verwacht worden dat
ze kwaliteit hebben. Daarin passen geen slordige bouwsels en ook geen
achterstallig onderhoud van gevels. In de potplantenteelt krijgt de architectuur van bedrijfspanden al steeds meer een plaats. Ook technische
elementen zoals verwarmingsinstallaties en wateropslag moeten een zorgvuldige vormgeving krijgen. Er zijn bijzondere kansen voor gestapelde
bouw. Daken van schuren kunnen plaats bieden aan kassen of andere
functies. Ten slotte zien we kansen om ook in bedrijfspanden met glas te
ontwerpen. In de architectuur van sommige tuincentra is zichtbaar dat er
aantrekkelijke transparante panden kunnen ontstaan met veel glas.
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Zicht op groenten is aantrekkelijk
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10. Functiecombinaties in kasgevels
Als we de trend van grotere kassen en dichte
gevels doordenken dan is er ook een ander perspectief mogelijk. Lange goed zichtbare kasgevels langs openbare wegen kunnen ook gebruikt worden voor andere functies dan tuinbouw. Als van een kas met een doorsnede van
200 meter, de buitenste 5 meter met een tussenwand wordt afgezonderd, vermindert het oppervlak met enkele procenten. Tegelijk ontstaat
er veel waardevolle ruimte voor bijvoorbeeld ateliers, kleine bedrijfjes, etalages of hobbykasjes.
Er kan slim gebruik gemaakt worden van warmte en water en wellicht kunnen er ook omgekeerd nuttige diensten of voorzieningen ontstaan zoals toezicht. Dit is een uitdaging om te
verkennen!

Bouwen met groen en glas, visualisatie
Ingolf Kruseman, Blom Architects
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