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VOORWOORD

Dit diktaat verscheen eerder als het rapport "Toegepast onderzoek
milieudifferentiatie" bij de Rijksplanologische Dienst.
Het kan worden beschouwd als uitwerking van de monografie
"Milieudifferentiatie", eveneens eerder verschenen bij de
Rijksplanologische Dienst en onlangs (mei 1988) bij de Delftse
Universitaire Pers. Thans doen beide dienst in het college
"Mi I i eu- a na Iyse" (BK 119) .

Bij het diktaat en de overige voor het tentamen "Milieu-analyse"
(BKl19) verplichte stof zal een uitputtende vragenlijst worden
samengesteld waaruit de eindtermen van het vak blijken. Deze
vragen geven aan welke delen gekend moeten worden. Dat impliceert
dat niet alles uit dlt dlktaat tot de te kennen stof behoort.

Het college "milieu-analyse" stelt de context van het (stede-)
bouwkundig ontwerp voorop in het ontwerpproces. Hoe kunnen wij
het milleu zo inventariseren, dat ontwerprelevante aspecten uit
de omgeving in het ontwerpen zelf hanteerbaar worden. Niet de
allerindivldueelste expressie van het allerlndividueelste gevoel
staat hier op de voorgrond, maar de eigenschappen van het milieu
zoals wij die als mens en als ontwerper van een betere wereld
kunnen herkennen.

De cultuur wordt dit keer gezlen als een van de mensgebonden
aspecten van de natuur. Dat is voor somrnlge ontwerpers en
menswetenschappers een Copernicaanse schok: de mens staat niet
meer in het middelpunt. Hij is een van de verschijnselen aan het
aardoppervlak, zij het een steeds belangrijker verschijnsel.

Hier komen minder de milleuproblemen aan de orde zoals in
"Inleiding milieu" (EKl17) en "Milieuplanning" (BKl18) en meer de
wijze waaro~ wij als ruimtelijk ontwerpers greep kunnen krijgen
op het milieu, welk probleem daarin ook als ontwerpprobleem
optreedt. Evenmin worden hierin oplossingen voor milieuproblemen
besproken zoals in "Milieusynthese" (BK116): de nadruk valt hier
OP de analyse.

Oktober 1988,
Taeke M. de Jong.
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1. INLEIDING
1.1 ~et fundamentele on~erzoek milieudifferentiatie (YMD)~)

E'et' onderzoek dat a.a.n dit onderzoek voora.fging,"m lieu<llfferentiatie; een

fundamenteel onderzoek",biedt op ver~cb.J.llende punten,met name in de kleille

letters~aanknopingspuntenmet de planologische praktiJk. Ze zijn daar ecb.ter

behandeld als voorbeeld bij de meer theoret~s~he beschouw~gen.en niet in hun

praldische toepassillg uitgewerkt.

Zo heeft de catalogus van milieuvariabelen die in hoofdstuk vier (F'~ ? .4.4-64)

althans in zijn opzet een praktische toepass~gswaardevoor de on~erper van

een plan ~aarill ru..izntelijke 'Tariatie een ::-01 speelt. Door het benoemen van

~ilieuvariabelen in een gegeven gecled en ~e~ def~iëren van de ~aarden die deze

var~abelen aannemen over een bepaalde afstand kan de ont~erper,maar ook de onde~

zoeker op ?Ilalytische -..n.jze na~ -..at er in een gebied 'Tarle'ert en ~at er in

een :'erg"!l:.~::C geb~ed "Tan ~geven g:'oo~~ e zou ~..mnen 'Tar:.é·ren. 3:.,; een d.ergeE,:ke,

i:l -:e~en 'Tan ::'et ~ "i::.houdeli,:ke" 3.l1a17se -~orden op ie ::teest ongebonden \/i;ze,

zonder iat ~og ::'oeft ~e ~orien ~dacht over cie spreidJ.ngstoestand 'ran ~tel:..:ks

omtrent de po~enties van differentiatie in een gebied.

In hoofdst~ vijf van het FMD (P.75) wordt uiteengezet hoe de vo~ waarin een

enkele variabele, bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid of de dich.heid van arbeids

plaatsen, verschi;nt, op de meest eenvoudige wijze p~intillisti!ch kan ~orden

weergegeven.De pointillistische ~eergave is een methode van carteren die in staat:

tussen de werkelijke aanwezigheid van ruimtelijke elementen- en hun e%aCte lokatie

enerzijds en ie getalsma~ige abstractie daarvan anderzijds.

Oit het oogpunt van morfologische milieudi:'ferentiatie is de pointilli.stische weer

gave van het allergrootste belang, omdat een abstract getal, bijvoorbeeld een

aantal woningen, op zich ongedifferentieerd is, aangezien de individuele eenheden

niet in de ruimte g-.plaatst zijn. Met dergelijke abstracties kan men indruk

wekkende berekeningen uitvoeren, maar deze zeggen niets omtr~nt de ruimtelijke

morfologische differentiatie,de spreidingstoestand van de dragers van een milieu

variabele, zolang de eenheden niet ruimtelijk zijn gelocaliseerd.

Getalsmatige programmatische uitgangspuncenhebben daardoor geen enkele waarde 'voor

een beeld van de uiteindelijke ruimtelijke structuur:de samenhang van verschil

lende elementen. De pointilistische weergave nu is een mogelijkheid, om deze ge

talsmatigeprogrammatische uitgangspunten in iedere gewenste graad van nauwkeurig

heid, van zeer globaal tot zeer exact, zodanig cartografisch weer te geven. dat zij

relevant worden voor de ruimtelij~e structuur.

x) Zie Studierapporten Rijksplanologische Dienst 11 (1978)



6 toepassingen in nee fundamentele onderzoek 1.1

~ hoo:ds~uk zes (?MD P.112-117) wordt een methode ontwikkeld om eenvoudige posi

~ieve of ::.ega~ieve relaties tussen !I1ilieuvariabelen weer te geven in de vorm van

:c~~a.amde pola.r~~eiten. Deze ~ethode is onmiddellijk toepasbaar bij het schetsen

~~ s~~~c~~~beelden, waaraan nog geen exacte programmatische, inhoudelijke of

~c~~o::.ele konsekwenties hoeven te worden verbonden. Dit kan op basis van deze

~ethode stap voor stap geschieden door het invullen van milieavariabelen of het

~bren~~ van ve~chillende functies in de pola:iteit. Een voorbeeld daarvan ~-Ddt

men op ? 121-123.

!n hoofds~uk zeven (P. 142) is gepoogd een checklirl te geven van !1mdamentele

rela.~~es tussen ~ens en oilieu die kan worden gebruikt om te onderzo~~en weL~e

:"~cties ~ een bepaald milieu wel en ~elke niet ~orden gehonoreerd. !en dergelijke

onderne~~g is we~enschappelijkuiteraard uiterst riskant, omdat men pretendeert

alle :e~oef~en van alle oensen en alle potenties van alle ~ilieus te kennen.

:'~en ;lrel;;ë!nè.een ~en coca.alvisie, een 'lOr:n 'laD 'lonedi.~eid, die ioor ·..erkel:.~k

wetensc~appel~Jk onderzoek eers~ op een termijn van honderden jaren kan ~orden

bere~. ~och lS ~et bepalen van de ~~c~ionele eenzijdigheid v~~ een milieu

'Toor ~e~ ~OO'3te belang 700r de ':lesc~iJvl.:lg 7an ecn f".lDcticnele milieudif:'eren

tiat~e, en dat 'eranders.elt ee~ ~oli3t~sche vis~e op wat in het :MD de totale

=e=soecolo~~che !1L~ctie genoemd ~orit. ~et veronderstelt volledigheid, en dat is

o~~na ~::~jd strij~g met falsi=~ieerba.arheid, omdat de falsifieerbaarheid van een

'~~s~r~ 700ral ~ord~ ber~~ door de duideliJke begrenzing van die uitspraak.

~en ~ee~~ i~ ~ de ~etenschap~elijke praktijk genoe~n met het noemen van de

":e!'erlC.::'gBn van d.e uitspra.ak, en dat betekent dat de uitspraak alleen geldig is

"a~~eer ~et over~ge gelijk blijft. In de technische pr~ijk, waarbij alle

~pecten, of z~J nu ~etenschappelijk onderzocht zijn of niet, in hun samenhang

coeten worden gezien en gemanipuleerd, is de volledigheid een volstrekt acute eis,

of ièze nu op wetenschappeliJk veranr~oorde wijze kan worden bere~ of niet.

üi~ ~et oogpunt van functionele milieudifferentiatie is het noodzakelijk bij de

~ic~:ing van een milieu een globaal inzicht te hebben in de functionele een

%:J~~e1d van een ~ilieu, en dat veronderstelt inzicht in de totale mensoecolo

g:s=he :~ct:e waarbinnen deze eenzijdi~eid zich manifesteert. Aangezien dit

yoorocders:elde inzicht niet kan worden geboden door het beschikbare wetenschappelijke

ond.er:oe~ ~oet een noodverb~d worden aangebracht, en een terminologie geschapen

waArb~en èe !~~c:ionele eenzijdi~eid van een milieu kan worden geformuleerd.

~e~ is voor de ir~lchtiog van een ~ilieu niet zo zeer van belang, om te weten welke

:'.1.."':::: les :ioor 11"; 'tlilieu wel '.lorden vervuld, als wel om na te gaan welke funoties

er n:e~ worden ve~nUd. De po~ng die in hoofdstuk %even van het ~ is gedaan
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oeco-analyse 7

om de totale oecologische functie te traceren, heeft het ~ar~~ter 7an een che~~is~

met global~nogal abstTacte te~en, die voor veel Lnterpreta~les vatbaar zijn,

en daardoor op veel verschlllende sltuaties toepasbaar.

3ehalve de analJse ~elke functies Ln een mil~eu aanwezig zi~n en ~eL~e ~iet,

is bij de inrichting 'fan een milieu van belang, te analy'seren ~oe en door ·... 18

de aanweZlge functies worden benut. In hoof~tuk acht (~ P. 183) 13 gepoogd

op s,ys~ematische wijze een indeling te geven van de wljze waarop milieus worden

benut, en in ~elke vormen van functionele ~~lieudif~erentlatiedit ~esulteert.

~aarbij 7erschiJnt dan de ~lassi=ke ~unctionele di:~erent_atle ~aax ~onen, we~xen,

~ecreër~ en verkeer, als een van de vormen van :~ctlonele ~::erentla~le d~e

denkbaar zijn. Ook hier ~eeft deze pO~-Dg ~et ~ar~er van een c~ecklist d:e ~lJ

ie ~lch~L~g 7an elk ~llleu zou moe~en worden n~-elopen.

·!laar er Ul d.e :J.oofis-:-.zkken zeven en acil,,; !"espec"';::eveliJk 9pr~e :s 'Ta.D. ie 'T!"~

in we~e ~pzlc~,,;en en ~ce ~enu.~en ~ensen ~un ~ll:eu, in ~oofis.~ ~e~n wor~t ~e~

worden af~wogen tegen de achter~ond van beide problemen.

Tot zover bledt het f~damentele onderzoek ~ilieudifferent::atle perspec.:even

op toepasslngen binnen de verschillende. aspecten van mllieudl:~erentlatiea:zon

derlijk, maar in hoofdstuk elf (P.271 e.v.) wordt een methode ont~~~eld, ie

oecoanal~ische methode, waardoor alle aspecten v~~ de ~llleudl:~e~entla-:le met

elkaar 1n verband gebracht kunnen worden. ~eze methode wordt ~ ~oo:is~uk e_:

als conclusie gepresenteerd, en vormt het uitgangs;unt voor het toe~paste oc~er

zoek milieudifferentiatie. Er zijn echter ten aan21en van deze conC.USle ook

nieuwe 1nz.1C~+~f'\ gegroeid b1j het toepassen van ~e oeco-analJtische ~ethode op

verschillende planologische problemen, en da~ heeft geleid tot een ~l~ere i~:er

pret&tie van de resultaten van het fundamentele onderzoek mllleu~:~e~ent:tatie.

1,2 De oeco-analyse.

In de conclusie van het FMD is de oeco-analyse voor~steld als een reeks ~~~~

(P.273) die in een bep&&lde volgorde moesten wor~en be&nt~oord. ~. b.antwoord~g

van deze VT&gen 1n hun speclfieke volgorde &Chte~eenvo ~ns.:ou een stap voor

stap procedure oplev.~.n bij het op.ossen van P &r.o.oa:sche ~~~~en .~~ ~et

oogpunt van ilieudiff!renti&tie waa:in ~e ilverse w.tensc~a;pell;~•. b••t~~:l;~••



8 de volgorde van aspecten 1.2

en plantechnische disciplines een geïntrigeerde bijdrage leveren.

Deze procedure lo'erd toetsbaar geacht aan vraagstukken zoals scheiding en verweving,

. de a..!"wisseling tussen stedelijke en landelijke gebied~bet sta.d3- en land.schaps-

I:' beeld en hèt i.m'ichten van concrete gebieden.

Eij de uitwerking van deze procedure bleek dat de beantwoording van de gestelde

vragen slechts mogelijk was in duidelijk begrensde,concrete situaties, en dat de

volgorde waarin de vr~n zouden moeten worden beanr«oord volgens het FMD niet de

beste of enig mogeli~ke ~as. ~et het oog op het eerste is de aandacht van ~et

toegepastfonderzoek ~ilieudifferentiatievooral uitgegaan ~aar vooroeeldstudies.

op verschillende plan niveau's en met het oog op het r«eede zijn verschillende

'rolgor'ien va."1 V":'~t elling uit g"!probeerd.

Joor de toepassL~g :leken verschillende vol60rden te co~esponde~n ~et verschil

l~nde ?lanvo~i~gs~r~cedu:esdie ui~ de pr~~jk bekend zijn.

~e~ ondersc~eid :'~sen ie '~ag~n die in de ~eco-aoalJSe ~orden onderscheiden is

gebaseerd op hel: ondeMcheid tussen inhoud, vo~, structuur. functie- en intenJ:ie dat

in ~et ~~damentele onderzoek is aangebracht. Wanneer lo'ij deze lagen of aspecten van

de rui~~elijke orde achtereenvolgens coderen met i, v, s, f eni.dau kan de procedure

die in de conclusie van het FMD werd voorgesteld als volgt ~orden ~eergegeven:

J~~

Q l,l"';W 0 [TI GJ [Q
~

S"

I,

I
I
I
I

r'\
EJEJ([JGJITJ
~

7
~

ITJG[TIlIJCD
~

De eerste twee vragen die in de procedure werden voorgesteld hebben betrekking op

de inhoud: de schaalnivieau' s en de milieuvariabelen. De derde vraag had. betrekking

op de vorm en de vierde vraag legde de relatie met functie en intentie,terwijl de
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van middelen naar doeleinden en omgekeerd 9

vijfde vraag de relatie tussen VOr:D en funt;tie aan de orde stelt, De zesde vraag

heef~ betreL~ng op structuur en veronderstelt dat uit een inzicht in vorm en

functie een structuurbeeld kan ontstaan. In de zevende vraag tenslotte wordt

dit structuurbeeld ~eer gerelateerd aan de intenties, die het 'rraagstuk hebben

opgeworpen.

Deze procedure is in hoge mate georiënteerd op de implicatiestr~ctuur die als

logische grondslag diende voor het theoretische betoog van het fundamentele onder

zoek (!"MD P. 71). Op grond daarvan is in het ~.m eerst de inhoud., dan de vorm, dan

de struc~ur en tenslotte de functie en intentie behandeld:

3ehalve ~~ ~et oo~t ~an ~e ~pli=atiestr~ctu~intenLie vooron~e~s~el~ f~c~ie,

~oud, Nerd ieze vol60rie ook gekozen, :oals in ie inle~din~ op het ~ is ~~aer.gezet,

~~ ~en =ogpun~ van ~ec~~~sc~-wetensc~appeli~~epre~entles. ~en ~eer ~achn~~c~ ~or~sr.

-:eerie '::lescl:.ouiói.'"lg-:.S :=:ners ~e~:'er gene~6d ie ~:.i~:len 'Toorop -:e s~ellan, --;e~il~l

een ~eer soci~al-we~enschappel~~keoesc~ouw~g gene~€d is ie doelsöell~'"lgen an

f~cties voorop te stellen:

G}E}{~}{i}·ill

~DDEU:~ DOELElm)E:N

Nu zijn de ruimtelijke elementen, de wlJze waarop zij in de ruicte variëren, cun
spreidingstoestand., te karakteriseren. als middelen, tenn.jl de menseliJke i.::ltenties

en de wijze waarop deze bereikt worden, de functies, geassiocieerd moeten worien

met de doeleinden. In de wisselwerking tussen middelen en doeleinden die bij elke

planvormingsprocedure een rol speelt, is er altijd spr~~e van twee richtingen:

enerzijds kan men vanuit de beschikbar~ middelen zijn doeleinden formuleren of

aanpassen, anderzijds kan men ongeacht weL~e middelen voorhanden zijn zijn doel

einden formuleren en pogen deze op een of andere wijze te bereiken door de midde

len erbij te zoeken. In de praktijk van de planvorming is altijd sprake van een

wisselwerking, al kan er een eenzijdigheid bestaan, en deze leidt dan vrij~lel

altijd tot ni~ellering van het milieu. De dominantie van middelen over doeleinden

leidt even zelden tot een gedifferentieerd milieu als de dominantie van van tevoren

vastgelegde doeleinden die niet meer gevoelig zijn voor toevallig aanwezige

middelen.
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beginnen bij in~entie
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1.2

I
!
I
I

Äe1 is duidelijk dat de volgorde die in de planvorming en in de analy-se van een

gegeven milieu .....ordt a.an~houden tussen de beschoIDIing van inhoud, vorm, strtlctuur,

functie en intentie, van het grootste belang is voor het eindresultaa1. Dit komt

het duidelijkst tot uitdrukking in de planvorming, en in mindere mate bij het onder

zoek naar abstracte problemen zoals scheiding en ver~eving of de afwisseling tussen

stedelijke en landelijke gebieden.

!en duidelijk voorbeeld. van planvorming waarbij niet eenzijdig is uitgegaan van doel

einden maar evenmin eenzijdig is uitgegaan van een inventarisatie van het gegeven

gebied en de beschikbare middelen, is het structuurplan Haagse Beemden van de

Gemeent e 3reda.

;~et de toenemende deelnem~g van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de

planvo~ing en 1e ~oenemend9 belangstelling voor ioelstellingen ten a.anzien v~~ het

~~~"alijk beleid, lS ~et ~venwlch~ L~ de aI~.e~~g t~sen doeleinden en ~iddelen L~

de afgelopen 1;:entallen jaren verschoven !laar de kant van j,é doeleL"1den,l Di ~ ·...as

mogeli~k :n een si~-~tie ~aarbij de ~idielen in overrloed aanwezig waren, en zich

de~~a~ve ~c~~e~ 3c~~~<en naar ie ~stel~e ic;:einden. ~u de ~iddele: sc~aa:s .....or~en
en n:e"t in de :a.a~ste plaa"ts ;:la..-:o:'ogisclle :..~ddelen, zullen de 6'3stelde doe:e~nd.en

vaker n~et gebaald .....orden, en zich in toenemende mate naar de beschikbare middelen

~oeten schL~~en~ ~i~ hoeft ech~er niet zonder ~eer een verarming van het milieu

"te bet2ke~en, ~ ~egendeel/~aar de bes~aande toestand en de gegeven middelen, zoals

de ·:)oè.e~lcundige toestand, ·...eer serieus genomen worden, viZldt lIlen op onverwachte

~ten or1~-nele oplossingen die een gedifferentieerd milieu tot resultaat kunnen

:='ebben.

Je aI'~eging tussen doeleinden en middelen kan in tal van nader te rubriceren plan

vorwingsprocessen tussen beide uitersten (eenzijdige doeleinden-gerichtheid of

de eenzijdige middelen-gerichtheid) plaats vinden.

Zo kan men allereerst de intenties toetsen aan de voorhanden milieuvariabelen, om

aan de hand daarvan bepaalde doelstellingen-eombinaties in een functioneel progr~

ca van eisen te laten uitlllonden,dat de spreidingstoestand van bepaalde voorzieningen

suggereert en daarmee structuurbepalend wordt:
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Bet omgekeerde is evengoed ~ogelijk, met ~ame als de toekcms~~ge bewone~9 ~an een

gebied onbekend z~jn, zodat ie ~tent~es n~et vol~ed~g geë~~~çeerd ~~en ~o~ie~:

De ont-..erper tracht dan allereerst ~en beeld te 'JOr::len 'fan ie ~cgel~.;ke el: ·... el:se-

lijke structuur van het gebied,

gelaveri ~~en Aorien, al :al ~e=e ~ve~~ar:3e~~g ~oel::~k ~ een ï~C~Q~~:e~

s~ruc~èeeld (van .~~t de relevan~le Va!: ie te ~.ventar:3e~en ~l::~'Ia::acelen

~ers .ordt oe~aald) runnen ontkomen:

Op de28 W1JZ8 ~~en wlj de ~eest uiteenlopenèe plar.~rocedu:es oeco-ar.a~:3c~ :~

schrijven, als de volgorde waar~ de dlverse as;ecten of :a~n van ie ~~~te_:;ke

orde, in besc~ouw~g ~nomen worden.

Zo zou de pla::vorr.llngs procedu:e van Je 30u (19'79~, als '/:>:6= :C-~~en Oo'o:-ien :e-.
Ic~ev8nl
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De eerste fase die De Boer onderscheidt, een globale planverkenning, het globaal

vaststellen van de grenze~de problemen en de oestaande plar~en in een gebied, is ~e

beschrijven als de relatie tussen ~oud, de aanwezige ~telijke elemente~ en hun

functie. De' ~~eede :a.se, de doelstelling en het opstellen van de pl~doelen, ~s een

~elatie ~ussen ~~~e~t~e en f~ctie. De derde :ase, de inventarisatie van zogenaamde

plancategorieën en -aspecten, ~an oeco-analytisch ~orden ~!nterpreteerd als een

vertaling van ~e :ucctie ~aar besch~bare en sewenste milieuvariabelen.ue vierde

~ase, de ver:i~n~g en u~~~erki~g 7an ~landoelen naar ~et geb~ed is een f~c~ionele

beschouwing 7an ~oud en inten"ie, en de v~jfde ~ase, de nor=s"ellL~g, de t~~stel-

lende prognoses ,is een beschouwing van de functie en intentie in het lich" van de

gegeven milieuvariabelen. De zesde fase, de ~~antificering van ~naliteitsmaatstaven,

het programma van eisen, relateert de functie aan de ruimtelijke el~menten en hun

spreidingstoestand. De zevende fas~ het ontwerp van de alte~atieve plannen is een

SJUthese van vorm, de potentiële spreidingstoestanden, en fu.~ctie, het programma van

eisen, in een of enkele voorstellen 700r een r~telijke structuur, die in de achtste

fase (bestuurlijke vaststelling) -..eer getoetst -,wordt aan de doelstellingen.

Uit het bovenstaande moet duidelijk z~Jn geworden dat elke planvo~ngsprocedure

oeco-analytisch kan worden ge!nterpreteerd,en dat er niet é~n oeco-analytische

methode is, maar dat er evenzoveel oeco-analytische methoden zijn als er plan

vormingsprocedures kunnen worden onderscheiden. De oeco-analytische methode vertegen

~oordigt dan ook niet zozeer een bepaalde volgorde, zoals in de conclusie van ~et

~.~ wordt gesuggereerd, maar meer in het algemeen het achtereenvolgens afzonderlijk

beschouwen van lagen of fasen van de ruimtelijke orde, zoals die zijn onderscheiden

in het fund~entele onderzoek.

De volgorde zelf waarin deze aspecten aan de orde komen, hangt af van de situatie waar_

in het onderzoek of de planvorming zich afspeelt.
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1.3 Het toegeoaste onderzoek milieudiff~rentiatie.

Eet toegepaste onderzoek milieudifferentiatie heeft zich om versch~llende redenen

in toenemende mate bezig gehouden met ~et vraagstuk van de planvorming in een

willekeurig gebied. De andere vraagst~~en die ~ de conclusie van het fundamentele

onderzoek als potentieel toepassingsgebied van het daarin ontwi.kkelde instrumentarium

zijn aangegeven:abstracte problemen van verweving en scheiding en de ~~isseling

~sen meer en minder verstedelijkte gebieden, zijn niet op zich beschouwd maar

~uit het perspectief van de planvorming in concrete geb~eden aan de or~e gekomen.

T:i t aen aaz::~al voor"oeelds-:'".ld~es 15 cet :..lz~ch"t 'Toortgekom en , dat n~et a.lle oeco-.ar.a

~~sche 'nra~n naar tevredenbe1d ~en worden oeant~oord,~etz~J door georek aan

we~e:schappelijk onderzoek,~e~zij door bestuurlijke, policieke an juridische ~elemmeringe~

Jaar~m z~~n ~~e"t a.:leen ~oe~ass~gen :es-:udeerd op he"t geo~ed v~ ie pla.nvor~l~g op

nation~ ;rovinciaal en 5emeen"teliJk niveau, ~aar ook zlJn e~ele woorden gewl~d

eerste plaats toepassingen op verschillende schaalniveau's te bes~uderen, vervolgens

verschillende vormen waari~ de oeco-anal~ische methode kan worden toegepast aan de

orde ~e laten komen, en tenslotte niet alleen de planvormende potenties van de

oeco-anal~ische methode te beschouwen, Qaar ook tot uit~~ng te laten kcmen hoe

de oeco-~~alyse kan ~orden gebru~<t om bestaande plannen te toetsen aan de doel

stelling van milieud~f~erentiatie •

::le verschillende schaalniveau' s komen aan de orde, doordat de dr.ie voorbeeldstudie-s

r~spectievelijk gekozen zijn op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

~e verscheidenheid aan vormen waarin de oec~-nalyse kan voorkomen, komt tot haar

recht doordat in de voorbeeldstudie op nationaal niveau uitsluitend de s~~ctuur

aan de orde komt en geen ~itspraken worden gedaan over vorm,functie,inhoud of intentie,

ter~ijl de voorbeeldstudies op provinciaal en gemeentelijk niveau respectievelijk

meer vanuit de doeleinden en ~eer vanuit de middelen beschouwd zijn.

De plantoetser.de en planvo~ende potenties van de oeco-~~alyse komen aan de. orde, door

dat op nationaal niveau geen plananalyse wordt gegeven maar veeleer een eerste aanzet

tot planvorming, en op gemeentelijk niveau uitsluitend plananalyse plaats vindt van èen

bes~aand plan en geen enkele planvorming. Op provinciaal niveau is weliswaar een

streekplan als uitgangspunt ge~omen, maar de plananalyse die daarop is losgelaten

heeft gedeeltelijk ook het karakter van planvorming.
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~oor deze voor~eeldstudies ~eri het mogelijk de essentiële punten uit het

:'~èa=en~e~e ocderzo~~ rnilieudi::erentiatie nog eens te recapituleren in de vorm

"Tan ii=:er-entiatieprinci?es die bij de pl~vorming hUIl Ilut kwmen a..~erpen.

Je "Tooöeelas tudies die in dit onderzoek gegeven zl.Jn hebben geen enkele preten

tie ~en aanzl.en van de realiteit, zij dienen slechts om de oeco-ana~is~he

=et~ode te verhelderen en beter toepasbaar te maken. Aan dit doel is de weergave van

ie pla.:'.I1 en \ia.arvan in dit onderzoek sprake is, ondergeschikt gemaakt, en de

~ter;retatie kan dus niet als een getrouwe weergave van deze plannen of als een

"TOr.:! van :<=~~i~'< op deze plaz:=.en worden beschouwd.
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2 e· DIFFERENTIATIEPRINCIPES

2.1 Inleiding.

Dit hoofdstuk geeft een samenvat~ingvan het funàamentele onderzoek milieudifferen

tiatie in de VOI"!l1 van zogenaamde 11 differentiatieprincipes" • In een aanta.l paraça.:'en

Functie

Inhoud

l (lo~

j
Structuur

Ó l~€Wer~l~eld

7 ·/ersc::'-..:.'n.=.,g
S samens"t:3..:~.g

9 def~r.:':a'";ie

10 polarlsatie
11 str.lc~urer';!lg 'Tan 'Cola:i ,,;el "':en ond~r::...;;;.l~i:;;:n.;;;;gl..- <
12 functiesplitsing en functiecombL~atle

13 potentiële ~~lieu~!~erentiatie

14 vege~atieve milieudifferentiatie
15 sequentiële milieudifferen~iatie

16 speciële milleudifferentiatie
17 katascopische milieudifferentia.tie
18 anascopische functionele differentiatie
19 katascopisc1:le func~ionele differentiatie
20 convergente ~unctionele differentiatie
21 divergente func~ionele dif~erentie~ie

~ ~~~~el~~~e gele~g

5 !Xcen,,::-ic=.~e~-:

die in principe ove::-eenkomen met de llldeling U.J.t het I0iD: lnhoud, vorm, S-::-J.dil1::,

functie en ~~en~ie, zal ik de ïolgende differentiatieprincipes cespreken:

1 sc1:la.a.lge leè.:.1lg
2 'Te~eerderl!l.g -ran ~et aar:-;al ::l~lieuva:iabelen

3 zraàuele. ~ealiserl~Z

22 motivering van milieudifferenciatie vanuit versc~llende intenties

Deze principes worden in de tekst met hoofdletters aangegeven.

2.2 Inhoudelijke differentiatie.

In het FMD wordt niet meer uitgegaan van losse objekten in de r~te, maar van de

verschillen daartussen. De objecten in de ruimte zijn de dragers van deze verschillen,

en deze verschillen kunnen worden s~engevat in een zogenaamde milieuvarlabele.

Zo kan de bebouwingsdichtheid over ~en bepaalde afstand variëren, terwijl de gebou

wen zelf de dragers van deze variabelen en van de verschillen in bebouwingsdichtheid

zijn. Verschillen kunnen worden gedefinieerd in extremen en de tussenwaarden daar

tussen, en dit geheel vat men samen in het begrip milieuvariabele.



",'---

i~1
I.,

I

l6 schaal geleding 2.2...

i
'[
I,

L
I,
ir
~,.

i'

j
ij
I.

I·
If.
"

Nu blijkt dat een arilieuvariabele niet op elk schaalniveau varieert. Sommige

mili~iabelen variëren bijvoorbeeld bij voorkeur over een afstand van 30 kilometer,

andere daarentegen over bijvoorbeeld een afstand van 3 meter. Nu is het in het

perspectief van de milieudifferentiatie van het grootste belang vast te stellen

op welk schaalniveau de ene milieuvariabele het best gevarieerd kan worden, en op

welk schaalniveau de andere arilieuvariabele, zodat beide op hun eigen niveau het

best in de ~~mte herkenbaar worden.

Dit leidt tot het principe van de SCRAALGElEDING. In het fundamentele onderzoek

milieudifferentiatie zijn een twaalftal schaalniveau's onderscheiden, en voor elk

schaalniveau is een beperk~ aantal ~ar~~~eristi~~e rnilieuva=iabelen opg~somd, ~aarran

wordt aangenomen èa, zij op dat schaalniveau optimaal variëren.

~at wil dus . niet zeggen dat het genoemde schaalniveau het enige is waar~p

d.e varia.bell ~an 'T~iären, en evenmin do.::'; cp het gen'o~èe sC~a2.lnr;eau alleen de

va:-iabelel\vari~ren die in hét nrn genoemd zijn, :.ntegendeel, er zijn oneindig -reel·

cilieuvariaoel:n -;e onderscheiden, en a~e 'Tariabele heeft een :-ei.'cilJà:te over ',er

sc~illenè.e s .ha.a.:.:l~'TeaU' s. :·!et het oog op di-: laat3te is een -;aoe1 opgesteld (~D

?6c-ó2) l.7aarin deze rei!c'Nijdten zijn ·....eergege~'en. ~a1: betekent da. op elk schaal-

niveau een aantal variaoelen te noemen zijn die op dat schaa.lniveau optimaal variëren,

de 'I primaire variabelen", en een aantal variabelen die op andere schaalniveau' s optimaal

variëren, maar ook op het genoemde schaalniveau kunnen variëren, de "secundaire variabelen.

In bijlage 1 van dit onderzoek, vindt men een ui~~erking van de lijst in het FMD,

waarbij voor de hogere schaalniveau' s elk afzonèerlijk de primaire en secundaire

variabelen die in het ~ genoemd zijn met hun extremen zijn opgesomd.

SCr.AALGEIZ)~iG, be1:ekent nu dat op verschillende schaalniveau' s "eL~ens opnieuw

een milieu in termen van milieuvariabelen wordt geanalJseerd en ontworpen.

Met dit instrumentarium is het bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan welks niveau's in een

gegeven streek-, s~ructuur-, of bestemmingsplan wellicht buiten beschouwing zijn

gebleven, omdat op dat niveau geen verschillen waarneembaar zijn.

In tal van plannen wordt milieudirferentiatie als belangrijke doelstelling voorop

gesteld, maar na realisering blijkt dat, hoewel bijvoorbeeld de gerealiseerde ge

bouwen van elkaar verschillen, er toch van een grote eentonigheid gesproken kan

worden. Dat is dan het gevolg van het ontbreken van SCHAALGELEDING, erîs wel variatie

op bijvoorbeeld 10 meter en 30 meter, maar niet op bijvoorbeeld 100, 300, en 1000
meter.

Het tweede inhoudelijke differentiatieprincipe is dat van de VEffi·~ERniG VAN ~

AA1:TAL r.~IL~'A.-UA3:::u:r, het bewaren van bestaande, en het toevoegen van nieuwe
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milieuvariabelen. In het toegepaste onderzoek milieudifferentiatie is gebleken, dat

men de milieuvariabelen kan onderscheiden in :
1 uitgangsvariabelen;
2 veranderingsvariabelen;
3 planvariabelen.

De definiëring van u~tgangs- en verander~gsvariabelen, oeschrij~t de variatie in

reeds aanwezige ruimtelijke elementen, en de verschillen in veranderingen daarin.

De definiëring van de planvariabelen, vormt een selectie van deze var~abelen aange

vuld met eventueel nieuwe variabelen, die planmatig in ~et gebied zullen worden

~arieerd. Zo kan men als uit gangsvariabele de aanwezigheid van mensen in een

milieu, in ~otere en kleinere dich~heden, defLciëren, als veranderingsvariabelen

de ~ate ~aar~ over een gegeven ~er~~de er hier ~eer ~ensen o~jkocen ian iaar, en

nen ~aar7án net inwonersaan~al ~l~~k ~oet olijven, daar.

~~ezi~ :~~n ~eer~eef~,~aa: ~ok al:er~el ~evenvar~acelen ~~e, ~elis~aar z~ak, in ~ec

gebied ~~~we:~~ :~Jn el: even~ueel ~en =e~oeve 7ar. ie ~~l~eu~:!eren~:a~:e~~~en

worden ·'ers"er~~.~èe:::J:Zijdsèe"tekent è.J.~ ~r~c~pe, d.a-: bij :::'et selecteren van lie

planvarlabelen op :~eatieve wijze niet alleen zoveel mogel~jk van ie ~"tgangs- en

ver~~d.er:ngsvariabelen wor~en èenut, maar ook zoveel ~ogelijk nieuwe variabelen

worden toegevoegd.

~~t~ R!ALISER~G wil zeggen dat tussen de gedefinieerde ex~remeo van een milieu

variabele zoveel mogelijk tussenwaar~en worden gedefinieerd, die in ruimtelijke

elementen kunnen worden gerealiseerd.

2.3 Ji!~eren~iatie van subs~antiële vormen.

In het ~,tD worden opeenhoping en spreiding beide beschouwd als lage waarden van

su:stantiële morfologische differentiatie. Alle tussenvormen zijn meer ·gedifferentieerd~.

RtI:,:TELIJKS G:::t=DntG en ::XC::rrR!ÇI:'!:IT worden beschouwd als differentiatiepriocipes

die vanuit deze lage waarden morfologisch meer gedi~ferentieerde vormen opleveren,

en daaraan zou men het principe van de Lur~'~~IGn-ID (concentratie in een

ricnting, dispersie loodrecht daarop) kunnen toevoegen. Deze principes laten zich het

best in beelden weergeven:
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2.~ Differentiatie van contour~o~en.

Mijn behandeling van de verscheidenheid in contour7ormen in ~·ro (pa9. . 91 e.v.)

heeft tot misverstanden aanla~ding gegeven omdat daarin, als gevolg van de relatieve

onbelan~ijkheidvan net probleem binnen het totale gebied van de rnilieudifferen

tiatie,geen plaats is ingeruimd voor een toelichting op de bouw- en stedebouwkundige

vooronderstellingen en bedoelingen van het betoog. De bedoeling was, de verscheiden

heid en criteria voor de "eeIlYoud van vorm"(en daaraan complementair de "complexiteit

van vor:n")te ::-educeren.

De (stede)bouw~~dig ontwerper krijgt met allerlei verschillende c::-iteria te ~aken,

',oi~ee::- b.~j een beçenzing ooet a.angegeven ::,cndom een prog:-~a~lsc.h "oepaalde "re!"

zameli:g ele~en~en, ::'esul~erend ~ een te ceçe~en oppe::-vlak van g=deeltel~jk onba-

paalde 'Torm:
=eg:snzing van een ~rogramma~~sc~ vasc;sstalca verzame:~~; e~:men~ën

... ' .
I ' ••

)

(=l~e sti~ is een :rog:ammatisch stade)bouwkundig elemen~ van x ~2
o~oervlakta 3n meer of minoer variaoele vorm)

3ij een de::-gelijke oeg::-enzing, die tot de vormgevende ak~iviteit van eL~e ont~erper

behoort,. krijgt men in de praktijk te maken met criteria van morfologische een

voud uit de sfeer van een~udige ~abricage, eenvoudige verkeersafwikkelingen, een

vou4ige aansluiting op belendende cregrensde verzamelingen, het s~nsorisch- rnotorlsc.h

~unctioneren van ~ensen,en eventueel esthetica, die moeilijk te verenigen zijn tot

één criterlum voor de differentiatie vancontourvo~en.Watuithet ene oogpunt de

eenvoudigste oplossing is, is uit een ander oogpunt een ingewL~~elde oplossing.

Toch is een compromiscriterium noodzakelijk om te weten in welke richting wij bij

deze ontwerpaktiviteit moeten zoeken om aan de "differentiatie van contourvormen"

inhoud te kunnen geven.

~ru is, zonder dat alle criteria die impliciet of expliciet in de praktijk voor

komen duidelijk zijn, aan elke ontwerper bekend dat nu eens (veelal op basis van

c::-iteria die binnen het te begrenzen object worden ges~eld) de cirkel vanuit de

meest verschillende eisen, en dan weer (veelal op basis van exogene criteria) het

vierkant als meest eenvoudige contourvorm van een programcatischvastgestelde ver

z&~eling ele~enten wordt gezien. Hij weet ook dat van deze meest eenvoudige contour

vormen in de praktijk altijd moet worden afgeweken door endogene of exogene f~~toren

(bijvoorbeeld bij eigenschappen en onderlinge relaties van de te begrenzen objecten).
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Deze afwijking heb ik ~orfologische grens- (beter: contour-) differentiatie

genoemd.

rammelend wiskundig verhaal,

opvatten, terwijl het bedoeld was als

voor de eenvoud van vorm, samenge

w~ee de or.t~erper te ~aken krijgt,steld uit de iiverse eisen stellende sferen

~u hebben sommige~mijn beschouwing als een

een rammelend psychologisch verhaal willen

het ~ellen van een oncwerperspro~leem.

Vrijwel elk (stede)bouwkundig on~e1"l' draagt de sporen van het zoeken naar een

compromis tussen zeer verschillende eisen en criteria die aan de ruimte en zijn

ordening gesteld worden..

ltijn beschouwing zocht naar c~opromiseriteria

teneinde het begrip corfologische CDntourdifie~entiatie ont~er~matig hanteerbaar

te maken, hoe onbelangrijk het ook is temidden van de functionele, structurele en

in:"oudeli~ke 70!"::len '1'~ di:'ferentia'tie.

Jit ::'3.::::'; eer'.:la.a..-;n~en i.:; "Toora.l ~l=gen in de '~eg:'ippen Sl',l·fE:1Sp:LLI:iG en iJEFO~_~

I!E van contourTor:r:er..

al~~~en en vooronde!"s~elie "., ......g.. '....,aa- (4a'" '-'~l .,.e~-...... "c -"'0-~ • - -_. '" ... llIII ,,_ ..iI 06-...... ~ .. ..., lil

I,

j,

::logelijke gelijkileid van traject~'1 ~n de cont cu: , zoals gelijk7or::ligheid, gelijke

lijns~en en gelijke hoeken, dat leidt tot veelzijdige sycmec:rische vormen zoals

de reeks van rege1l:la'tige veellioeken, heb ik getracht diverse eisen van contoureen-

voud samen te stellen uit de volgende criteria in verschillende onderlinge priori-

teit: 1 een m~~ aan richtingen in de contour (speelt een rol in de fabric~-e en
de perceptie van contourvormen);

2 een minimum in richtingsveranderingen in de contour (speelt een rol in het
~otorisch functioneren van mensen, evenals cet volgende criterium);

3 een minimum aan variatie in richtin~~eranderingenin de contour.

11s aan deze criteria geen geweld wordt aangedaan leveren zij afzonderlijk bij volkomen

toepassing r~spectievelijk een vierkant, een driehoek en een cirkel als contourvoro

op.

Bij een compromis wordt elk criterium enig geweld aangedaan en naar zijn prioriteit

in verschillende mate.

Dit a4~.ijken van de volkomen toepassing kan men morfologische contourdiffer~ntiatie

noemen en het hangt af van de onderlinge prioriteit die vanuit een eisenstellende

sfeer word~ gesteld, welke contourvorm men het eenvoudigste noemt:

morfologische contourdlfferentiatie

eenvoudig ------------------:>~ingewikke ld
volkomen toepassing
van één principe

volkomen toepassing
van áán principe op
een gegeven verzame
ling.

compromis
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~en mathematische ~~erking van een dergel~Jk ont~er?ersprobleem :5 pas z~vol

en mogeLi~k, als het probleem ~~ver gesteld 1S, als de ~t ~verse sfer~n ges~e_

de eisen zijn geanalyseerd ~aar hun bas:scrlterla in ~un onderl~ge samer~~g an

prior::..t ei t •
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variabelen en de polariteit als geheel, zij kunnen ook op onverwachte wijze in nega-

cultuurgebied
Deze minder waarsch~jnliJke

tieve zin gerelateerd zijn aan de andere variabelen. Zo zou in het bovenstaande voor

beeld de variabele "natuurlijkheid" omgekeerd kunnen variëren

0( «1--------------- ~

natuurlijkheid (E) (half)natuurgeoisd
zonder dat daardoor de polariteit als geheel

relatie tussen natuurliJkheid en - bijvoorbeeld - occupatie, is dan oorzaak voor

"zeldzame toestand", die uit het OOgptUlt van milieucU.l~ferentiatieniet onbe

schouwd ~ag blijven.Dat is de reden waarom alle milieuvariabelen zoveel mogelijk

afzonderlijk moeten worden gedefbieerd, ook al varieren zij in 'rrijwel alle ge-

vallen g~meenscha~eli~k, eventueel ~i~~en ~et kader 7an een polarl~eit,en juist de

uitzonderl~5~n iaarop ~oeten ~~en ~orden benoemd.

3ehalys een posit ieve of ::.ega1:leVe relatie_ t ......ssen een ·ra.rlabe:'e en de ~ola.:"i"teit als

cunbevcl~l:

van pelang ·.... an-
/' dC:1tbevo:~t

~-·,,·_-L1!.-G':"T ~r is me':: name
cccu::a.:is

~e relatie t ......ssen

~ord~ ~ke~~er~, 13 ook een ~eer :o~pleÁe ~ela~:e ier_~=aar:

.::x ~.(------------- ------- I~

(::) juncevol~t

occupatie en ie overlge

l:eer men op zoek is :laar :S-?Ou.1!~::~r die door bevolk::..r..gsconcentratles hé'én gaan

zodat deze in de marge van de polarlteit komen te li5g~n. In aanslui"ting op deze

uitwendige polarlsering kan het bebouwde gebied d~, :n~endig differentiëren.

Verschiller.de polariteiten van hetzel:de niveau (intrascalair) of van verschillende

niveau's (interscalair) ~~en'elkaar beL~vloeden en zo gemeenschappelijk een

"polarisa-:ies-tructuur" vormen: in dat geval is er sprake van STRUC~nIG VA.'1

POLARITElTE~ O~ERLING GRCNOPRINCI~ES VAN INTRASCALAIRE POLARISATIESTRUCTUREN

achter elkaar

naast elkaar

convergent

divergent

tegengesteld gericht
---~> ~(---

)

gelij~ gericht>

~
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GRONDPRINCIPES VAN INTERSCALAIRE POLARISATIESTRUCTUREN

~--t-+P

-----+). q
,

contra- ortho- 1; syn-
p ~ ~ p

polair q < polair polair

De deelnemende polariteiten in een polarisatiestructuur (een structuur van de

tweede orde, immers een polariteit is zelf al een structuur),kunnen een gelijke

inhoud hebben, maar zij kunnen ook uit verschillende milieuvariabelen bestaan.

1\.1

In dat laatste geval kan men de polariteiten nummeren, en in een matrix weergeven,

wat de inhoud van elke polariteit is, en of de deelnemende milieuvariabelen binnen

deze polariteit positief of negatief gerelateerd zijn, of een meer complexe relatie

daarmee onderhouden:

... ... ... ... ...
+ + + ... +

... + ... ... ... + ...

... + ... ... ... .. ~

+ + +

+ ... ... ... ... +
+ +

+ +

l,

,,

polariteit nr.:

inhoud:
occupatie
gebruiksintansiteit
inf:ast:-uct:uur
natuu=lijkheic
nederzettingsvorm
centralitait
grensrijkdom
regl.amem:= ri.ng
tar=i:=riali:ait

1

:t
...
...

+

+

2

...

...

+

...

3 4 5 6 7 e 9

~:
t·
l
~i

I'.

De eerste polariteit van dit overigens volkomen willekeurige voorbeeld zou avereen

kunnen komen met het voorbeeld van de E-polariteit dat hiervoor behandeld is.

I
~

I
I
\,..
,(.!

i
I'
!
I,

I'

r
"

2.ó Functionele di:ferentiatie.

~en :nilieu heeft evenveel "functies" als er individuen, groepen, organisaties en

samenlevingen zijn.

Elke functie wordt in het FMD opgebouwd gedacht uit een combinatie van abiotische,

biotische en conl\eptuele ""oasiscondities": elementen uit de "totale mens-oecologische

functie" van individuen, groepen of samenlevingen.

Zo is er een beperkt aantal samenstellende condities waaruit een oneir.dig aantal

functies kunnen worden samengesteld. Dat aantal wordt echter gereduceerd door cultuur,

gewoonte en beschikbare middelen, tot een eindig aantal planologische deelfuncties

die acht~reenvolgens worden benut om in de totale oecologische functie te kunnen

voorzien. De traditionele selectie van conditie.-combinaties (~uncties) wordt ruimte

lijk manifest in "voorzieningen".

Voorzieningen kunnen in veel verschillende functies tegelijk voorzien (b.v. de woning)

e~ in ~ei~ig verschillende functies (b.v. de verkeersweg), en dientengevolge respec-
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tievelijk aanle~ding geven tot ak~lv~teiten die een grote ~ans ~leden ~ z:c~zel~

'oevredigend te zijn (b.v. het ',.ronen" of ak':;:v~teiten .i:.e ia.artoe '.e:l'::g ~3.!:S

bieden.,Deze laatste soort a.k1:~v~telten, "l:l"";er:'..:.:lc~~onele 3.ktlV1.te:-:en",zl';r. i".lS

slechts zllvol Ul een reeks 'fan ak"tlv~telter. (~e"; 'ferp_aa"':sen 15 ~l~vcor'ceel.i

slech~s ZL~vol blr~en een reeks van twee andere ~17:telten). ;en aanz:en Jan

al of niet veelzljdige 700rz~en~gen spree~ het ~·m van ~ult~:'~ct~onall~elt

en uni:unctionallteit, ten aanZlen 7an al of nlet in zlchzel: beVTe~gende ~:

viteiten van solo- en interfunctionalltelt. De klassieke planologlsche functles

wonen en recreëren behoren tot de ee~ste catagorie, werken en ve~kee~ tot de t~eede,

terwijl w~elen, 50ciaa1--cu1tu=ele, en gezon~elds- 7c~rz:ez::!:~n een :ussez:;os:::e

innemen. 7oo~ eer. ':::epali=g 'fan a.a='.i, Sprelll:lg en ::::-:eça1::e 'fa...~ 'fcor:::en::lg~n

(of V2Jl 'TerSo-:der:..-:gen da.arln) 5ee:~ ::'!'!1: ?'~ een Toet ::ode va.!: ?r::lg:-., ......... 3:::" 5 c~e :(""..-ar::::-

-D""Q~ :a- ~o-...,)
~-- ---"'----.

Joor deze - C --Or".. -~ --. :-~s;ec-

':i~eli~k ~=":··joc~i .:lp .ie 'T:'3.~n:

:iE :s :'e :'::"::01.:.d .,ar.. -:en ?1.:..r:c':J~3(;::: : ....:....~c'":::, :e:':~:= :cz:.=-.:.-::~s ,.c=-':.~~

een ·.... l.:..:.e~e'..l:":~ :"".2:.C-:le 5~=.on~~,=e~'.i, el': de~e :::e-:?
2 ~ :ç';""l.."le~ -Terscn:llende :""Jr.C";les .... orie!'! ':enut, :'cor ::-:'.3.2. ~!'! =~:-'Jr, €~I=."';è

~,=e~'.i, ac:'::ter~e~volge!'!9, ioor :""-1:1 of '::.:-.nen een ~a2.t3.::::a.:::,?e::~:<e :or:-:e::r;'"
3 ~oe ~an ~en 1 en 2 l~ een :""~~"';ell~~e o~~e te~n e~<a.a: ~~....e~n?

Je ~ijze Naarop Ln ::'et ?·rn ~~:-ach,,; :s op ~eze vragen ~"l-:woord ':e €~ven Aor~"'; :..~ ie

volgende para~a!~en ::og eens in net ~ort weer~geven.

ex;:::-ess:e

fase 5
i"'teractie

fase 3 'ase 4
cohesie reouls:e
soort;erota~erritori~

afract:e i~ant~tai:

Cm de eerste vraag te beantwoorden 15 er "per:od"e.k systeem" Va:l a.blot:sche ~A.:

:iotische (B) en con'ep~uele (c) condi~les gegeven, waaru~~ èe pl~olog:sche

functies ~Jr~en worden samengesteld:

laag fase 1 fase 2
A ruimte tijd
a ateriaal veilig~eid

C inror~atie zeker~e~d

totale mensoecolcgische ;::lano_og:.ac1"le ::e81-
r~.mctie :> funct.ie van een ~e-

functionele ara1yse Jaarce~ver;::~ee;hu19

1 2 3 4 5 1 ., 3 t. 5·
A + • • + • ~ • • c 0 0

8 • • + • S • • 0 0

C • • • • • c. 0

::anologisc~e cee:
r_~ctie van ien ~ce~

~a:J.=Il"':.~i-Q

.., J . c. ..
A 0 0 0

~ ~

c.
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[-,

Een dergelijkefunctioneleaoalyse van planologische deelfuncties geeft al enig

ho~t bij de plaatsing van functies in een ruimtelijke structuur, bijvoorbeeld

een polariteit tussen open en besloten, aangezien de "oneven" (1,3,,5) fasen

meer affiniteit vertonen met de open, dynamische lokaties terwijl de "even" (2,4)

fas~~ meer affiniteit vertonen met besloten, rustige lokaties, al is daarbij het

schaalniveau onbepaald. Daarbij moet echter worden bedacht dat elk milieu verschil

lende functies heeft voor verschillende ~dividuen, groepen, categorieën, orga

n~saties of samenlevingen. Zo heeft het bejaardentehuis een functie voor de be

jaarden (ruimte, tijd, materiaal, veiligheid, soortgenoten, zekérheid), ~aar het

beeft ook een functie voor de samenleving als geheel (voornamelijk tijdbesparing),

voor het personeel, de leveranciers, de bezoekers enzovoort. Bovendien ~oeft de

locatie niet uitsluitend 7ersterkend te werken op de gegeven functies, zij kan

I:" ook compenserend optreden ~en aaozien 'Tan conditie:·..aarin door ie :unctie zelf
rl' niet ·...ord.t voorzien. ~;anneer bijv-oorceeld een beja.a.rdent ehuis de bejaarden te

~einig informatie, interactie, erpress~e en invloed biedt, kan de loca~ie in een

l :

Cngeacht of ~en zich ~ll bedienen van het ~i~r gegeven periodiek sys~eem van

conàit~es, of van een andere ~ijze ~a.a.rop planologische :~cties ~~en ~orèen

~;CTI::S?!..:':'s::rc

Z~~e planologische :~ctie kan met andere planologische functies worden gecombineerd

tot een meer multi~~ctioneel geheel dat wellicht rui.~te spaart, of worden ge

splitst in t~ee onafhankelijke planologisc~e functies waardoor ~ellicht in het ~

b~ tijd gespaard wordt.

~et princi;e van ?QrCTr::S?!..I1'SD'G ~ ?l"'NCT:8CC~·rn::;ATI3 kan tiorden beschouwd als

de grondslag 7~ alle functionele differentiatie •

fiat er preci.:s 'Terandert in de planologische functie ~.anneer men haar splitst of

~~~eer ~en haar combineert met andere functies, kan ~orden beschreven in termen

van condities, ~aar een andere terminologie is evengoed denkbaar.

[, -
I i 2.6.2 Vormen van fur.c~ionele milieudifferentiatie.
1

I

\ "

I
\" ,',.
r
I

Om de t~eede vraag te beantwoorden zijn vijf principes van functionele milieu

differentiatie opgesomd in het ~.~ (P. 183) en in een breder theoretisch kader ge

plaatst:
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splitsingsvo~~n van de ~~tale =enscecoiog:sc~e :~~c::e

::n

..., --- .

_';. ~oeve~e ~o~~en

'.
.<~?:=a.a.:- : .·t • :

"""leer ~sc::::'('";

·tco:-als::cg .::"".:eK=~-='e :.:~~<:~s-::~ ::... --:.:e
·.·a:::':~ :crr.c:::a't:es 'l~ :~::è...:::eg ~e .::'!r
":e~gen?

:.-: ::cev':!rre

:n hoeverre ~o~::'t U1 e~< ,:::eu :0

":eel ::cg~::~k :n a::e ::~r:~"::es '.':\:: ie ":~~

~:a..a::se ·... c::e~:.e ":e"J'o:':-c.::~ ·.~:c=-:::~~?

1 Een PO:=:~:I!u ~!:"~t~l::::?-E~r::"\::E,

iat w~l zeggen de ~::er~~::at:e

van ~~c~les d~e ~e 7~rsc~:::~n~e

~~lieu3 ~~~en tebben ten aanz:en
van ie oecolog:sc~e ~~ez:~e:i

van ~ensen, on~acht of ZlJ zlch
als lndi'Tlduen, coherente groepen
of ~lntegreerde sarnenlevLn~n

presenteren.
2 :Sen ï7.'w.::l'J.:::::::':::r::. :c:L-=-CJ.....:':i.::...~~

T!ÀT!S, dat ~ll zeggen ie ier
schelie~eld aan 7~~en 4aar~,

en ie ~lJze"waaro? ie 7ersc~~:

l~nde ~:::~US ~ ie :o:a:~ ~ens

oecoloçsc::'e :~".:.z:c::a 'f2.,C de :.a.a........
~"1 2.e·/er.::'e ::..:::':"r:i"..:.en, çoe~en ,f
s~e!::ev~~~n '~~:en ~e ·t=cr::.!~.,.------.._--~--_.: :.-.-...:.....-

1.::.è..::r: :'::.en J :~ ~-: e~ en ::::.:J:. a.a::
-~-A-"""""~-- ......_"'~~

-Cl,....~;: ..-.,
~ - ,'-_.

:n~e~::...-.~.. """ ...._ _..

~. ~o~le~~e :~~~ ~e s~ec:::~~! -c~~::~~

..:ec.e:l '.~a.:: :'.:"'~:"'ge oo;,:":_~'..:....s :00:- :-.l.:..=~f!::.~.:t!

s;ec:a:~ser:~g ~~t~aal :e~~~, ~e~. -.
v·'!!':a.r..~ oo::e": .ie ter rla.a ~ 3 e acl:".·-4e::.~ ": C,:' e=: •
~efac~en ~r. :evo~<~~?

::1 ::oe.,err~ :.s ie sa.-e:":e·....:...';.~ &:3 ~::~'!: .~

~aa: ~ol:tie~e, :~:~·~~:t ~~ e=:~:-:3~~e

S\:::-sJ5--;~C':e:: l..~ ~e~ ï:a.::..e'..1 .,..t!:-~~~~._.:.::,

dlgd en ln ~&a: ~l~~!~e~~:&~:.'! ::.r~!~:~~

cn~~lOOl!n, om :~ ~~ ~~::~~

a.ch...: ereen'/o :~e!:3 ~e~ =.r.::.er iee: ... ~';.
de tota:e 7.ens-oeco:o~sc::'e ~"~c::e

èe~ed:gi te z:en.
4 !en S?::C:.u.z ~!!:rE~-::lUF::~-:.::.A::E.

dat ~ll zeggen de versc~elder~e:d

van ~s?ecla1:3ee~e T.~l:~, ~aa-~

l.Il :':lensen op bas:s '.r&n :--.ul de U1

dat ~~lleu speclfiek ~~eZl~ oe
hoef~en :e~~~:~~~~e ~cge11;k.~eden

.xplol~eren Q!t het oog op elders
&&n~e%ige,an~e~&r.sbehoef~en,

5 ~.J1 KÄ:'ÀSCCP:SC:-:Z ~I:":~--:...:: :..~;

'r:A1':Z, dle de weers~legell."1g ':or::t
van een Zic~ au-:or.oom (10& van het
milieu) ont~~elende loc1&le
d1fferentiatit op :&311 van een
~ata.coplsc~e taakdeling b~~en de
Ia,unleving al. geheel :"a&r sut>
Ij'te~en en lub-su:·.rs~e~er..

~:l~:z, :a: ~:: zeggen ie ier
sc~e~i!~~~~~ ~ ~l::g~ ~aa:~~

• .- 0_ ",....._ _ ~_,._.4""" "I., lii .. "l1IiJ-e. , ._.. ._
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i. geheel een functie vervullen (katascopische beschouwing) en in afnemende mate een
l'

~, beschouwing van uit de delen waarvoor het geheel een functie heeft (anascopische

'beschouwing). In termen van structuur kan men ook spreken van toenemende communi

catie, openheid, en afnemende isolatie, beslotenheid.

2.6.3 Activiteiten en voorzienir-~n.

I'

f
I
I
I

Om de derde vra.ag te beant'Woorden worden in het ?r,m de eerst e twee vragen (1 en 2)

geinterpreteerd als deel--geheel-probleem die zich in dat aspect laten samenvoegen

tot een ~a.ag (3), al ga.an door deze vereenvoudiging een aantal aspecten verloren:

Gebeel

----~{functionele differentiatie)~ çoep

----~(adaptatie en accomodatie)=====~~ EABITAT'

;='===:((functies)=======~'"voorzienir.gen"

menging
)

segregatie

segregatie

<

)

)

"voorzieniJ:3gen"
multifunctionaliteit

segregatie

menging

<

menging

u.n1
functionele
voorzieningen

011----------- - - - GO
multi

functionele
voorzieningen

"activiteiten"
interfunctionaliteit

°l ---CCJ
solo- < (1)
fu:actionele
activiteiten integratie

7 inter- (2)functionelespecialisatie activiteiten

) < (3)
specialisatie integratie

( "'> (4)
integratie specialisatie

ling tussen verschillende voorzieningen komen op verschillende schaalniveau's:

I,
"

r

\'
r
I

I
" .

•. 1

I

,I' nabJ.j='eid verkerentt) en haoi tat ("è.a.t è.eel ';a."l het - al of r:.let ui";; mensen oes,"a.a."l-

è.e - milieu, dat i!l d.e condi";;ies van een populatie kan voorzien") t10rdt in het FMD

vervolgens gereduceerd tot de vraag naar de relatie tussen activiteiten en voor

zieni.."lgen. Deze relatie 'wordt nader geformuleerd. met de eigenschappen van i.."lter

f~ctionaliteitvan activiteiten en multifunctionaliteit van voorzien~gen.

700ronè.ersteld wordt, dat deze eigensc~appen een negatieve relatie met eL<aar hebben,

~a.ardoor activiteiten en voorzieningen eL<aar beïnvloeden. Op grond hiervan~an

~en ze tegen eL<aar afwegen en tot verschillende s~rategieën in deruimceverde-
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I
Deze

I

O'D: dèze .....ij ze zijn vier basisstrategieën denkbaar:
• 1 Al:ASCOPISCE ?tn:CTION~LE JÜ~'::"C;TIATr:::, dat wil zeggen de intergTatie van

activiteiten, gepaard aan menging van voorzieningen;
2 KA'l'ASCOPISCn::: Ft.mCTICm::LE '!)H:VSREZITT:\TIZ, dat ·....11 zeggen de speclallsatie

van activlteiten, gepaard aan segregatie van voorzieningen;
3 CmIV:::RGDTrrz Ft~~CTIONZLZ JI?F;:r:::rTD.TI:E, d.at -..nI zeggen een streven naar

oiddenwaarden van interf~ctlonaliteit en multi;~ctïonaliteit;

~ D!V"SR~r7S ~:CT:mr.::LZ Dl..:''l''~:TIATr;;, dat ',,111 zeggen een s~reven naar belde
e~~eme waarden van L~terf'~ctionaliteit en multl~unctionaliteit.

strategleën ~~en afw13selend op verschlllende schaalniveau's ~orden nage-

s"treefd:
"voorzieningen"

mul~lfunctionaliteit
al --- c..o

r-~veau

q,-Divean

convergent

anasco-pisch

----~ ~----

>
:?-Diveau ka.~asco-pisch (

;oven~:n ~~~ :l:voor:eeld ~:t ene ~i!ieu op p-n17eau

I
". Q...... "':'-Q.,..' _ ... - ...... _-~ ~~ -Q~" .:"~~_Q1""I-": Q,O.,........ 411"'_op ?-..lV.c:.~ .. ~e. _<~va.s""_:,_sc~ 5---- .. -. _•• - z_.,_.

Je ~a~asco~i3~he ~::sre~~:a~lg ~oop~ ~O~ ~:~issel~g 'f~~ ('~-~r;"~c-'o~ol~l~ \ _ •• lol _ _...... ... _ ... _ _ I

tei:an (co~unic~c~è), da a~ascopisc.~e d~::erenciat~a ~~àer (isolatie), zodat ook

~ier aanslui:~~g ~an ~oràen gezoc.~t ~ij de s:=uc.:uur l~ :è~en van ~penheid en ~eslo-

I
tenbeid.

2.7' ~~te~t:or.el: d~~~erer.~iatie.

~e verschelde~eid aan doelstellingen van individuen, groepen, organ~saties of van de

r

samenleVlng als geheel, resulteert in een ruimte~ijke orde, die aan deze doeleinden

~.verschillende ~ate de middelen tot verwezelijking verschaft. De ont~~kkeling naar

~e~r verscceidenheid aan doelstellingen in het ~~telijk gedrag van mensen of het

resultaat daarvan, vat ik samen met de term ~nten~ionele differentiatie.

De~ruimtelijke orde biedt, anders dan de temporele orde, de ~ogelijk~eid om aan ver-

I
schillende en~lfs strijdige doelstellingen tegemoet te komen. Juist war~eer men

naar planologische middelen zoekt, om hi~r deze doelstellingen,en dáár die doel

stellingen te verNezelijken, vergroot men de kans op een functioneel, en daarmee

structureel,morfologisch en inhoudelijk gedi;ferentieerd milieu.

Daarom is de!·:OT~nrG 7A.'toi f.!ILIZl.j:)l.lF'_C:TIATIS VAlW!T V'ERSCHIU::mZ n,'I'SJl'TBS, op

Izich een belangrijk differentiatieprinc.ipe.

~het ?HD (hoofdstuk 10) is de verscheidenheid aan doelstellingen geëxploreerd, van

waaruit de milieudi;ferentiatie in haar verschillende vormen kan worden gemotiveerd.

I
~~bij is er implioiet vanuit ~gaan dat doeleinden wo~den geinitieerd vanuit knel

p~ten in da actuele situatie, en worden afgeleid van waarden die tot st~~d zijn ge-
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[.
komen in vroegere situaties, en op hun beurt weer zouden kunnen worden afgeleid uit

de eerder genoemde rnens-oecologische condities:

bijv.
"mini:!!aa>l 100 m2
netto-wcono~per

vlak voor iedere
bevcner"
"bij alle fasen
van de plaIrT'Or:nil1g
:lloe~en bevoners
betrokken zijn"

"meer iJIvloed
voor de lagere
inkomensgroepen"

bijv.
"il1eer yoom"'Oimte
voor de lagere
iJ:lkomens~oepen"

k:nelpuntea.

\
knelp'tJnten

actuele toekoms-tige
situatie sit1J2.ties

,L,. ~

;:- doeleinden ncrmen I

immateriële
;ma.rden

conceptuele
condities

biotische
coI:dities

bijT.
abiotische
condities

potentieel- knelp'tJnten
oecologischE vroegere
~lpunten situat~e8

-Y. Je
L--C_O_nd_i_t_i_e_._-I-7fvaarden

bijv.
materiële
~en

L'

Je conà.J.";ies ZC'J.à.en dan :ie po"tentieel-oecologische k=.elpur.te!l !':!oeten ':leerspiegelen,

e!l of ~et peric~ek sJS~eec van condities 1at in hocfist~~ zeven va!l ~et 2(0 is

il , -
(:

r

genoemde condzties. 7ooralsnog is van de genoemde condities en hun mogelijke

combinaties 'Jitgegaan en zijn daaruit ~aarden gedestilleerd, die een verscheide:

heid aan motieven voor milieudif~erentiatiekunnen opleveren. De verschillende

vormen van milieudifferentiatie die uit deze waarden kunnen worden afgeleid f~~geren

dan als doeleinden voor een ruimtelijk belei~ die ~~en worden vertaald in no~en

die knelpunten in to~~omstige situaties moeten voorkom~~.

In onderstaande lijst noem ik eal aantal vrij ·....illekeurige, maar wel ruimtelijk

relevante, ~aarden die kur.nen worden afgeleid uit de in hoofdstuk zeven van het N·m
op~somde condities, en de daarbij mogelijk corresponderende doeleinden als na te

s~reven vo~en van milieudifferentiatie.

i
L
I·
1;
I
I

t·
i
I
I'
I"
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I

'Tcorbeelden 7~ ;::oelei~de~Yoorbeelden ',"'n ·.;aarden

a~te voor ~ensellJke

act lvitel t en
TiJd voor mensel~Jke

aC1::'V''l t e~ ten

Fuoctiecombinatie, veg~~a:l~

ve T.illeudi::e~eo:latle

Functiesplitsing voor :ove~

~elstlJden ia~ :oela:en,
se~~entlé~e T.l::eu~::e~en::a-

:le
!n-teça"aa van mense- Cpecl:eld op :'epa.a.lde SC:-.a.a.:-
lijke activiteiten ~lveau's bevorde~en, ver~ev~5.

Actlviteiten mogen el- 3eslote~e1d bevor~e~en,

kaar n~et ~inderen scceldi=g
Activiteiten moeten Zln S~~entièle en spec:ële ~:l:e~-

hebben in een ~oter ge- ~:ferentlatie, s~~c:u:ele

heel van actlvl~elten polarlsa~:e V~~ ~ll:eus

~en iede~ iloet voldoer:è.e ':o~:~o:og:.sc::e :::"Tel:'e~:.::g .;~

:~_~ome!: ceocen en ·.J'o:':'oenè.e ::'e va=::.acelen "e:-!<5e:'e~e::

~ogell~:~eden om da: L~- ~e:i en voor=ieni~ge~olveau

~omen ~e ~esteden

Ieder ~oet goede voor~t- ~:~~c~~e.e ~l:':e~è.l::e~e::

:::.~::~er: ~eG=en op d.e :Cé- ::a::=

Veiligheid

Conditi es

.A. 1 Ruimte

A2 Tijd

..

A3 At1:ractie

A4 Repulsie

A5 Interactie

31 Xatariaal

33

34

35

C1

Territorl-...:.I:l

Voort?lanting

Inior::la tie

:·:or.:s-:
:eder ~oe~ ~ staat ge
s~eli :l~~ 5ell~k ge
~::.~::-:e ~e~se~, ~a~e€o

~:eën := ~oe~e~ ~e ~~

::en J~~:;)oe"::e~

:eder ~oet de mcsell~:~e:d

van prlVaCj hebeen

~ ~oet een wlssel~er

~ng zljn tussen het per
soonllJ~e leven en het
soclale, politle!<e, cultu
rele en economische sy
stee!Il ',aarvan r.:en d.eel lS
2:' :noet l~ de o~g':'.r::....~g

,,2..''1 ~e::sen lets te beleven

::o:':~o::'o?sc::e e~ ':e~e"ta

~l=Vg ~~:~eud~::a~~~::a:~2,

~~~ie~sa~:=~~è~ :ev~~~~~~~

5:~~c~u=ele j~l~e~i~::~~~~

::.atie, ~t~o:ece~ oe-
"lorderen

ka~aSCOp~3cte ~1:~e~d~:

terer-":::atle

:·or:ol'Jg:.sc~e r.lll ~ e'..lè.:f
:e:,e::~~2:::.e en ar.asco~:s~~e

at::.e
::c:-:olog1.sci:e e:'l .,eëe~a ~: ~':e

ml:~e~~:=:e~e~~la::e

~~~c::onele ~:::er~~::a::~

St~c~u:e_e, seç~e~~lë:e e~

5;ec~ê_e ~l::e~~~::e~e~::-
C2 Zekerheid

C3 A.ffec tie

C4 Identiteit

CS Invloed

!n een ~i~der systema~is:~e, en

ZlJn
Sr moet 1n de omgeving
van mensen een L~te~p~eta

"tieve o~de Zljn
~eder moet in z:~n ornge
vlng ele~e::ten ~~J.en

Vloden ~aa:blj hl~ zlch l~ :'et
het olj:onder betro~~en

kar. 'Ioe .en
::ede:, :loet een iee: ";~'1

de o~geving excl~Sle: als
:~t!t :::.jne ku.:-.nen cla.:.r.:en
:ede:- ~ce~ de aC~:Vl~e:

ten r~_~en ontp:oole~ ~e i:::e~e~t~a~:e

hij ...erjdest
ee~ ~esc~ou~ell;~e vc~~ '~~~~ ~e~ ~eze &~da:h~~~-

gs.ng teru& in hoofdstuK tien 'Ta.."l ~e~ ~.:l, en het "oo:-~et~·..:.d ~a~ da.a.:- ~-:aak~ ~S,

geld~ ooic nler. ::a.a:d.en ~o'!ven nli~ Ul~ co~::!.:.ties ~e ·:o:-~!~ a~~4!:e:.~, :::.; ,:-..::~e:: oc~
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autonoom geconstateerd worden als sociale verschijnselen op grond van empirisch

r' onderzoek.

I .~ Deze lijst moet dan ook vooral als illustratie gezien worden van wat als resultaat

van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek kan worden verwacht.

bovendien leiden de van hoofdstuk zeven van het ~m opgesomde condities niet

e.enduidig· tot bovengE'noemde waarden. De conditie "soortgenoten" (33) bijvoorbeeld,

kan ook tot de waarde "naastenliefde" leiden en al de daarvan afgeleide vormen.

Deze waarde is echter niet direct ruimtelijk relevant.

Evenm±n zijn. de doele~den van bovenstaande lijst eenduidig ar te leiden uit de
'- genoemde waarden, en wat ernstiger is: zij moeten veel preciezer naar schaal-

niveau en detailaspecten ','lorden uitgelierkt dan in deze illustratieve lijst mogeli~'k

is.

In de verschillende planologische praktijksituaties afzonderlijk, waarin de doel

stelling van milie~di::erentiatiemoet worden ingebracht, liggen zowel de waarden

iuideli~ker,omà.at z~j volgen uit ie sociale en ~olitieke aspecte~ van de si~~atie,

'1
als ook ie ~elpu=ten van die actuele si~uatie die mede de te kieze~ ~oelei~den

·oepalen.
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3.MILIEUDIFFERENTIATIE
OP NATIONAAL NIVEAU

3.1 L'lleiding.

In dit hoc fdstuk ''''Ordt een select ie gegeven van de '-Jirl'lar van pola.rit e~: en '1'la..a.I"'~it

de structuur '!an Nederland op ~a": loonaal en regionaal niveau kan ',.JQrden opgeè:ouwd

gedacht.

3:et is een tamellJk Ivillekeurige selectie, die "ter illustratie van net geè:Ir',lik '!aJl

polarit eit en bedoeld is, en niet op zoveel plaat sellJke kennis ber'.lst al s nood

~akelijk zou zijn voor een verant'''/oorde lokaliseru-.g e..'l benoemJ.llg '.;an besta..=nde of

gewenste polaritèiten.

:·:ar..."l eer ... -_. '.. ~~ =-:.... ~ 1__ 'J ~ _'11_. ..... ',
-~, --'6'J

Aan è.e aJ.:a-·ziJè.e van :ie :<:r:1 b"''''en ·.;erscilJ.lle~:ie al of niet functioneel gela,è.en

'la.:ia,"oelezl een aJ:lè.ere ',.;aa.rè.e a.ar....~emen ,i:.Jl aan ,ie ~èta-z:Jde, en è.a.ardDor on"';staat

ook ~:L·".."''1.en hoet st edel iJk li~a.am een oriënt at ie die gerela: eerd is aan aet ':ui-: en-

Een
~ola.:i:eit in de zin. '!all het ~.D :<ar.. men beschouwen als "huls" 'I'la.a.rin een aantal,
r.lil ieuvaria":el en gel ijkt ijd~ .,ariëre..'l, zoda..'lig tia,t deze variat ies t esa~en reS'..l1

~eren in een gemeenschappelijk effect op het verschil tusse.'l de milieus die als

"al ~a"- en als "bèt a"-zones k'lll'Ulen '..;orde.'l 'I'leergegeven.

In veel gevallen kan dit totale verschil worden gekarakteriseerd als een vorm van

(seIlsorisch.e 0 f r.x>toriscile) ope.'l.heid (alfa) tegenover (sensorisc."le of r.-.otorische)

beslotenheid ("::èta). In 1at geval spreekt het F:.1D van een "grondpola: it eit tI.

De ~olariteiten ·..;orden weergegeven in de vorm va.'l pijle."1., die Hijzen va.c. een

"bè~a"-zone naar een "alfa"-zone.

c/.,~---
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I poortstructuren 3.1

Zij worden verondersteld zoveel mogelijk tussenliggende waarden tussen aJ.fa E!I1

b~t a te bedekken.

In bijlage 2 van dit onderzoek, zJ.Jn de tlolariteiten die in dit hoofdstuk worden

besproken als pijlen, genummerd V2.:l 1 tjm 68, ingetekend op de ka.a.rt van N'eä.erland.

De pijlen genummerd van 1 tjm 29 worden besproken in paragraaf' 3.2,

de pijlen genummerd van 30 t jm 68 worden besproken i:l. paragraaf 3.3.

Sen aantal polariteiten lcmnen tesamec. een ''polarisatiest1''''lletuur" vormen, en bij

de verschillende voorbeelden die in het toegepast et onderzoek aan de orde zullen

I, komen. kollIt telkens een polarisatiestruetu-ar aan de or'ie, die in het nrn niet als

! zodanig genoemd. is, en die men met "poort structuur'· zou lmr.nen aandniden.

I·

4

3en poortstru.::tuur kan :r.en omsd:rijven als een grotere pola.ritei~ dia in =.et midèm

:3 ing~.2.alr.d d.oor -:"""e8 conv erg en"; e kleinere polari't ei~ en.

3en poor: st~<;";"..l-.n" o~ kleinere schaal "::esta.a.t oJ.jvoor":leeld d.a.ar '..raar een ri"lier

overg-:>r:g een door de rivier geisoleerd gebied verbindt met de 'oc.itenwersld (er is

d2.n een polariteit van binnen~ èu1.ten over de rivierovergang) terwijl er langs

de rivier, loodrecht op de ontsluiti.Ilgsrichti.:8, wegen leiden I1a.ar de rivierover

gang toe (deze 'Tor:nen dan een tweetal convergent e polarit eit ec.).

Dergelijke fysisd:le polarisat iestruet-arec. zijn al sinds mensenheagenis aanleiding

geweest "lOOI' het sticilt en van nederzettingen, die door deze uitiolendige polarisaties

ook in',o/endig gepolariseerd werden ( morf"ologische en functionele verschillen even

',il.Jdig aan, en loodrecht op de rivier).

Op grot ere schaal kan een rivier, Cleestal .strooma.fwaards gericht zelf ook een

polariteit hebben, die d.a:1 geflankeerd is door de polariteiten van de door deze

rivier geïsoleerde gebieden, gericht op ee."1 overgang in die rivier.

Deze la.a.t st e poort structuur treft men bij de analyse van de grot elandschappelijke

polariteiten in pa.raça.a.f 3.2 herhaaldelijk aan (polariteit 4 met als fla.nk

polarit eit en 19 en 20, polarit eit 7 met als flankpolarit:eiten 17 en 18).
De fian:"'-polarit eH en ho even echt er niet noodzaJ:elijk e~ t\tnct i011ele lading te

hebben, zij kunnen ook llIorf;)logiscil. door het landscha:p bepaald zijn door het meer

beslot en k:ar:?Jct er van een rug '/laar ee.'1 wat er·"'eg loodrecht doorhe~ gaat: deze

poort stI"'.lctuur vindt men herhaaldelijk aan de kust waar de duinen door oude of

nieu',oIe wat erwegen foIorden door~eden.
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3ehal.ve poort st:-UC-;u=" en , %l.,:n ook Çe::lS91.-:'".la~les, ·:n,: ....oor:ee:d. t':1ssen ~a.:::i en :<:lei

&la oorsprong van veel nederzet~~en te '::esc=..ou.. en. Je ;:ola.I~~u:'; wa.a.r:.oo:" :o'n

neder:et-t 1..=.g a.a::.var...lceli~k gel<en=erk"; ..er':!., is -!a:l e6-: er 7eela.1 la: er !co::- :'e ".IX

;>1081eve g:r~ei ',fan ZO':l ::.eè.er:e:-::=g ::..;::'ens ~e :"'='::'·.l~::-:.i!:e ::-e\·c::.l::.e ·:e::-:'c:"e.!l

ge.ga.a.n, en !leef'"; a..l of :liet ;>la.a~el:'4.a.k': '100::- ::.:.eu";;e ;o:'3.4:.sa-::.es.

~Di.kwijls ook zi'::1 <ie oude ?ola:~-';el.:~ als pc_a.r:.:el.: ·:e ... a.a:d ~e·:_~.... m, -...a.a.: :'s

~un i:lhoud veranderd: ::'e ''t'..l.ls'' :3 ~r ::.og, ::2.a:" ::'e ;:':le'..l7a.::'~:e:"en ':':e ~ :0::-

sproc.keliJk i.:1 varieerdl!!:!1, ::'e o":e.n pla.a~ s ~er:.a.a.lc'; ':00::- a=.::'e.re, ~\·'!:::·.lee_ ::leU

ant~pogeen bepa.al~e ~:ieuvar:.a=elen.

Tal van ::'is-:ori scile ,!'] si s6.-.geog-::-a::. 36 e ;:0 _a.I1.~ el.: en ::..:::. '.1:'"; :'et ~ ed.e.r _a.në.se

landscb.~ verë.we.oe:n, 'lele :'e·c·cen een a.z:è.ere ~cuè. ~e.c"eg~, en e::- ::'~::1 .::ok

:11 euwe on: 5': a.aJ:l.

Al:nere).

::.ila.l'/'! ie '.l:'-:~~~5"Ia=~2.:e_e, "'aa:-:.oor :.e -:0:"3.::""':: el~ '- ::et :.!:.::sc.:.3.'O :.e:-":!.:".::' :.J.::.I.
wor~e.n, 'ç'-"en oo:.c ?:'.u:.va=:.ace_en ~o::-:'e.!l ·;:c::-ges-:e:'':' Cr.\ :'e:".I :o:'a::.:e:..: :~ .~-

al s ~l a.zmi::.gs-l.::. st :-.:.=en~ •

Z'"akke ,ola:iteiten, die

den 6eè=~m, :<:,-"en op :'e:e w1.;:e '::l!la..""-!l-::-:~!C "'o:"~en 1:'5 =-=5'::-':'::e.:':W '.'a.::, =-.::..=:.

lijk. ~1a.zmiJ:.g. Da.a::.oo:" u ~e sele~ie .... an ï=0~a.r:o;e:..":e.n ~ een ~.!..::.~sc.=&?, :'e

i:1'";eI"j)ret&tl' van de st:-.l~UU: van een :.lX.dsc.=...p, :-eeds f!4l::l ee::-S":e S":&p :..: :.et

pl&Dvor~ingsproc.s.

D. po uit eit en d.i. 1.:1 dit ='00 !'d.stu...'c, %l:n a.a=~.we:e.n, ::';::1 ec.=.o; er s: c.=": e ~cc:-:e

den W&&run w.in~ onder:oek ten 6:"'Ondsla.g U,'6-';' en "0:--::'11 ee..'1 ':::-:.j c·'i'::-a:....:-.

keuze uit ee wirvu van po a:1t .1t m die l.:1 ::.t ~hd.:'~~d.. :I:.:'sc.=&j) :~ :.&': ~c::.&~

niveau. h.rlcenb&&r :oude.n ~e.n ::";11, el1 ::iss~:"e.:l lnet :.. :.~ "'co:-:. l!en •

4)o0r en ••r diep(&&-'1d.. studi. V&.:l pol&:,,1tute.:l i.:1 ='et S.è..r~&:.d.,. :a.::.!sc.=&j), -r:

rond.o ~. vol~.oonc'Dtr ..ta., :ouden ii. ;:ol&:-~': i':t: ic"2:..-.n 'W():'~e:1 'H': :
t. Z'1l, eHe VaA 1&.'1 11.;n "'oor d. uticna.l ~il1 ui:'~~.:'t::.t:'..':a. :.0; u.:. ... :.;:&n

V&ft eierc.Ujk. pola:iteUel1~' ~ d.a.n d..:. ~.t a..-&.<':U '''1.: ~':t:p:-e':.. '::'" ....,

eie la .. t kara.kter van een ~:e:.ilVoo~.~C1.

a t t.kent, d..&t n de ~d..&c:.... t r~~t op Mrulie ~"~:"e~':&n ~ ~.,: : ...... ~s::. .."

a&r~1j • r dan .~ ~1 1euv..:,:.,,~ :. ~ ~.t led~~ :.. ••
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Daardoor vervalt men enerziJds niec in overdreven conservering van het landschap, d

beschermi:cg van "bestaande waarden", en anderzijds vervalt men niet in het postu-.

leren van een visionaire eindtoestand, waarvan de conseqc.ent ies moeilijk zijn. te

overzien.

De planvormingsprocedure die volgt op het va.st st ellen van een polarit eit, kan wor

den gezien als het in. verschillende fa.sen realiseren van de gegeven polarit eit.

De polarit eit die in eerst e instantie middel was tot het verder weg gelegen deel

van de structurele milieudifferentiatie, wordt nu doel van de lagere overheden,

waarbij de middelen, de potentiële milieuvariabelen en functionele lading van de

polariteit, lDOeten worden gezocht.

De m!iddelen zijn in hoge mat e afl1anke1ijk van de plaat aelijke mogelijkheden, maar

ook van de creat ivit eit van de planvormer bij het nader d.efiniëren van de waarden

dieè.e verschillende samenst ellende milieuvariabelen kunnen aannemen.

Ret definiëren van een o~aalda waarde 'lan een milieuvar1.abele, biJvoorbeeld van 6e

beoouwUlgsdichtheid, oet ekent nog nie-,; het 'last leggen v~ de drager van deze '",aarde

bijvoorbeel~ een aantal geàouwen.

Ret ~ :a.sen ?reciseren van ie :unctionele lading van een polariteit, biJvoorbeeld

~dust:,iële act i-.,i"'; eJ."; aan de a.1. fa. -zJ.jde en recreat ieve act ivit ei't en aan de 'cèta.

ziJde, kan op ·.;ee1 verschillende manieren tot stand komen. ~ten kan bijvoorbeeld

de polariteit onrustig aan de open kant, en rustig a.a.n de besloten kant maken, en

d.a.a.ra.an de nodige funct ionele consequent ies verbinden•

::leze eerste functionele kara..kteriseri:cg van een polariteit, is wel de meest voor

de hand liggende.

Een minder voor de hand liggende karakt erisering: rust ige funct ies aan de open k:a.nit

en d..-u.kke !\mct ies aan de beslot en kant, is echt er eveneens mogelijk.

De polarit ait die dan ont staat, en zijn funct ionele lading, zou men "compenserende

polarit eit" k:wmen noemen: de drukt e ''''ordt gecompenseerd. deor beslot enheid~ de

rust door openheid.

De polarit eit en in dit hoofdstuk hebben echt er in principe nog geen funct ionele

lad:tn.g, en ook de milieuvariabelen die erin veI1i:2genT,%ordigd zijn, hoeven niet

p::'eCles te zijn gedefinieerd, om toch al van een polariteit te kunnen spreken.

Polariteiten ~~en voor verschillende individuen of groepen een verschillende

[·.met ionele lading hebben; soms overheerst een motorische funct ie (geënt op de

toegankelijkheid bijvoorbeeld), soma een sensorische (bijvoorbeeld in de sfeer

van veel of weinig te beleven).
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Ook de inhoud van een polariteit iloeft niet steeds dezelfde_te zijn, 7erschillmde

variabelen kwmen periodiek werkzaam zijn in een polariteit, andere kunnen ver

dwijnen, en nieuwe kunnen ervoor in de plaat s komen.

De in par~-ra.a.f 3.3 genoemde "doorgaande polariteiten" op nationaal niveau zijn

vooral georiënteerd op de bevol~~sconcentraties, en hebben dus een veelzijdige

:f".mc:t 10nel e inhoud: '1001' sommiglD een economische, voor anderen een recreat ieve.

Een ideaal-'tjpische 'pola:isat ie van een bevolkingsconcentrat ie die men zou kwmen

ontlenen aan de voorbeelden van Rotterdam (J)olariteit 36) en Utrecht (J)olariteit dO),

kan worden samengevat in de ui-t spraak: ''Sl.ke stad moet enerziJds ziJn 'tos hebben,

anderzijds zijn water.".

:>e çot e verscili1le..~ van milieus in ~ederland, zijn gelegen tUSSe!l het noorien

boven, en ~et zo.lid.en :e.'lede!l. de :oi-neren, en -;ussen ='e~ z~è.rijke hoge 00~ en en

:-d.ei=iJke la.ge -"'es-: en "la:l he1: :'a:ld.

Deze vers6i:!. e!l. la:: en zich. la.~ali~eren in een a.a.n:!; al po1a.ri-: ei-;~ ::'le't een co~le~e

De "; egenst elli=.g -;~SSe!l ~e't ='J.:.ie.'1 e.."l ce1i noorien laa,1i zl.cil enerz~Jds lok3.1J.seren

in d.e verschillen ";ussen het 3ra:ant se (eventueel Zeeuwse), het Zuid-ëolland.se, en

het Noord~ol!.andse landscr.ap en zijn bewoners, anderziJds in d.e opeenvolging van

3rabantse, Gelderse, OveriJselse, en ?ries-Gron~se 1andschappe.~ en hun cewoners.

In beide polarit eit en (1 en 2) variëren niet alleen Îysisch-geoçafische milieu

varia.belen, maar ook Cllltu=ele, religieuze en taalkundige va:ia.belen zoals andere

vor~en "-an archi"i; ectuur en st edeoouw en andere vor!:len "lan historische oriën"i;at ie

en rJ.i~eliJk-economischeorganisatie. Een derde polariteit (3) waarin zich deze

overgangen, maar dan met een nadruk op de fysisch-geogra.fische en landschappelijke

overgangen, voordoen is er een die gelukaliseerd kan worden langs de loop van de

Maas. In deze polarit eit vindt men allerlei tussenwaard.en tussen het Zuid-Limburgse

heuvellandschap en het gebied van de rivierendelta , met en~e discont inuit eit in

d.e 'buurt van Sittard. Misschien rl".oet men zich bij deze polarit eit ook een conver-
11

gente on'tledi:lg in Zuid-Limburg voorstellen, waarbij een staart van de polariteit

over Maastricht, en de andere over de mijnstreek loopt.

De ooSt-west tegenstelling laat zich lokaliseren in een groot aantal polarisaties,

waarvan hier slecht s enkele t er sprake komen. In de eerst e plaat s is daar de 'toven

en benedenloop van de Rijn, die weliswuar niet zo duidelijk merkbaar is, maar toch

beschouwd moet worden als een bron van talrijke verschillen tussen het westen en

het 00 st en van het land (4).
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Ten zuiden van deze polari"teit kan de tegenstelliJlg tussen het Brabantse en het

Zeen... se landschap geformt1.leerd worden (S), waarin zich. landschappelijke en culturele

overgangen manifest eren, en waarbij Bergen op Zoom een markant overgangspunt is.

Ten noorden van de Rijn"",?olarit eit vindt men eèn van de belangrijkst e grot e land

scl:a.~pelijke polariteiten van Nederland: die tussen de Randsta.d. en de Veluwe (6).

!:l. de beleving van miJlioenen randst edelingen vervult de Veluwe de rol van grot e

-: ~enpool van het randst edeliJke gebied, zowel wat betreft zijn beslotenheid, die

vooral van de varia.bele begroei.ülg afllan.kelijk is, als ...at betreft de rela.tieve

onbewoondheid van het gebied.

De Biesbo sch is een beslot en landschG1' dat contrastreer1: oet het open water van

Zeeland, en d.aaru zijn allerlei oecologische milieuvariabelen, zoals een zout

çadi ënt , -"ert ege.Ir..oord~d die dit tot een belal'lgrijke landschappelijke polarit ait

(7) ;:,uen. :'esamen met de polari-teiten 17 en 18 die -.-lijzen naar de Moerdijkbr.Jg,

vor'J!t deze polaritei: een van de poort structuren :iie tussen het binnenland en de

:ee li.gg~.

Je zeewaa.:-: se ?ola.ri~ei"" van de Oude :l.J.Jn 'Tia Leiden, Oegst~eest en Zat .... ijk, is

::oeillJk :::erken"oa.ar, en 'rlordt door ~:'=a-st:"'.lctuu::' gef::-agmenteerd, maar lleeft. uit

b.et OO~1.:Zlt "1:=""1 :la;;; :l.onal e iililieudiffe=ent ia"t ie een b.oge waarde en belangrijke

po"tant:l.es. :e::e ::,o"tent~es zijn mede 'te àanken a.a.n de poor;str..lctuur die deze pola.

=itei"; (3) samen met de polariteiten 27 en 28 VO!'1:lt:.

Lj"r::uiè.en en "lelzen zijn ge<>riëntee.rd 01' de zee, en de overgang van besloten naar

o,?en 7111dt yooral plaats ter hoogte van de sluizen.

=:en iergel~Jk9 polari'teit (9) heei't hoge potenties, en kan worden "aangekleed"

::le_ allerle~ ,.,ariabelen zoals beplan';;j"'g, bouwvorm en de aard de.r recrea'tie.

Cok b.ier lr...a.n :nen, in verband met de fla.n.kpolarit eit en 25 en 26 t van een poort

5't:"'.:.ctuur spreken.

:e ":::eslot en ·,:a.ddenzee, kent t·..ee belangrijke poort en naar de ~oofdzee, die rondom

de polarH eit 10 en 11. In deze polarit eit en worden de verschillende tussenwaardec.

~Ussen de ',Iaddenzee en de ~oordzee doorlopen.

:le tegenS-: elling tussen 00~ en weS'!: kan vervolgens ook -.lorden gelokaliseerd in de

;Joluit eit tussen het Drent se plat eau en ~et Friese merengebied. Ook hier zijn niet

&lleen f]sisc.'1e :nilieuvariabelen aan de orde, maar o.;,k culturele. Verwant aan deze

;Jolari~e:l.t (12) is de tegenstelling tussen Drente en Groningen (13) en de tegen~el

l;...~ tUS3en. Drente en de IJsselmeerpolders (14), -..aa.:"in milieuvariabelen variëren,

è.ie hun tussenwa.a.rden in de kop van Overijsel gereali3eerd zien.
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3!h.alve in de 00 st-west t e.genst elling, vormt de Biesbo sch ook een pool die enerzijds

staat tegenover de Rotterdamse agglomeratie, andernjds ':egenover de Alblasserwaard,

zodat men in noord--est elijke richt ing een polarit eit kan herkennen (15) die diver

gent ontleed is naar een motorische (Rott erd.a.m) en een sensorische (Albl3.sserwa.ard)

a.lfa-...ên.e~

In zuid.elijke richt ing vu.dt de 3iesOO sch ziJn tegenpool in è.e veenweidegebieden

t en noorden van 3r'eda, hetgeen een polarit eit oplevert die vooral van levensbela.z:g

is in de oecologiscb.e functie 'laIl vogels, en door de industrialisat ie van het

HOllands Diep de plaat s inneemt van polarit eit 7. De MoerdiJkbrug 'lormt zowel vanu:lt

Rott erd.am een poort naar het zuiden (polarit eit 17), als voor 3raeant een poort naar

d:e Ra.:I.dstad (polariteit 18). Eoewel deze beide polari-:eitec. vooral een funct:lonele

l.a.d.ing !:.ebben, zijn. er ook andere variabelen die 1.D. deze polarit eit en effect ief

zijn.. Zo ligt ~ed..a op de çens van een zand1:odem in !let Z".,lid.en en een 'leenoodem in

het noorden, "..a.a=dcor ~ d.e ~ola:i": e:l-: 18 ook :Oè.emk:.u::.d.ige ove=~gen 1; ~ge!l :e

sloten.

~wel ~3.:a:'t a:'s :'e 7eluwe ·1l.:1è.e..'l i.::l ie C'ler-3et"J,'"e en ~et :"a.::.è. 7an :'!a.a.s e~ 't/aal,

1:1. "; er~en 'r=.:l ":oè.e!Il, g:'on~eCI-.lû en 13.1lè.sè=.ap, ':.un "; ege!l';lOol (19 en 20).

Je ',ia.ë.è.eneE=.=.ien :'ersè=.el:':""-..g, T!.ieland en :'e:tel, ~ ook ~et ~oor:ieliJk3-:;e i!!~l

van ~oord.-aollanè. biJ J~'l ~eld.er (~0egras) ziJn g~riën'te!!rd op de eerdergenoe~àe

poorten (10 en 11), :net name door ~'Wl occc.patie en grondgebr.lik, hetgeen de na.:lk
polariteiten 21,22,23 en 24 oplevert.

Alkmaar kan worden gezien als het omsl~Wlt van een polarit eit (25) die het groot st e

d:eel 'lan Noord-2:o11and di:ferent i eert , lopend van d.e Hieringermeerpolder als meest

ë..eIsoleerde gebied, via 'r/est-Friesland, Alk:na.a.r, Zaanstad, naar het Noordzeekanaal

g;ebied als bra.ndtlunt van corm::unicatie.

M'en kan deze polariteit verzwakken, maar ook waarderen en versterken door toe·,oegen

van variabel en.

Alknaar zelf is op lager niveau contra-polair gepolariseerd door een inè.ustriegsbied

aan de noordzijde en het AlkJnaarder bos aan de zuidzijde. De grote Noord-2011andse
•

polariteit is divergent ontleed naar twee a.lfa -zones: IJrnond en Amsterdam. Tussen

AL~ en IJmond ligt een gepolariseerde marge waarin diverse, bijvoorbeeld recrea

ti.eve en bodemkundige va.riabelen ·/ariëren. Tussen Alkmaar en Amsterdam 14,-t Zaanstad.

crnè.erzocht dient te worden hoe hier het karakter van de totale Noord-Hollandse

pn;lariteit kan worden teruggevonden en gerealiseerd, mede in verband met ::lOgelijke

on-st-..est polarit eit en van lager niveau.
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De Noord-Hollandse polarit eit kan woz:den gezien in een reeks tegengest eld gericht e

polariteiten in het knstgebied ten za.iden van de IJ'mond die telkens een poorlstrue

tuur flankeren (26, 27, 28 en 29).

De eerst e (26) loopt noordwaart s door RaarIem. Haarlem ligt tussen de b:lllevelden en

het IJ'mondgebied, een polarit eit waarin ~iek en energet ische vermogendichtheid,

occupa.tie en gebruiksint ensit eit varJ.eren, en d.aara.a.n gekoppeld weer de status van

het ·..lOongebied (Heemst ede-Aerdenhout ).

Ret gat in de duinen bij Kat wijk, vormt de al 1: a -zêne van t ·"'ee convergent e polari

t eit en (27 en 28) die al s t egenvo et er kmmen worden opgevat van de polarit ait en 26

en 29, en aerd~r genoemd zijn. in het kader van de poorlstructuur bij Leiden (8).

Den Raag is van het noorden naar het zuiden gepolariseerd tussen Wassenaar en het

Westland (29). In deze polarit eit zijn niet alleen economisch-sociale (natuur

woongebied 't egenover tuinb:luwgebied), maar ook historisch-bodemkundige 'Tariabelen

vertegenwoordigd. Ret Westland vormde nog in de middeleeuwen de mond van de )faas,

t er hoogt e van 's-Gravenla.nd, maar deze monding is in de loop van enkel e honderden

ja:~ S'teeds zuidelijker. komen te liggen.

11'1 3.3 toorga.anè.e ,=olarit eit en.
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In het ·"oorga.a.ncie zijn voornamelijk lands6appelijke polarit ei-: en a.an de orcie gekomen,

...a.ari:1 fysisch-geografische variabelen een hoo fd:ol vervullen, en de culturele milieu

variabelen een meer volgende rol.

In deze para.gTaa.f ·..lOrden vooral neder:ettiIlgen en bevolkingsconcentra"ties als uit

gëUlgspunt genomen, om na. te ga.a.n of zij in samenhang met het omringende landschap

gepolariseerd zijn.

Deels is dit in het voorgaande al aan de orde geweest, voor zover het ging 01:1 Leiden

(8), Vel zen-IJmuiden (9), Breda. (18), li.lan.a.a.r en Zaanstad (25), Raa.rlem (26) en

!)e.'1 Eaag (29).

De hierna. volgende polarisat ies van nederzett ingen, zijn echt er niet meer uit sluit end

afllankelijk van f'ysisch-geografisci:le omstandigheden, al kan de onsta.angeschiedenis

van de betrokken nederzettingen wel ta.l van historisch-geografische aanknopingspunt en

hebben met vóór het ontstaan van de nederzettingen bestaande polariteiten, die even

tueel in de loop der tijden zijn uitgebouwd, van inhoud veranderd of ook op zich

gewijzigd zijn. Ze hoeven echter geen fysisch-geografische achtergrond, en zelfs

geen historisch~eografischeachtergrond te hebben, zij kunnen ook een hedendaagse

int erpretat ie, en zelfs aspect en van wenselijkheid in zich hebben.

Polariteiten kunnen als instrument gebruikt worden bij de historisch-geografische

interpretatie, en omgekeerd kan de historisch-geografische interpretatie a.ls instru

Clent gebruikt worden, om polarit eit en te vinden, maar in dit onderzoek zijn zij in

eerste instantie bedoeld a.ls instrument bij de planvorming.
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Cie" 'seleë tie.van ,poiari tei ten door vg,rschill ende nederze'ti;:..ngen :::J.een dia hl.aI 6~even

~rdt, moet dan ook worden gezien als een voorbeeld van de 4iJze waa=op het lo~i

seren en for:m.l1eren van polaritei"=en als eerste p_an:ase k:a.n dienen voor het =-.a~e

lijk beleid op nat ionaal niveau.

De eerste ";ölee polarHei-:en (30 en 31) die in dit ·,e!' ....az:.d genoemd ·....orden, i='3.g''!Il :.~g

in ho@e ::lat e een fJs1.9ch~eoça::.sch k:a=ak"; er: het ü~n ie pola.=~..': el."; en 'fan ~e ::'::::e:n

dllinrand. Den Eaag, oorspronkeliJk hoog en d=oog op :and....'""'.l.ggen se·com..d, heel"".: :;l.±

naar de lagere veen- en kleigronden i.:l. het .....est en '.li"=geerel.d (d..aa.r ·...erien ia.n ~e

l~ere klassen gehuisvest) en is dus 7aD. iuin naar polè.er 5e'?01a:iseerd.

Ook Haarlem heeft een ste:"ke ',o/est~ost polariteit op d.ezelfie çonden.

!le belanç:ljkst e ~olari"'; ei"; ',o/a..ar:-n ~st er~ gesi";ueerd is (32), :'5 -:-:'e ";--.:.ssen '::et

Aan ':"eze ?r~~e ":lOr:og~e't lsc.::.e ':a:1.3.":el er. :-c.:,?P e:l. en ::''::.~. a:':' er:' el a=.:..e:"e <e~::.::'~e:" .<~

:!:oals ~e't ·T?:"1.ä=a.'l ·f3.n:"9 ':cdem (:a=.':"-l:e~) '::oo5=e::'~g~, :-el:..e:, er: "Te:-/c::'€er:s :0.-:

--........ -.....,::,., .. __ .__ .

werpell.Jk zi~n, ·.... elke ·,arl.a 'oel en eraa: :ouden :.c~en ·....o::-ien ': 0 egevo~:i "; ene:.=.:.e een

zo groot =ogell~ke 1Il- en ul.t~er.dige ~::eren~lat:'e ";e :ere~<en :--.:.ssen :.et ~oo=-i

west en en het zuid~ost en van Al:lst e=i.a.::1.

'tussen Waterland !n de ~a.a::!.emmer:':)eerpo1der: een çenzen:"l~i<, 'J~e=l.::.ht, ::-u~:..g '''~e

... eeld ge bied tegenover een grer.::enarm, gericilt, d,ynar.ll.sch ~er :ouw ge hl. ed.

In deze polarit eit kan ook het 1."'lWend~e '/erschil ge:::en ·"'Ord.en ~"..1ssen Al:l~ er~~1cc=-d

en Amst erciam-Zuid.

Nageg&a:1 dient ook hier te worden, '.... e1:<e variabe_ en aan d.e::e ;:01 a.: i -; el t rou:'~~ '-:-.:...-_":.e..":.

worden toegevoegd of onttrokken, om haar te verS'terken.

~.t na.ce de urd 'fan de recreatle dle..'lt 'olJ è.e besc:-.c'.l·.oI~:-..g ':3.."1. ie:e ;:o:él:,i~'!:.': ":e

trokken te wor'ien.

Een derde, :lch we•• icht door è.e on~wlkke:L~ 'l&n S~~~~o'.lie 'le:'s~'!:'~e~i ;o:1:~~.~t

(34), i. dle tussen ~&&rlem en het IJ=.er.
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Van belang is hier een eventueel conflict met polarit eit 31 van Haarlem tussen de

dninen en Spaarnwoude. Voor Haarlem heeft Spa.a.rnwoude een openheidsfunctie in con

t-ra.st met het duiIlgebied, voor Amst erdam een beslot enheidsfunctie in contra.st met

het IJmeer.

Ten Iloorden van Amst erda.m ligt t enslott e een zwak gepolariseerd landschap dat zijn

polarit ait (35) kan verliezen door voort schrijdende sub,,1rbanisat ie, l!la.a.r ook door

pl~ologisch ingrijpen kan worden gedifferentieerd.

zijn v~ een ?ola:i~eit iie nauwelijks :ysiscil-loor:,eeld

'1azl è.e twee polariteiten door Utrecht (39 en 40) is die tussen de heuvelrug en het

"ope!l" rivierkleigebied t en west en Va.:l Utrecht de duidelijkst e. Hierin variëre."l niet

alleen ooè.emkundiga variabelen, c:a.a.r ook sociale en culturele variabelen.

Ji~ zou ~en

geogra.fisch onde:-$": eund 'HOrd.t, en zelfs i:l conflict kan zijn met de 0 ecologische

kenmerken ',an de landschappen t en noorden en t en zuiden van R.ott erda.m, maar wel een

polarit eit die berust op de wenseliJkheid van een bllfferzêne en uitgebreide ·..andel

mogeliJkheden illet uitlopers de stad. in, aan de noordzijde van Rotterdam.

Verder lie.-t :toti erdam tussen de Alblasserwaard en RijnIl"Ond, een duidelijke polarit eit

(37) zonder veel k'.•aliteit, zolang d.aa.raan niet meer inhoud wordt gegeven.

Reeds eerder is t en aanzien van Rott erdam de Ilaar het zuiden wij zende polarit eit 17
aan de orde geweest.

Gouda is in verschillende opzicht en georiënt eerd op Rott erdam en heeft zijn "beslot en"

wns aan de kant van het groene hart van de Randstad, al zou ook het g'1"en~eèied van

Zuid-Holland met Utrecht (Oudewater) als zodanig beschouwd kunnen Horden.

3i.:men deze pola.rit eit biedt de liggiIlg van de Reeuwijkse Plassen aan de Iloordzijde

en een industriegebied aan de zuidzijde van Gouda een synpolaire ordening.

\ '

[

I
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~ J

Ten aanzien van RoU erdam, kan gezegd worden dat de zuidkant door de aanwezigheid

van de Zeeuwse wat eren Iliet alleen in lIlOtorische zin, maar ook in sensorische zin

!' , de "open" kant van Rott erdam is. Zo gezien rij st de vraag of er aan de IlOordkant

ook van een meer "beslot en" kant kan worden besproken, die bijvoor::eeld de

;tott erdamse recreant een gelijkwaardig alt ernat ief biedt voor de wat er sport , maar

ook a.a.n..\mcPin€SP'l:D.t en biedt voor de st:"Uctuxele è.ifferent iat ie van de a.g-glomer~tie

zelf in de vorm van een meer besloten oouwwijze aan de noordkant als compensatie

voor d.e "open" verka.vel~en aan de zui:ik.a.nt.

~en dergelijke polariteit is Ilauwelijks aanwezig, ~ zou ~en word.en gerealiseerd

door '::c sa.anplan't op grot e scha.ai tenIloorden van R.ott erda.m en in mindere ma"; e Ooom

:eplant~g in cet :loordelijke stadsdeel, a.flopend naar het zuiden.
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De tweede Utrecht se polarit eit (40), die tussen het Gooi en het rivierengebied, is

wellicht niet zo duidelijk, maar wel belangrijk voor de int eI":1e different iat ie van

de beoouwde kom van Utrecht.

Eet noordelijke deel van de S'tad Ut:-echt is v'an een geheel andere sfeer dan het

Z'.lidelijke deel, en het is uit een oogpunt van iTlilieudiffere."lt iat ie van oelang

deze sfeerverschillen in t erme!l va.'l ~ilieuvariabelen nader te analyseren e.'l in het

grotere ver~d 'lan een landschappeliJke polariteit te plaat sen.

:Je "beslot e.'1" kant van deze polarit eit vertoont orthopola.ir l::lp kleinere scilaal een

polarisatie tussen Hilversum en het pla.ssengebied.

De Gelderse'Vallei is in de rich"=~ 'ran het LJiselmeer gepolariseerd. (41), doch

vi:lcit reeds ten noorden 'ran Amersfoort bij 3mschoten en Spa~en=u.rg op het oude

land zi~:1 "al~~"-zone. De "èèta"--zone:<a.n zowel i."l è.e D'tre6~se ;:euvelr'J..g, als

op de 7el:1'..e sesitueerd ·...or:..e!l.·

Jen :, sc.::. heef"; evenals t:'~-:-ecb:: e~'l orië~ta:~ie op he't o-;:en :,i'rier~lanè..sc.~ap, -:.at

cont:-aS'teeri :ile~ ='e~ a.c.::.-::erla.=.è. ·r=.."l ':'eze S'tad, ::et 2:'a:a..!l'tse coulissenl=..-:-:'sc::ap (..1.2).

3': ad.

Voor ~o1aaS't:-ic.~t f~..geeZ-; de '!ll~~s'treek a.ls oper".b.eids;:ool, die ·.... ellic.::-; ;'a.a: tegen

pool vindt in 3elgië, r..a.a.r andere polarl..Sa'ties (L<li:'<?, ,L1<en?) zijn oo~: ie.·lk:a.a:.

Langs de ~aas is verder een hele reeks van polariteite.'l d~~baar, Haa--van die van

~oer~nd (d4) er eén is.

A:-nhem en ~ij~ege.'l liggen ~~ weersziJ~e van Rl~n en Waal, en hebben hun achterla.'ld

(de "bèta"-z5ne L~ de polari-:eit) in respectievellJk ie Velu\.;e en ;'ei: gebied rondom

Oroesbeek. Deze convergen-:e polarisatie (45 en 46) ~'l met de grotere polariteit van

de Rijn weer als poort strJ.ctuur gezien ;.lorden die gespaard of verst erk't moet worden,

en ~a.armee rekening gehouden dient te ~orden bij de spreiding van de ~evolking en de

specifieke functies. 3eide polariteiten kunnen als synpolaire onderdelen gezien

worden va.~ de grot ere polarit elt en 19 en 20.

Zutphen en Deventer zijn gepola:-iseerd. (.17 en Jo) door ee.'l "open" kant aan de IJ'53el

die zijn tegenpool vindt b het meer "besloten" oostelijk gelegen la."ldsc.hap.
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De structurele differen"t iat ie van T·..,en"t e kan op verschillende manieren in polarit eit (

gein"t er;lret eerd worden, hier is een divergent" polarit eit enbundel gegeven die zijn

bèt~Áne in de buurt van Ootmarso.m vindt, en zijn alfa-zOne in de st edenrij

Enschede, Hengelo, Almelo I maar ook, zij het in meer sensorische zin, in het open

veenlandschap rondom Vriezenveen (49).

Je omgevi.ng van Z''''Olle heeft weer een poort structuur die de stad in de stroomricht

'la.zl de IJssel eenzijdig (50), en loodrecht daarop tweezijdig polariseert (51 en 52).

Eet IJ.!.Seldal vormt in het algemeen een "a.lfa"-2lSne I die contrast eert met de zand

gebieden in het 00 st en en west en f en dit contrast is het duidelijkst in de poort

structuur bij Zwo11 e.

Zen markant pun"t in de grot ere 1andschapp el ijke polarit eit (14) van Drent e naar de

~sel::leerpold.ers is ~eppel (53).

~1ep'pel speelt een bela.nçiJke rol in de ontwaterlllg van Dren'te en l~-t in een gebied

:net oodemkundige en '.-lellicht culturel e overgangen, die het dorp ook op kleinere

s6aal pola.!':.seren.

St eelwJ.Jk l~---; a.an het eUld van twee stuwwallen met een convergente polarisa.'tie

5't:"'.letü,ux ~2.3.r ie st een'.-lJ.Jker Aa, zoda.t ~ier ·.-leer van een poort gesproken ~ ;.;orè..en

::e ?ola:J."':eJ."t (5J.) 'J'er~ud--:; de omslo1:en vallei met he't Cui"en.geb~ed.

Je ~emeen" e ',iest st ell; "'g-Nerf ls een go ed voor~eeld van landscha.ppeliJke polarisa't ie

me1: een kern in het midden: ·,iolvega. Aan de "bèta"-kant van de West st ellJ.:J.gWerfse

?ola.=J."';eJ."t (55) V~"ldt men een beooste zandbJdem met akkers en houtwallen, aan de

"al :a"-kaJ::.t weidegebJ.eden en slot en.

~oewel Leeuwarden historisch-geografisch georiën"t eerd is geweest als havenstad op de

:t:..è..:iel zee, m::> et ;::en thans de oriënta.t ie meer in noordelijke richt ing zoeken, zodat

:leD. kan spreken 'lan een polarit eit (56) tussen ie kleibJuwstreek en de ~-louden: deze

ls het meest waard 'Ier st erkt en uitgebouwd te 'I'iOrden.

Ook GronUlgen heeft een naar het noorden gerich"t e polarit eit (57) die deel uitmaakt

van een grot ere landscha.ppel ijke polarit ait (13) tussen de provincies Drent e en

Groningen.

GrotlULg'!n heeft heel duidel ijk een meer beslot en kant a.a.n de zuidzijde en een open

kant aan de noordziJde.

Aa."l:'e ='.lidzijde zlJn dan '..Jeer tal van kleinere polariteiten te herkennen die een

int er';lret at le bleden van de best a.ande to est and en een inciicat ie voor planologisch

l:lçlJpen.

Het contrast tussen de Hondsr'J.g en het Groningse veengebied result eert in een pola.

r~-: el"; en bundel 'I'Iaaruit de polarit elt tussen Emmen en Ter Apel (58) een el ement is.
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De IJsselmeeI"?0lders vormen een grot e, open zêne die zijn meest uitgesproken t ege!lpol en

vindt in het Gooi en de Velu'..Je (59 en 60). Over het algemeen zou men kumlen spreken

van een. polarit eit enbundel tussen het oude en het nieuwe land.

De Bra"oa:ltse S"tede.'1 Til'burg (ó1) en Eelr.-.ond (62) vertonen nau'-'/eliJks een met het om

riI:gende landschap same..'1hange.'lde polarit eit, doch ziJn :-.l:lct ioneel respect ievelijk

op 's ~e.rtoge!lèoscil en Ei:ldho'len geo:dë:c:teerd, en deze orlëntatie zou men als pol~i

t eit kunnen l;lt eI1'ret eren, ·..Jaarbij een nadere realiserlng van deze polarit eH en ge

wenst is.

Tenslotte ziJn er een a.antal door de industriële ontwikl.<:eli:::lg snel gegroeide d.oI"?e11

en steden, ·..Ja.a.r-.;an ie polariteit t·..JJ.j:elaclltig is, e..'l die event-<.leel uit een oOS1'U!lt

van S'::"'..lctu.!'el e mili eudiffer ent iat ie om nadere S't'J.die vragen.

:0 is ie :eer snel g~-=~eiè.e S'tad ~u.d.b.oven :lau·....elijk3 gepolariseerd (ó3). eok ie

polarJ.sat ie 7a.~ :'e r.liJ::.S't ... eek, ee.'l oevol~gsconce.'li:ra~ le ·...a.a.r·:nj S"tr'J.c"='~ele d' -~

f=ren~ ia.1: ie ·..Ia..zl:sc:.~:::.lijk ·.;an grOOi: bela.'lg 13, is. '!IO eil~jk te bepa.len (6.1).

:'o:,? ( ~)-) •• .., ,... "'10 c>, , • •I. ." - "' ....,,~...
\~ ..,:;1, .... 101. ----\J~ _ .J __ •• _ ..

tei-:.

4_.Q'" ... ~1'. ""'_-_.~ -. ---,

:'e:lslo't-:e :J.~n :lok ~oogeveen (67) en Jracil"'::en (63) ',oor"eeel:'en 7a.::l. s::.el gegroeide

3• .1. Realiseri.:..g: var.. 'Oola,rit eit en.

Voorè.a.t men ?ol~rit ei~ e~, die enen herkend ~ee::~ in een 1a.."1dschap, 0 f die :':1en ',-dl

aanbrengen i:l een pla.::l.gebJ.ed, als ui"tganb'SPun"': kan ner.:en voor een pla..::.'rormi."lg's-

proces dat de struC'tuur voorop stelt, C".oeten :ie polarltei"ten nader worien geè.efi.:1ieerd t

en :laar hun relevant ie onderzo cilt. ~i~ ·.vil zeggen dat de polarit eit en eerst aan een

~~oudelijk en functioneel onderzoek moeten ~orè.en onderworpen, alvorens men ze kan

real iseren.

De inhoudeli~ke ana.lyse van de polari~eiten die ~en meent te hebben gevonden, houdt in:

een opsor.ming van aantoonbare milieuvariabelen;

een opsonming van de po~entiële milieuvariabelen;

de de:iniëring 'lan tussen"laarde:l;

de keuze van de dragers va."1 deze 'Naarden en haar spreidingstoestanden.
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3.4 de f~ct~e van po:ar~:ei:en ---,

Van de eerste fa.se, het apsommen en defi.:liëren van:ie l.n :'e ~ol3:i-;;e~": a..:.=.~von~e

Glilieuvariaoelen, is op de vorige oladz~J:ie een voorbeeld g~geven ten ~:~en v~

een aantal polari~e~ten die in de vari5 e pa:as~afen genoemd z:~n_

pola.ri'te~te!l -:ersdn:nt hier als een :-eeks ïa:le1.1Va~:a=elen ::'~e met :ie ;,o:a::-:-;e:.: -:ee,

of er t ege.r..i.n ·ra~iëren, en ge:iefin:.eerd :<".l:'..::.e::l ·....o::--:.:n aan ::'e =.a:::d -ral;. ::':.:.:l eX-; ::-er.:e

·~aarden.

van de anderzoeker/ont-..er;>er.

De definiër~ van de tussen"aarden, zowel V~~ ~e ~~taon'~e a:9 V~~ ie ~o:en~:ë:e

mil i eU'ra:iabelen , is een act i'n": eit :iie ·:ala..~cee.r'; tussen :.1l: e!?re<:a"t la en :.':'eeva::-7.:'::5,

tussen anè.erroek ~ ont-..ery_
. .

sp:- el:'::..g s-: a e s-: a..~ :: e.."l I

de specl.ële,

:ie ~at.:?scopisc~e r.11.1ieudl..:-:erent ia--: lee

çonè..;;ebr·,J.lk van de ene ';'001 ten ap:lchte 'l~ ie an::'ere ?oa:!., :~3.1l ::a='e:- ··a:-:.er. ~!s::e

cificeerd in de VTag~ af er daor de ~olar:satle:

~ieu"e gebr~iks~cge_iJ~~eden7cge iJk ziJn;

in de ene pool mensen ''''onen met een a."ldere ",;en::-e :'e vle"

o~ er r.:ense."l in ie ;:olaritelt ~ee.~ en '",eer n·,. ~ eens : a:. :..,

ene pool ~a."l .... eer de ~cge_l;~~eè.en van ~e an~e~e ?co. be=~:tend,

o~ er speclaliserlr-i 15 opgetreden tU5Se.~ :ie po:'en,

en o~ :ie:e specl&:'ise:"l~ een uitdrukking 1.5 va:. ·/e:-s'::-'l::~=='e :.1.1:s.::-..l.;:;:.e: • .f.e

f ~c-: es.

doen o::':rtn~ het

nc::.:.en ~i .. i1'? 'loo:-:ut :lJ ln .e."1 o!' a.~~.:'

n op ~4e:;c. r.i'l.&~."
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N'à.da.t een polarit eit op deze wij ze nader is gedefinieerd, en op haar f'unct 10nele lading

is onderzocht, kan men besluiten of men de polariteit '",il ver",aarlozen, behouden, of

si'imnleren. In het laat st e geval wordt er in het nm van ''realisering" van de polari-

t eit gesproken.

Dit betekent echter niet alleen verste.rkiDg van de polariteit, maar waar nodig ook

verzwakking, wanneer er milieuvariabelen in deel.nemen, zoals bijvoorbeeld de variabele

•status woongebied", die men niet zou willen variëren of die in de polarit eit niet op

het juist e scha.alniveau varieert.

Realiseri~van de polarit eit bet ekent dus in de eerst e plaat s select eren van de aan

toonbare en potentiUe milieuvariabelen, vervolgens het maken van een keuze uit de te

r~aliseren tussenwaarden mede in verband met de roogelijkheden die de dragers en hun

spreidingstoesta..'1den bieden.

Realisering 'Tan dezelfde polarit eit kan Ul verschillende perioden verscilillend uit

vallen, de inhoud kan langzaam vera:lderen, cna.a.r de polariteit als zod.a.nig, kan lange

t i~d als bela.idsuitga.ngspunt blijven bestaan. Zo kan een historiscil.e polsri't eit, die

aanvankelijk door de ene verzameling van ::lilieuvariabelen '"erd bepaald, laz:g:a.a.m ·.ran

inhoud veranderen, al of niet door bewust beleid ges'timuleerd, en tenslotte door een

g~eel andere r~eks van variabelen cepa.a.ld "..;o:,'ien è.a.n i:l het oegin. De pclariteit a.ls

zodan~ :<.on =-a.:l. =.1 s :eleidsui tgangs-punc ·:Jlij·.ren bestaan, ook 3.l ~af el~ tijdperk d.a.araan

zijn e4;en inhoud.

De tèroen scileiding en ver·"eving, zoals deze in de Derde nota over de I".limtelijke

ordening ont"'IDckeld ·"orden, zijn co!llplexe pla.nolog1.sche begrippen die zowel de aspec

ten vorm, structuur als functie omvatten.

Met oetrek.'cing tot de vorm ver'-lij st scheiding naar een homogeen patroon en een proces

van segregatie, verweving daarentegen naar een heterogeen patroon en een proces van

mer.ging.

~1et betrek.lcing tot de structuur verwij st scheidi."lg naar isolat ie in de ene richt Ulg,

en verbinding in de andere richt ing, dat \'lil zeggen de aanwezigheid van scherpe grenzen

en naar een proces van desintegratie tussen de elementen aan weerszijden van deze

sche:-pe g:'ens. Verweving d.a.a.rentegen ver'-lijst naar ee:l systeem van selectoren die in

bepaalde opzichten isoleren, en in andere opzichten verbinden, en naar een proces van

int egrat ie, dat '·Iil zeggen nu eens verbinding, dan weer scheiding, gedifferent ieerd

naar de plaatE en de tijd van het potentiële contact.
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Gest eld nu dat de variabelen die in deze polarit eit variëren (de aanwezigheid van

stedelijke elementen, en de aanwezigheid van agrarische elementen) slechts gedefinieerd

zijn door hun extreme waarden, dan kan er slecht s sprake zijn van een volkomen st adelijk

gebied (bèta-zêne) enerzijds en een volkomen landelijk gebied (al,fa. -zöne) anderzijds.

Tussen beide kan men niet spreken van een .alfa.-bèta.-marge, van tussenwaarden die

tussen de e:rlremen worden a.a:lgenomen, maar ~et men spr.eken van een scherpe grens, en

dus van scheiding. Aan weerszijde van deze scherpe grens vindt men homogene, mono-

funet ionele gebieden, die volkomen gespecialiseerd zJ.Jn op hun eigen funct ie en kenne

lijk geen ruimt elijke menging verdr~en noch enige neiging tot bi; egTat ie met elkaar

vertonen.

Een dergelijke situat ie komt sinds de ontmant eling van de st eden in de tweede helft van

de vorige eeuw niet meer voor, toch kan men ondanks de uitloop van de st eden, de sub

1ll"banisa.:ie, en de uitplaatsi.--.g van allerlei marginale stedelijke activiteiten naar

het landel ijke ge bJ.ed, ook niet spreken van verweving van st edelijke en agra.risdle

elementen, :naar aoogste:ls van ;-ner.ging zonder de aspecten van btegratie en ad2.ptatie.

S7enmi::l. :<.a.!l :::en spreke.'l 'Ta:l ver"ev~, ',-/a.a.r - si=.:is de uit'l~d~g van ~s':::est

:lieuwe ~-rs.ris6e element en zi6 heoben gevest igd op çonden die zich. voordien ::liet

·"oor a.graris6e e:t;loita~ie !.~enden en ";ot aet nat'.l1ll"geoied gere::':end konden ~.;or::'~,

ho ewel :nen ":lissc::.ien i.'l socmige gevall en ·...el van :nenging :r.an spreken.

Tler-...evlllg -tussen st edelijke en a..ç'arische el ement en, 0 f tussen agrarische m natuurl ijke

elemen-cen -treedt pas 01l '"anneer behalve een ruinTtelijke!D.engingook VOr.:1en van integ:-a1:ie

en wederzijdse adaptat ie optreden. Deze aspect en -"an verwev:.ng kan men :liet tot stand

brer..gen door de scheiding domweg op te heffen: è.e aanleg 'lan wegen tussen sta.d en land,

of het slechten 7an de barrHires in fysieke of' juridische zin tussen a.g:-arisdle gebieden

e:l natuu=gebieden, omdat da.ardoor de dominant e funct ie de "zacht ere" funct ie domweg

verdrijft: de stedelijke sfeer breidt zich uit over de landelijke sfeer, en de ag=a

rische f:meties breiden zich uit over è.e natu1ll"lijke functies.

Integratie kan slechts -"orden bereikt, door het a.anbre.'lgen van selectoren die som.-:lige

elementen uit de domi.'lan~e sfeer toelaten, en andere elementen niet. Ten a.anzien van

de overgang van st edelijke naar agrarisc-~e sfeer, kan men denken aan het aanleggen van

voet- en fiet spaden die het gell'.otoriseerde verkeer uit de dominante sfeer, de stad,

niet toela.ten:naar fietsers en voetgangers -tlel, en ten aanzien van de overgang van de

ag:-arisci:.e sfeer naar de sfeer van è.e natuurgebieden, kan me.'l denken ~ het acht er

wege laten van grondpeilverlaging , ee.'l sel ect ief i.'lstr-..unent t e.'l aanzien van zware land

":ouw machines.



1-

3.5 ve~eving en polariceit 51

Selectoren in het landschap ZlJn d"..ls noch absoluut scheidellde, noch absoluut verbin

dende element en, het zijn ruimt elijke 0 f juridische kenmerken van een landschap, die

het karakter hebben van een zeef, deze elementen 'Nel toe te laten en die elemen"ten niet,

of van een klep, elementen uit de dominante sfeer in deze periode ;:el, en in die periode

niet 'to e te lat en.

Nu zijn fiets- en voetpaden, of drassige gebieden, niet de e!lig de:l..lcba.re selectoren

die $:unnen ;'Iorden ingezet om de verweving 'tussen stad en land enerzijds en 'tussen

a.:.""I'aris6e en natuurgebieden anderzijds te bewerkst elligen. Evenmin hoeven alle selec

toren in de juridische sfeer gezocht te worden, door het uit sluit end toegankelijk

st ellen voor bepa.a.lde categorieën (bijvoorbeeld kaarthouders) 0 f ':innen bepaalde

perioden (bijvoorbeeld tussen zonsopga.r~ en zonsondergang, 0 f alleen ~it en het broed

seizoen) • Naast de g'e.'1oemde !",.,liJTt elijke en juridische selectoren , dient men het v:oaa..g-

-. ~o.,. .:n'"
::>- ---, - -ra=.

:usse~-"a.a:d.e."l :-ea:i:seren.

Ui-: een OO~U"lt van milieuii:fere."l"i: iat ie, 1s het ec.~t er niet g'e~-Ienst d.it o·"eral op

dezelfde ~iJ:e ~e ioen, zo~a ~e."l erge.'1s op :succe~/olle ~ijze een ~epa.ald.e selector

~eeft ontwikkeld. :·janneer men ie overgar.g hier, a:lders -..lil d.oen ~Terlopen dan ie over-

gar~ daar, dient men de overg~"lgen elk afzonderlijk precies ~e lokaliseren in ver

schill ende polarit eit en die een .~lerschi1lende i.."lhoud en Î"..U1ct ionel e lading kunnen

hebben, en die door versc.~illende seleetoren wor~en gerealiseèrd.

net is dus van belang "ver'Wevingstrajecten" in het landschap aan te ·rijzen,

die e~< op zich gekar~~teriseerd kunnen worden. In termen van het ~·ID zijn

dit niets anders dan oolariteiten, waarin door GRADL~LE REALISERI~N zoveel

mogelijk tussenwaarden worden ont·~~eld, die door toepassing van selectoren

in het landschap gehandbaafd~orden.



I

I. '
I',

I
~ I

".,'
U
~,

, ;

I:; I

t ti

I'
~"
I'
I, I

I

I',

I"
I,
, I,

I

l

4. MILIEUDIFFERENTIATIE
OP PROVINCIAAL NIVEAU

11.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk '~rdt een poging gedaan tot ideevorming omtrent het "open" Hollandse

middengebied, in het perspectief van het f'und.amentele onderzoek milieudifferentiatie.

Daarbij ;'lOrdt geprobeerd te balanceren tussen int erpretatie van het geëied., en van het

streekplan dat erop betrekki:ag heeft, én planvorming , een eerst e aanzet tot de idee

vormiDg omtrent milieudifferentiatie in dit gebied.

Veel meer dan "een eerst e aanzet tot ideevorming", za.l men in dit hoofdstuk niet vinden

omdat voor de e~enlijke planvorming een diepgaand en omvat"ti end onderzoek naar diverse

a.specten noodzakelijk is, en dat is niet de preten"tiie van dit hoofdstuk. Eet wil

slecil."ti s een aanduiding geven van de ·.-lij ze 'iJa.a.I'0'P men over een gebied 01' het ~iveau

kan denken vanuit !let perspeet ief van het tMD.

:le ke'.lze van ::J.e-w ;:ollandse open miè.dengebied, e.'1. in het bij zonder net ~!'eekplan

Zuid-äolland Cost, als object van een voor1:eelds"tiudie in het kader van het ~oege-paS'te

onder~oek ::lil ieudi::'er en:t iat ie, .....as in eerS't e instan~ ie een a.r~i-:!'a.i:e :{euze, die

1:er:.S't"ti e 01' he,; -; e 'ler·iJaci:.t en g-.:.nst ige coni:act ~et ontile-,,"?ers van he,; ~!'eekplan.

1)eze contacten zijn ecll.ter ach.~eraf tOl: een mi:o.imwn èe'Perkt gebleven,iIl.aal:het: äollandse

open midden.gebied, het "groene hart ft, door de be"trek..'celijke ongedi!ferent ieerdheid in

zichzelf, van het gedeelte dat door het streekplan bedekt wordt,b1ëefeenuitdagi:lg,ellal'

t egen'Pool voor de omliggende randst edeliJke agglomerat ies, een int eressa.nt object voor

het toegepaste onderzoek milieudifferentiatie.

~eeds de uitdru..:'<..\d:1g "open" midde::tgebied, doet onmiddellijk den..'cen aan een convergen~e

polarisai:iestr.1.c'tuur van polariteitell die hun "open" kant in het middengebiëd hebben,

en hun "beslot en" zOne aan de rand.

Wanneer men ecll.ter gaat proberen deze polariteiten in het gebied in te tekenen, bij

voorbeeld een polarit eit zuidwaart s vanuit Amst erd.a.r:t, west waart B vanuit Utrecht,

noord~ostelijkvanuit Rotterdam, oostwaarts vanuit Den Haag, dan valt het niet ge

makkelijk de get ekende polarit eit en nader te karak: eriseren: het aanbrengen van

milieuvariabelen, het definiären van hun extremen en tussenwaarden, en het noemen van

de ele~enten die deze waarden realiseren.

Voor de hand liggen natuurlijk de variabelen bevolkingsdichtheid en grondsoort: deze

variëren van buit en naar binnen respect ievelijk van een hoge naar een lagere \oIaarde,

en van klei (eventueel zand) naar veen.
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De andere variabelen die het gebied k:a.rakt eriseren tegenover de randst edeliJke agglo

mera.ties, zijn echter 'gecompliceerder, zoa.ls de aard van het veeteeltbedrijf, dat aan

de periferie :neer op de conS'JJnpt ieve melkproduct ie, en in het centrum meer op eigen

ver~erk~ ~ot kaas georiënteerd is, met alle gevolgen voor de bedrijfsvoer~g en het

gTondgebI-..lik.

~en ander pro bleem t en aanzien llan deze convergent e polarisat ie, is de precl.ese loka

lisering van de polarit eit. ~et men bl.jvoorbeeld vanuit Rott erdam polarit el.t en treY~<en

Ilangs de Eolla.ndse LJ~sel en de Lek, 0 f juist dwars door de l(rlmp ener- en A.I blasserl'iaa.rd.

l-1et andere ..oorden: wat is de meest "open" zSne ten opzichte van de agglomeratie

Rotterdam: de rivieren, of de uitgestrekte veengebieden?

Deze 'lI'aag ~an :nen pas beant·,.(oorden, ·,.janneer enen een beeld. heeft gekreg~ van de

gebied n~et zo open ~e ziJn, "~~eer m~~ le~ op ie ~~ezige :arrières zoals rivl.er~,

hebbe.."l ';,,:1.

polen -:e i!J.-=erpre~eren, :~'1 opzich":e llan niet alleen aggl.omeratl.es zoals :to~-:eriam,

Gorkum.

Dan blij~~ de vraag, wat dan de "openheid" van het open miidengebl.ed als geheel inhoudt

ten opzic=.te van d.e grote a,sglomera.ties van de Randstad.

Inier spelen zowel histori.sc-1.e factoren, a.ls hedendaagse functies een :'01, die het

gebied voor de randstedelingen een zo belangrijke waarde v~~ tegenpool geven.

~-.[anneer men het echt er heeft over :nil ieudifferen~ia.~ ie op provinciaal niveau, dan ma et

men zich niet blindstaren op de al of niet te hanè..'laven en te versterken versc::illen

tussen he~ ~iddengebled als geheel ten opzichte van de omliggende agglomeratles, maar

d~~ dl.~'1t met name ook de interne di:ferentiatie v~~ het gebied aan de o~de ~e ~~m~,

I

de fun~ ie, de structuur, de milieuva~iabelen ~~ hun spreidingstoestanden , op de l~e~e

sC:'laal:üveau s.

Het streek;>lan Zuid-Holland. Oost oriënteert zich, zoals zal bliJken, vooral op de

gToots~1.alige di::erentiatie, en biedt op de kleinere sC:.aalniveaus minder a~~kno

pl!'..gspunt e:1 tot een samen.:'lange.~d di:ferent iat iebel eid: het bl ij ft op dat nivea.u een op

Isor.'J:ling van be':rekkelijk op zi~'lzelf staande probleli'ien en projecten dle bedoeld. zlJn

on è.e::e p~obler.1en elk op zien op te lossen.
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Het is de onderzoekers echt er niet ontgaan, dat dat voor het onderhavige gebied. d.an

ook een moeilijke opgave is.

Het onderstaande k:a.n cia.n ook vooral snog het best e worden aangeduid met de eerderge

noemde bescheiden ''pogiDg tot ideevorming".

Daartoe wordt eerst een globale verkenning van Hollands open middengebied, vanuit het

perspeet ief van de mil ielldiffer ent iat ie, ondernomen, vervolgens wordt aandacht be-

st eed. aan de i!D?lica.t ies van de doel st ellingen van het streekplan Zuid-rtolland 00 st ,

voor de mil i eudi fferent iat ie. Daarbij zal blijken dat deze ·doelst ellingen vooral de

differentiatie op net hogere niveau veil~ stellen, maar geen garanties bieden voor

differentiat ie binnen net plangebied.

Tenslotte worden op basis van deze lnteI1lretatie van het gebied enerzijds, en de be

staande plaJmen voor het gebied anderzijds, ideeën ontwikkeld voor de inte~e mil i eu-

di:fere.'1-t iat ie.

~aa.rmee zi ~n è.an de cat eg-o rl. ë!r

vorming" aan de orde geweest.

uinteI'?retatie", ''plant 0 et sing" , en ''plan-

("
i

~et çoot st e gedeelt e ';2..'1 Eollands open l!Ii.:iè.engeoied ·,.;or'it nog ~ed.ekt ::le1: een veen-

o~=veer 4.0CO jaar seleden is on-t staan. ~it veenpakket wordt è.oor .:ie 0'.lde :lijn,

de Eollandse 11 sel en de Lek doorsneden en deze rivieren heoben als uitlopers van de

RiJndel_a sinds la.:lg'e ";ijd slib aa::lg9voerd en het veen, mede door regelmati€e over

st:'omiI:.gen en getiJè.ebewegingen, vanuit het OOS1ien met rivierslib ge5:nfiltreerd.

Veenpakket

Klei

Zand

.. ,.... .~ .., ..... ..... . ..: : ...... ~ ...... .

~~

I,
!

I
l
j.
I
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~or deze aanvoer van rivierslib vanuit het oosten ziJn de meer oostelijk gelegen

venen en die in de 1:uurt van de rivierlopen eu~roo f, t enJiJl de meer ','Iest elijk

gelegen v er.. en en d.ie op behoorliJ:..:e 3.fstand 'Jan de rl.vieren meer oligotroof zijn,

en daar:nee aa.."1trekkelijk voor he"t turfst eken.

De eerste oCC'..1pa:ie van l:e-: <T'()e:-as:os ,~ è.::..t iel"':~eo:..ed "o~d ~l2Zts 'I3.::UJ..... è.e oever-

wallen en stroomru.ggen 'Jan :'l'1'leren ~ veenstrcmen. 7ar.u~:t è.eze ::-i.,ierkleJ..geoieden

werd hei: veen L"1 op st rei<k~è.e :~eerden ont gOl"'..nen, :let slot ~n ont .....a.... ard., 'da.a.=':Jij de

acht er st e d.el en van deze s-wrokan veelal al s ::00 il3.Ild ·.... erd.en ge èJI-.:i.:.<:t en he"t :<a:~ er

van "olau;.;çaalande.!l :c eg en •

Door de ontwateril:g ~o.nk het veen ln en ':Jlaven d.e rJ..'lierlr-leigeoJ..eè.en 3o:'s ~.J..ggen in

het la.::ld.scha-p ':est aan, en

001-'-.../

~~ans nog bestaande
v96-U-;llassen

~rens streekplan en
deelplangeoieden.
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De deor de turf·.. inning ont st ane plassen I maar ook veenwa.t eren die 'lan nature al in

het landschap aanwezig waren, werden veelal met kapitaal uit de norerende ha.ndels

st eden bedijkt en drooggelegd, waard.oor uitgestrekt e zeekleigronden met hier 9!1 daar

rest-venen aan de oppervla.kt e k\ialDe!1.

~ Dijken.

Droogmakerijen
biJmen het
streekplangebied

?innen het plangebied van het streekplan Zuid~ollandOost zijn drie van deze klei

gebieden te herkennen, en in gebruik voor ak.~er- en tuinbouw en in vergelijking tot

het rest erende veen...eidegebied van betrekkelijk lage natuur·..et en;chappelijke

waarde. Haar in deze zeekleigebieden nog veenrest en a.a.nwezig zijn, zijn deze in veel

gevallen geschikt voor de glastuinbouw. 'tiaar tuinbouw op het veen wordt bedreven,

zoal sten zuiden van de Haarlemmermeer en rondom Eo skoop, worden de gronden bemest

r.:et bagger en aarde uit nabijgel~en plassen en droogmakerijen.
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Elke grote s~ip is
25 ha, voornamelijk
bedekt met ~j~r
heid.

Elke kleine stip is
25 ha, voornamelijk
bedekt met tuinbouy

Bron: Onderzoek
:Udt!en Randstad 1976
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EL~e stip is 1000
inwoners.
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:::e"t plan.geo:led ·,./ordt in ~et zuiden o~ensd door de Merwede met bevolkiJ:lgsconcen

't:'2.~leS :.oals Giessend.a!:l-äard.i.nxveld en Gorinchem, het wordt doorsneden door de Lek,

::et :evol:d...:l€sconcent:"at ies zoals Krimpen t Lekkerkerk , Bergambacht, Schoonhoven en

1:'a=.en. b ::et :loord.en '''/o:"à:t het st:"eek;llaogebied doorsneden door de Oude Rijn met

A:;::en a.a.=. ::'e!l ?::n, 3:ldegraven en '{oerden als voornaamste plaatsen, ter~.zijl verder

:.cor ::et ;Jla"'ssoied de belaJlgrJ.jke verb~diIlg tussen Rott er~ en Amst erdam via. de

~::~dse IJ' sel, de Gouwe, de Aar, de Drecht en de Amst el, het pla.ngebied van het

Z"~i::'e!l =.a.a:" :'et noorden doorsnijdt, alet als belangrijke concentraties Nieuwerkerk

3.aD. de :.rssel, Gouderak, Gouda, Wadd..in:rveen, 3oskoop en llphen. De economische diffe

::-en't ia--; le 'Jan d.e vier hier genoemde o c cupat ie-a.seec. in het streekplangebied, zou a.a.n

:cop''''gspunten :<Unnen bieden voor de bepaliDg van de iPECI!u: MILIEUDU7ER.E!l'IIA'IIE

i..:l ::et geoled, :naar ',./ordt hier niet verder onderzocht.

~ ':.et s'"';::-eei'Qlac.sebied 'I'loonden i.n 1975 .a.39.coO mensen, 'I'laarlan er er 117.000 i.n het

;J:az:..gsined ·.. erk 'londen, 32.000 'cuiten het olangebied (pendelsald.o) en fla..a..M'a.:1 ~.COO

::e.::sen ·.• er~eloos ·"aren.

--1~?_W:~3:.EG3_~D ·~i!:!len

:'et ?l~~eo~ed en
~e~al~a=s ~~uit cet
?la=..geolsd,

S~e 3~i? i3 1000 arbeids
~:3..:!.-:sen.

7e::,::'eli:,..g' 7a.::l de
~=:e:~s?laa~sen ~i~en

~e~ ?la~eoiad "'~a

sec";oren:

bou'iiUijver
:'eid

<
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, ....

~.

~
i
\
~
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\,

,.
;

;

/
(

~ ,.,,-
~=i .-,.._

_ •__....J~

''::.. ': :.e"; OO~'..:.:lt '1a."'1. ~il ieudifferent iat ie, zou het van groot belang zijn te wet en waar

ie:e ~~se~ :~."en het plangeb~ed precies werken, maar het ftas niet mogelijk in het

:e:>': eic 'la.." il't ond.e:-=oek de spre~ding -Jan de werlcgel egenheid exact er 'I'leer te geven

:J..-: :-.~ :'e :':!..e ~::derd.ele:n va.." het streekplan.
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3venmin was het [!'~gelijk de 126.coo dagrecreant en die de openluchtrecreat iev:-aag in

het streekplangebied vertegen''''/oordigen, anders te lokaliseren dan !laar land-, oever-,

water-recreatie en globale herkomst.
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Verdali:g van de
recreatieplaatsen
%laar 11un aard:

la..:::.~gcrea-;ia

L
oeve:,recreatis

Elke stip is 1000
d.a.grecreanten.

BECB3.A.'l'13vaA.AG bi1lIlen
en vanuit het plan
gebied, ui~ed-~~ in
duizendtallen dag
recreanten.

Wel is ~uidellJ~ een ~oot :'ael ·Ta.'l ie ·...at e,r- ~ 0 everrecrea":: le :'oor het noorde-

lijkst e gedeelte 'la:l ~et Streekplangebled ·...or~t a.a..'lgetrokka.'l, ;.;aar :\a.€=I'?lassen,

3raseliler!I1eer, Langera.arse en ~aeu'''1coopse plassen tot aan de rand 'laIl ~'.l."l capaci~elt

·..Iorden gebI"ük':, te :neer wanneer :7:e!l èed.e.'lk': .iat ie ~Heu'...koopse tllasse.'l ço~ e land

sc.1.appeliJke en na'tuurlijk= ;..aarden hebë:en. Cok 'toor de :?eeu·,ol1.jkse ?lassen blj Gouè.a.

is dit het ~eval.

Regionale dagrecreatleprojecte.'l zijn te vinden ~ij de regionale cen'tra Alpnen aan den

Rijn, Gouda e.'l Gorinc.~em en verder bij Vianen. ~et uitzonderlng van het a~_~erbou;.;geole:'

ten \-leS'ten van Gouda is verder 'lrij"lel het ~ehele streekplangebled a.antrekkeli~k voor

I extensieve ::-ecreatie.

Voor ~O'ler r.ogeliJk wordt aan de westgrens van ~e't stree~langebied de recreatieè.......ü:

vanuit Jen ï:aag en Rotterdam opgevangen in een aantal "';:oven-regionale d~recrea"Cle

p:-ojecten die de overgangszöne va..'l het verstedelljkte gebled nn.a::- ~et open ;ni:'den€eOled.

markeren.
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Eet streekplangebied wordt doorsneden door verschillende rijkswegen, ,..a.arvan de :: 8

tussen Utrecht en Den Haag via Gouda. de belangrijkst eis.

t

i
!
"

IBFB.A.STEUCTutIR

- _.---

1)e spit suurint e..'lsit ei~ en in het s-:ree..1q:lla.ogebied, die in onderstaaJlde tekening zoveel

mogeliJk ziJn vena.a.ld in absolut e aantallen auto' s, fr~-rnenteren het gebied. in s-: eeds

kleiner worè.ende rust-zOnes.

AUTO'S o~ de ~eg

bij gemiddelde
avonds~j,ts.

Elke stip is Ca. 20
auto's, na een
standaardsnelheid
(60 km/uur) bere
kend uit de
spitsuurintensitei
ten•

._.-....~. - 5000/uur

.;..... : :'.' '" 3000/uur

"'-' 1 000/uur

.;....
• :. I·

.' .~

~ ï.., '/~'.' .,-.....- .
,-:' .:. ~ "
\ ~'--. :: ..;'~:--~

; ....~.. ,-:..:....:: .."'-..... ..."
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I in hel: s-:ree~l~e'o~ed 7all è.oorg~è.e aa=:i is I e.,Yl gee.Yl '.ü-:g?."'lgspu.Yl"; 0 f 'oeS't emI:l::-'Ylg

in het gebied zelf hee~. De r~Jk5~egen :i~e dit verkeer opnemen, vor=en ~~n ook een

I a-à.istoriscb., soorivreemd st:-uct".J.1:.I'element L"l het larldsc-1.ap en ziJn func"t ionel e op

:Ouw.

~e't stree~l=.n onderscheidt verzorgi:::gscentra van regionaal, beperkt regionaal,

z·..ak regionaal, lokaal, beperk't lokaal en zwa.k lokaal niveau. De kernen van regionaal

I niveau zijn Alphen aan den n~jn voor het noordelijk deel, Couda voor het middengebied,

Gorinchem voor het zuidelijk deel van het plangebied. Het noordelijk deel heeft geen

kernen van beper~ regionaal niveau, in het middendeel zijn dit Nieuwerkerk aan de

IJ ssel, 'tladdLYl:tV'een , =c skoop, !bde.graven, Hoerden en SchOon.'lO'len. In het z".J.idelijk

deel ',.;orden de kernen van beperkt regionaal niveau ven egen'tlOordigd door Leerdam en

Viane.~.

'ila.nneer men vanuit elke ee..'1heid 'fan bevolking in het gebied, rekening houdend met de

vorm van de int rast ructuur , een pijl zou trekken naar de kern van het eerstvolgend

hogere niveau, en vandaar opnieuw naar een kern van het eerstvolgend hoger niveau,

enz. totaan de kernen van regionaal niveau, verkrijg"t men een pola.risatiestruc'tuur,

die nen met ''verzorgingsstructl..lur lt zou ktmnen aanduiden.

Een pogL"1g tot het schet sen van een dergelijke verzorgingss'tructuur is b de hierna

volgende ~ekening gedaan.
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VERZORGINGSSTRUCTUUR

o Zemen met een
beperk~ regionaal
verzorgi~sniveau

!or~ste verbinding
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van kernen met een
lager verzorgings
niveau naar kernen
met he~ e&rstvol
gend hogere ver-
zorgi.ngsniveau
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Kernen met een
regionaal verzor
gi.ngsniveau

o, ,

~'1'en~a.ar..de -:; ake.'l:'n.g prei: e.'ldeert nie,,; :ie ":-Jerk:li.Jk:.eid. 'lan ~e"= consu~i: ie.geè.=ag '/2.n

de :ewoners '"eer "= e geven, het is sI ecb:': s eer. a.a.nd"J.idi:lg 'l~ de 'l'Iij ze "l'Ia.a:op ~e.':. de

=enalve deze ~1;o::"~scil "open" ::6'nes 'ia."1 de ·ler:crg:':lgsCeni::-3., die :-eS"..tl"=eren î.;l con

vergen"': e pola.risa.t lestrJ.eturen, kan men ook sensorisch "open" zönes herkennen die

hun tegenpool -'ll.nè.en in de zönes die bedijkt, beoouwd of beg!"Oeid zijn.

GEEIEDEN ~18'r EEN
"OPB:I" ~:a

'°1.
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Tussen deze beide pol en kunnen tal van po1ar i"; eit en gedefinieerd ·..IOrden met een

zowel historische, als actuele iJ:lboud, die de basis kunnen zijn voor de interne

milieudifferent iat ie van het gebied.

Ho ewel t en aanzien van het natuurlijk milieu, uit een oogpunt van mil ieudiffer ent iat ie

beter de absolute aantallen van een aantal bijzondere plan:tensoorten en broedende of

fouragerende ·....eidevogels zouden ::xJe1: en worden uitgest ipt, -Nordt i.:J. dit ':est ek s.lee-~t s

globaal de gebiede.'1 met rijke vegeta.tie en/of hoge weidevogeldicb..heid '.... eergegeven:

Gebieden ~et rijke
vegetatie en/of
hoge 7eidevogel
dicb:theid.

c1.) De doelstellin:;e.'1 van het streeblan Zuid~oll:!.ndOost.

In het s-treek;>lan Zuid~olland Oost 'l'Io:-den voora.f doelstellingen opgesomd: A. met

betrekki:'..g tot me."1selijke a.ctiviteiten, 3. met betrekkir.g tot de 1,:-..ali"';;ei"; van de

rui:rt e.

De do el st ellir.ge."1 zijn zodanig gefor::rul eerd, dat, 0 fschoon zij verschill ende ::e
l~en dienen, in principe niet onde:-ling strlJdig r.oeve."1 te zijn.

~oewel in de doelstellir.genkritiek de ma,.a";staf 'Jan "niet onderll.."".g strlJè.i~ ~lJnlt,

een voorname plaat s inneemt, kan :nen zie-"1 af'/Ta.ge."1, 0 f het wel nodlg is voor een

pl~ebi~d van zo grot e oppervla.k': e een ho::-ogeen doel st ell i!".ge~?ak.\cet te :c:'-:'..I.leren.
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::':: een oo~u:l~ 'lar. ":1:i1. ieucll:~fer ent ia't ie, zou het de voorkeur verd.ienen een doel

~e.:l.·-€"""o",a meteen a.a:l ie ::-uimte te koppelen, zodat de vrijheid bestaat om in di:':;

:'eel ·lar. ::'et ;:l.a.=geb~ed d.eze d.oelstellir.gen voorop te stellen, en in dat deel 'lan h@

;:la-€eb.:.ed i.:.e ioelstelli-sen.

Ze:l d.ergel.:.~ke d.i::erec-:latie van doelstellingen zou in termen van het nU) "intentJi

:e ~erS-;e :"eek3 ioels-tell.:..n.gen 7an het streekplan (A) heeft betrekking op de functi@:

(-...o~en, ·..Ier!':en, land.:ou... , :"eereat ie, verkeer en 'lervO er, nut svoorzieningen), de t"'e~

:"~üs (3) 700ral op Ulhoud (de aanwezigheid van ui't een oogpunt van natuur en cultU1lJ.

:'':'3-:or1e ·"a...?:ievolle elementen), vorm (de spreid..i.ngstoestand van vervuild water en

~~d.el:~k a:7al, ie concent:-atie van de bebouwing), functie (veiligheid,wervendiJoolclS

=·:~:":::.:.::-:el::'>"_-:e::.i en ::'er~en':aar:"'eld, ül~egra"tie 'fan ·....onen, ·... erken, verzorgl.."l6 en

:"~c=ea~::.e, ~?ass~ ,~scOaal en ~~tvoer~ aan ,oetg~~er3 en :ietsers), en

:3.::e ':2.::. :.e:e :.oel~ell:.=lg is het ope!!. houd.~'l van het ::ollands miid.engebled, tegen=

:.:~ ::'e ":e'lo :,:.c....-..gscon::en-: rat ;.es "fan d.e ::I.~"li5t ad er omheen. De implica-: ie van ieze

:..:J'!:'.5:e:':':...~~ :'3 ::....:.s mllHuà~:-:ere.ntiatie op een ni'/eau van cU'ca 30 kilometer. Als

u:.'::'ielw :":1 :'e:e i.:Jo:!l5telling te berelke.n, ·....orden genoemd de ',;et op de Ru~elijke

: :":'e:l:':~ .. ,~:--i.::lor ie ;:=ov1.:lCle cest erom' "gspl~en kan toet sen a.a:l deze do el st elling

~ ".~ ::a..ierg '':~-: ·"erk~ l!l ~et streek;Jlan, de 'rioonruimt ewet, de gronduitgift e,

::'·::e:':"~c.::::~:,:,~;ce ::ed..:...~~ (~r:'?aci::.";'loor·..aaràe.n, boet:e- en ketti"'sbedinge.n) en

e·:~-;".ael -?-e.::: 3.~?ass'''g 'lan d.e iloonrulrm:eWp.t aan een nieuw te ont ..... ikke;I.en b.uisves-

-. e::l aa:: =:. e '/an b.et ·..Ierken st el t het streekplan zich t en do el in het plangebied \'oor

~e ·:ev.::l:r.::l."~o ':ol:'ed::'~e '"jerkgelegenheid te bevorderen, zodat het forensisme na.a.r

':,~:..:er. 000:":"-; -;~·.Lg"è~i=o:"'~el"., en betere aansluiting ·,.jordt verkregen op de beroeps-

e:: ':;:-':":':":'\;;3S-;:"'.l~·.lur 'Jan ie ·:e"/ollr~"1.g. !)at impliceert ontplooiIngskansen voor een

:..e;'e.: :; :.:-.::~ 'ie '!l.i'!:l '"oc::loage'Il:lg, ~ar de mlddelen waarmee deze doel st elling kan

..,::,,:'~ er;:l.:::.et ge-aalc"; =l;n ::e~erk";. De bevordering '1a."l het aandeel van de dienste,

n:: 'J::" :....". :!. '~er !:~e: ege:"...... e:.d wordt nage!"; ree!d door concent rat ie van dienst en en ver
-:) ~ ~ ..
•• .. "", •• t Gouda en (ior:..nchem •
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ITer bevordering van de industriële werkgelegenheid, worden de qua ontsluiting gunstig

Igelegen gebieden aangewezen voor industrievestiging. Middelen om de aard van de indus

trieën en dienst en, met de lokat ie te verbinden, doordat een regionale specialiseriDg

lin dit opzicht, en een speciële milieudifferentiatie tot stand zou kunnen komen, ont

breken waarschiJnlijk, en wellicht daardoor is een do el st elling in deze ricilt ing niet

Igeformuleerd. Toch zou, als de aard van di! wer~elegeDheid niet alleen ten behoeve van

de ruimt eliJke planning werd gedifferent ieerd naar de i.."lt ensit eit van grondgebruik en

Ihinder, maar ook naar het crit erium van het produkt dat uit economische of historische

oVenlegingen aan een plaat s gebonden is, een belangrijke biJdr~e gele.verd kunnen

jwordm aan de funct ionele different iat ie van het plangebied.

I
~~et betrekking ~ot de landbouw st elt het streekplan zich inkomensverbet ering en ver-

loeteri~g van werkomst~~è.~~~eden ten doel, en de middelen die daarolJ ~orden gedacht

z~~n I"J.ilverkaveli.....g en he1: ln het icader V3Jl het S't:-eekplan aan',oHJ :en van gebleden

Ivoor uitbreidb,g ',fan glastuinbouw en siert eelt.

I:·1et bei:re~<,;"g ~ot ie ver zorglng' 5t el~ :'e1: st=ee~la.n z~c=. ~ e!l io el de ::"equen't ge

br~i..~e voor=ler.· ..gen zo dlcb.t ~~gelijk OlJ ie bevol~ing,~et n~~e ~i..~deren ~n :eJ~~è.en,

"'e· ............. .,."'.. ""n~'" ... ~ .. Cl· ...r : ...... ,...· ......-e "oorzl·~n'.. go e 4 .,. -e ,.... ~ o.,.°nI' oJ_ --~ =.lo' '= -- u ... - .- -"'.--"''' ........0:> _ - • .. ~_ -- - •

~at i=Ipliceer:: d.~ Op1: i::-.a.ll3er~n.g van ee.~ sec:u.en":: iHe milieudi:~:er~":1..3.:t lEl 'leor ieder

I'oevolkingspunt, :naar als zodanig is dit nie't uitgewerkt. ~et middel riat hier gehan1: eerd.

is, is de a.anwij zi..'lg van keI':len van regionaal en subregionaal ni·/eau. Een nadere e::t;lli

I cat ie 'fan ieze miè.delen naar instrumenten, ',%rdt in het streekplan nog nlet gegeven.

Ook op dit gebled ontbreekt een doelS'telling van lokale specialisering, waarsc.hij:üiJk

I "dj gebrek aan instI"-.lment en.

I )Iet. betrekking tot de reereat ie st elt het streekplan zich t en do el de int ensieve

r.ecreat ievoorzieningen bij de kernen te concentreren, en de extensê9"le voorzieni.~gen

I t-e spreiden, door het buitengebied zo~eel mogelijk geschikt te maken voor fietsen,

I wandelen en vissen ,en eventueel kleinschalige acco mmo dat ies voor verblij f. Dit impli

ceert een different iat ie van de kernen enerzijds en het sparen van het landschap

I anderzijds. De instrument en die hiertoe worden aangedragen zijn deelneming aan recre~

atieschappen, het in provinciaal of gemeenteliJk beheer uitvoeren van recreatieprojec

'ten, het aanleggen van recreatieve fietspaden, het beschikbaar stellen van subsidies

I ter stimulering van kleinsch.alige recreatieprojecten direct in de woonomgeving gelegen,

en diverse provinciale verordeningen: de Caravan- en tentenverordening, de verorde.~lr~

3escb.erming landschap en èodem, de Plassenverordening , de Hoonschepenverordenlng.
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Met betrek.\d.ng tot het verkeer en vervoer, st elt .het streekplan zich t en doel het

minimaliseren van de verplaatsJ.D.gslengte, een verbetering van het openbaar vervoer,

een verbet ering van de bereikbaarheid van verzorging en \ierkgelegen.heid en een ':er

betering van de veiligheid. Dit impliceert energiebe~arL~g, verruiming van het tijds

'buèget van de bevolking, beschermi:ag van landschap en leefbaarheid.

De mid.delen zijn weer de goedkeuringsbevo egàlleid t en aanzien van best emmingsplaJ:lIle:l

en de inst ru:nent en met betrek.lciDg tot de volksh':.lisvest ing, de beschi.\c.'d.ng van de

provincie over de gelden voor aanleg en onderhoud van provinciale ~egen, die wellicht

minder aan de auto en meer aan de fiets ten goede kwmen komen. ~enals ten aanzien

van de werkgelegenheid, liggen hier de instrumenten om het openbaar vervoer te be

invloeden veeleer in handen van het rijk dan van de provincie.

De ::.cel st ellingen t en aanzien "an een goede leveri.."'..g van e.~ergie en ciri!lk- en ind:.:.strie

-..at er spre~en ·"oor zichzelf, en hebben -..einig ~vloed op de milieudi:'ferent iat ie.

Jo el S't ell i::.g~n !!le'; ~etrek!drS' tot de k"..a1.it eit "Jan de r.J.imt e (3) :ouden i::eer e:Qliciet

ie ::lilieuè.i:·:':.re..~~:,:.t la aan ·:'e orie :<un.~en s~ all en, ~ dl ioen è.it lllet. Zij he'c"cen

:lieuwbouw, dan ë.:.~ zij ee..~ 5't:-J.c"uur.risie t <!..'1 aa.'1ZJ.en van deze aspec" e.'1 on'tplooien.

;,let name zou h.ier :<tlnnen '..ord.en geda.6t a.4J1 de on":-..Jikkelin.g va.'1 g:-a.è.ië!lt en van ver

vuili.."lg, natuu.rlij~~eid, historici~eit !n '::ouwvormen.

Ten aanzien va."l st a.d e.'l landschap ·..ordt :ijvoorbeeld '..el opgemerkt dat ruimt elijk

structurele gegeve.'1S en plaat selijke ~ormen en ~ra.dities waard.evolle uitgangspWl"e en

zijn bij het ont"'lerpen van de st edeliJke leeÎorr.gev1..'lg I maar deze rui::rt eliJk-strueturele

g~gevens -,%rd.en verder onvolè..oende e:x;lliciet gemaakt. Ten aanz:.~ van natuur ~"lordt

oJ-,J"ooroeeld ee.'1 rijke verscheide.'l.hel.d aan leefgemeenschappen van plant en en diere::l.

t'en io el gest eld, maar een grot e historische gradiënt zoal s die van de eutrofe venen

in het 00 st en tegenover de oligotro fe grot endeel s afgegra.ven venen in het ~est en,

'.lOrd"; daarbij niet als uitgangspunt herkend.

T-en- aanzien van veiligheid en milieuhygiëne, wordt de afwat eringsricht ing en de gra

d:i.ënt en die daarbij kunnen ont staan, niet duidelijk in de ruimt elijke orde opgenomen.

Uit eraard kan hier een gebrek aan middelen en instrument en een rol ~elen, maar het

stree~lan is toch in eerst e instant ie een instrument tot ruimt elijke structurering,

en- pas in tweede instant ie een instrument tot het oplo ssen van incident ele sectorge

w>i.j s opgesomde pro ble!llen.
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Resu:nerend lcw:.nen wij zeggen dat het streeki)lan bijdraagt aan de ext erne different iat ie

door terugdringen van het forensisme, het weren van allo chtonen, het beschermen van

natuUl'- en cultuur-4:J.istorisch waardevolle gebieden en beè:cuwUlg, maar verder slecht s

ruimtelijk-economisch orde op zaken stelt binnen het gebied door concentratie van

woongebieden, voorzieningen, werkgelegenheid, en recreat ~eve mogelijkheden in en ronè.om

enkel e kernen zoals Alphen aan den RiJn, Gouda, Gorinchem, en verder Vianen, Leerdam,

Neder-ëiardinneld, :;oerden en 3:Jdegraven, en het a.fs6ermen V2.I1 visuele 7ervu~li.n.g met

beplant ingsstroken.

In de volgende paragraaf 'NOrit een pogl.ng gedaan oen zeer glo Oa.a.l enkel e ideeën te

ont'Wikkelen oartrent de mogel~Jlè:leden van bt erne dif:erent lat ie van he"t streekplan

gebied als bi~drgge aan de k-..ali";el.t van de ruimte.

In de:e ?ar~-:'aaf gaan wl.J er'1a."l '.1i-: dat de L"l~er::e -:'l:-:-er~tla~ le 7an :~et ?1~5ebled

door de bevolking en ie prov:.nc~e ·"enseliJk '"ordt gevcnè..en, '!lede omda"t da..a.r:nee aan ie

el.San ?ot ~-; ies '/~ ::'a"; ge'::ned :<2.!l '-Io:-::'en -:ec~c gedaan.

Jeze ?oten";~es ~o:-ie~ ~eergegeven ~ ie vorm van POla.:ltèl-;en, en ~r ~ord.en vler

;:01~isa~:.e5'te!.sel3ondersc::elien: :..=. :'e eers'te pl~'ts 1':"e "Ie':'~<e al ~ ie :.r:.!.:.:.:~'!"'g

g~oemd i3, :::'e ~n.ergen-;~ ~ol?rlsa-;;le5't:-.J.et"..lU= -ra."l ~e"t pl?llgecled a.ls.open mi:::':::'~.g:

~ied, ~ ..; c. ~~.;eecie ?12..2.~ 3 een :~:'5':Ori3~--::o=:"'oge."let).sc~e ;:c:~:'satiest::':J.C"'::4~, ~ ie

derde ~la.at s :'e"t con-:rast ,,:usse.?l oeoou·....de :<.Qr.l en open ':uit engebied , en t enslo"t"'= e ee.?l

reeks '1an ?olari": e~:t en ioor ie ke..~en e.?l ':evolki:gsconcentra.t l.es heen de "doorgaande"

polariteiten.

Eoewel deze par~a.af vooral handelt ?ver ie L~terne ii:ferentiatie, moe~ toch nog een

;.;oord gewijd ",.ord.en aa.~ de :-eeds :..n de inl ei.::'J.ng g~o emde coIlverge.?l-t e po 1a.risat ie

structuur vanuit de randst ed.eliJke agglomerat ies naar het plangebied toe, omdat d.e

polarit eit en elk af:onderliJk ee.?l ander karakt er kunnen hebben, en daarmee het gebied

ook intern differe."ltiëren.
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I' de openheden van hee middengebied 4.4

MIDDEN-RAE5T.AD
POLUUTElTEN•

:'''1 het ge·:~ed. :l.~n :':l.e ;ola.ritei:~ (1, 2 en 3) herke:l:aar, :'e~eC'tieveli~k 'T~ui't

20wterda.m, Jt:'ec~::t e.."1 Leiè.en, die gelokaliseerd. :~en ·..;orè.eo. i:::l een. ;eèieë. ia.~ :i.~
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tussen een rivier e."1 een ·"egverbinding. Deze gebiede."1 zijn dus op zicb. ge~olariseerd

looàxecht op de hoo fdpo1 arit eit een c:leer al s '':'ust ig" te omsci:lrij'Ten gebied bij de

rivier e."1 een oeer als "è-r.l..'<" te omschriJven gebied bij de ;./egverbindL"lg.

Je eerste polarüe~t (1) is üe tusse."1 Rot~erdam en Gouda, met aan de ene kant de

=:ollandse I.:ssel, en aan de andere ka."1t de E 36. De polarit eit zou d.oor Gouda. heen

getrok.'<en k:w:lnen 'o'IOrden, en in dat geval zou men van ee::l. poort str.letuu: kur..nen ~reken

',-/amleer men kJ. einere po1a.ri't eit en naar Gouda. to e tre.~ vanuit het 00 st en e.'1 noordén,

re~eetievelijkvanuit Oudewater en :?oskoop via de 3:o11andse ~el en de Gouwe.

De tweede polariteit (2) loopt van Leiden naar Alphen aan de.'1 Rijn, en wordt geflan

keerd. door een provinciale weg in het zuiden en de Oude Rijn in het noorden. Ook hier

zou men Alphen a.an den Rijn al spoort ku."1Ile."1 int erpret eren a.an een kn1i~unt van

~:\ !

f.

':' I;
,.

i.

i
r·

vaar·....egen.

Uit het oosten wijst ee.'1 polariteit vanuit de stad ~trec.1tt via 'rloerde."1 na.ar of door

30degrav en , gefla.."lkeerd L"l het zuiden dcor de E: 8 en in het noorden ~-leer door de

Oude Rijn.
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R"'en vierde polarit eit (4), ligt tussen de E 10 en het Aarkanaal en wij st vanuit

.~st erdam naar het plassengebied t en noorden van Alphen aan den Rijn, ook hier kan

men met enige goede ~·dl lood:echt op deze polarisat iericht L"lg een polarisat ie ontdekken

tUSSe!1 het Aarkana.a.l en de E 10 die '.-lij st van een ak..lcerbou',olgebied naar een tuinè::ouw-

of veenweidegebied.

;;en andere polarit eit -..dJ st vanuit Amst erd.a.m (5) via de Vin.keveense plassen naar het

open en deels st ill e gebied rondom de ~ieuwkoopse plassen. iTerd-er kan :nen een polari

t eit langs de ?:ollandse Usel vanuit Utrecht via. Oudewat er naar 'Jouda onderscileiden

die geInt erpret eerd kan word.en al s onderdeel van de onder de 1e polarit eit g~o emde

poort strJ.etuur °J'an Gouda. (6) •.

Ret verkeer dat vanuit ütrecb.t ln zuidelijke ric.:"t i:lg naar 3reda. en 's E:ertogeneosch

rijdt, korn het pla:lgebied binnen via Vianen,en zorgt daar voor een polari"teit (7) die

zicll "er:a..kt, e."l ·..aa........'a.:l ie oostalijke tak een soortgelijke orthopolari~eit vertoont als

de eer51:ge.."loemè.e dr:e pola.rit elot en doorè.at ::ier een gecied ~e?asseerd ·,';orè.t ia': -"eer

ingeklemd ligt "::ussen de rijks~-Jeg e.?lerziJds en ~et ~lenleà.ekanaal anderziJds.

~ensl~He :{3.:!. ~en ~og ~'.-Iee pol3.!'i~ei"::en (a en 9) onders~eloden d.':'e 7a=,uit ;Zo-;~erd.a.m

!liet d.e.."lk~eeli~ "open" mJ.à.éiengeoled, hebben :e.:"al'le hun bet elCenis al s k:racb.t ll.~nen

waarla.z::!.gs de suOuroar..isat ied..-u..lc zJ.cll :Ul eers-t e lnstan1: le op ::'et gebled doei: gelien,

'100=3.1 betekenis als denkbee1iige liJnen ~aar~~"l63 de recrea~led.~lc zich.o~ het ~e

bied richt.

~en v1:.dt è.an ook langs deze liJnen in het streek;llan dikwijls voorzien.i.!1gen voor

d.a.g- 0 f verblij :srecreai: ie, ec.M er zonder een nadere different iat ie die aan de hand

van de pola:-i't eit en zou k'J.."Ulen worden gegeven, ;naar -..ell icht bij de ·..lit'-JerkJ.."lg in

oesc.:"ou·... lng g~OC!len kan ·"'orden.

Alhoe',olel genoemde polariteiten in eerste insta."ltie extern bepaald zijn, kunnen zij

op twee manieren worden uitgebouwd tot een int erne different iat ie van het gebied.

In de eerste ;>la.ats ka.."l men de totale convergente polarisatiestI"'.letuur als uitgangs

punt nemen voor een radiale different iat ie waardoor het centrum anders 'Hordt dan. de

periferie, en in de h/eede pla.at s kan men elke polarit eit afzonderlijk een andere

inhoud geven, zodat de "openheid" die het gebied vanuit Rott erda.rn vert egenwoordigt ,

een andere openheid is dan die \-Jelke het vanuit Utrecht, vanuit Leiden, of vanuit

Am~erda.m vertoont. Zo krijgt het gebied niet alleen van buit en af verschillende

aanzicll_en, maar ook van binnen uit verschillende ''uitZlchten''.

Beide vor~en van. structurele differ~tiatie moeten ~orde."l gerealiseerd door elke

polari~eit afzonderlijk aan een nader onderzoek te onderwerpen: de milieuvariabelen

die bL"lne.?l elke polariteit afzonderlijk variëra"l, ~ete."l worden geformuleerd, hun



extrer.:en, en :ussec""az.rden gedefi:l.ieerd, en d~ dragers va.'1 deze verschillende 'Haarden

en =:.~ on~erl~ge 'lerschillen, benoemd.

~ewel ieze e:x:;Jlor2.~1.e misschien het meest interessante onderdeel van de differen'tiäle

realiseri:l.g uit~, veronderst elt zij een. zeer gedetailleerde kennis van het gebied.
en è.e deelgeoiede!l die in het best ek van dit onderzoek niet voorhanden was.

7J

1-------
I
J
I

n~s~or~scne ?Olar~Ce~cen

:::e.'1 2-':1dere :;:olarisat ie st r..lctuur , waarvoor hier de a.a.ndacht gevraagd 'Hordt, is er een op

":.asis 72.:l de ~:':cge."1ese zoals die i:l. paragraaf 4.2. a.a..'1 de orde kwam, het ontstaan en

è.e S":::-..:.c:',::,,:,,= "12-':1 ~e1: veenpa.'cket en de d..a.ar..lJ.'t voortgekomen bodemkundige gradiënt en, die

':o~ op ::eden een èelazlgTlJk uitgangspunt kur..nen vory:,en voor de int erne different iat ie

van h.e"': streekplar.gebied.

!=. p2.n"gra.af 4.2 is deze structuur gloè:a.al aangegeven als een gradiënt van oligotrofe

7enen i..=. het ·... esten, die g::'otenieels zijn afgegraven en vervolgens weer ingepolderd,

': e.geno·ler de eutro fe, slibrijke en daardoor voor vervening minder geschikt e venen in

=:'et 00 s: en V2.:l het platlgebled. ~eer genuanceerd ka.'1 :nen zeggen t dat na.a.r:na:: e de af

S"ta..z:d "';0"'; ::'e 5:'ote s'trome.'1 "Jan d.e :tijndelta (de Oude :tijn, ie Holla.:ldse Ijssel, de Lek)

g70ter ~as, l~êp ~et veen rn~'1der ~~'1S door sli~riJk ~ater,rneè.e in 7erba."1d ~et de ge-

"; :.~è.en-:eweg:..=...ge.n., o'lerstrocmd te -",orden, en te eutrofiëre.'1. De vene!l op een a.fstand van,

=8.€, ~O :';::llo~e"'; er "l=-n, ':'eze grot e s'troo~ebJ.ede.'1, ....aren a.ar.gewezen op regen'Nat er en

'IO:7.'lé.e.!l ol:'5~tro:-e ~oogve."1en. F.e~ :ner~'1deel è.a.a.-"a."1 is -:ha.:1s a:geç:..,e.'1 en. ~erscila'Pen

~'1 :::~c~"·7:a.:..:=r:~=n '..2..2:~ ie oude :eeklei weer a.an de o~'Perl13.kte is gekomen, ma.a.r dat

.... 1.:.. ::~="'; :e€;,:!: :.=.-: ie g73.è.ië.."1'te.r: ·:a."':.uJ.'"; :ie::e ":esloten sli·::a.r:ne :'00 g"l en en i:l :ie a.f·Na-

-: er:.=.~ sr: =':'-:::"5' !l~ :ie ·"ol~<ome.'1 ui't rl.-"iersl J. '0 '~est a.a.nde ri'"ier~d e~ebied~, !:liei: nog

~·:C~ ?CGE~;ETI3CES

?OLl3.ITSl_'SN

I',

/

Droog~ke

r~.jen.



4.4 ~eer dan één variabe.e I _

Een goed voorbeeld da.arvan is de g:-adiënt (1) die loopt langs het riviert J e de A.2X

vanuit een overwegend klei-a.rme vt:engrond ongeveer bij het "dr:.elandenpunt" tussen

Noord-äolland, Utrecht en Zuid-Holland via een overwegend venige klei- en è..'J.Ilne klei

op-veeogrond na.ar de kleigronden van <ie Oude Rl.jn. 31.J het genoemde d.rielandenp~"lt zou

men zich de waterscb,el.dl.."'lg kur..nen 'Joorstellen van de Aar (1), ie Kromme MiJè.=e64; (2~,

en verder de Amst el die naar het ::oord-oo st en af' at erde. Je Aar is n"..l <:Oor de Jree..:."';

met de Amst el veroonden , en loopt thans tussen t· ee d='Jog:r.a.'<er:.~en C::ol':'er 7ier3.:n::ac..'-:~

en polder Nieuwkoop) door een s~lle strook van voo~ameliJk veen~eidegeDied.

Ter hoogt e van het "drielanè..enpunt" wordt deze strook in het pl~ebl.ed bedekt met

glastubbouw, gaat dan over in een stuk veen~eidegebied. dat in het streekplan S'":aa~

a.angegeven al s een veenTJeidegebied met- grot e landsclJ.appeliJke en/o f natuurwaarde,

vervolgens t er hoogt e van de Langera.a.rse plassen loopt de Aar ·...eer door een glast'.l:ul

::Ouwgebl.ed ~ ter hoogte 'lan Ter Aar ioor een 'leenTJeidegebied è.a~ :":)0:' ::et 5"t:'ee;c~an

is aangewezen als een ont~l~<ell.."'lgszöne voor 7::'èl:~:s=ec=ea~le, ~ :a~slot~e :ar

hoogte van llpnen aan den :1.l.Jn door een veenTJeidegebied iat 5edeel"';ell~k :oor :let

"-O~Q:::::I" .. _
~ .- ----

seerd" •

:;)e gTote rJ.'ller-invers1.er.J.g 'Jan ie Cude :1.l~n. i:.e :!:l.clJ. door cet ',eenge'o:ed sl:.=..ge.!"'"";,

heeft versc=.ill ende ziJt akken, zoal s de Aar, dl.e op d.eze wl~:e :ouden ~ et en '~orieI:

onderzocht; zo is er een lange ~versleru.g "'; e..?l zui:"en 'Jan de ~:.eu',.;koopse ~:asse:n (2)

";en noorden (3) en ten Z"..l:.è.en (.1 en 5) \T2Jl 'doerden è..:.e n:et a~:e~ 1..=. :l'..:ll :'er.~e

:,iclJ.t ing t ot po 1a:-l sat :. e aan2- el- d.ix...g :<U:lll en g e\T en, ';laar 00 k op :~ =.l..::. e!' 9 5 c.:::.=..a2., :. ... a: s

Behalve de ~lJnlanè..se pola:,itei":en rroeten ook g:-aè..ië=.:en ':ussen o.:.got:,oo: en el.:.:::-:c:

bestaan hebben loodrecht op, en in de ler.g'";erl:n':L'1g van de ?o.:a.'1è.se ~ise_ (-:'):

zoals die van de Cou'oIe (6) en vél-"'luit het klei-arme ce."ltrum .... an de K:-:.:::;enen1a.a.:-d. (~~.

Zet centr"J.:n van ie Kr1.mper.e:'-.J':.ard :estaat Ult over·dege.nd lr...2.el-a:-":':e "e~ç:r.è..e.~, i:.e

radu..al naa: de perifer1.e overgaan in o'J~rwegenè.. ven:.ge k: e1- en ':'u:.ne k:. e:.- op

ve~ronè.en naar de dlkkere klei- op-veer~-:'o:lè.en "an de RoLar.. d.se ~LSel en d.e !.eic.

Dacè..oor besta.at ln de Krlmpener'..a.a.rd een dl·Jerge..,te pola.:lsa-::.e~r-J.c-:~:.u", :11e, ~e·':

dan nu het geval is ln het streelc;>lan zou :eu..,nen :l,;n ~e:-ea.:lseerd.. ::e a~ .. e=:..;:".e:.d.



De 1ijflleereola.nè..ec. wordt in het midden van het West en naar het oost en doorsneden

è.oor een rivier-inversie.ru.g (9) van waaruit naar weersk2.nt en de polarisat ie van het

landschap zou kunneo ·...orden onder:ocht en uitgewerkt. Tenslott e bieden de veen

stroompjes de Giezen (10) en è..e Alblas (11) aanknopi..ngspunten voor polarisatie.

r'
I
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I
I
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72 de ~ernen van hun buitengebieden 4.4

l' en a.znzien var.. è..e hier"ooven opgesomde en andere gel ijksoort ige polarit eit en in het

geb~ed, zou ~eten ·.;orden onderzocht 'l'lat mogelijkerwijs de i.nho'.ld kan zijn naast de

algemene rorfogenet iscb.e karakt erist iek yan de t eg enst elling tussen oligotroo f en

eutroof~ In het bijzonder zou men kunnen veronderstellen d..=.t aan de oligotrofe

("besloten") ka:lt in veel gevallen een bijzondere geschiktheid kan bestaan voor

natuur"00uw t erwJ.jl de landbouwende indllstriUe bedrijvi6~eid meer aan de eutrofe

kant kan ·...ord.en gevonden. Dat zou een fbat ie van de aandacht voor bestaande tlatuur-

geb~eden ·"a't k-.:.r.nen '1 ermi::ld.er en , en een :neer structurel e '1isie kunnen opleveren op de

':; e.l~ en :':.e -:o=.:~~r3.'t:.;s 7aIl -:'e ·:evol:d.=.g 'Teroi."lia."l :ne't roet O?eI1 Oui~.e!l€ebied, :'a.."l

::-XlIle."l ·.... ij c:.~':)l: ~"l eerst e ins-;a..~t ie is :~i~.lur raad.?legen iie i::l ?arasra.af .i.2 de

D-?OL..à3.I'I'EI:-EN



4.4 overgangen tussen stad en land 73

Deze polarit eit en different iëren niet a.lleen het plangebied naar verschillende Op'!I1

gebieden, zij differentiëren ook de bebouwde kommen zelf naar hun verschillende re

laties met het omringende landschap. Zo zal het zuidelijke deel van Gouda, dat op

grot e open geb~ed van de Krimpener·l'laard georiënt eerd is (1), een ander karakt er dragen

dan het oostelijke deel van Gouda dat via de Reeuwijkse plassen gerelateerd is aan

het open gre:lsgebied met Utrecht (2).

De noor~ens van Gouda (3) wordt Ul st erke mat e bepaald door de rijksweg E 10.

De stadsuit breidilJg tot aan de rijksweg laat een polarit eit zien met een grot e,

snelle overgang. Tenslotte is de relatie van Gouda met het a.kker'oouwgebied in het

westen (4) 'Tan een geheel andere aard dan de overige drie genoemde rela.ties aangezien

het hier niet :0 zeer een open gebied betreft als 'Hel een st erk door infrastructurele

werken en glastuin'oouw overheerst gebloed.

~et iS:1u de vraag hoe deze relaties, dJ.e in het tl'Ül als D-pola..rüei-::en (10 :<ilometer)

te ':0 ek staan op verscl:.illende ""l.j zen ~en worden gerealiseerd.. ~riat all een het

systematisch doen afnemen van sommige varl.acelen, het doen ~oenemen ·,an andere langs

de lijnen 'lan è.e ;olarit eit is ::'J.er van be:~g, maar ~ok net z~cht ":::a.a.r rr'.a...'<en è.a.a.r"Tan

'::liJ'Toor~eeli ioo:- ia aanleg van fiat spa.dens-::alsels 'lan ::ie::e ope."1 ge(ned.en tot :i:'ep

1:1 de ·oeoo't:'Hè.e :~m. =:ier ~en de opeenvolgeIlde stadia door de bevolking "Horden er-

:::et is even'Hel het over-"egen waard, om het natuurgeb~ed. niet als eindpunt te lat en

fw:1geren van z:ulke rou-:es die de polariteit zic.'ltèaar moeten :naken, niet als teg~

pool van de st edeli~:':e bebouw~ te lat en fungeren, maar te ·'er-"even met de st edeliJke,

recreatieve en agrariscile funct ies door ze in uit er st langgerekt e vorm deel "t e lat en

uitmaken van de :"iets- en 'Ha:c.delroutes die 1e D-polariteit in al zijn segmenten zl.cht

baar ~ et maken.

De polariteit die Waddinxveen en ?cskoop verbindt met het open gebied ten westen van

deze kernen, wordt op zeer contra.strijke wijze gerealiseerd door de dijk die de

'West elijke grens van de bebouwde kom van beide plaat sen markeert. De:e dijk biedt een

noga.l surrealistis~ uitzicht op het open vrijwel onbewoonde droogrr'~kerijgebied.

Enerzijds kan men een dergelijke overgang om ZlJn vervreemdend effect 'Haa.rderen,

anderzijds zou men GRADUELE REALISrnnrG kunnen overwegen. Ook bij Alphen bestaan er

verschillende relat ies met de omliggende open gebieden (6, 7, 8 en 9) die \>/aarSCo1.ijn

lijk elk hun eigen karakter hebben en daar~ee ook de bebouwde kom van Alphen nader

different iëren •
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Vanuit de Lek divergeren diverse polarit eit en (10), tegengest eld gericht a.a.n de

eerder genoemde lIlOrfogenetisch.e polariteiten, die in hoge mate kunnen worden beleefd

langs de Lekdijk. EJ.ke polarit eit kan een ander karakt er hebben, en zou op de samen

stellende milieuvariabelen moeten worden onderzocht. Datzelfde geldt ook voor het

contrast van de nederzett ingen a.a.n de Merwede met gTot e open gebieden van 'de

Al blasserwaard en de Vij flleerenlanden (11 en 12).

Tenslott e geldt waarschijnlijk ook voor Leerdam dat zijn relat ie r.let het west elijke

la.:ldsch.~ (13) een geheel andere is dan die met het noorden (14) 0 f het zuiden (15).

Deze verschillende relaties met het omringende landschap, niet alleen vi Slleel , maar

na.tuurlijk ook in andere op zicht 'en, zijn een belangrijke g'1"ondslag voor :nilieudiffe

rentiatie, als men er in sla.agt ze te fortmlleren, en inhoud te geven, en planmatig

te hant eren.

3e.!::.al'Ie de ge."lO emde :iivergent e polarisat ie str..lctur en ronè.om de '''erschillende :<e!'nen ,

kan me:l. ook "doorgaande polariteiten" aangeve:l., for:müeren, en nader defi:.iëren ten

aanzien v'a,n 'le!'sc=.illende :<ernen.

L"l het vori€e ;:oo:ist'.:..W:: zijn iergeliJ:<e è.oo,rgaande. polarit ei~ en op ~oger schaal;ü""eau

700r è.e gro~ er ~ ':;evo l:'<i1lgsconcent ra't ie s ·..eerg egeven, maar ook op :.cJ. ei!l.er scha.al;li".. eau

~~~en :iJ e~ ~i:~;rer.~iër~"lè.e invloed hebben op è.e bebouwde kom van een ~~~.
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werk-recreatie-polariteiten 75

Zo is Gouda (1) st erk gepolariseerd van het 00 st en naar het west en doordat ten 003t en

van de stad (Reeuwijkse plassen) zich de recreatie heeft geconcenn-serd en in het

west en de industriële bedrijvigheid.

Ook Alphen aan den Rijn vertoont een degelijke oost-west polarisatie (2), en in het

streekplan wordt daarop aangeslot en door in het 00 st en gebieden voor dagrecreatie

aan te wij zen en in het west en gebieden al s bedriJ fst errein.

3ij Gorinchem is de situat ie onduidelijker. Hier is de opeenvolging van recreëren

wonen-werken divergent, naar het 00 st en en het ''''est en ont 1eed. Duidelijker is weer de

situat ie bij Vianen (4) ,. cia!: ", bedrij fst erreinen naar' de kant van een groot ver-

keerskruispunt, eD. d.aart egenover aan de Lek dagrecreat iegeb1eden heeft.

Boskoop en Wa.ddinn-een (5 en 6) zijn in hoge mate wat hun bedrijvigheid betreft

geori~teerd op de Gouwe, en vinden hun beslot en kant aan de eerdergenoemde diJk die

hun 'o'iestgT~s ca.rkeert, en ook daar valt te overwegen de recreatie van deze plaatsen

;neer aan iie kant te lokaliseren. ::an d.uidelijke en con"trastriJke polari~ei"t 1s die

I van het natuu:gebied Kinderd.ijk (7) t eg e.::.ov er d.e split sUlg v'an wat er'..eg en die c:.oor

:edrij:st er:-einen gedomineerd 'HOrdt. ~inder duidelijk ziJn ''''eer de pola:isat :'es van

=:arè.inrreld.-'Jiessenda.m el'1 ,.,en Lèerd..am (8 en 9), t er,~iJ'l b1J ~Tieuwkoo'9 è.oor d.e a.an'o'iezig-

heid van een g:-oot natuu=gebied in he"t zuid.en de pola.rit elt ~~et 3 aan :iuiä.elijkheid.

t e \"~sen over~aat.

:';oer'ien en ~Tieu'..lerkerk a.a.:1 ien :.;~:: ~l (11 en 12) ::.~!! n:.a"t :i·..ü:ielijk €~ola.riseerd.

I

Verder zi~n er ~aarschi~nlijk 1~~3 è.e Lèk diverse polarl~ai~a~ ~e on~erk~~en (13)

die een aÏ-"'isseliDg markeren VaD. 'oedr1jfst erreinen en r:leer rec:'ea"t ieve l~~dscha'9pen.

Tenslon e zou:ien '..ij ook de polari'o; eit door Roelofarendsveen en Schoonhoven nader

I:'.oeten bestuderen (14 en 1.5).

Door de laat st e gro ep polarit elt en is dui"delijk geworden dat in het pla.ngebied wonen,

werken en recreëren in hoge mat e zijn gevarieerd over een afstand van circa 3 !dlo-

I

met er. net is de vraag 0 f deze varia"t ie niet op een kl einer schaalniveau ~ et worden

a.angeè:racht, zodat een nog verdere int egrat ie van deze funct leS tot stand kan komen.

Toch blijft een polarisat ie van de be'oouwde kom Iran een kern als geheel uit een oog-

punt van oriëntatie, milieudifferentiatie, efficiënte specialisering van het grond

gebled, wenselijk.
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5.MILIEUDIFFERENTIATIE
OP LOCAAL NIVEAU

5.1 !:l,leiiinz.

Cen~raal in dit hoofdstuk staat de plananalyse van he~ s~ructuurplan Raagse

3eemden van de Gemeente Breda, op het zogenaamde ~lliveau. Deze analyse vind~

plaats in paragraaf 5.3 van dit hoofdstuk, en heeft tot doel om aan te tonen

dat ~et in het :'!.:::D gecreëerie instrumentarium geschi.kt is om na te gaan in ~oeve!Te

een oepaald plan vo~ioe~ a~~ de doelstelling van milieudlff:ren~ia~ie.

In deze para~aaI~ is geen sprake van de toepassi~g van ~et instr~~entarium in

de planvorming zel:', ;:'laar van de toepassi::g ten behoeve ',an de toetsi.~g va..~ plannen.

~ote~ ~~de~ te~wljl in para~aaf 5.~ de ~oepassing van ~et L~trumentarium van het

::1.m op ~et ::U.'Teau Vë.."'l de ve~kaveling '''ord.~ gedemonstreerd. Deze parag:-aaf bevi."'ldt

zich ;"ee~ enigsz~s op het gebied van de planvo~~g, :la.a.:" is ook nodig om ";ot een

concl~ie te kome~ omtrent d.e di:':'erentiatie die ~ het structuurplan Eaagse 3eemden

bereLc"'; is.

~et 5~~ctuurpla..~~aagse 3eemden van de Gemeente 3reda, is ~ier als voorbeeld gekozen,

in ie eerst plaats omdat het plan als centrale doelstellL"'lg milieudifferentiatie heeft,

en een goede gelegenheid biedt om het op deze doelstelling te toetsen. ~ de tweede

plaats waren de twee ontwerpers van het plan ir. L. Tumcers en Prof. dr. F.M.

Maas voor de onderzoekers direct consulteerbaar. ~e analyse in paragraaf 5.3, is vanuit

het oogpunt van het n'~ tamelijk volledi6 , ;:'laar be~andeld niet alle aspecten van het
pla.."1.

5.2. C~me~_'.~l'~.._~en "~~."l'~ de ~o~~~e sen' ~al~;v~auts- "- - • ~.... .. ..,-. ......... <; •

Zoals al in hoofdstuk drie aan de orde is gekomen bevindt Breda zich op het kr~is

punt van twee grotelandschappelijke polariteiten (33 en ~2), waarvan de eerste

zuid-noord ~olariteit het besloten 5rabantse landscr.ap met het open kleigebied

in tet noord.en verbindt, en de tweede, de oost-west polariteit dat doet ten aanzien
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5.2 D-niveau: divergente polarisaties truc tuur 77

het open Zeeuwse landschap.

Op het E-aiveau is Ereda het middelpunt van een convergente polarisatie structuur,

een kruispunt 7ao rijkswegen, vanuit Rotterdam, 'Utrecht, Tilburg, Antyerpen en

~oozend.a.al.

3lerdoor wordt op nog lager n~veau, het D-nivea~het landschap rondom 3reda

versneden in 7ijf sectoren die op vijf versc~llende manieren cont~as"eren

met de bebouwde kom van ~reda.

* plaats van het
structuurplan.
Haa.gZ!8 Beemden

30 km,

1

I E·l\iv~

IlIFRJ.STBUCTUtm

Dit resulteert in een divergente polarisatiest~c~u~op het D-n~veau zoals h~er

boven aangegeven, . het structuurplan n~agse 3eemden maakt deel Ult van é~n

van de polariteiten uit deze structuur (1).

De '''ljz~ "aarop het st:"'.lctuurplan Haagse 3ee;.:den "njè:aagt ~an de real~ser:.!:g van

deze polariteit, of wellicht juist afbreuk èoet ~an de bestaande k/all~el~en v~~

deze polariteit, bljdraagt of afbreuk doet aa..~ de overgan~ tussen de stad. en

het landschap, kan ~en toetssteen =ijn van de naarde van het struct~urplan voor

~e ~llieudi~ferentiatieop het ~niveau.
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5.2

3e~lve deze diver~~te polarisatie structuur op het D-niveau, valt er in het land

sc~ap rondom 3reda ook een convergente polarisatiestructuur te ontdekken, waarvan

~aa€se 3eemden zelf het centrum is.

LAlIDSCRAP

: •• : •• kleigebied

~~""*'* bo IS'"f(' :*;

2

D

10 000 inwoners

.... 30 000 nieuwkomers

•
-JL~====~==::::=~30=Bt._

I
i

r
I

I
I

I
f

3=~è..a. 13 on"':staan aan de brug over de ~.rark, een riv1.ertje dat van de hogere zandgronden

:en z~ien 'l~ 3reda naar het lagere noorden stroomde, alwaar het water stagneerde

en "':ot de veenvorm~ng onder andere in de Eaagse 3eemden aanleiding gaf. Het land

scr-ap ~en zu~den v~~ 3reda is een beekdalenlandschap waarin de dalen gevo~d zijn

:'oor de :':ö.rk en de \!eeri j s •

Je r.ogere delen z~Jn met bos bedekt en op de grens van dalen en hoogten vindt men.
langge"ekLe esdorpen d~e in hun lengterichting naar het centrum van Breda wijzen.

~~: :~.dsc~ap :en noorden van ~reda is overwegend een veenlandschap dat derhalve

he~ :~a:st voor stadsuit:re1ding in aanmerking lS gekomen en waarschijnlijk (zoals

oc~ :~ ~aa:-leM en Utrecht) lange tijd aan de lagere inkomenscategorieën plaats ge-

~~: ~c~rien van 3reda 1S getsoleerd door barrières als de spoorlijn en de daaraan

r.:3:~~:~C~ gekoppelde l~dustrleterreinen en ~ist de parkgebieden zoals in het

:·":'l:'en ""aa:- ·.leerl~ s en '~ark de s:a:i ":Jinnel'. komen.
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C-niveau: convergente polarisaties tructuur 79

De eers~e polariteit (1), bovengeschetste convergente polarisatiestructuur die

evenwijdig aan de rivier de ~ark vanuit het hoger gelegen bebos~e gebied door de

bebouwde kom van Breda naar de Haagse Beemden wijst, bevat dus niet alleen

bodemkundige variabelen, maar ook historische en sociale variabelen. Ook de wijze

waarop he~ structuurplan Haagse 3eemden participeert in deze polariteit kan een

belangrijke toetssteen zijn bij de waardering van het plan uit oogpunt van

milieudifferentiatie op het O-niveau.

Behalve deze eerste polar~teit, die voor het karakter van 3reda van ~tengewoon

groot belang is, zijn er nog twee polariteiten te onderscheiden buiten de

bebouwde kom van Breda: (2) wijst min of meer oost-west, en (3) is van bijzonder

groot bel~g voor de vogels uit de 3iesbosch, die in toenemende mate van het

dra.ssige gebied ron~om d.e ;:ark gebr.u..:< ::laken, r:u het natuurgebied de Sasseplaat

in het ::1011ands ::liep door Ulo.voeri."1g V'2J1 het i=dust:-iegebied ::oerdl.~k daar/oor

in afnemende mat~ geschL<t is.

Cp een nog ~la~er sC~aal~1.7eaU ve~TUlt :'et s~~c~uurpl~"1 ~aagsa ~ee~den ~en

~ie d.e versc~~ll~nde
. ..
OUl. " en-

Situatie op het D-niveau,
met daarin het op c
niveau te analyseren
gebied ingetekend.

JD-niveau

:t-.... - .... _..J :::._, ••'.-- _v ••__ • __ \I ......

10 Jon L

s-:ec~:""':eke

3



80 de functie van Haagse Beemden in de D-polariteiten 5.2

Behalve de veranderingen die het structuurplan Haagse Beemden teweeg brengt in de

totale geschetste prolarisatiestructuur, vervult het plan ook een functie in de

polariteit (1) waarvan het zelf deel uitma~. 3eide functies kunnen worden

ge€valueerd vanuit het perspectief van de milieudifferentiatie in de agglomeratie

Breda..

,
l, .
I

Of, en zo ja waar 3reda. 30.000 inwoners, circa 14.000 arbeidsplaatsen, en een nader

te bepalen hoeveelheid verkeer erb~j moet krijgen, is een vraagstuk dat op het

E-niveau en D-niveau moet worden beschouwd, en van groot belang is voor de struct~ur

en differentiatie van C-niveau, ~aar zal hier niet ter discussie staan.

De polariteit 2.1, waardoor zuid-Sreda een geheel ander karakter heeft dan noord

3reda, wordt in eerste instantie door het plan verzw~~t, maar op lager schaal

niveau in de vorm van opspuitingen gerealiseerd en ge!ntensiveerd.

De verzw~~~ing van deze polariteit vindt men terug in de intentie om het achterge-

de pola~~teiten èie iaarvan deel uit ~~en, en die :~~en worden &ecodeerd ~et

1.1, 1.2, 1.3, Î.~, 1.5,2.1,2.2, 2.3, en 3.1 tot 3.8, ve~TUlt het structuurplan

Eaagse 2eemden, zoals gezegd, een verschillende functie: ten aanzien van sommige

polariteiten een verlengende of een verr~~~ende functie en ten aa.~zien van

anderen een verkortende, een intensieveren~a of een realiserende funct~e. !nkele van

deze ef!ecten worden hieronder nader besproken.

auto's in de vroegere
avondspits (.)

auto's in de nieuwe
avondspi1:5 ('1'.)

(ongespecificeerde
e&nheden)

c

. .
" ' .

'•• ··oP·

. +
'i" .

'+ ..•..~ ...••.
'.~ .

' .. . ~ ..

Co

<I

o

inwoners (.)
nieu'Wkomers (~)

arbeids~laatsen (0)
in eenheden "Tan
10 000

(tenta~ief)

De D-polariteit l.lwordt in feite door het plan :iaa.gse Beemden gerealiseerd, doo:-dat

een tussenvorm bil!dt tussen een (sensorisch) .'...oL~omen besloten "bebouwde kom" en e

voL~omen open buitengebied (bijvoorbeeld gerepresenteerd door de "beemden" rondom

de :·:ark in het noord'Nest en van Breda).

Dat heeft niet alleen morfologische konsek<renties, in de zin dat meer een gradiënt~

situatie wordt gecreëerd ian een concentratie, maar ook functionele konsekwenties,

en deze zijn uniek voor hedendaagse stadsuitbr~idingen: er is ~oorzien in land

bouw~~dige exploitatie van grond binnen de bebouwde kam.



[- --

1
5. 2 de functie van Haagse Beemden ~~ de C-?olaritei: 3:

bleven en geïsoleerde noordelijk ieel van 3reda met het p_an ~aae-se ~ee~èer. ee~

compensatie te bleden.

3etalve een verz~~~g, kan ~en ec~:er ook l~ zekere z:~ 5~~~~e~ 'la= ~e~ -aa' , se-- - .- -- ----~,

~:':i~ ·..eor

andere mee var~~rende var~abelen, zoa:'s d:oog en ~a~.

De polari tel"': 2.3 ;.lordt door het plan erpl:c:et ~spaard, iooriat ie ":eel71è.en" :-~r.;:

om de ~ark door èe geplande bebouwUlg ocaa::ge-:ast b_:~ven.

De C-polaritei"': 3.1 wordt verlengd. ~aagse 3ee~èen _:~ zeer per~~eer ~en ~=:en

van het cen'tr-.lll'l ',an 3reda, e!1 :ia't :9 -ran ?oot :elang 'loor ie :ia~, ·..;eei<:- er. e... e:-,--;·.:ee:'

3ehalve :~c't:one:e ~ocse~~en~:e9 :-esu:':eer: ie
.. ~ .........:ecou'.i:'::€ '!a;: .-_2.a~e .:ee:.:c.e:: :..:: -:e::

BrMa zonè.er
E.a~se 3eemè.en

3::'!3da ::e"';
:::.:ic3..5se ~ee::lc.a;:

~e ont;.{erpers aebben echter gekozen voor een ve:-s:e:-~::g V~~ ~e~ :es~~~e :~:::~~

van 3reda en d\:..S voor eer. "pola;.:-e E='ad.;.ër.t" , er. :~ :ia: ·Ie:-·:a.~i ;:3.s: :cic '!e::

relatief lage dientheld van het ?l~.

~ls :en echter op s~ede.ijk ::;.vea~ ee::

n&$t~even, d~ zou 2aagse 3ee~ie:: een s~ec~~:eke eccnc:i5~~ • c~::'~-~:e o~ :es:~_--



32 excentriciteit en katascopische milieudifferentiatie
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5.2

~~~n a~s~raherend van het voorbeeld Breda, kunnen wij EXCENTRICITSIT op het C-niveau

uit het oogpunt van morfologische en structurele milieudifferentiatie positief

~aarderen LD zijn algemeenheid.

concen~Tische ~oei exeentr~sche groei

~ ie meeste steden zou een excentrisch groeimodel het mogelijk gem~~ hebben om

~et centrum tijdens de groei langzaamaan in één ric~ting uit de oude binnenstad

:e 7erplaa~sen, zodat althans een deel van de oude bir~estad nog geconfronteerd

·:er~xer.d :5.

~en:r~ ~e~ aan de ~oo"te van de agglomeratle a~~gepaste verlen~~g krijgen die

~~ ~~el=asen van ~et centrum ~~~~telijk uiteen legt.

~eze ?o~~~re cencru~structuur zou de grondslag :~en zijn voor een ~~~A3:CFISCEZ

J~:?~:~~~:: naar oljvoorbeeld àestu~ (0, ~og in ~et oudste centrum), ~ul~uur

, , (
,~, e~ economle e, ln ie s:eer van de distributie.

e:Icen~rici:ei~

i~ de k~ta9co~ische

di!:'erentiatie

excentriciteit in de
polarisatiestruotuur
van de (sensorische)
D-polariteiten

::e=-a:"/e ie::e :x:=~:çI'r=IT en h:ATASCoprs:~-= ~.i..,f:i~.:t=:'I'IA'~IE, zou ook in de polari

sa~~eS:~l~:~~ v~~ divergen:e ~polariteiten (fig. 1) een excentriciteit kunnen

Q?~~e~en, ~e: a~~~ ene k~~t de genoemde confrontatie v~~ ~et oudste centrum

è.a: - e"/e,.als c:aa~e ::e~r.lden - een r... eer S'..l'=urbaan karakter heeft.
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het B-niveau 83

Behalve de specifieke functie van Raagse Beemden in de Bredase agglomeratie als

geheel in het perspectief van de polarisatiestructuur van figuur 3, is ook de

functie van Eaagse Beemden in de D-polariteit 1.1 - de real~sering van een

"suburbane" ::1arge in het landel~jk- stedelijk contlnuwn door "landbouw in de stad" 

een functioneel aspect van grote betekenis.

Hier vindt de omkering plaats van "stad in land" naar "land in st~", die door Tummers

in de Londense agglomeratie 1S herkend, en voor het eerst beschreven in het voorlopig

structuurplan·Zeist (t JO) •. In de aazgse Beemden is deze omkering gerealiseerd met behulp var

ruilverkavelingsgelden, dat wil zeggen een economische functie op nationaal niveau.

stad i~ land
. @ ..

.~'.

.···flb·.···· ~
"@ ... (/)

la...'"ld. in stad

!liveau.

Ret plangebied ~ordt in het zuiden en wes~en.be~ensd door rijkswegen, L~ het noorden

en oosten door de rivier de ~:ark. In deze a.."lal;,-se zal nie"t ~et gehele pla.."lgebied

bet:-ok..\cen '.-lorden, maar een gedeelt e van 2 b~j 2 :dIameter ~aarin alle essentiële

elementen van het plan zijn vertegenwoordigt.

Bestaande situatie op
C-niveau, met daarin het op
B-niveau geanalyseerde
gebied ingetekend.



84 vorm, structuur en functie 5.3

Hoewel in de onderdelen van deze paragraaf de aspecten vorm, structuur, en functie;

zoveel mogelijk gescheiden zijn behandeld, en overeenkomstig de volgorde die in het

~.m is aangehouden, zal blijken dat deze aspecten in de planvo~ing niet geschei

den gehouden kunnen worden.

en meer peri:'eer gelokaliseerd. Ja.ar.nee is de "IOrm die de rus!: -<lllrUst "lar:.aoele

reeds had aan5e~omen nog versterkt.

Aan de oostgrens van het plangebied ligt bijvoorbeeld een bestaand industriegebied,

dat evenals de bestaande rijkswegen in het westen en zuiden van het plangebied,

als een bron van onrust kan worden beschouwd. Da.ar:oee llgt de vorm van de rust

onrust variabele (dynamiek) in principe vast: in het midden een rustgebied aan de

randen een onrustgebied. De structuur van het plan sluit hier vervolgens bij aan,

doordat het plangebied wordt ontslol:en door een nngweg aan d.e randen van het plan

gebied, waard.ocr een diver~~te polari3aties~~~ct~ur ontstaat, met in het ~idde~

het :::Jinst ontslol:ell gedeelte en aan de raz:den het ~eest ontsloten gedeelte. Vervolgens

worden in het plan ook de functies wonen en werken respectievelijk meer centraal

I

r
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r.'t
~,~.,
i'
I,r I,

:1

i,
\"
i, :
l' .'
i·r ·1

I:· .

J~

vor!D.

;[ISCo (' r~o
't"r

o "
o

onrust-rust

structuur functie

open-besloten mono- en multi~unctione&l

Zo is in het plan een volkomen logische relatie gelegd tussen vorm, structuur en

f~ctie, waardoor het or_~odig lijkt deze aspecten nog los van elkaar te analyseren.

vonen

centraalperifeer

)l 30e 3000' m. 1<
\L-----------tl rust

open, ontsloten ""_---------- besloten

verken

oorust

localisering

vorm/1.nb.oud

structuur (polariteit)

functie

Eoewel deze same~~ar.g van vorm, structuur en functie, tot de essenties van het plan

behoort, zou de ontwerper nooit tot een zo gedifferentieerd resultaat zijn gekomen

als nu voor ons ligt, wannger hij niet ook in staat was geweest de verschillende

aspecten los van elkaar te bezien.
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uitgangsvariabelen 85

Eij zou bijvoorbeeld tot een volstrekt cirkelvormige ontsluiting hebben kunnen komen

met aan de birJlenkant een woongebied en aan de buitenkant van deze cirkel een werk

gebied. ~ij zou zich niet gestoord hebben aan de volstrekte regelmaat van de cirkel,

oedat deze een zo volstrekt lOglsche samenh~~g met de structuur en ie f~ct~e heeft.

Differentiatie in deze zeer principiële oplossL~g ontstaat bijvoorbeel~ pas ~anneer

de ontwe~er even s~r~ctuur en funct~e vergeet, en zich gaat toeleggen

van de clrkelvormige ontsluitingsweg, door deze hier wat meer naar buiten en daar ~at

meer naar binnen te verleggen, zodat er DEFOre,UTI3 in de contourvorm optreedt,

die de zonering naar rust en onrust ingrijpend beïnvloed, en op zijn beurt weer noopt

tot een herziening van de plaatsen waar gewerkt en gewoond moet worden. Jan ontstaan

er pun~~~ ~ ~e~ plan ~aar ook perl:aer gewoond ~ordt, of cen~raal gewer~, als

~i~zonderi~gen op ce~ ~og s~eeds dornl~ante totaalprincipe.

Zo is ::nlieudif:erentia-:ie i::l de planvor:n~::lg een ·..Ilssel ..... erk:.ng t-J.Ssen het nu eens

los 'ran el:-:aa= ~esc::ou....en ·Ta..~ VOr::l, Si::::'11ct....t:r en :'Jr.ctie, dan :'leer het zien 7a..~ ::un

Sa.I:len..::ang.

3ij de planal'la.:yse ec~-:er, d.i.e ~ooè.za..ice:i~:<e=~'1:'~s ;:a de pla.nvor~lng pl:.ai:5 -n~dt,

~.z.~el:. '.'1:'.) :-:e~ ons ech~er ?er:nitteren de 're:'scc:.:':ende a.spec~en :'os "jaIl el:<a.ar en

Je drle sub-para~afen van deze paragraa: oe::~ielen dan oc~ ac~ereen7ol6ens

inhoud en 70~, str~ctuur, f'~ctie en lntentie.

~ het 3~r~ctuurplan ~aagse 3eemden is al blj het vaststellen van de '~~gangsvariabelen,

·ie iJ:::.terprstatie 'ra..~ ::'et gebied, een '2J:~:D~::rG 7.U; :-:::T ,L~:~TAL :~~lI~lJ-:;A:~:'-i.3~r

opge~reden, wanneer ~en het plan in dit opzicht vergelijk~ ~et andere plannen.

ls~ecten van geomorfologie,de bestaande hoogteligging van het maaiveld, de bodemges~eld

heid, de diepte van de draag.<rachtige lagen, de grond~atertrappen, de cultuur

historische elementen, ie aanwezigheid -ran bestaande bomen en bebouwing, zijn als

öel~~~ijke uitgangsvariabelen naast de reeds eerder genoemde dynamiek erkend ~n

zo veel mogelijk in net plan opgenomen.

In de navolgende figuren zijn lin.l(s de ;.raar'ien weergegeven va..~ de verscnil

lende variabelen, zoals zij in het plan zijn gedefinie~rd, en r~cnts de morfolosische

verschijningsvormen zoals zij in de toelichting op het plan zijn ~tekend.
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Diepte draagkr~chtige lagen
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S.3.l een structuurbeeld[- ..:..=~_==__ __=_____=.:8:.::9=-

Deze uitgangsvariabelen zijn zo veel mogelijk opgenomen in het plan, en vermeerderd

met een groot aantal planvariabelen, zodat men kan spreken van een grote

inhoudelijke differentiatie. Aangezien men ten aanzien van een gebied van deze

groot~e nauweliJks \~ prognoses ~an spreken, 15 er ook ~auwelijks spr~e van

veranderlngsvarlaoelen. ~e enlge veranderlngsvarlabele dle men ~an ~oemen 70lgt ui~

de voorspelling dat in dit detall van ~et plan ongeveer 18.0CO inwoners en 1.600

700rdat ''';lj ech~er een ":eeld geven ·ra."l de s~reld.:.ngs'toes~anà. 't~ :evoL<ing en a.=:e:is

plaatsen; zoals deze ~~ ~e~ plan kan ~crden o~gernaakt, ~oet eerst een oelan~i~ke

-,Ü-:~gsiTaria.:e:'en -:0-: een I:otaalbeeld· "tan ;"e-: ge:::ed, een g2.;)ca:'e structuurop

I vat~ing die vooraf gaat a.an !let eigenlljke plan:

---- --

Dit is geen inhoudelljke
analyse, maar een
structurele analyse,
wa~rbij niet de m1lieu
variabelen elk afzonder
lijk voorop staan, maar '
hun relaties.
Op basis van deze inter
pretatie kunnen de ''Ver
anderingsvariabelen" van
de volgende pagina worden
onderscheiden.

B-niveau 1 km
...1 1IIII:::I:==--==-:;=:Ji~4 1: 25 000

'-'
~"

•
\



veranderingsvariabelen

--------,._--_.._~~---

5.3.1

De vorming 'ran een dergelijk structuurbeeld, berustend op enkele of op veel uitgangs

variabelen.. is een cruciaal moment in de planvorming, omdat alle planvariabelen

waaraan in een later 3tadium vorm wordt gegeven, in een dergelijk structuurbeeld

moeten worden opgenomen.

Zen van de eerste planvariabelen die in een dergelijk structuurbeeld worden opge

nomen is de variabele die kan worden gedefinieërd tussen dat wat in de. bestaande

toestand moet blijven en dat wat moet ver~deren:

~egelijker"iJd moet \1orden nagegaan of deze verar.der~gen voldoende zijn om het ge

-..lenste aantal proçammatische elementen, in dit geval de 18.000 in~'oners en 1.600

arbeidsplaatsen, te ~uisvesten:

• ca. 100 inwoners
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•

DQor de invoering van deze beide v~anderingsvariabelen, in het oude structuurbeeld,

l
on~s~aat een nieuw structuurbeeld, op basis waarvan de konsek~enties in planvariabelen

kunnen worden gedefinieerd:

Crondwerk=aamheden

i: 25 000
1 :~3-niveau

f

1.00 hoogte

(0 . 1I60 - 100 c::1. ophogen

{..<..:.. ·1 3ec.:naatregelen of overdosis

I J niet ophog~n CA)

he~veltje/helling

·,uiaoelen, ::C-.:...".~en ·...o:'!:.en g-adefL"'liee:-d., .Jmdat Zlj op prog:'loses, en n~a't op plaz:.

vorming be!"~sten:

V·era.nc!.ering~n in beg:ooe 1 in$

D buiten beschouwL."lg
C ophoging 60 - 100 cm.
B sec. maatregelen of overdosi
A geen ophoging

../ geen aant ast ing eik, beuk
..... ..-. geen aantasting pop• wilg
..... evt. aantasting wilg.-" pop •

& ."....... evt. aantasting eik,beuk,......,
B-niveau 1 km

1: 25 000ka }

I Meestal worden de effecten v~~ de in het structuurbeeld ing~voerde planvariabelen

minder e~pliciet overzien, dan hier het geval is. Sr wordt d.~~ onmiddellijk en

intuïtief gezocht naar compenserende planvariaoelen die deze effecten teniet kur~en

doen, of, ~n het ergste geval, wordt het structuu:-beeld herzien,
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I
: '

~aarna opnieuw de programmatische elementen en andere veranderingsvariabelen

worden ingevoerd.

]it proces van het ontwikkelen van een structuurbeeld en het daarin invoeren van

veranderingsvariabelen zodat een nieuw structuurbeeld ontstaat, het overzien

van de konsekwenties en eventueel opnieuw invoeren van veranderingsvariabelen,

leidt tenslotte tot een definitief structuurbeeld, dat nch laat analyser~n:

-r

0
. D:!ta~l I struct~urpl an :
Haagse Beern den .1975 I

buitengeb ie ei.:

tf§.
woongebied

g wegen
fietspaden

~ .....ater
bomen

.: ~
recreat iepunten,
'rIerk~bieden I

- winkelcentra

E-niveau 1lon

r- ee l '1:.2:) 000
, .

I~ ~et navolgende wordt nu nagegaan welke variabelen die in het ~,m op het ~-r.iveau

zijn genoemd, en b bijlage 1 van dit onderzoek nog eens zijn opgesomd, in het

bovrnstaande plandetail variëren. Daarmee ....ordt dan inzicht verkregen in de inhoude

lij~e ~ifferentiatie van het structuurplan. Over~e~omstighetgeen in paragraaf 2.2

is gesteld, wordt een onderscheid gemaakt in primaire variabelen en secundaire

·lariabelen.

De eerste variabele di~ genoemd ~iordt is de variabele dJnamiek, die al eerder als

uit~,;svariabele aan de orde is ge....eest, maar door het nieuwe structuurbeeld weer

een nieu~'e vorm heeft gekregen.

De ger.:iddelde ruimtelijke spreiding van de onrust, de "'Torm" van de variabele dynamiek,

kan uit het bestaande plan ·"'orden geschat, in "eenheden" gewaardeerd, en in stippen
weergegeven:
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" " ....

" " " .:.."
."" .........,:....:.,
, .",\.: : .

~ . ." .:
~ " ':. "." ..::.~
~..~ . .: :' . ~ ..~...
I ;'.,':~ . . - ..\:,
[

spreidingstoestand
van dy-namiek

.: .
"

". "
" " ,,'

zonering door
"isodynen"

I
Aan~Zien er duidelijk rus~- en ~egebieden herkenbaar zijn in het plan, gebi&

den waar concen~raties van punten zijn en gebieden waar weinig pun~en zJ.Jn, kan men

spreken van "morfologische dii"feren~ia~ie." ten aanzien van de variabele.

"dynamiek".

De pointillistische weergave van de dynamiek kan worden omgezet in een zonering

van "isodynen" p lijnen die punten met gelijke d;ynamiek verbinden. ~;aar aan-

lei~g van een de~~l~~ke :one~i~g zou cJ.jvoorbeeld de isolatiewaarde. V~~ wor.~gen

k"..m=.-:n 'dorden "oorgesc=.r~ven (dolt is ll.i,";gewerk"t op ::'.121-123 ~~).

Cm~a~ he~ d~~ echter al om rela~ies ";ussen verschillende var:aèelen gaat (de bouw-

I

· 2 ~e ';'---~2'\ '- 1 ... de ·.,i ..l_". e" .. . cl. . t1C:":1 _n _ -v .•:u..... _x,, .e_a.r. n ....... ~ ..l.=..~ _ op ce"t ge:ne van c.e s r'lC-:"..l'U: en

:~c~ie, ~~ i~~ z~jn ~~sr :og ~~:~ aan ~e o~~e.~!e~~gg~s ïar:~e~~ ie ~~a=:ek ~::~

---'0' ~ ~ --.:t::, .0: gesproken.

I ;;en 1:~.;eede bela.r..g:-i.jke 'Taria.bele di~ 'Tolgens ::'et ~w prin:air op di"; :'liveau kan

variëren, is ie ·''Couw'''lorm''. ~ls e~remen zijn d..a.ar "ka.shba.h"en"clus~ers"genoemd,

naar he~ voorbeeld van een ind..eling van de Rijks~ens~ I:sselmeerpolders,~a.ar

"aaneengesloten" en "vrije s"tand" zou mJ.ssc~ien beter zijn geweest.

I De variabele "oouwvorm'" is uiteraard op tal van ,.,erschillende :=la.nie~en te i.."lterpreteren,

en over de e~remen van deze variabelen :es~a.a"t bepaald geen eenste~migheid.

~e meest logische er. oecologisch geladen indeling van bouwvormen is naar Qijn mening de

reeds genoemde i..~deling naar de "isolatiewaarde" ';a.n de "cO'l:.~~~10rm, omcl.a~ deze

eouwvormvariabele- zich laat rela~eren aan de variabele Jaardoor levert

1 een op deze ~ijze'geformuleerdeèou'~ormv~iabele een structuxele bijdrage a~"l het

plan als geheel.

In het plan is de variabele "bouwvorm"nog niet nader ui tgeHerkt, en ik zal hierop dan

ook niet nader ingaan, hoewel het een voor de stedebouwkundige same~~ang essentiële

Alleen de r~i~telijk~ variatie van een dergelljke veriabele verdient nog een 'toe

lichtin~. Als de variabele ee~aal is gedefinieërd kan hij op verschillende manieren

in de r~i~te worden gevarieerd:
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ononderbroken
bouftVOr~-g=adiënten

r---------,, I

I I

5.3.1

onderbroken
bouwvorm-gradiënten

Je bouwvorm kan overee~~omstig de definiëring gradueel veranderen, en deze gradiënt

~an door onbeoou~de plan~elen worden onderbroken, maar hij kan ook discontinu

veran~eren, en dat is in de huidige stedebouwkundige prak~iJk door toedeling van

7ersc~llende ~oonomgevingen in het plan aan verschillende architecten eer regel

ian ~tzonder~g.

De samenhang in het stedebouwkundig plan gaat op deze wijze verloren, en men mist

de kans om o~ ~t niveau (circa 1 kilometer) differentiatie in bouwvorm aan te

~rengen, en èaa:=ee ~e ~ogeliJkheid ~ot oriën~atie van de r~~~teg~brxL~er op di~

~ïeau, ~llee~ ~l dcor de ~ou~~orm.

::e :'er-:'e :..-:. :1.<:": ?:::l geI:.oell!~e pr:.::aire :::ilieu~lariaoele op dit' ni"leaU is de

l~r:ie eler::en:en. ·;a...-:;:eer a.lle opvallende • J , •• •

e~emen~en op een pun~ zouaen z~Jn geconcen-

cun ~or:ol~gische dif~erentiatie,

'laar ieze va::.a.èlele van groot oelang is.

Voor zover ~t ~et plan op te maken, zijn de opvallende elementen hieronder in een

~:ientificatie
vaa:de . '

,..

...

...
dimensionaliteit

Jaa...~aa.s't 1S de variabele "dimensionaliteit" weergegeven als onderdeel van de

"e 1 ::r-i1:Iage", ·';2...3.r~n op hun beurt de opvallende elementen ui 'teraard een b~1ang'

rlJ~e rol spelen.
"

Je ·lar:.a'::.ele "ce~traliteit" is ln het ~m op vijf niveau's (P.51-55) met de nodige

5c~:~om als ~ll~eu~ariab~le genoe~d, omèat ~et h~er meer d~~ èij andere milieuvaria

~e:ea baat oc sa=engescelde en :~c~loneel geladen va:iabelen.

ei' ::~~ =-n:"/ea'J. ~~O P. 52) zijn ~ls toelichter.de extremen "voorzieningen gebied"

~:': "',joor'::'_'':':~en" genoemd, ma.a.= d.at d.ekt :"liet in alle gevallen het verschil tussen

~e~~~aa: er. per:.:ce~ ~legen geoleden.
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s -

ISr zijn gebieden die "centraal" aandoen, hoewel er wel:lig voorzi~J.1lgen aanwezig

zijn, terwijl er anderzijds grootschalige voorzieningen zijn-die uit ru~tegebrek

naar "de periferie" verhuizen.

De aspec-:en die de "centraliteit" van een geoled '::lepalen uJn zo veel omva-:tend.

Ivan aard dat men voor de keuze staat om te trachten ze 6r als deelvariabele van

een samengestelde centralitei~variabele inhoudelijk te duiden, Óf ln hun samen-
I

hang als slecht gedefinie~rde milieuvariabele op te voeren, of als een afgelelde

van de aanwezigheid van mensen in hun spreldingstoestand, óf als geïntegreerd

s"tructuurelement te besc~ouwen, bijvoorbeeld als onderdeel van een "polariteit"

tussen openheid en oeslote~eid. die uit verschillende gemeenschappelijk

ïariërende .ariabelen bestaan.

=< heb ze als slecht gedef~~eer~e milleuvarlabelen opgevoerd, en zal ze als zo-

I ~~n'- ;'n ~eT -,~~ ~-~~~·e~ ·e ~~-~~~'nen-- --$ .... ..... "" ~-_ ... ~- -_ .• ~ "" ... ~ ... - •.~-.. - •

1:3 :e~~~3,l-: ;~--:~;:: ·:esc.-:o~"n' L< ie '..1ijl~..;i~,elcen:ra =~ ::1.:.."'l ~ce?_~gs·.ie~=!!f ·.~·aa=-

la.r.g:s :ie ce:::::-a:l":ei": çad.'.leel a..:::leemt, :'e:-xe:::aar aan het aantal "::ensen op straat":.

-I
.

'..~.

: :::..
- .. .

cen"t:,al':""::e:'-:s
g::-3.diën~en

IJ +. . ., t -1 t ..:' ~ 1 h teze pur.. en l.lg'g'!n :.n n.e panen a.anz:.en va."l ...e \-lonJ.1lgen mor:!: 0 oglsc. nle cen-

traal, zodat jo/e k".mnen spreken -,a.."l :::X:=:7RI: I1'3!~.

Je perl~erie ligt daardoor ~or:olo~sch in he~ mldden, ter~ljl ~e cent~3.1iteits

g:-adiënten v~~ verschlllende lengte kun::en zijn (hier kom~ men vanUl~ het cen-

jtrum na 30 meter al aan de periferie, daar pas na 1 COC meter).

Er zijn tal van middelen voor de ont~erper, om de abstracte centraliteitsvari

abele :net andere variabelen "aan te kleden", bijvoorbeeld door de breedte van

het trottoi~ naar he~ centrum toe te ve~groten tot~at in het cent~ zelf alleen

Inog ~aar voetgangersgebied over is, maar daarmee zijn wij dan definltief in het

gebied van de structuu:- beland, de "realiserlng" (~.':l ?105 e.v.) van een polari-

teit diverse milieuvariabelen.
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Na de behandeling van de pril:1aire variabelen zoals die in het Ff.1D en in de bij lage

1 van dit onderzoek genoemd zijn, zal ik de secundaire variabelen in het kort de

revue laten passeren, voordat ik op grond van de gevonden inhoudelijke differen

tiatie de structurele differentiatie i:1 de volgende sub-paragraaf aan de orde kan

stellen.

De milieuvariabele "aggregatietoeseand." I heeft op dit niveau niet meer de belevings

~aarde die zij had op het a-niveau (~ P. 46), maar verschijnt veeleer als een

verscheidenheid in grondwatertrappen. en is dus in principe bij de uitgangsvaria.

belen al aan de orde geweest.

De milieuvariabele "materiaal" zou op het E-niveau ·,/el een zelfde effect als op

het a-niveau ~e:1 hebben, als het mogelijk zou z~jn bouwmaterialen voor te

schrijven. Zo zou bijvoorbeeld ie ene buurt meer 6!kenmerkt kunnen worden door een

~oepass~~~ van seazlskeletbouw (S), de andere buurt meer ioor beton met àou~

deEJ~-radiëntenhele gradiënt

" '
I

Jet is ~iteraard de vraag of dat op het B--niveau moet gebeuren, of eerder op het

A-niveau (binnen de buurt), het e-niveau, het cl-niveau of helemaal niee.

..
/

De m~lieuvariabele' "grensrijkdom" varieert door di~ plan vooral in verg'!lijking met

de andere perifere wijken van 3reda, en dus C- en D- niveau, maar oak binnen het

plan, iat over het algemeen zeer grensrijk is, zijn grensarmere gebieden te her

kennen die deze variabele ook op 1 km. ~anifest maken. De ontwerper zou de

variatie naar grensrijkdom echter meer bewust kunnen hanteren.

. '

De r.lilieuvariabele "informatie" is in hoge mate afhan.lcelijk van de visuele open

heid en beslotenheid van het milieu, de mate waarin niet of wel geselecteerd

wordt in het "uitzicht", en daarmee af'hankelijk van de andere variabelen zoals

"de aa."l:'/ezigheid van gebouwen" of "de aan:.ezigheid van bomen".

Daarom is deze variabele misschien het best analyseerbaar binnen het geheel van

rela.ties tussen mJ.lieuvariabelen, de "structuur", al sluit ik niet uit, dat ook op

an~ere ~anieren door de ontwerper vooraf ideeë~ kur.nen ~~orden ontwikkeld omtrent

het ~ee~ of minder aan informatie bloot gesteld zijn op verschillende punten in

het plan. ~erhalve is het nuttig ~eze variabele afzonderlijk aan de orde te stellen.
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Ire milieuvariabele "reglementering" is vooral van belang in het open, voor landbouw

doeleinden bestemde middengebied in het plan. In hoeverre en waar de bewoners in

~et voor landbouw bestemde gebied toegelaten, al of n~et op be~aalde ~ijden, al of

niet met toegangsbewijzen enzovoort?

Sc~ter ook elders is deze variabele van belang, en voorzcver zij n~et ont~er?matig

wordt gevarieert, zal zij zeker als gevolg van de functionele differentia~ie van

het gebied komen te variëren.

De milieuvariabele "klimatiseri::g" zou kunnen variëren op deze schaal, door het

voorkomen van overdekte openbare ruimten, bijvoorbeeld in de winkelcentra, of

door gedeeltelijk overdekte buit~~ten elders. ~et plan spreekt z~ch echter

iaarover ~iet ui~.

Je :nilieuV'ariaoele dJ.e in ~et ?XI) r:let "ter-ritorialiteit ll
13 gecodeerd, ~eef~ ·.Ter-

terricoril.:.I!l toelaat., c: sc:n=.l~en ·,..el en ar..d.e::-en n:.e~.

1 ~ -Q""O--5-- -

n..i~.reau.

!re mlieuyariaoele "oe!:eer" ondersc~elit Zlcn Vall ie ·Toorgaanà.e variabelen, door-
" Idat een ,ngenaar, "oijvoorbeeld de overheld, ~ier een anier ~eheer kan 'Toeren d~

.~. ~i:ferentiatie op deze basis onts~aat op di~ nlveau blJvoorbeeld door ver

schillende wijzen van 1in~~clering: ~aar subsidies van C.2.~. worden toegepast

zal wellicht een ander beheer plaats vlnden ian Naar gelden uit hoofde V~~ de

r.uilverkavelingswet beschikbaar zijn.

~. milieuvariabele "geluid" valt in dit gebied deels samen met de eerder genoemde

·.rariabele "dynamiek", en d~p.nt op zich op stedebouw1:rsisch niveau te worden bestu

deerd.

!I:è variabele "bouwgeleding""..rordt in het algemee:l. r.let op stedebou,...:<"~dig nlveaU

(hoger dan het c-nlveau) gevarieerd; toch ligge:l. hler bel~~grijke mogelijkheden

voor ~ilieudifferen~iatie, als d~-voor ter~inste geen juridische, bes~uurlijke,

~li~i~ke of plantechnis~he belemmeringen oestaar..

~~ s~ructurele vraag doet zich d~~ bijvoorbeeld voor, ~~~eer men deze variabele

;r,iJ. ko;?elen aa.~ de varlabele "d.:t"Tla•.rniek" 0: "cen+'r?lltei~", of de ver"ticale gele

ding ~~er in de onrustige en centrale zones ~o~t :,orden gevonden of jUlst, als een

3cort co~~enzatie,in de rustige en per:fere zor.~s.
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De 'faxlabele "straatmeubilair" ka:a op dit niveau niet van e:rtremen als "la:ataren

palen" of "stoepra:ad" worden voorzien, maar 'tIel in de vorm van al of niet aan

wezig zijn va:a deze elementen. In het bijzonder de aanwezigheid v~ bui~enver

lichtLng is op ~t niveau een belangrijke differentiërende variabele. Het is in

verschillende opzichten ongewenst overal evenveel verlichting aan te brengen,

juist de afwisseling van meer en minder goed verlichte gebieden is een belangrijk

element van miliedifferentiatie. Het agrarische middengebied bijvoorbeeldt zal

's avonds en 's nachts over ,het algemeen niet verlicht zijn, en het is een belan~

rijke vraag, of het fietspad dat door dit 's avonds en 's nachts duistere gebied

loopt,moet ~orden voorzien van verlichting en a:ader straatmeubilair.

De 'Të!.rlaoele "ovsrzichtellJk.1.eid" onderscheidt z:.ch 'fan de variabele "informatie"

doordat dezelfde :'oeveelheid l~for~atle op een overzich~elijke en op een onover-

zlch~ell~k; ~ili:~ of uitsl~~tend onoverzich~elijk~~llieus passeert, maar da~

ook Ul ~ -; cpz:..:::::': =,:~·.>i3seli1:..g' :es-:;aa.•• Jaarom l~ent deze variabele zich t:1eer

De ·'·;;e',;e5~'":.gsvrlJheid.", kan oek op iit ::.i'fea.u hier groter zijn da.."l daar. :·:a.a.r d.at

ha.n~ i~ ~oge 7.a.te af va.."l de motorische ope~~eid en beslotenheid van het milieu,

en :5 dus evenals de variabele in:ormatie, ln veel gevallen afh~~elijk van de

3tructu=el: samenhang met andere milieuvariabel~n al kan de ontwerper hierover wel

vooraf enlge lieeën on~~:~~elen.

Je ,.,ariaoele "·.".l1l~g", die ::1 de meeste stede'oou.,/kundige plannen op :en lager nlveau

(plelnen, kleine parken) wordt gevarieerd, wordt ln het str~ctuurplan ~aagse

3:emden zeer expliciet op het B-niveau gevarieerd, doordat een groot middengebied

onbebou~ld is galaten.

De rnilie'..l.variabele "oriëntatie" 1S een ::lorfolo6isch geladen 'fariabele die mijns inziens

niet cp ~et 3-niveau maar op het e-niveau moet worden gevarieerd.
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IDe milieuvariabele "re liëf" is al aan de orde geweest. bij de U~ t gangsvariabelen in de

vo:nn van " geomorfologische dimensionaliteit" en "hoogteli8ging caaiveld".

IDe milieuvariabele "bebouwingsvorm", die in het F'MD de ex:remen "in~rovertlt en

"eX1:rovert." heeft meegekregen, kan op tal van verschillende man:eren door de on";

Iwerper worden gedefinieerd. Zo kan deze varlabele, gekoppeld aan de variabele

"~amiek" resulteren in grote ramen in de rustige zones, en klei.''lere ramen l.n

de onrustige zones, maar over het algemeen kan deze variabele oeter op de lagere

Ischaalniveaus ~orden gevarieerd.

1

-- 'f .....ia..,..Q'~ u1e~.:a't:o'·""'~"""~~d" d';Q,,,,,, ;"Q. ":0~ ("=' -o),s _....:..::l.,...... ... O_~QO,,.;..Ie :ra::: _ ~ __ .. 0 __ K;: -o"'~- """" , ...... _ ~ .. ..1 ".) I, _ 0 •• ., _. _

-,a:i.aèe1~ "':Je'I'Iat ari::5S;:-aa.d It, ·'·::;eg:'oe~:';l€ss:'aaè.lt, ···:esa2..~ ::aar:::::'s 5='s.2.è." ::1

"'bebouwingsg:-aad", is een ~:rarlabele dJ.e in di -:; !üa.n :='e"t bes~ :u::.c:m-: op ie : a.~::-e

I
.... · ........us ", "'t ... .., "'+ '-n'v"'au ':'... Zl' 'n .. , ",..·ro en -'l"'''';''''-''''a'''''' "" '" '"",- ".., ..... _"';....-..__ -~ __ , _ 4_ •• e;:;",u.l_ _v.'i.. ...... ~ ~ \ol ::'___ .l __ .._~ ... ~ __ .....__ oJ _~ •• _ ......

:c:~li.~:< ma....<sz:., ê.~cr ::::""'1 g:-oot3c::al:.€::e:.:', ':''3ze '/a=:~::e:~~ i~ -:=~~e~ ";=-."': :~:.:':::-:e-:.::,s :a

I
O:rar~'.:iron "l~"I"I""QO- o..,c_ ~-n"r"'''u 0"'" ""d~-Q ° "'l .... ""e :>0="-- •• , . co-_._ ••..• - .." . - -- l-' ..... -_. "-,,- -_ ••

i.i':-~~~4!I!.~:a..::e "Tca::"'''':~Cn\;, ::aar :"a..ar-:~e :s :.:.:.;~ ge,=!:

I~e V'a.:':..a:.::ele "gr~nS"'..or:::en" ondersc::'e~.iï; Z~C::' "1aI:. cie ae::-=-er ë;r:r..oel:lcie ·:a:-::'2..:e.:.a

f' 6I'ensr:..j:.cdcm", d.co~-a.t ~et ~:'er :1~et gaat om de ~lan~:.'te::. t maar om ia :.c:...al.J.-

tel't 'raIl ie g:-enzen. ;:et Z"Aak.lce punt ':lJ.J dr:ze varla~e!e :s on5r:':·.n~:eli ie kan":

Ivan de er'=remen t'gebo~n" en "'Taag". Sr 1S 1n ons :nil:..eu een over:1a.a.t ~ sc:='er::e,

en zo :i'logelijk recnta grer..zen, a.a.ngez~en alles ·....at Gaar'rar;. a..:·I'I1JC ~el~ k.::st.

~et on"; ..... erpen "ra."l vage grenzer: Sï;u:i t n~et alleen op jur1disch.e moei_l ~.<":1.eden, ilaar

I~eeft ook g:-oi:e plan"techn:.sche o:)ele!T'_'!leru.gen: ze Z:'J:l ~oe::!.lJk '''eer te ~oren en

overdrac~telijk te rn2..lcen.

I~et ontwerpen van vage grenzen is wellicht de grco"s~e u:..tda~_~g ~ de o:1twer~e::

sinds de oecologie ons gewezen heeft op de ~walltel:en van d:..t soort g::-en:en.

I De variabele "ontslui tir.gsgraad." heeft eer. grote a.::in::. tei t ~et de varlacele "d,:/~:a."':..ek",

maar kan ook zonder dezevar{abele geva~ieerd word.en. ~et lS ec~ter de v;aag o~

I dat vanuit een structuurvisle wenselljk 1S.

::Je variabele "A-centr'3.li tei t f
' kan ln theorle va:::.ë:-er.. o>"e::- Clrca 1 kl :ome":er, -:aa:'

~zien de aa:.we:i~eid van duidelljke B-centralicei:en o? di~ ni~eau (z~e pagina

1'5) is tia.t nat ·",enselljk.
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De "bodemkundige" milieuvariabele is reeds als uitgangsvariabele aan de orde geweest.

De varia"oele "bedekking" varieert hier vooral in het kader van een ~polaritei t

tussen'''3reda- en- Ommelanden", de openheid van cet r.1~ddengebied kan beter <?p !let

À-niveau met de daar beschreven variabelen worden gedefinieerd en gerealiseerd.

De milieuvariabele "status woongebied" is in eerste instantie geen aantrekkelijke

variabele om te variëren. ~gezien er echter in toenemende mate doelstellingen

worden geformuleerd om suburbanisatie tegen te gaan, door buurten met een wervend

woonmilieu voor de hogere i~~omens te creëren, moet deze variabele hier ook als

potentiële plar.variabele Horden opgevoe~1.

~e "~istoricJ.~eJ.,,;' is in dl. -t plan een "oelangrlJke var:l.abele die bij de uitSa:c.gs- en

verande~i~gsva=i~bele~L~ ?ri~cipe al aan de orde is geweest.

ioor een or-tcogoz:ale or-i=n~!lg, te~·;ijl -:'e :~a.agse 3esmden zelz.... een f:jen~TOrm ~~~dt.

::le "geomor!olo~scb.e" 'lariabele is reeds als ui"; gar.gsvariabele aan de orde ge~.eest.

De "doorga.ar.è1le~d" va..~ het v'erkeer is een ".,oor de verkeersleefbaarheid var. het

woongebied bel~~ljke variabele, die hier en daa: noodzaakt tot compenserende maat

~egel~~, en der~alve voo~al bij de nadere bepaling van de structuur van belang is.

ioor de "C-centralltai";" geldt net zel=~:ie als 'loor de eerder genoemde A-central~

teit.

Je :nilieuvariabele "verti~aliteit" wordt in dit plan wel gevarieerd, maar de sl'rei

dingstoest~~d van torens e~/of hoogbouw, is niet ~eergegeven.

De "i.~frast~cturele kunst"i/erken", zijn voo~al geconcentreerd aan de randen van het

pla."l, waar aansluitinlS' op de ~ijksHegen noodzakelijk is, en verder is de spreiding

var. bruggen en t~els bepalend voor de bijdrage v~~ deze variabelen aan de ver

scheiienneid van ~et gebied.



5.3.1 E-variabelen op het B-niveau 101

""'-------------------------------

De milieuvariabele "energetisclle vermogendichtheid" is in hoge mate verwant aan de

variabele "dsnamiek", maar kan minder ui i: sluit end op de oper.bare ruimte georiën

teerd zijn, doordat zij is vast te s~ellen uit infra-rood luchtfotografie.

Zij is vooral 1Tan ":elang met betrek.1ci.ng tot de te verwachten ~J.nder- en milieube

lastL~g van de industriële werkgelegenheid in ~et gebied, en het al of niet aan

leggen van w1.jkverwarming.

Sen van de belangrl.jkste milieuva:iabelen is natuurlijk de "occupatie", ook op

dit niveau. Deze variabele is al als veranderingsvariabele aan de orde geweest,

maar een er~~ele opmerking is nog op zijn plaats. Men kan ten aanzJ.en v~~ deze

ïariabele nJ.et al:een een i~oudelijke (welke Naarden k~ zij a~~emen), een

~heel v~ ~el~~ies ~usse~ al:erlei andere va=la~elen), 7.aa!" co~ ee~ :~~c~ionele

houding a~~e~en (~oe is ~e relatle v~ eL~e ee~~eid V~~ ":evo~in~ a::onderlijk met
. . .

,...:.. _.-,:._ ... -Q ... -::- ... =-:::a, :::a~-- >..,/,-.-:- ,-------..
~. .

0: :.:: ..::= -cr. O,Q'" \=-.. --- I •

,.:;~--&"~-Q,...-.; ~-; a--- - - .. _.. "- - ~-- --Q""-':::''':'~

~~-""'----,

plaai:sen, maa: deze ~oet eok gewogen worden aar. de ~and v~~ de aard van elke

ar~elè.splaats, e~ :1.eeft als zoda.:üg ook af:'i~iteit tot de va.:'la,bele "energetische

De milieuvariabele "in:~=astr:Jc.tuur", varieert in Ui: pl~"1 vooral tussen h.et agra

rische midden~bied (gro:~azig) en de bebouwde oppe~,l~~te (:ijr~azig).

!le variabele "natuurlijkneid" varieert in di t ~~bied slechts in geri:lg~ mat e, omè.at

eL~ deelgebied in hoge mate antropogeen bepaald is, maar door de heersmaatregelen

zou deze variatie voor de toekomst kunnen worden gerealiseerd.

I De tweede morfogenetische ~ilieuvariabele die op het ?-niveau genoemd is (~.~ P.56)

refereert aan de ~~tropogene invloeden op de geomorfologie, zoals die in het

voorbeeld op ? 263 7hD extreem gesteld is: egaliseren waar tev~el reliëf is,

reliëf (dijken, opspuitingen) a~~brengen waar het aardoppervlak te vlak is. Deze

~ariabele is af te leiden uit de seomorfologische uitgangsvariabelen en de topogra

fische veranderinge~, de grondwerkzaanheden en de veranderinGen in begroeiing.
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Je ".,eco:'~~3.:::'e" ::l.:.::'~e'.ITa::.aoele :<an \Utera.a.rd veel vormen aannemen, maar zoals zij

.j;; :'e<; :-c.:·/ea....:. 5~:or.=u:~e.:-d. lS, als potentiële oecolog1.sche begroe:l.ing, zou zij

.-=-~e:: ':a::ë:-e::. <:\:.Sse:: ie ::'agere en aogere delen van het agrarische middengebied.

",,'Cl "ec::::::::=.:.sc::'e" '711:'4 e\Na::.a:::el e- , zoals die op het ?-niveau gefor~aerd is, varieert

:e "=-:-:' :·.;:ee:~ccnom~scb.e" va:-:.abele zou hoogstens tot uitdrukki.ng kunnen komen

:al de :~'i=o1ogische

_4 .... ,a"-" ·'~..>-o--'" ~--.::I... _------ -- ..... ~-_ .. _-.

:'ei~r., en :T.oet ','<'ord.en g-ez:.en :n ~et :,erspectief ',fan <ie

J~ ~C::::=_,,'::-.~ =.:.:':e~'lar:'a.:Je:'e 1.:.e op :-:.et '::-nlveau :s gefor!l!Uleerd., varieert mer

i:.~:e '/e:-!:'.:'.• oç:-ie:'.:.~k :<-..l..-_"1en '..lorden ~ac::'t voor de '.re:-scheici.enheid van het gebied

: ::J.:'.J ::e: :3 er. :cals he"; :ou :::oe<;er. .....orden, zal L'< ::'et voorgaande als "i:1houd."

• :-,:- :::-'-:'l~ '1J.::.ace:'en :'le'o :..:" (ioor :ekenwien) daarènj meteen ook een

3;:-"!_i.:.:',~:o~:l:a:".:',ie "':c~" ,aan d.e orde ges-:eld, ::laar voor var:-eweg de meeste

:'e. :.: i;l'; .l::-.:e:-o/eg-e ge:'a~el"l, omdat ~L'<e variabele l.n de ruiote eeoin principe

~e~ :~e.~i~€ ~~~a: vo~e::. ~~~ ~~~eoer., en omdat ~e vorm ~e zij in werkelijkheid

:'-- .~:'. .1.:..~.~.e-e:'" ;o=-1~ be~a..a.~:i :ioor hun or.derl:r.ge relaties I hun structuur.
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Uit voorgaande analyse kan worden opgem~,dat het structuurplan ~e 3eemden

een grote ~ate van inhoudelijke differentiatie vertoont.

/

:.iet "struc~i.lur" word.t bedoeld de wijze \ola.a.rop i:wee of meer mileuvariabelen een

geheel vormen, het geheel van relaties tussen milie~lariabelen.

Aangezien d.eze "wijze '.-Ia.arop" hier anders kan zijn dan daar, kan er spra.ke zijn van

"structurele -,rerscheidenheid", ook al zijn"hier" en "daar" dezelfde milieuvariabe-

leu in het spel, en ook al hebben zij dezelfde spreidingstoestandJ dezelfde

morfologische differentiatie.

:nili~uv?!'iábelen a.::or.è.erli.Jk, door b. een ::1ai:ru :acr:!.~o::taal en vert:caa: al~e

ee~ ;osi~i=v~, ~=~~~:ve 0: ander30or~i;e

di ~.... A~ 0.' "de' \---- -, , de s~ruc-:~-

rele versc~eid.enCeidafleiden. :aa=bij doen z:!.ch echter ~ote ~oe:!.lijl~ed.en voor.

Eiet alleen z:~n er oees~al ~eer ~~~ twee va=iabelen L~ ~e s~~~cti.lur öe.ro~~en, ~a=r

ook zi~n er va:iaoelen die nauwli~~<3 te definiëren zijn, en toch hun invloed hebben

op de verscnelden.heid van milieus. Zr zijn variabelen ~e "::1isschien" deelnemen in d.e

~e~ is è.~ bijzonder moeilijk een beeld van de r~Lütelijke structi.l~ ïa:: een gebied.

op te bouwen uit haar onderdelen alleen, men moet ook een beeld van de s~ructuu:

voorop kur_~en stellen, en daarbinnen de onderdelen, èe milieuvariabelen, definiëren.

In het ~.~ heb ik ~ij beperk~ tot d.e eenvoudlge, positieve of negatieve relaties,

die "teer te geven zijn als "polari"';eit" in de ruimte, tussen "openb.eid" en

"beslotenileid" CL"l verschillende naar schaalniveau te dif:erentiëren be"=ekenissen),

die hier door deze, en daar door die variabele ~ordt ger~allseerd.

~en "polaritei t't is dU3 gezien als "~uls" ~'1aarin verschillande mi lieu·,ariabelen

passen en ~en relatie a~"lga~"l die deze polaritei~ i~ de ruimte herkenbaa: ma~~~.

Tot ~~ze eenzijdige structuuropvatting zal ik mij ook ~ier beperken.

Deze benadering m~t het ~ogelijk, om zonder al ~ilieu'ia~iabelen te noemen, toch

reeds een st~ctuurbegrip te ontwikkelen ~aara~"l later ~ader te bepalen ~ilieuvari~

be~en k-~::en ".:or~en "op~h~€,en".
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Het agrarische binnengebied van het structuurplan Haagse Beemden verschijnt op:het

3-niveau als de (besloten) bèta-kant van een è.ivergente polarisatiestructuur, die

wordt versterkt door de perifere ontsluiting van het gebied.

Op het A-niveau kan dit agrarische middengebied ten opzichte van de omliggende

bebouwde oppervlakten weer als open element werken, zodat op dat lagere niveau

weer sprake is van een convergente polarisatiestructuur.

Polarisatiestructuur o~ het B- en A-niveau

\:J\;::';':-
ri~:

~j~rt\t
:A:}······:::
';';':-:'." :.:............

"poort"

1000 In

I
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De ontwerpers hebben het door bebouwing omsloten agrarische middengebied,

met de open "'beemden" bij de ~!ark in het noorden van het plangebied

verbonden door ·...at zij noer.len "landschapsknopen" of ·'poorten".

De structuur op het 3-n~veau wordt in hoge ~ate door deze twee poorten bepaald,

en hUIl werking kan door de PJ1ariteiten die in bovenstaande figuur Cüet 1 en 2 zijn

gecodeerd worden weergegeven. Sen àerde belar.grijke polariteit in het gebied

(3) verbindt het agrarische middengebied en daarin het landgoed Burgstl als het
I

(motorisch) mees" besloten gebled, met een belangrijke uitgang van het plan bij een

, druk kr~spunt van wegen, als het meest open deel. rvenals in beide,eerste polari-

I teiten gaan in deze polariteit tal van variabelen samen, zoals begroeiingsgraad,

begaanoaar~eids~aad, grensvo~en, onts1uiti~gsgraad, dynamiek, inè.e~ti:ikatiewaarde,

) ..... -0'1"'1.. .. ... ~.... ....-- li"'~'- ~--"'"",--.';,=, -Q-l:>",e ·o~.,-- t ....-~~ .: 1° . ,.c.;.;:._••s ... oz:a__ •__ ., ce..• _3. _._~" ",_ ..• c::.. __ , ... --: __ ----.5' e_ ..... _or ... a ~telt, oeneer,

I geluid, s~:'aa~:::e::.::ilair, event::.eel bebouw::.gsvor:'::, : eè.ekki:.ss g:"3..:.d , ij s torici tei ~,

verkeer, bede~<ing, infrastructurele werken, energe~ische vermogendichtneid,

I ~·o""';'''''-;r.-er:s;-e·- ""a"""""'; ·;,p,e;d3- ...........;;:) ..... ~ .. -~ -~, .- "" ...~--v ............. - •
I Deze tlolarltei t i3 ·'sj"':lpola.J.r" :let ':'e g:-':l~ere C-polarltel t O. i) d.:.e in von;e ?ara-. .

O --~ .:.
~ .. -'IJ

toren 'fan de bi.'"lnens~ad van 3r~è.a.

I ... •. • . ." " .• ol.' . • . • • ..... • l'
~eze oe~~e as?ec~~n c~en een ce.angr~J~e r~cn.~~J~ vormen o~J neu ~e"a~ _eren van

, een plan ~cor real~seri.~g van ~eze derde polar~~:~~. Zo kan men bij ~e~ selecteren

van de realiserende variabelen zich ten doel stellen deze polaritei~ ~er wille van
I
de oriëntatie van de gec:-uikers van è.et gebied d.u:'de:!.i~~ naar de bi.."l!:er.s~ad van

13reda ~e laten ve~.ijzen in ~et kader van de gro~ere C-polariteit.

r T i r
1 1 1 i

I Jeze eerste drie polariteiten geven het plan een duidelijke bi~e~~~~t, die.enerzijd.s

I contrasteert me~ een landelijke, anderzijds met een stedelijke buite~~ant. ~it

effect 'lordt ve~'o~aakt door de perifeer gelegen ontsluitingsring, die èij de

I uitgangen een reeks van divergente motorische polariteiten (4 t/m 9) oproept.

I Zo onts~aat een divergente polarisatiestructuur, die overal de ··!oonbebou~-ring orl~bteert.

Deze structuUr onàerscheld~ het plan van gangbare alternatieven:
1

centrale
~ ;,,. ..... e-O"+.; A

lineaire
il; V"""<>'O?'I+ ; ,.

lineaire
I't"I?'Ivar:'P.ntilll

cent rale
I'r -, ""~~nt ie
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Tegenover de divergente structuur op het B-niveau, staat een convergente polarisatie

structuur op het A-niveau.Ook hierin onderscheidt zich het plan van zijn alterna

tieven. De alternatieven zijn hier bijvoorbeeld:

I
~
I

I

centrs.le
conver~ntie

lineaire
convergentie

lineaire
divergent ie

centrale
divergentie

i.
i:

I.
I"

i

,I
'/

(
1

~e divergente en convergente ordening van ~espectievelijk de B-polaritaiten en de

A-polari--;ëi:aIl i:1 r..et plan zij:l belan5T~jke keuzen van de ont~·leI"?el·_.

Zij ~~jgen ~~ f~~c~ionele lading door de s~tuerir.6 'r~~ wir.kelvoorzieni:gen en

~erk6eleg~nr.eid aan de ~eriferie v~~ ~et plan, er. de s~tueri:J.g van rec=eatieve,

bij ~~ .oor e~e ?ol~itei~ aÏzonderl~jk ~ijvoor~eeld een kauze worden ~daan ui~

de variabelen d~e in ie vorige sub-paragraaf ~ijn opgesomd. De polari~eiten ku:nen

als basis 'iie::len voor "doorsneden" door het gebied, '·!a.a.rin het g::-adueel veranderende

kar~er van "o~en" naar "besloten"en de 'Ierschillende "/aarden van verschillend.e

realiserende milieuvariabelen, llU:J. dragers.kur..~en '''orden 'ütgetekend in opstand..

3ehalve de i~oud van deze ~lariteitenzelf,is ook de structuur van de lagere niveaus

van g4cot oelëng vcor de realisering van de structuur op he~ a-ni~eau.

~it bleek al ui~ .nat convergente kar~~ter van de polarisatiestrctu~op het A-n~veauf

maar het is bijvoorbeeld ook van groot belang of de ~'!oningen aan de rand van cet

agrariscce ~iidengebied met hun voorkant (fron~aal) of met hun achterkant (do~saal)

of met hun zijkant (lateraal) naar het mid~en ~kaeri zijn.

:·!e"t andere ~ioorder., is de d-polariteit (p .194 ~.J)) ten opzichte van de hier op het

B-niveau herkende iivergente polarisatie contrapolair, s3~polair of orthopolair

geordend, of wisselt dit al'? Deze "interscalaire" (tussen verschillende schaal

niveaus opere:-ende) relatie bepaalt in hoge mate het karakter van het agrarische

midè.er.geb i ed.
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7. 3• 3 Functie en intentie.
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I Ket plangebied krijgt

De uitwendige functie

een functie, zowel naar binnen als naar buiten.

van het hier beschouwde detail van het plangebied is

voornamenlijk gelegen in het huisvesten van circa 18.000 inwoners en 1.óOO

arbeidsplaatsen en het bieden van recreatieruimte voor de omwonenden.

De uitwendige functie zou beschouwd moeten worden bij de analyse van het C-niveau,

als inwendige functie van dat niveau.

Kier beperk ik :nij dus tot de bepaling van de in~'lendige functie van !let beschou~...de

plandetail en de differentiatie iaarvan op het E-niveau.

I
;laar binnim :"l.eef~ ~e~ ~bied ~en :~-.:.nc"tie 'Toor ie 13.oco ::l~'jone:'s ~~::oni:::,lijk,

~ ... ~o'" -~·"""c-J.e "100'" ";o-e i ··ono...s ;n ·.o s- .. "'J.·"'.. ...:e .,..,..Co""S~lo ...."..,.".n,.;o... (".., -, ··0 .... 0 .... •_ •• ... -..... ... ... ~_"" ,"f _. __ v_ .._ S. _,:-' ~ __•• _ .... 1 ._-

~~gsverba.l'ld: -:oet'Oalverenigi.:l€en, :-cerken etc.) 1 die dee1.s ook buJ. tel':. :-;,e-: plan-

I

...: ~- .. ~, ~ ::.c.... :.~ ~,~.- '"- ~"..
-_.~- -- -..... -.. --..•
-t:c:, ied.:r :.=..:":.:r:i-.;. :a.~ ie:e : ....:.."":.c-::a a.z::ie:-s ::.~::. (:"e -=e:: ·.:e:-~-e--: .~=--:.=~ ::e-: -~.I""'I • .=,....:

5- ..... ---'

..:~ :.,....:Q, .=.----...... -:"""___ _. 4 _ .... , . "::"::l:.-:e::, ::.a '3:::1

"totale oeco2.o":)':'sc::'e :'unctie" v'a.."'l ieze inè.::rid.u.en of ~oe;en UJ. ,;;;:a.ken, al zal ie

ont~e:'~er ~ogen zo 7eel mogelijk aspecten van die totale oeco1o~sche :unc-:ie in

I
~~t ge~ied te ~onoreren.

ro onde:'sc~e:è.~ di~ pla..~ zich 7a.."'l veel and~re plar~en door de oe-üste pOglng om

~'lonen, ~ierken, :'ecreëren en voorzien~ngen op net 3-niveau bijeen te bren€en,

zoda~ i.len de vervulli:lB' ",tan deze r....."'lc'ties niet noodzakelijk buiten he't -:igen ~'loon

~bied hoef~ te zoeken.

I !re' ont~;erper is "..literaard altijd. benieu.~...d in noe'lerre zijn pla...'1 'loorziet in de

t-otale oeoolo~sche functie van de be~'Ïor..ers, en nij ~crijgt daa=over sl~cl:ts zelden

'.l.i~sluitsel. Daartoe zouden achtera:' diepgaan~..e onderzoeken moeten ':lorden inge

atali, ge::aseerd op een wete!lscha~~elijk ~everifieerde op'Tatting Or:itrent ie ";o-.:ale

I ~ologische :unctie 'J'an :nensen. :en dergelijke 0~Ta-:tin5 bestaa.t niet, hoofd.stuk 7

~.:::l is een bescheiè.en po;ing om,onda.nks het gebrek aa..~ r.lens-;ret~nsch3.ppelijk

~~e:,zoek, of ze1:s ond~~~s de even'tue1e 0~7.oge1ij~~eid va.."'l een dergelijk onderzoek,

to~h e-:n opvattinê o~tren: de 'totale mens-oecologische :'.....'1ctie te fo~uleren.
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5.3.3

I

I,·
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I

',I

I,

I.

Dinnen deze formulering zouden na de realisering van het plan aan verschillende

individuen, groepen en organisaties ~e volgende vragen kunnen worden gesteld:

a1: Vind~ U binnen het genoemde gebied voldoende ruimte voor activiteiten, of
moet U regelmatig uit ~u'll" ruimtegebrek: het gebied verlaten?

32: Komt üw tijdsbudget door de ruintelijke ordening v~ ele~enten in de knel,
of houdt U voldoende tijd over?

a3: Kunt U üw activiteiten en dJ.e van anderen goed op elkaar afstemmen, of
liggen zij zowel in ruimte als tijd zover ~t elkaar, dat zij geen samen
hangend geheel meer zijn?

a4: Kunt U Uw activiteiten voldoende van elkaar en van de ~ctiviteiten van
anderen. afzonderen, of lopen zij eLteaar voortdurend in de ~'lielen?

a5: Kunt cr binnen het genoemde gebied voldoende werkgelegenheid vL~den of moet
cr dat buiten het gebied zoeken?

b1: Kunt U binnen het genoemde gebied voldoende inkomen verwerven, en zijn daar
voldoende mogelijkheden om het inkomen te besteden, of niet?

:2: 3iedt cet ~bied voldoende veiligheid (verkeer, ~evaa:lijke industrie, crL~i~ele
o~gev~ng) voer cr (en Uw kinderen), of is ~e~ aar.tal r~sico's iat U loopt
(ïoor zover ~ogelijk bijvoorceeld uit te ,L~~teken L~ cet bedrag van de premies
voor verzekeringen om in theorie al deze risico's te dekken) groter dan
normaal kan worden geacht?

b3: Xunt cr b~en het gebied die (sociaal-culturele, of leeftijds-) categorieën
vinden en tref~en waartoe cr zich aangetrokken voelt, of voelt U zich een
zaam?

b~: Kunt cr b~en het gebied voldoende privacy vinden, zijn er voldoende plekken
te v~~den die cr/i~ e~< geval op :epaalde oo~enten en voor de~ cepaalde
t:~dsd~~, als e~clusief aan Ü ~enorend,en ~ ~~ecand ~iers,:~~en :e-
s c::'o\:.~·;en?

05: Xun~ U Ol~~sn ::'et gsoled voldoe~ie eleoen~an ~erke~_~en die ~ als ~e~ ~esul-

taat 'Tan ~\i eigen activiteit ~~~ oesc::'o\:.wen? .
c1: Ve~Teel. ij zic~ we~ens binnen ~e~ gebied, treedt er herhaaldelijk een ge

voel op da't ~ 'tleleens "!:leer van ie ·tlereld zou~t \iillen zien"?
c2: 70elt U zich binnen àet gebied weleens onzeker, kunt a zich in àet gebied

voldoende oriënteren en de ~eg '~nden?

c3: Zur.:t ij in het gebied voldoende "ankerpunten" vinden in de vorm 'Tan ~ensen

of objecten waarmee cr zich affectief verbonden voelt?
c~: Kun~ ij zich met ~et gebied zodanig indentificeren dat cr tegenover anderen

trots èent ~ier te wonen?
c5; Kunt ü op de L~~c::'tin~ en het se:ruL~ v~~ elementen v~~ aet ~bied vol

doende invloed ui.oefenen, of hebt ij àet gevoel dat alles voor ij seregeld
is of ·..;ord:t?

2et is duidelijk, dat deze vragen als zodani6 vo~omen ongeschikt zlJn voor een
enquête, en eve~.nin dekken zij de condities die ik in hoofdstuk zeven ~·m heb
genoemd geheel, hun denkbeeldige beantwoording geeft echter een indicatie van de
mate waarin in de "totale oecologische functie" van mensen wordt voorzien door
het beschouwde plandeel.
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Indien het ~08eliik zou z~Jn in een gedachtenexperi~entvoor elke vraag een score

van 1 tot 10 te geven, dan zou het aandeel van dit Bebied in de totale oecologische

functievan zijn bewoners er bijvoorbeeld zo uit kunnen z~en:

totale mens- po sit ieve ne gï'lt i eva
oe co logi~che funct ie van functie van
functie het pland~el het plandeel

1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
A 10 10 10 10 10 A 8 9 8 9 2 A 2 1 2 8

B 10 10 10 10 10 B 4 7 6 8 6 B 6 3 4 2 4

C 10 10 10 10 10 C 9 8 9 9 6 C 1 2 1 1 4--- -------- - - ---

~o:et :lega~:.e".Te :'ur..c~ie ·,ford.",; ':edoel:' è,"'" de e1 -r::,r. :ie ~o;:al.e oecologische :~·.u:c"ti a_w

. 1 '::.ee , ='2..":

fUIl.ctie vor::en ~es~en .ie ":'·..u:c~:onele à.i::'eren-:lat:'e" 'T2..."l ::'et pla.."ldeel.

~ij de analJse V~ de func~~onele d~:f=rentia~ie van ~et geb~ed gaat het niet meer

om de V!'a.a.~ ":.;at" de fu."lctie is van ~et gebied, ma.a.r "hoe" è.et gebied in deze

vooronderstel~e - )ositieve :'k"lctie voorziet: iat ~~l ~eggen ln ~eL~e
,. ....

como~na .. ~es

de condio:i:s als pla.''101ogische functies versc~ij~en, en ,ioor de beHoners be~ut

'Worden. Het is daarbij niet meer zozeer nooè.z~elijk om precies te ~le':en in

condities elke functie nu voorziet, om toch een beeld te ~"1en sche~sen v~"1 de

functionele differentiatie van een gebied.

Eet aantal mogelijke combinaties van de genoemde basiscondities is vrij~el onbe

perl~, en uord~ e~erzijds door de aan~ezige middelen (:iie reeds bepaalde com-
~. ... • , • 1 t dO'd d .. hl...· l' Ok
o~na ..~es sug~ererenJ cepery. , en a."l erzlJ s oor ne~ ge.e~ van maa .. scnappe ~J e

normen, ;·:aarden en ge~""oonten. :'!aar de selectieve \.... erking van aanwezige middelen

dominant is, ontstaan vooral "a."lascopische" vormen van milieudifferentiatie,

~·Ia.ar de selectieve \....erkinf3" van de cultuur dominant is, vooral "katascopisc~e"

vormen.

I,-
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I
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Soms i$ een ontwerper in staat een nieuwe combinatie van condities te ontwik

~len, omdat hij niet zozeer georiënteerd is op de bestaande en gebruikelijke

vormen van behoeftebevrediging, maar op de middelen die door het milieu zel!'

~orden aangedragen, en de wijze waarop deze middelen kunnen worden benut: de

?OENTIZIZ ;'{ILIZODIFFERDlTUTIE.

~anneer wij ons echter afvragen, welke vormen van f'~ctionele milieudifferen

tiatie kunnen ~orden bereikt in het kader van de gebruikelijke voreen van

behoeftebevredi~g, dan moeten w~J in de eerste plaats de mogelijkheden van

7:GET~T~ MILIZUD~nIATIEin het beschouwde gebied onderzoeken. Wij
"~~e~ ons dan af~agen of dat gebied uitee~valt Ln deelgebieden die onaf-

~one~s andere mogelij~eden oiedt om overigens in dezel~de condi~ie3 te voor-

zien. Jaar~:~ ~ordt voo=ondersteld dat de bewoners -ran ~et ene deelgebied op

~~~~ ~at ~e l~enti~eit en ~erkenbaarheii V~~ de ~~di'riduen of populaties

door de r~teh~j:a orde ondersteund moet :vorden. ;·!en ~an daarbij der_~en aa.:l

lee:stljleenneden ter grootte van buu:~jes ~oals ~cv~tsloop (t),Gageldor_~ (2),

:~Ulzenoe=g'-lCesteren (3), Achterburcb.tsedreef (4), maar ook aan :deinere een-

~eden ~e e~< a[zonderl~=k door één arch~tec~ met gevoel voor een bepaalde leefstijl

~orien geieta~lleerd.

vegetatieve
buurtdi!!erentiatie

vegetatieve
'W'Oonomgeving
differentiatie

I
~
I

I
i
I

I

Je '~aag is d~~, 0: men een ~eg als scheidslijn ~oet accepte~en tussen het ~e~k

gco:ed V~~ tHee vor~gevers, of juist beide kanten van de weg, of de oobouwing van

e~:: 0Fen ::-U~::lte als é~n e;eneel door één persoon ':lil laten uihrerken.

1a;, ~o~er oel~~g is ecite= de de:iniërin6 v~~ verscr.illende laefstijlen, en ver

v~16er.s ~~ situering in het plangebied. ~oeten ::lensen die meer op het gezin ge

or~ënteerd zijn verder van de werkgelesenheid en de_winkels afwonen dan Qensen die

:::ee:- 1n c.'.:r. ca.:-rière gcorlë:-.teerd zijn of juist r.i~t? ::oeten mensen die meer op

~e c~~s~~p~le ~oriën~eerd zljn dichter oij tet stadscentrum wonen en verde~ van
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'landelijke gebied af, of juist niet?

I

In de tweede plaa"s ~~~en ~lj ons a:~vragen ~ hoe7erre ~eelgeolede~ een oepaa:ie

volgorde oples6en in de benuttL1'lg van "eerst deze e=. ian d.le" vcorzler.:.r.g

~~~T':'I::12 ~!IL1.:.'U.:.n.:i~i..:...'J~r:'~TI:).

IJaarbij is ïloor elk bewoond punt in het pl~ 'JaIl belang ~.;at de "ee::-s-te dlCh-ts-t

bijzijnde" en de "volgende dichtstbijzijnde" :tmcties 3ijn, en ~oe deze ten

opzichte van het beschouwde punt ten opzichte van eL<aar gespreid, en ln een

fronde ("orblt") te benu"t en zijn.

Na~egaan moet worden of onderweg naar en van het Herk of naar en van ~e~ buu::-~-,

deen.:!:e2.a van
ca. 10 OCO
da.gorbi";s

..•

•

;.,

o

•

è.i.en-:" ac ~ i.vi t e i ~ en"

zoals de se~~entie .,~ ~pen en
I
·• ..... s '"

:'='ï(oners (.
arbeids-
~la.atsen (0 )

(in eenr...eden van
1000)

I ;~~rzie!li~ëx)· .

I· ·e... · -::' ~. "0-5::I •• _ ••.,:) '-_ I _... __

er"are~ van openheid ~r: geborge~eid.

I~eze belevingsactiviteit is nlet zo belan~ijk als zij eenmalig ~ou optreden,

:taa.:- in de rout1..'1e van elke dag word-: deze bele'\:ir.g ver:nenigvuldigd: e~~e "oroi til

di~ 1..'1 het plan onderscceiien kan worden, zal doer ~e des:e:::-e::er:de :enor.e::-

Ibij een woonduur van vijf jaar ongeveer du~zend ~aal Horder. ioorlopen of door-

reden. :·:et na:.-:e voor de ont··:l::ö~elin& -;a.'1 se::ool?-a...'1'::'~ klr:de:-er:

fact:.vi tei t dan een fe.k~or -/~"'. g::-ote beteken:s ~e~·!orden.



112 de speciële milieudifferentiatie 5.3.3

In de derde plaats kunnen wij ons afvragen of delen van het plangebied in een onder

linge taakverdeling gespecialiseerd kunnen worden, zodat bijvoorbeeld een buurt

centrum gespecialiceerd is in wijkfuncties op het gebied van de distributie van

textiel, woninginrichting, voeding of diensten (5P!CIELE loIILJ3L~IFF"ERD1TIATE).

De SP~CDU: r.rILIE1JD~:TllTIE zou hier k:unr.en bestaan uit de specialisering

van buurtcentra naar bijzondere branches op wijkniveau, zodat de wijk-eentrale

voorzieningen kunnen worden verdeeld over de verschillende bu~en.

Zlke buurt krijgt daardoor een eigen voorzieningen-identieteit ten opzichte van de

andere buurten, die eventueel kan aansluiten op de eerder genoemde vegetatieve

buurt-differentiatie, maar ook, gezien de ligging van de winkelcentra tussen de

daa: genoemde ou~en kan worden gerealiseerd.

speciële differen
tiatie van buurten

speciële differen
tiatie van buurt
centra

.-...
Zo :ou (1' :::eer :"2": s"t:rn::;el :~x:=.sn i=a.gen 'I-a..~ :ie ge::or..è.::.eiè.s-, school- en vereni-

gingsvoor::iar.ingen, ~ weer ~e~ stampei van de àistrièu~ie van ~ledL~g, a~tols

en ar.dere ~e:::resentatieve goederen op wijkniveau, ~ van delicatessen en

luze a,r"tikelen, :8 van ·""oning-i-llI'ichting en doe-het-zelf ar~i.~elen.

~1aar de speclalisering van de ~stributie op Nijkn~veau kan aansluiten op de aard

van de werkgelegenheid en de produktie, wordt een versterking van deze differen-

~iatia ce:-eikt.

Ongeacht of er wel juridische middelen zlJn om een dergelijke differentiatie te

bevorderen,dient zo'n verdeling van taken in de eerste plaats het consumenten

belang als verschillende distributiepunten van dezelfde branche dicht bijeen te

vinden zijn, zodat het aanbod in die branche voor de consument door ruimtelijke

nabijheid onoiddellijk vergelijkbaar wordt.

~anneer bijvoorbeeld alle kledingzaken dicht bij elkaar te vinden zijn, worden de
ar..." .'... l' "-' -::l. d . . b .•~~e_en oe.er verge lJhoaar. _ovend~en ondervinden de ~str~ utlepunten van

eL~aa: een 3ymbiose-ef:ec~ da~ ~et mogelijk ma~~ onderlin~ verder te speciali

seren zodat ~ij een ~lijke investeringsinspar~ing een meer gedifferentieerd aan
"::lod ',lordt 'cereikt •

In de t~ieede plaats wordt het bel~g van de distri~utie gediend, niet alleen door

na"t ge~oaode s~biose-e~fect, maar ook doordat, de ~os3ier een ruimtelij~ gecon

cen:~eerd adressenoes:and voor z~jn branche a?~tre:t,dat het goederenverloer ~ogelijk
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Daartegenover staat de verscherpte vorm van onderlinge concurr;entie, die ·...eer i.."1

I het voordeel van de consument is.

Tenslotte bL~en wij ons afvragen hoe de maatschappij als geheel zich in het plan

gebied man~festeert in haar sub-systemen zoals politiek, cultuur en economie en

de verdere differentiatie daarvan (KATASCOPISCEE MILISUDIF~i~~IT1ATIE).

IVoor zover politiek, cultuur en economie niet zijn vercegenwoordigd kan men spreken

van de "negatieve katascopische functie", de politieke, culturele en economische

oriëntatie van de bewoners van het plandeel op andere wijken en steden.

I~oewe~ bij~O~~bee~~~::~itie.~; :~: essenti~el. on~:rd:e:,,~: 'T~ ;~: "~o~~:~ i5_ zij
door ...e hUl.d_~e :n.::._~~ .....aP!le __ ,,_<- cons"tel_at~e l •• d_ 0 __ • enffl".'C_n Ta!. __n 5 "ad,

, - _. ", d' d:oa_s ~aa€se ~ee=~en :r e:~ :s, onae~lertegenwoor l.g •

~e~ geme5n-:e!':::.:.:.s, te~ provinciehuis e~ c.et l=a.rla!!!en~ zijn tte:'d.e~slt, ::'oe~·jel :-:!oen :'e

. .
""",,",Q""~_..",:", J .... .• .: ••~... :: ..... -- ~~""-Q""O"'" ~11"'1 -QO"".-.~.--- ~--~- ...~ - ..- -.... --- .. ---

I -'::l"''''n .::'" ....-- "',·.. ."I:'·· c... ""'s i- .::~ "'; ik .. "· ... "'1' i'..- "'e co.,..co ro-on ~n '-. '·TOO........ ~o' ...____ ... , __ -..JI ~_ "" .. Jo. _ ... ~."", .. _ ...._-- -v". 4 ..... _ _. - .... -.v _ ..J '"

~a comb:~e~~~ ~e~ ve~e~~gi~gsr~~a, ~o~eca, posckan~oor en dergelijke.

~et "~-=:.eslokaal" d.:'e~t r.~et gekop!)eld te :"'or~en aa.:l een ...nll.:keurlge :a.gere sc::ool,

maar ~oet een ei~er- ide~titeit hebben en du~delljk aan ie overheid, desnoods aan

een van haar economische f~cties, zoals cet postkantoor, gerelateerd zijn.

[:)ez::.e r.:.i.;"'; e ~s.."l dan ook dienen als toekomstige zetel van een eve~t:iele ;tijkraad

en ïoor i~cidentele,~p de buurt betre~~i~g h:bèende zittingen van de gemeenteraad,

en verder als veren~g:ngsrui~te.

:)oor haa~ karakter 'lan pla.a.tselijke "a~ena" voo~ het politieke strijdtoneel zou ook

Ieen rela.tie met ~et sportgebeuren der~baar zijn.

na cul~~'~ is vanouds op dit gebied vooral ver~e6~nwoordigt door ke~k en school,

th~"ls ~et een ~oenemende accent-verschuiving n~r ~e laatste.

Ee~ tekensy~teem dat e2r~l~ds op rek:ning van persoonlijk prestige de artistiek-

c......1turele inhoud van de \loonor::g~ving uitmaakt e, 'dordt thans hier en daar door een

kunst·,;erk, in zeke~e zin ~oor de par"ticuliere auto .....oor de deur, ::-:aa: 'Terder hoo:'d

z~~elijk door de co~~ercie gedragen.

:Jat ...ril ze&gen da.t he~ onder~lijs de be~a."'lg:'ijkste drager is ge'Joiorden 'lan cultuur

in è..e ;..;ijk, en dat derhalve moet ~>Iorden afgeTJlogen of andere cultuurelementen (ten

~oonstellingsrui~ten, bibliotheek, hobby: hier ~eer rui~telijk moeten horden
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I
i

geassocieerd of juist gespreid.

Eet economische sub-systeem is in het huidige stedelijke s~steem alom teG~nwoordig

in de vorm van wonen, recreëren, verkeer, voorzieningen en werk, of korter gezegd:

consumptie, ruil en produktie (~.~ F.202).

In de verdere katascopische differentiatie van deze econom~sche sub-systemen

(zie b.v. F!·ID F.206) en hun ruimtelijke same:-..hang dient een afi-leging plaats te

vinden van de katascopische functie tegenover de anascopische functie.

Zou men bijvoorbeeld uit overwegingen van katascopische differentiatie de

"ruil" een du~delijke identiteit in de wijk willen geven door de distributie in

de nabijheid van verkeer en communicatie te situeren, dan zou men daarbij mogelijk-
'I. • - ...~TT't:"...,~ .... "'~-'TT'"'IL'''''r:' ( 1 1 . '+ 'nk 1 , .. h • .óJ.eo.en va.'1 ;:)_<>:.V~ •• ~~":' ..J~:,::,:,~•• :1._~ ;'~n.'<:e SUlne .. g:-oen, ~iJ. e s Ol.J e .. :.re:-Y.:,

wi~<e13 :i~ de sc~ool) ~_~e~ verspele~.

Zen af~eg:~€ ï~'1 ~en ~eer op de efficiëntie va.'1 ~e~ sociale 3ys~eem als 5eheel

kom~ aan ie iir~cte behoefcebeVTediging van lndividuen, ~oepen of organisaties,

~~ ie ~~l(~~;:~;nreeks wonen - recreëren - winkelen - werken _. verplaatsen, is in

toe:emenè9 ~a~a .,~ L~~er:~c~ionalitei~, ~c~eel-zijn, eÏficiën~:~ ~a ~erke~~~an,

d~e resulteer" ln een afneme~de r.ate van ~ltifunc"ionali~eit van de voorzier.L'1gen

''''aaI'in zij plaatsvinden: ~"onl.llgen -recrea.tlevoor~aer.ingen- mediscb.e en sociale

zorg - school - winkel - voorzieninge:l van sociale, cu!turele en religeuse aard

overheidsdiensten - kantoren;- werkplaat"sen - infrastructuur (~'ID hoofdstuk 9).
In ~et s~ructuurplan Eaagse 3eemden is deze reeks net de nodige verNisselingen en

".lltzonè.erlngen gekoppeld aan d.e ::!ilieuvarlabele ·'~T..ar.iek", a~ de diverge~";e

~otorlscr.e polarl.sa.ti~structuur op het 3-niveau.

~e voor~aams";e ~~zondering is de sit~ering van de scholen in de bèta-zone van deze

polarisatiestr~ctuur, ~aarna van bir~en naar buiten vrij systematisch de reeks

wordt gevolgd van ~oningen, recreatievoorzieninlen, wir.kela, infrastructuur, kan

toren en werkplaatsen (een verNissellng dus van werken en verplaatsen).
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~et komt ~ij voor dat de ordenL~g van deze ~unctionele reeks over Î COO of 300

meter van or~e~elijk oelang is voor het soc~aal-psychologisch~unctioneren van

illdividu.en en groepen in het spar_~ings."eld tussen formeel en informeel gedrag

(zie ~.~ ? 2~5-248;. ~e motorische B-polariteit die in het plan Eaagse Beem-

den gerealiseerd is zêneer~ de woongebieden r.aar ~lt~functionaliteitvan

de voor=~en~ngen en i~terfunct~onaliteit van de acti~telten, naar een overmaat

aan infor~ele situaties in de b~nnenzone en een overmaa" aan :o~ele situaties

a.aJl de buit enzone. In de ·...ande ling van bi.n..~en :laar bl.ll ten voltrekt zich daa.."'

door een gedragsverandering in het organlsme die uitgebreid sOclaal-psyc~olog2sch

zou ~oeten worden bestudeerd, om daa-~an de kon3e~1enties te ~~~en cve~zien.

Aan de 'la:ia":ele "d,j"'Tla;:::Ii eklt die van :lnr..en ::aar :mi-: en in ~et pla.z:. varieert,
.. _~-~,.,"'v ••

_.,.. ....
~_ "",4.

love:, -:a: 'Ta.':. ·.-:-:.a€s:-":::--~.;:en ~e'"; ':e::-,=_~-e..::€ ":~~

::.a:.=·;a:: ::·:3 '':':: 3:::'~e~, ~o~è.= ~~:"·~"':C:" :::"3:-:':::

:n ~e-: s~:,uc~u~~lan Za~gse 3eemden staar. de ioelstellingen weinig eX?liciet

7e~meli, maar een v~~ de ee:,s"e intenties ~aa=aan uiting -:orit gegeven is een

plan te 'dillen rn~en dat iT:e"'; het oog op snelle maatschappelijke on"';~'lL1è<elingen

flexibel is. :en voor de hand liggende conclusie ten aanzien v~~ de meest ge

wenste steiebouw~dige s~ructuur is d~~ te willen streven naar een zo groot moge

lijke verscheidenheid in ne" ~ilieu, zo~at ieder ~aarin ~et zijne ~an vinden.

:leze conclusie is echter om tv/ee r-eder:.en aa..~vechtbaar:

1 r.~t is zeer de vraa~ of alle verschillen tu~s~n ~ensen (b.v. statusverschillen)
ook i~ de ruin+.elij~e orde gehonoreerd ~oe~an \,crden, en zo ja, ian staat
geensz~ns -rast op :;ell<e schaal en :1aar ;·;eLl< ~::pect, ::'etbeen ons op het h!~e?-e

èez·.:aa:- ·:r~:le;t.

2 .:~et ?:~ heeft -..:.i t ge\l~zen -iat er zee:- verschillende VOlT.len van verscheiden:'eid
zijn (op vers~~~lle::~e sctaalniv~a-..:.s,~aa~ inhoud of naar ïO:'~, of naa: s~ruc

"';.~"..:.r of n:a.3.::- :·~..ctie of na.ar inte!1tie,', ~·iaa=-/a.~ e~k 0:9 zic~ :'n :'t3t geheel
niet va3tstaat hoe zij interfereren met de verscheidenheid aan mensen en oeco
logische functies.

~;~ :ep~l~n van ie o~~i~ale, (niet maximale:) milieudifferentiatie is een zaak van
intensief ,
sa.:::=::5~ ';ar. st-:cle:::oU\·;h.'"'1..lr.dige en ~ociaal-·../e:er.sc::ap!'elij:<e over-··/e~:;,gen.
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5.~ ~et A-niveau.

uit~erking naar het A-niveau 5.4

!

I
I'
I
I

In deze paragraaf zal zeer in net kort, aan de b.aIld v'an drie details uH het in de

vorige paragraaf ~estudeerde plandetail, worden nageg~ in hoeverre het gegeven

s~ructuurplan mogelijkheden biedt voor een gedifferentleerde invulling op lager

niveau. In het El!!) (P. 51) worden onder meer als primaire 'lariabelen voor het

A-aiveau de oewaterlngsgraad, begroeiingsgraad, begaanbaarheid, en bebouwingsgraad

genoemd. ~oor zijn overmaat 'aan overgangen tussen groen en steen biedt het plan

tal van mogelijkheden om deze variaoelen te variëren. Zen van de problemen daarbij

is de GRADU!tE ~~LISzaING, het ontwikkelen van tussenwaarden zussen groen en

s~een ·....a.a:door een gToter oppervlak bij de r~dsi-:Ua.tie betrolè<en ::ordt.

3en ander ~roèleem ioS de ::,::r:C':'l"R.:::'!:7G 7.e POLARITEITEN. ONDERLING, met: name de polari-

~eit van de "onl.."1g tussen a.chterkant en voorka::lt, de polariteit van :ie straat

~ussen ~oek en mid:iengebled, en ie polarlteit t~ssen ~oe~ en steen.

-~-':3~~c:.""•..-- _. ~ .......
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Daarbij is nlet uitgegaan van de ~twerking die nu reeds aan het structuu.-plan door

de Gemeente 3reda en de ontwerpers gegeven is, maar van de potenties die het

st~~ctuu:plan op zijn ~i~n abstractieniveau ïoor de concretiserlng heeft.

~et eerste detailbeslaat het enige deel V2.."l de :-and van het middengebied, dat gevormd

wordt door wegen; éé~ daarvan is de wijkontsluitingsweg, . die hier niet peri5eer

ligt, maar een instulping m~~t, en de andere is een bestaande weg die als onder

deel van het landschap van ~et ~iddengebied wordt gespaard.

De bebou~'ling V2.."l het eerst e detail '...ordt dus, anders dan de èeboU"..ïing van de a..~dere

buurten ro~dom het middengebied, vanuit het ciddengebiedantsloten, en is daardoor

:::aar naar bin..~en: de "'Toorkant" 'Tau de beèou~·lir.g lig-'; a.a.n het :i'llddengebied, de

"achterkan,;" is naar het buitengebied georiënteerd.

. ..
I""l_ .. ~_-;:I_. ..:.
"'-1. __ .... '<1_01_ .. .r:.::.

schaal ·... i1 ~:~::~n spreken, dan ~ig: ::'e't 700r de ~and, cm in het gegeven detail de

de rar..d de ·,.;oningen zo oriën'teert, d.at het :niddengebled als ::'et 'tIare de Itachter

tui.'1." 'T2..'1. de '.rerschillellde or.:.llggend.e buurten ;-Iordt.

In de tileede ~laa~s moei: ::len zich af~::'agen, of, en :0 ja op ,-/eL'<e ~':~jze, -:len een

al aanleiding geeft tot een betrekkelijk abrupte overgang.

::en zou kurJlen stellen, dat aangezien de buurt ,.ja.:.: het hier om gaat ook çenst

aan ~e1: o~en buitengebied, en dat bij deze grens een graduele ove:-gang van groen

naar s~e~n voor de hand ~iGt, uit een oogpunt van di::erentiatie aan de andere,

~an~ een sc::'erpe g:-ens te rec~tvaardigen is, dit te ~eer wanneer in de rest van de

r~~d. v~~ te~ ~id~ensebied een vage of graduele overgang l1o~dt nagestree:d.

:j~~~ee:- ~en deze gedaccter.gang n~et onderschrij:t, en toch ook hie~ de over~_~g tussen

,g'roen en s~ een breed '-iil uitr.:eten, ligt het voor de ha..~d om te ;'dezen voor een

r~-:è.\"e~-:':m::.ir.gvan ie èebou~:ing, om zo een çaduele overgang tot stand te orengen

tussen g:'oen en steen.
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U8 gecompenseerde randverdichting 5.4

Dat heeft echter tot gevolg dat de bewoners van de rand zowel het voordeelvan een lage

dichtheid als dat van het wonen aan de rand hebben, zodat hier een 'fgoudku.st"

ontstaat ~:aa.......,an relatief ·...einig mensen plezier kur..nen hebben.

honderd stippen i
(ca. 1000 woningen)
bi.j naar buiten
aflopende dichtheid

• .. • Ol •• :. o", o'
I °l·. ".' : ••0.: .1.: •. ' ." .....

. '. honderd stippen
(ca. 1000 woningen)
bij randverdichting.

~anneer illen daarentegen zoveel mogelijk mensen de randsituatie wil gunnen, moet men

ki9zen ·Toor een !"a:J.è.verd.icht~g e."l :'e graduele ove!"gang tussen groe!l en S'"';ê9n

bijvoorceeld ~~et ioor de beèomv~gs~aadmaar door ie =e~oeli~gJ de bestrating

of è.oor -..:a:t e!" realiseren, dat zijn dan i~oudeliJke ~idielen, maar ~en zou ook

k".l!U:'9n è.en:<en aE..'"l :::orfologi3c~e, of s~:'·.:.c-:-.;.rele :::iè..delen, ::oals een ·T9rè.1.4llr.i.."lg ii:ect

.~~.,. -it:lerenvan."open" -'2··~0l":,"·,., - ...... - -'~·~-·o- ~- ~-:-~\":o_ jl"C
•• -" ,;) .. ...; .. -----•• w '-' _"--_•• "w-~ ..... :.J _•• ':;)- -- .....

"I,

f'
j

I,
r

I

o·;or:it i:

De pleintjes ZlJn op het e-niveau (tegenover de omringende dichte bebouwing)
"open", op het A-niveau (tegenover het open buitengebied) daarentegen
"besloten".
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L _

In het op de vorlge bladzijde staande uitwerkingsvoorbeeld is gekozen voor een

randverdichting met een pleintjeszone daarachter als compensatie, en ten opzichte

van de A-polariteit een contrapola.ire e-polariteit ("open" pleintjes ten opzid::';e van

een besloten rand), en een synpolaire d-polarl~elt (1e voorkanten v~~ de ~oni~gen

~aar het midèengebied gekeerd).

~'1az:neer men vervolgens de plelntjeszone en de ope!:i."1gen 'Ta."1 deze zone naar het groene

gebied rijkell~k van groen voorzlet wordt het groene gebied, wanneer men de

A-polari 'teit 'folst, reeds op circa 100 meter Vazl de rand als het ·"are "aangekor.digd".

:·!en kan ~chter bij de overgang van st een r.a.ar sroen L.", het geval men d.e bebouwJ.ngs-

:;a.~~r ::: :.; .... ::""i.:::_":: :'?::=- :~ -:~!': ~:c-;:-c:~:: .:;:e!: ~~:!':=~-; ia'": ::J :.:-=~ :::'::"'~C:=--7~au.
:=:~ =.::;:-::: ;::.=.=:::::-:~~ >.;a::;:, ;=-.~=:' .-_="': :-:·':':'3~::"::~~:-='a.:: ~; .. :-=::-; =~ .;.a~ ie

de~ail dat ~~~ cr.1e~sc~eiden, ~aar ie overgar.g t~ssen steer. an ~oen ~~l~~e!:s b.e~

s~ructuur~la."1 ge~arkee~d ~s door een brede ~a~er~artlj.

2ier ~ord~ QU3 ioor het 3tr~~'t~u:pla..", l~ ~et mldden van de A-pol~l~eit een e:~~eme

"o:!':n v"'n o-on',.o,-1 (... .,-0.. \ -c>su-~eroo"d- c;;r.. ~-" •• - .. """ .ç.~-., 5- 56 -_ .. ,

I

. b.c~re ':ebou,·":':lgsdlch,:-:.eid.

~ig~ v~rweving var. ie dichte

kar~<ter ~eal~seren.

r~.",d1::ebou.~·ling :.:et cor.:pe!:ser~m1e

ca. 430 wo:"..
ca. 8 ha.

>
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In het op de vorige bladzijde staande invulvoorbeeld, is een morfologisch middel,

de introduktie van een nieuwe richtlng in een overigens tamelijk orthogonale

verkaveling, gebruikt, om door de veelal driehoekige restruimten op het "breukvlak"

van beide richtingen, de eveneens in het vorige voorbeeld voorkomende pleintjes

zone op c~rca 100 meter van de rand te ~ormeren. In het derde beschouwde plandetail,

is een groenelement van kleiner formaat aan~"'ezig, waarin water nu niet een

compenserende randfunctie kan hebben aangezien het bij gebrek aan ruimte een open

heid realiserende centrumfunctie in het groene gebied heeft.

Het water vormt hier de alph~zone van een convergente polarisatiestructuur van

A-polariteiten, die belangrijk korter zijn dan in de voorgaande voorbeelden.

~at ~pliceert dat zij in ~onflict ~~en komen met ~e e-polariteiten (1CO ~eter),

die in de vori5e voorbeelden con~~a-polai: ~aren aan de A~polari~el~en.

In onderstaande uit~erking is daarom geprobeerd een aantal e-polari~ei~en te

cooponeren d~e lood=echtO s~aan op de ~otere ~-polariteiten (or~hopolaire ordening).

t·
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1

Dit orthopolaire principe is zeer rechtlijnig ter~g te vinden in ~e~ Vondelpark

van Amsterdam. 3ij de grote ln~-ng aan de zuidzijde van het onderstaande detail

IvL~dt de over~~g tussen groen en steen plaats (A-polariteit), loodrecht op de

toegangsrichiing v~~ de ontsluitende straten (e-polaritelt), waardoor alle woningen

ten opzichte van beide polaritelten anders gesitueerd zijn.

~it een oo~un~ van str~cturele differentiatie is echter een al te radltlijnige toe-

I passing weini5 ~di~fer~ntieerd. In het ing~'r~lde plandetall zi~n dan ook be~alve

orthopolaire, tevens syn- en contrapolaire principes te vinden en alles wat

daar tussenin ligt (hoeken tussen A- en e-polari tei ten tussen 0 graden en 90 graden).

Dit heeft dan ~onsekwenties voor de morfologische variatie van richtingen en

[ricctingsveranderingen.

Deze "morfologische grensvariatie" op het A-niveau vlndt al è.eel duidelijk zijn

oorsprong in de grensrij~iom van het structuurpl~~ ~n :ijn geheel.

;!ij ~~~~en concluderen dat in verschillende delen van het plar. :eer verschillende

ü1ogeli~t-_i.~den aa:~:..rezig zijn t om op gedi:ferent:'eeri~ ·.... ijze een uitHerking te

geven aar. het structuurplan.

I· .



122 differentiatieprincipes in het structuurplan Haagse Beemden 5.5

5.5 Conclusie.

Eoewel het structuurplan Haagse Beemden in de eerste plaats zich uitspreekt over

de ruimtelijke orde op het E-nivea~kan gezegd worden dat zowel op de hogere

als op de lagere schaalniveaus het structuurplan differentiërende waarde heeft.

Daardoor is het mogelijk het principe van de SCEAALGELZDnrG in een plan als

dit terug t e vinden.

Ten aanZlen van aet principe van de v.:..."U·rEERIl~nrG VAlT HET AANTAL ~!IL~A.'=t~EUJT,

moet gezegd ~orden dat niet alleen in de interpretatie van het bestaande gebied,

maar ook in de uit~erking het plan een ~ote mate van inhoudelijke milieudifferen-

~iatie o~roept. In ~al van punte~ in het plan lS ~et ~ogelijk de mil:euvariabe1e~

oovendien van ~en ~oot aantal t~senwaarden te voorzien, zodat ~er. oek ten

aanz~en ya."l .:ie GRADUELE ~L!S:::tr:.j'G optimistisch kan zijn.

.:. -c-- -"

I'
I

I

I
I

r

I

I

I

I

de ~~nkelvoorz~~n2~5er.~niet in aet cent~ te si~~erer. maar L"l de periferie.

Doordat de ~eèou..i~g in een soort rL"lg rondo~ het agrarische middengebied is gelegd,

k3J:l ;';len ~ij dg structuu:plan ook spreken 'lan ~:C;;·GaP!GP3ID.

In de rande~ van ie groene gebleden zlet men cer~aaldelijk ·~sC:~rjnIG en

~.:J;S~LLTIjG optreden, terwijl de ringvormi~e omsluiting in de ~eriferie van het

plange'cled bij wijze v'an Ultzonàering op dit principe i.", het noordelijk deel naar

~et cent~ af~ljkt, zodat men ook het prlncipe van de D~OP::~~I! kan ~erkennen.

Set plan vertegenwoordigt verder een rijke mate van POLARISATIE, op verschillende

schaalr.iveaus, ~et polariteiten die elk afzonderlijk een ander karakter kunnen

krljgen. Dit afzonderl:jke karakter wordt in het plan niet nader be~aald.

~e verschillende polariteiten vormen d~idelijk herkenbaar divergente en convergente

strlcturen, "Iaarop de nodige uitzonderingen zijn gemaakt, zodat men kan spreken van

3::tT:CTlT?.=tI~;G VA1~ ?OL;._'UlSI'I':!! m:nSRLr:ra.

~e~ ~Zlen var. de f·~ctionele differentiatie spreekt het plan zich nauwelijks ~it,

è~ ~at hee~t het àij georek aan aet aangepaste sociaal-wetenschappelijke onder

zoek, ge~een ~et tal van ~~iere plar~en. ~et plan biedt ~el voor tal van verschil

l:~dè vo~~e~ v~ :~ctionele ~ifferentiatie ~e noodzakelijk~ r~~dvoorwaarden.



het juiste ~dden

Nadat op ~ove~st~~èe ~lj~e r.et s~~~ctuu=?lan gaagse 3eecèen :5 5~toe.st op Z~~~ ~oe:

Istell~g "jjlll:et:.è.~f:er~n~:a"t:e", kan ~en cor.c:it:.è.eren dat ::et p:an a:le ''''oc~·''aa.::'~::

~l=dt ,oor ee~ :eer ~è.:::=~er.::eerè. ~oo~~:_:e~, :o~è.e" ia: iaa::'co" ee~ =::ao~:s=::

Ibeeld ontstaat. 2 :s ~:::~ud::~:e"~r.'::at:.= -;ve~ as: :--0: ie ':es-:e ::~ va..'"l ::et ·.... CV"'i:

niet te veel, en n:et te ~el~:g.



6. MILIEUDIFFERENTIATIE
EN ONDERZOEK

6.1 Inlelding.

In'het fundamentele onderzoek ~ilieudifferentiatiezijn de verschillende benaderin

gen van het begrip milieudifferentiatie opgesomd die mogelijk, en elk afzonderlijk

in verschillende situaties wenselijk zijn. Elke benadering betreft echter slechts een

deel van de ~otale verscheidenheid in het milieu.

;)eze opzei: lS noodzakelijk, omda~ een "onderzoek naar 'Terscheiden.l:eid" i:l principe

wei:enschap-t~eo~e~ischeen con~radic"ie is.

Cnderzoek L":lpliceert L'"l!ners altljd een reduk~ie van het totale aantal individuele gevallen

~aderingen èe ~vue ~e laten ~asse~en, door cet ~ieze~ van s~eed3 ~"ldere ca~ego

rieë."l als uj..';~~gs;:unt "oor de onderdelen 'ran h~t or.derzoe~.

er.:pi=:'sc~: oä.a.ru go i.."l,.'
--~

=~et deze versccillende benaderingen ko~en ook verschillende soorten van verscheidenheid

in 1:lili'3US aan ~et daglicht, deor 'rer....a.a:-lozing van de rest. net r!':D kan dan ook in

eers~e instantie beschouwd ~'orden a:S een catalogus van èe~aderir.gen en de daarbij

passende "To::-:nen. van milieudifferentiatie.

Eet ~.~ is ec~ter meer dan een catalogus, omdat het de verschillende benaderingen

en de daaraan gekoppelde vormen van verscheidenheid ook met elkaar in verband brengt,

~odat een complementariteit ten opz:lcnte van een "totale verscneidenheid" zichtbaar

'.-lordt.

~at Nil ze$gen dat uit het oogpunt van milieudifferentiatie in haar algernee~eid

geen v~"l de opgesomde ~enaderingen k~"l norden gemist: de techniscne benaderinö niet,

de ~enswetenschap~elijke benade::-ing niet, en binnen deze laatste de verstehenie noch

de positivis~i3che, de anascopische noch de ka~ascopisch~.
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I

Al ~eze benaderingen zijn terug te 11inden in hét ~.~, echter op een zodanige m~ier,

dat zij ve~~ijzen naar vormen V~~ milieudif~erentiatie die elkaar systematisch

a.an'r.lllen tot de "totale verscheidenheid" .....aarvan ieder slech",;s een deel ziet.

~en heel andere vraag d~~ dit fundamen~ele perspectlef is echter, of alle vo~en

van milieudlfferentiatie ook maatschappelijk releva.n~ of ..... enselijk zijn, of een

I"totale milieudifferentiatie" als d.oel kan ;~or~en gesteld bij de r'..li.-=telijke

ordening.

Eet antwoord hierop moet - zeker !la lezing van het ?r.:I) - luiden: "nee:".

~iet alle vormen van ~ilieud.l:ferentiatie zijn in alle situa~ies en ove~al in ~e-

z~l:de ~ate gewenst. ~e ~eelstelli~g van milieudi:feren~ia"';iemeet gen'..l~~ceer~

. ..
C!:.:r-ll..<-:a=e

';_~""Il·""",c~__ ....._..~--- --- ~

... - ..... "",".. -----_.. ~ ;.--~

.JO; ~ ... - •• ~-"-::l-~ -.=.- :"2 ·TS:''3C::':::~::='= ·.:e!:2..='::-:::5~::' :..:-;..-...:::~ ~:c==.z::. -:::=.:='S::::':::':::', :;:

l~:~ ~~~' ~~;~:e~~~le onè..erzcek 1S ::'e--;; ::~ nog sl~c::-.:s ee::. aa.r:.ze-:, ',:aar::: ':ee:'ee~

~en g~obale vraagstelli~g voor cet :undamentele sOclaal-..... etenschappellJke en

~echnische onderzoek ~et oetre~~::g :ot de milleudi:~erentiatie in caar ond.er~e-

len :ou dan :<:'..l.~~en :ijn: U·,;e1:<e i!""::'o~d !:.eef-: eD:a ·'o~:n ..J'a.!1 milie'\1d.i.::"'::re::-tla"'t~e a.!.~-

t zonè.erlijk: i:: t er:nen va.."l e~pi=isch en t eC:-J1isc::J. onà.er::oek?". Cp è.eze ".r:-aag bestaa".:

in onderdele~ natuurlijk al op ~al van gebleden een neter.schappelijk antwoord.

Zo biedt bijvoorbeeld het onderzoek naar de spreiding van de bevolking, het lar-dschaps

beeld, vormstudie, en architectuur, v~"luit heel verschillende richtL~gen en sccaal

niveaU3 L"lzicht in de morfologie van verschillende milieuvariabelen (de spreiding

van ~ensen, van ~ateriaal of van meer abs~racte kenmerken in de ruinte) en è.us i~ è.e

morfologische milieudi~ferentiatie.

Eet o~è.erzoek ~aar duurzane of tljdelijke verplaatsin;er. V~"l cer.sen er. goederen,

het ~i6Tatie- en v~rkeersor.~erzoek, bren~ vo~~en '1~ !'~"1ctionele diÎferen~:atie a~~

het l':'cht. Jaal'na::.st breng't !~e'"; ",re:-keersonlerzoek ook aspe~t en va.."1. de st~uct"o.l.:'e Ie ::11.

lieudiffemetiatie en het:;:isratieor.der::oe~ook aspE:ct~n va."1. de rr.orfologisch~

~ilie~~i~~erentiatie (n~elijk ten ~~zier. ï~"1 ie oecolozizche ~~ez16hei1 V~"1.
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126 regionale verschillen als objecc van onderzoek 6.2
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In het ~m is op deze relaties met het bestaande empirische onderzoek niet nader

ingegaan, in de eerste plaats omdat daarmee het fundamentele inzicht en de taxo

nomische opzet niet gebaat was, en in de tweede plaats, omdat ongetwijfeld belang

rijke vormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek over het hoofd zouden zijn gezien

die niet"telDJ.n een fundamentele bijdrage leveren aan het inzicht in aspecten van

milieudifferentiatie.

In het navolgende wordt zonder enige prententie van volledigheid, enerzijds vanuit

bestaande vormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek het ~·ID beschouwd, anderzijds

vanuit het ~{D een blik geworpen op de bestaande en gewenste vormen van onder-

zoek.

6.2 ~et ?~ e~ ~e ~es~aar.de vO~.en V~ or.de~~cek.

7rijwel elke vo~ van onderzoek dat v~ oel~g lS voor het ru~talijk beleid, heeft

warkgelegenh=~d, voorzieningenniveau, noo~nali"teit en dergelijke.

~et is d~idelijk dat dit soort versc~~llen noo~t ~et doel kunnen zijn van aen door

de overheid te stimuleren milieudi::erentiatie.

:Tiettemin zijn het verschillen t'lssen de :n~lieus van mensen en dienen zij dus bij een

f~d~entele studie naar :nilieu~fferentiatie in ogensccouw genomen te Norden.

::et ~=> gaat dan ook aan ieza m~lieuversciüllennie~ voorbij, ma.:.r. besteedt daaraan

~een overmatige ~ar.dac~t. :iet :1~ ?la.a.tst ze in een breder ~:ader 'lan iüilieuver

schillen, zonder zic~ bij 'Toorèaat ui ot 'te spreken over ~et al of niet gewenst zijn

van dit soort verschillen bij het over~eidss"trevennaar meer verscheiden.~eid in

milieus.

·Zo is in cet ~.~ geen overmatige aandacht besteed ~ de regionale verschillen die

ver~~twoordelijk zijn voor migratie (eccnomlsche, yoonkyalitatieve, soeiale) omdat

migratie in eerste inst~~tie iuidt op ongewenste verschillen. Toch kan het migra~ie

onderzoek aar.wijzir-~en eeven voor vorm~n ~an milieuverschillen die niet zonder meer

on~ewenst zijn, ~et name wanneer zij e~aar compenseren.

~at is in het bijzonder het geval wanneer er :·;el regionale verschillen zijn die op

zich als een motief voor migratie kun.~en ·....orden geinterpreteerd, en toch nie~ to~

~igratie aanleiding geven. 3ehalve op belemmeringen voor migratie als onbekendheid, 50

cialegebondenheid,kanhet uitblijven van migratie ~ijzen op compenserende regionale

verschillen die de nadelen van het uitgangsgebied teniet doen.
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Eet ~~gra~:~o~~er:~ek lever~ ~~ ie eers~e ;:aa:s,
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7e~~eers-, :andsc~apsbeeld-, economisch-historisch-geografisch onderzoek

~ec oehoeve 'l~ de ~11~eu~:ferent1atie 1S van meer b~lang de mogelijke relatie

~ussen de aa:d van het woonmil1eu v~ uitgang en bet recreatiedoel.

Zet ~ec~eat1e- en verkeersonderzoek kan vervolgens een bijdrage leveren aan het

~~cht ~ de s~~entiële rnil1eudifferentiatie.

6.2

Ook is in ::'et ;;;0 geen pO:,-1.ng onè.e~'1or.len de enorme hoeveelheid litera.tuur die op het

~"c:.ed "lan :'et "lerkeersor..è.erzoe..lc bestaat, bij het onderzoek te betrekken, hoe-

4e: ~:~~t op vele onver~achte ~~ten een fundamenteel inzicht in de ~ilieu

~~:erent:atle kan worden gewonnen.

Zo ~~en t1Jd-ruimce-budgec-analyses . die ca.tegorieën van activiteiten betrekken

op categor1eën van voOrZ1en1ngen, indien zij meer vanuit het begrip milieudifferen

::.at:e :ourien ~orè.er. ontnlkkeld, lndr~.•e~<ende perspectievs'1 openen op het dagelijks

~~Ten van ~e~sen en ie 3equent1eel-f~~ctionele~illeud1!ferer..tiatiedie h~~ toch

~evoelens "fa.'1 eentonlghe1d luet schiJnt te kunnen besparen.

:O~ ~et 3~ad3- en landsc~~?soeelè.onderzoek r.oewel dat voor vor~gevers altijd 00

olddel~l~k ~et ~llieu~fferentla~lewordt geassioceerd, is nlet als uitgangspunt

ge::.cccel:. "fOOr ~e~ ?~, or.lè.at è.e v1.suele aspecten slechts een :eperk': onderdeel 'J'or::len

7ë.::. :.: ~':-:2.:-= -::.:':-='.:è.l.:":-:=-~~--;ia"t~e. 3c~.'-:!ld:.a~ :<'="l'l ::'et Ct:1~":::€s·:eelè. :l:'et los ~~=:.;!:.

g'?'I1.::!~n ·.-Iaa.;-:..n i.:.J op :<0=": ere en op lar.5'ere ter:nlJn. heeft geparticipeerd er. nog

"l'::!r... 2.C:-."; ': è Z-..L..:'~ pa:~lCl?er~n.

:'~C":' r:a=. ::.e "::s"U.e~e (al of n~et gecoeb1.n:erd. !;le\; 3.Udltieve, olfactorische en tactiele

~;ec~e.n; ~Ga:~em~~5 v~'1 de omgeving b1Jvcor:eeld een signaalf~~ctie hebben d.ie

~e~_c~~~=e~i 0: :lo~<erend. wer~ ten aanZler. van specifieke ac\;i~teitenreeksen,

~~ 2.:3 :oè~~~g :~~d:~agt a~'1 ie :unc\;lonele en d.e totale versc~e1denheid van milleus •

• J.."1 ':;U.l "; enge', OOn :e12.ng voor de verklar:.ng van de tuid.ige verscr.eidenb.eid in ons

~:.~i~~ 15 ~et ~cor.omisct-historischen -geoBTafisch onderzoek. ~eze benadering

1 s aant:-eic...<e l:.~:-:, Qr..d.a t : i j een 2.1orr.vat t end beeld op·... erpt va..'1 è.e ont;-li:<kelingsg:.ng

7J.."1 ~et ~e~se::~% lngr1J;en in ~et ~il1eu, rr.aar zij is in h~t ~,m niet gekozen,

ocu: dGa...-y.~t :1~èt op korte termijn een a.r.al;;se te ver~-iachten is die ook "'/erlqlijk

a.:;~:a::en~ en iaa~ee beleidsrelevant 1S.
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de i:::er~isciplin_ai~e benadering_-,====- 12

Eet woonwensen-onderzoek kan, mits dat niet slechts aandacht heeft voor grote ge

middelden en algemene woonvoorkeuren, een belangrijke bijdrage leveren aan het

inzicht in de milieudifferentiatie.

Van belang daarbij is n~et het o~derzoek naa~ de woonwensen eL~ afzonderlijk, maar

in hun samenhang zoals Zl.j voortvloeien uiteen bepaalde "leefstijl".

I

Eet "leefstijl"-onderzoek :<:an van bijzonder g:-ote '....aarde zijn voor het inzicht 1:: de

aanwezige en gewenste milieudifferentiatie.

~en kan een leefstijl definiëren. aan de hand van scores op sociaal-wetenschappeli=ke

variabelen zoals ~~omen, opleidingsniveau, beroep, huishoudentypen, positie vrouw,

ve~Toers~ob:li:p.:~, voorzieningengevoeligheid, plaatsgebonde~r.e1d, act:eradi~,

"'r.: '-'oor.-o··o o-· -.... o,-l - .. "c.,. ... o.. ,4.,,,, .. .,,.,,.. ... e .,...,'~..,-e-.L' .'/ -OO... ~::;,.,-.:::l ,;le ·T- ... .;,,·-01e..
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woonm~lieu, ie èOU'~TO~, de ~~stor:,i:eit, ie voorkeu: voor versc~i~le~de ~~nsvor~en
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iolisselwerk~::g -:"..lSse~ d.oel;~I:.d.en en ::ud.c:..elen, soclale en =::s:'eke ~iar:a.oelen.

aet ~oet iu~ielij~ zijn, dat ~rrlJwel alle vo~en v~~ soc:aal-wetensc~a~pelij~on~~r-

zoek =und~ent;le èijdragen :~~en leveren aan het :nzich~ :n de versc~eide~eii 'lar.

'ons ::!ilieu, en ~etzel=de geld.t 'TOO= tal van 'Tor:r.en 'ran ~ech."lisch- en natuur~V'e'ten

schappelijk onderzoek. ~och ~a.~~ al deze be~ad.:r:~g~r. aan de essen~ie var. de ~:lieu

ldi~ferentiatie veorblj, zoals deze laef~ veor de ontwer~er, ~ie~s ~erk er ïoor

namenlij~ uit ~estaat verschillen in milieus aa.:l 'te ·orer.gen. 700r hem leeft de v:-c.ag

welke verschillen er moe~en worden waar, in neL~e vorm, en hoe ze

moeten iolorden geordend ten opzichte v~~ elkaar, hoe benut en hoe

gemotiveerd.

Deze ~agen lijken van de andere kant te kc~en, v~uit het object.

Ret F::D !:ae~~ get=acht deze vragen opnieu'... te stellen en in een zodani€e vorm -:'at de

I fo~lering zich ophoudt tussen tecr~iek en wetenschap, tussen de termi~ologie van de

ont...erper en va.'1. de onderzoe$.:er. !le ~ilieudiffe=en'tia.tie ~.;o=dt niet beschreven 'la..~ui't

. , . dl. d' ,
~oe_;inàen, noch v~~~:~ ~ ~l ~e.;n, ~aar v~~ui~ e.:n Wls3~lwerking 'tussen die ~eide

~aar100r is net ~.~ in al Zl=r. cnderdelen inte=discipli~ai=: ie i~_~oud, de vorm,

de st::'UC~'.1U=, de functie e:1 de intentie, zijn è~~i;:pen ge~'!orien, d:'e zo:·rel aa..~

~op~~;~ten èieden voor le ont~e=per, als voo::' ~e cn~er=o:k;r.
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op bestaande objecten van onderzoek, maar ook op het ontwerpen.

Aan de hand van het begrip leefstijl kan hiervan in het kort een voorbeeld worden ge-

geven.

Gesteld, bijvoorbeeld, dat wij de volgende leefstijlvariabelen als uitgangspunt nemen

(zij zijn alle ruimtelijk verieerbaar) :

VARIABELEN EXTREMEN EN TUSSENWAARDEN

I·

Beroep Arbeiders, employee's, vrij, artistiek, intellectueel
Huishoudentype Echtpaar met kinderen; zonder kinderen, alleensta~

Positie vrouw Niet buitenshuis werkzaam, wel werk buitenshuis
Vervoersmobiliteit ' Laag, hoog
Voorzieningengevoeligheid Werk, winkelvoorzieningen sociaal-culturele voorz.
Plaatsgebondenheid Suburbaan, buitenwijken, transitiezone, binnenstad
Àctieradius Klein, groot
Woongevoeligheid ~oontechnisch, representatief

Aangezien deze variabelen ruimtelijk varieerbaar zijn, kunnen zij de inhoud vormen van

een sociale milieudifferentiatie: hier een bevolking van arbeiders daar een bevolking

van intellectuelen, hier een bevolking van echtparen met kinderen daar een bevolking

van echtparen zonder kinderen enz.

~en kan dus de spredingstoestand van elk van deze variabelen afzonderlijk in de ruimte

be?~lan, en de d=a~ers van deze 'lariabeien bijvoorbeeld de gezinnen met kinderen kunnen

in de ruimte geconcentreerd zijn of gespreid.

~aar aanleiding van deze concentratie of spreiding, kan men onderzoeken of er sprake is

van attractie of repulsie, of de gezinnen met kinderen elkaar aantrekken of juist af

stoten. Als deze relatie niet zo eenvoudig ligt, kan men de spreidingstoeseandenvan ver

schillende variabelen met elkaar vergelijken, en de relatie tussen deze variabelen on-·

derling beschouwen. Wanneer men dan verschillende relaties tussen de verschillende varia

belen heeft gelegd kan men deze benoemen met het begrip leefstijl.

~en heeft dan in termen van het FMD achtereenvolgens de inhoud, de vorm, en de structuur

van een leefstijl bepaald.

De vorm is daarbij vanuit sociaal-wetenschappelijk oogpunt niet zo interessant, maar

wanneer men bijvoorbeeld de milieudifferentiatie van een stedelijk gebied planmatig wil

bevorderen, mede aan de hand van verschillende leefstijlen en de daaraan gepaard gaande

leefwijzen, dan is deze spreidingstoestand uiteraard essentieel.

Wanneer men verschillende buurten, of wijken, een bepaald karakter wil geven dat aan

sluit op de ter plaatse aanwezige leefstijl, dan zoekt men naar ruimtelijke uitdruk

kingsmiddelen voor deze leefstijl, en daarmee naar materiële milieuvariabelen die ont

werpmatig hanteerbaar zijn.
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Ileze benadering van het begrip leefstijl , zou men "structureel" k'.umen noemen.

3ehalve de benadering van het begrip leefstijl als een relatie tussen de verschil

lende variabelen, kan leefstijl in termen van het ~.~ ook i10rden opgevat als: "de

wijze waarop een individu, groep of soc~ale categor~e, in zijn totale oecologische

functie ·V'oorziet".

Sr doen zich dan twee ~3.gen voor:
1 In weL1.ce onderdelen kan de to"tale oecologische' f'..ll'lctie, ;.;orden gesplitst?
2 ~oe worden deze onderdelen benut?

~ het ~,rn is, en daarmee k~~ men het oneens zijn, een standaardoplossing gegeven

voor de eerste vraag, doordat de onderdelen waar~r. de totale oecologische fu=ctie

verschijnt, ~'orden gezien als een door de beschikbare middelen, de ge'..loonte, of

de cultuur ber-aalie combinatie van een vaste reeks standaardcondities.

Joor zover 7erschi~:en ln leefstljl bes~aa.n ~~t 'rerschlilen ln de comblnatie of

..... ;::;,_ ....
..J_•• _ ... ,

:::en ":·..ll:lc~~:me19" benader:.":€; 'lan het begrlp ~eefst iJL zou zlch d.us 1n eers~e

~stantie ~Jr~en richten op de:
A1 ïersc~i~len in ~~~rn"egeb~~

A2 verschi:len in "iJ~sbudget

A3 verschlilen L~ co~b:natie van activiteiten
~ verschillen in spllts~ng van ac~iviteiten

A5 verschllien Ln 6ebr~L~ v~ anderm~~s diens"en en openbare voorzieningen
31 verschillen in consumptief gedrag
32 verschillen in nadruk op veillgheid
33 verschillen in sociabiliteit
E4 verschillen in nadrul< op prlvacy
35 'rerschillen in voortpl~~ting o!=voeding en expressie
C1 verschillen in prikkelhonger
C2 verschillen in ~ennis dn opleiding
C3 versc:'ullen in gehec:.:';heid aa:. de o~ge"'inë;'

C~ verschillen in identitei~30pvatting

v; verschillen in geld.ir.3Sd.:~~g

En 'Jer'/o:ge~:s, :::et betre~:~::lr.s tot de :'i~jze ',laa:-op in leze conditi-es ',Iordt ',;corzien,

k~~ ie l:e:stijl aan de h~d V~~ de volgenie ~Ta~en nader worden bepaald:
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132 vragen van de ont~erper 6.3

1 In hoeverre wordt ruimte en tijd opengelaten voor onbepaalde functies?
2 In hoeverre worden zoveel mogelijk alle functies geconcentreerd binnen een

bepaalde ru~üte die contact met de omgeving zoveel mogelijk onnodig ~a~?
3 In hoeverre worden reeksen van verschillend gelokaliseerde aktiviteiten

ontwikkeld waarin telkens opnieuw een bepaalde reeks functies wordt benut?
4 In hoeve:-re \iorien specifiek oeschL~bare middelen meer da."1. voor het eigen onderhoud.

noodzakeliJk is benut?
5 In hoeverre en in welke opzichten rnaa.~t ~en deel uit van de samenleving als geheel?

De doeleinden-en waarden-or~ëntat~e, ~e in ~et begrip leefstijl uiteraard een grote

rol ~ent te spelen, kan deels door observatie van het conditiespectrum en van de

leefwijze, deels verbaal nader worden onderzocht.

In het bovenstaande zijn zeer globaal en in het kort de mogelijkheden van leefstijl

onderzoek in termen van het FM] getraceerd. Zowel de structurele als de functionele

benadering kan gegevens opleveren die v.oor de ont~erper relevant zijn. De structurele

benader~g vooral met betr~~~ng tot de keuze van milieuvariabelen, hun sprei~g

e:l sa.ülen.."la.ng in -:en gebied, de functionele benad.erJ..::.g meer L'l ve:-oa:ld met de V":'aag'-

relaties ~-~sen ~e :~cties.

j,

=:ei: ?:J is :'.:1 ::o€~ ::-:ai: '3 proble.ems cell end, ;..:»-..... _ w

;'

f.

!
"

p
~ ,
I

i!
,q
I,

bied. ~et ook de ~oselij~eid, om vanuit het begrip milieudifferentiatie vraag

stukken ~e :o~uleren die voor nader ~nde:-zoek toe~-:_~elijk zijn.

. 3ehalve :ie in~erpreta~ie van best~d sociaal-wetenschappélijk onderzoek naar

he~ oegrip milièudif~ere~tiatietoe en de nieuwe vragen die i~arbij ~~ de orde

kooe~:lerpt het èezrip milieudifferen~ia~ie in haar toepassing in de planpraktijk op

zich tal van vra~gsttW:en op, Faa.rop een ..eter.3c!:a.::~elij~ a."lt::oord. vereist is.

De ont:,erper be!nvlocdt, in positiev-e 0:' negatieve zin, ~"'elke opdrach't hij oek uit

voert, de verscheider~"leid 7a.~ ~et ~ilieu.

Vertaald in de te~en va~ het ~,~, luider. z~Jn vra;en ~l~baal: welke variabelen

varieer ik ~ier, en 'tleD:e nie~, :'lel~e spreidi::gstoestand creëer ij: hier en :lelke niet,

we~è relat:'es tussen verscr:.illend.e varia:celen èreng ik aar. en Helke laat ik achter

·.;eg~, "'ielke leef'.Jijze i::aak i:': :'ier r::ogelijk en :leL~e leeft:ijzen =ijn hier on":iogelij~:

gei-;orden, aan welke doeleinden oeëlnt:..oord ik, en ':lelka ioeleinden l:omer. door mijn

i:lgrijpen niet aa."l bod.

:le poz:.tie! gesteld.e v:'a;en zijn veel gemakkelij!:e:- te 'oea."l";:...oortien dan de negatief
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!w,.,stelde, omdat deze een totaal inzicht veronderstellen, dat door dl!' fragmentarische

. etenschappelijke bijdrage niet geleverd kan worden.

n het onderstaande worde~ een aantal vraagstukken opgesomd die uit ~et oogpunt van

rilieudifferentiatie zouden moeten worden beantwoord.

In net ~.~ is een lijst van mil~euvariabelen ~geven ~e het n~veau 7an de ;lobale,

tOOrzichtige en volstrekt onvolledige suggestie n~et te boven gaat.

'~e -:raag wat op een bepaald schaaln~veau varieert, zou kunr.en va:~erent en zou

oeten variëren is nog niet in ee~ ~etenschappelijke probleemstelling gef~rmuleerdt

aat staan uitgewerkt of beantwoord.
l
'och is dit een cruciale. vraag in de ordeni~g van de ru~r.:t e.

et bepalen van ~ilieuvariabelen op een bepaald schaaln~'reau ka.'l O:TI1ratt en: he"';

:;l L<~ ·.vaa:'ie ::et z~~n d=acg~r:he: :-J.':.l~l~ai~ ~~:s e 1e!:1en~ :.:..~ ie '"."ar: 2.:e 1~ :"'''1 is :'"..l:'~ï:~ar
ealiseer"';.

[.::::;: ;:ce -;?:::::.::::::::, -::1 S-,:::: ~-..:.=; 2. :~..:..'":~"':: Ol: =-=: 5'e :a.:':::: :2.-: =~'::-: ::e~, ~:-..::'.:. s::: 0 ck

1 a.ria.~ele :iC:--:':::' :::.g~~'oe=i, zc:a..~€ :!::~ "7:3..a= '",-a=:=e:-:a:"\- ~:::: o~"e:- ~~:l ~=pa.:.:i=

,,' 
--~

c :;:~e~=:: ~C:~ ;c:.:..=..:: ·t=-=:::.":e:~:: -:0:--:'::".

~I e :r.eer ru~"': ~l:.~k-,'!:at er:äle -raru.:e2.-=:l

-- -"":I.,1 .. __

[,aI'1.eren is :<2.asziek, maar ook de. mate ..aarin ouderen en jonge:-en i:1 eer... buur. :=:oetel:

lorden gemengd. en ie 1rraag op ~"'eL'.ce sch2.al ~en leefs",;ijlen kan variëren, is 1Ta.'l

sse~~ieel celang 700r het stedebo~wkundige onc~erp ..

l.et "homogeen op buurtniveau, heterogeen op wijkniveau", moet nader worden gepreciseerd,

"ient op empirisch onderzoek -:e kunnen steunen, ~aar zal z::.ch nooit kun.'len losmaken

~ ideologische vooringenomenheden. Jat nee~t niet ~leg dat zij in ter~e~ van

rilieuvariabelen ~~en worden gedefinieerd.

es~eld dat men status en sociale klasse in een pl~~ over 1CO meter varieert, ~e fase

'n de levenscyclus over 3CO meter en de leefstijl over 1.CCC ~eter, è~~ ka.'l men daa~

r an bij :rebrek aan empiri3ch onderzoe~ in he't huiiise ztadi.t:..':l àijvoorbeeld slech"ts

e volciende ~otivering verbinden.

-en si;eè.ebou~;~:uniige r.ïotiverins om status of sociale ~:lasse te va.:':eren over een

fstand va.'l circa jee ~eter, is , ja.t o~ !':la.r!<ante pu.'"l~e::: in je stede"cou'/kundige

"tr~ctuur op r.et ni7eau van de verk2.veling duuriere, ~ote~e al o~ n:et vrijstaande

I -
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, ,..." s:acus, leef:ijd en leefs~ij1 respec:ievelijk op 100, 300 en 1000 m. 6.3

v::"l.,je sec"tor ·.Joze.:..r:gen een belangrijke structurerende rol kunnen c;'Celen, bijvoorbeeld

~ de ~eal~se~Lng 'r,an de e-polarltelt, de afrond~g van bouwblokken, de aankleding van

p:e:-~-:~es.

700ral de ~t:ouw van coe~ioninben e~ de vormgeving van de kopse kant van woonblokken

:3 ~oelllJk te realiseren door goedkope ~on~gen.

Je ~a:Kerl.ng èoor duurdere woningen van beëindigingen en bijzondere punten in de

-/e:-:-:a',re::'l:lg, ;';:omt de 3"ehele '''''0 onom geving' , het ui tzicht uit de \loningen en de

o~:ë~:a::~ogelijkheden ~aar b~ten ten goede, maar is voor de lagere inkomens

::::e:aal'":Jaar r en kan door de hogere inkomens betaald ;.lorden zodra deze zich niet meer

:on:en~~eren ~ dure ~lJken.

3tatu.s lS in het b,llldige bestel voornamenlijk op het C-niveau gevarieerd. ("dure

:H,j~~en" 'rersus "arbelderswijken").

~ ~oeverre èeze ~fferentl.atle ~sluiting kan vinden op een e-polariteit, bijvoor-

~c:::n.

::3:::',: '/~~-::::::e:-stelll..:l€dat ouderen en Jongeren een 'verschillende 'f/aarde cecl1ten aan

:"e :::::",:,,~u'.·a:-:3.-.:elen ,he 'rerant~/oordehJk zi.jn 'loor het s~edebou~:k:undige onderscheid

":-"':':;3 en U~oê!n" en "steen" en voor de 1-polarltelten in !".et algemeen.

:e .::ot:.'re~:...-:~ Or.1 lee~-3t1~1 ~e 'illlen varlèren over 1.CCO ::eter, kan vooralsnog slechts

€'?€~'re~ 'IO:-~~:: doo:-da~ op dat niveau onder a.nie!'e ook è.y:la.':liek en L-l:'o=r;:a~ie

-:a.:-:ii:-er.• i:et 13 d.t:.:..del1Jk dat het nader oepal~n '/a.."l ie inhoud van miliè'.ldi:'feren

~:atle op versc::':l_~nde s~haaln~veaus zich moeilijk zal ~en onttre~<en aan beschou-

:-elaties t~3e~ ie verschillende va:l.a~elen o~de~lin6 en de f~"lcties

1:. e ZlJ ve.:"''Ul:en ::.n (-_et iagelij~:s leven van mensen.

:c~ ~e ~e:~~le V~~ de ke~ze van mil~euvariabelen tot de doelstellingen van het

~:~te.::'Jk o~le::.d, moet h~e!' onder ogen worden gezien.
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Ten aanzien van al~e milieuvariabelen en op ieder scnaalniveau zljn s~udies ge

wenst omtrent de spreidingstoestand van de d=agers van ieze milleuvariabelen.

~:et name aSpecte.'l van attractie en repulsle, concen~::'atie en spreidi.-:g, verscI:~~:;'-

selen als condensatia bieden ~ogellJ~eden ,oor een theoretisch kader voor probl~en van

:-=-,.;a.'1tl':ice::-ing en allocatie. De :n.athematische uit"..;erking vanS?:::-el~~!:.5S"te:::-s.::h~~:;.se::'e;,.,

nu nog een "';a.~ van do: statistische analyse, zou een afzonde:::-l:~l-:e "';a.\: va.'1 de

~oJisk'..1nde :.:oeten ',.:orden, ~.: als doel verschillende spre:cii::.€stoesta.-:è.en te :("":"'""1..':.e.::.

oeschrijven en vor.nen te benoeoen.

Spreidingsversc~ujnselenh.~en ook naa:::- a..'1alogie van de ti:er::lod,j-r.a:nlca ;.;orden 'oe

studeerd, en de spreiding van de diverse dragers ln afNljking va.'1 het spreidlngs

ged=ag van de ;naterie -,.;ord.e:l ge:ormuleprd.

:aardoor ~Jr~en ei€e::.aari~gheè..en van bepaalde spreidingstoestanden vorden benoe~d en L:"l

d~arr~'1 het sevol€ =l~~.

I Cp ;:e-; €e·:::'ed 73..'1 de benoeming ,,.z--:

:~,
'. __ •. ::l-?""---- ~ .. - ......--~

----,:. ...-:::'
- --' J --- J---

r..o!;' 'Jee: e:::"'rar:'ng ~/orè.e!l o::gedaan.

'ran ":elang is da-: ?olari-:eit r..~et als e~ug :::l:idel ~:ordt =esc:-.ou~·/d -:;01: ::et ":lesc::':::-lJ-

'ren va.'1 r't:.i::rtelijke ::r::-t:.ctu".lI', -::a.ar è.a~ voor"';è:..<.rer.d ',-lord:: 6e::oc~t ~aa.r Yll:UHe .,::':'e~:r.

I ~'" o,.,.l"''''zo::>'..- "':1 on ""l::l"VO~l'",~ om een ....'l....... e" ... " _... _"c-",,- "'e '~es~'~-, ".",. :':"l",•.• --l_o_-•••• .... -._ .. __• _ .... :!~•• 1" •• ~, "'""""" , •• "' __ ~: .. _ ~<J"'_ ", ..... 10.6- ~ ... v._-IJ'_ ...... _-

~oeven vervallen.

1~~CUè..e:1d a~ in de ~u~~tsll~ke orde op

oor:a.ksn en gevo~ser... :r. :;e: ::~ lS het
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Deze hypothese gaat niet altijd op, maar wellicht zijn de omstandigheden te formuleren

waarin zij onhoudbaar is, en ie omstandigheden waarin z~J opgaat. Uitsluitsel

hieromtrent zou een heel belangrijk instrument kunnen zijn bij het stedebouwkundig

ont;.ierp. !Tiet alleen de effecten van functiesplitsing en functiecombinatie dienen

te worden bestudeerd, maar ook de processen zelf: hoelang kan men praktisch en

theoretisch doorgaan met het splitsen van functies in deelfuncties, komt men misschien

tenslotte terecht op elementaire functies zoals de cond~ties die in ~et ~,rn genoemd

zijn, en in hoeverre kan men functies combineren.

Aan da beantwoording van aeze vragen zou een vorm van conditie-onderzoek ten grond

slag moeten liggen ten aanzien van individUEn, groepen, categorieën en organisaties,

dat zich ten d.oel zou kunnen stellen te onderzoeken. hoeveel ruimte het sJ~teem precies

~od:g hee:~ ~oe~eel tij1, en~ovoorts, om v~rlol~ns de ~aag te ~\L~en s~:llen:i~die~

~en het systeem ~eer v~~ d.e ene conditie voorziet,heeft het dan mi~der van ee~ andere

conditie nodig?

Jeze vraag naar de onderlinge relatie ·.Tan c.ondities is v~~ groot belang: als biivoor:eel c

7e~olgens ~oet ~atuurlij~ oncierzoek verricAt ~orden ~aar de potentiële func+'ies

v'an een mi:..ieu e~ naar ie ;'jij ze '"aar'op :estaan:ie functies ~"orden- àenut in !lun

oncierlinge sar.:e~ang en volgorde (vege"atieve en se~entiële mil~eudi!ferentiatie).

Dergelijk on~erzoek :s van groot belang voor d.e bepalin~ van de ruimtelijke spreiding

I
I
f;.
L

I
t
t
I

een systeem een .' .
o~ :e ~ossan ~oo~

I

~
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en benutting van :uncties, en de ontnL~<alL~g~n ciaarin. Sen~rgelij~ onderzoek is niet

'~tsluiter.d soc~ologisch of sociaal-geografisc!l var. aard, ~aar ::ezenlijk L~ter1iscipliQ

het gaat hier ~iet alleen om interactie en co~..~~icatie tussen ~ensen, maar oek

00 het sensorisch en motorisch functioneren v~~ eL~ indivi~u afzonderlijk.

De speciële en katascopische vo=rnen van milieudifferentiatie zijn al op zich object

van verschillende wetenschappen, al kan ~en niet zeggen dat de ~oepassin6 al weten~

schappelijk kan worden onderoouud.

Net nane op het gebied van de katascopiscAe milieudi:fe~entiatie is door de marxistisc~

structuralistisc!l-georiënteerde ~lanologen ba3r.bre~end werk verricht dat navolging

en uitbreiding ver1ient.

:en uitgeo=eid veld van onderzoek ligt open waar h~t gaat om te bepalen in welke op

::ic~i;en een l1ilie'..1 een grotere of ee~ kl~inere verscheidenheid moet krijgen: de intenti

van ~ilie'..1differentiai;ie.



onderzoek naar het out van verschillende vormen van milieudifferentiatie 137
---=:::-- -= ---==-=-:=- ==---=-- -----=-.- - -. - -

en verschillende waarden ~~~en worden vertaald naar

rnilieudifferentiatie.

Verschillende vormen van

Iwaarden worden getoetst,

verschillende vormen van

milieudifferentiatie kunnen aan een veelheid van

Aan het empirisch onderzoek na realisering van plannen (impact-onderzoek) moet

de grootst mogelijke uitbreiding gegeven worden.
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7., MILIEUDIFFERENTIATIE'
EN HET KEUZEPROCES·

---' ----_. --

7.1 Inleidin.:<.

Coocepevotming- reduceerc de W'erkel~jkheid(PMD P.34, 36, 258), en ;.;anneer deze

algemene coocepcen ten grondslag liggen aan de l."U'ichtlng van het milieu, dan

~oudt dat 'rri~wel zeker nivellering in, tenzij deze concepcen zelf de tijd gehad

;:elaas on~:ree1c"= deze t:'jd 'reelal , :cdat op :as:'s 'lan absT.rac~ies sepla.z:d :·lor-i~.

Deze aos~ractles kur~a~ de vorm van doelstellinsen, 4ichtlijnen, jU=ldisc~e regels,

6ich~~e~~scijfers,

... .: --Q"-_., -.-

.~_'lderzijds

/'

f ~

(

r
I
I

ric~t~'lg -ran n~vellerL'lg, en iat zouden ~eze rlch~lijnen moeten voorkomen. Zij :oude~

een ~L'l~~ale ii::erentiatie moeten ~~~en ~ar~deren, en dat :~'len zij door hun

abstracte aard nu juist per definitle nlet.

àostracte rlchtlijnen falen dus in het perspec~ief van de milieudifferentiatie naar

~-lee ;caLt en
Zij leg;-en ~eer vast da.'l naar hun bedoeling noodzakelijk geacht kan W'ordeo, hetgeen pas
blijk~ ·"a..",,-'leer het plan op lager niveau l-Iord-: ·'ingevuld".

2 Zij kunne"- door hun aostracte aard niet voorkomen dat de cor.cretisering de
Grootst mogelijke homogenlteit zal opleveren.

J~i5t het ~:€e~ene ;carakter v~ richtlijnen ±:in~ tot ui~s~r~~en ootrent gemiddel

de gevallen, terwijl ie uitzondering~n en ez~r~me ~~val:en nu juist ie differen

tiatie opleveren.
~~ \T~~6 15 ~u, noe men in een beFaalie fase van ~et keuzeproce~ va..~ de pla.nvormi~g,

f . ,,", . . .° op nogere sçh~lniveaus co~creet ~a.n zlJn, zonier vanuit die stadia O~ r.lveaus

~e zerder ;~,-oe~de beperkende, ni"jeller~r.de rol te ~pelen.

In èi. t !l-;,o:è.::;ttG: ',orden een :a.ntal i::ieeën ,5e.;even, .ii: '::=llic~-: ~en bijd:age ku.''l.nen

l~v~:':n aa.'l de ':le~.t·,;oording va.'l ieze ·!;:'~a6.
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essentiële en indifferente oncwerpbeslissingen
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7.2 ~oelein~en en mi~delen.
. .,

~ên van de meest dodelijke vragen die men de ont~ierper van een plan op het gebied

van de ~~L~telijke orden~~g, ~et dace op de lagere schaaln~veaus, kan stellen is

de vraag: "waarom zo?". Eet kan immers ook altijd a...~ders.

[In elke teken~~g die voorstellen bevat omtrenc veranderingen ten opzichte van de bestaand,

toestand, zijn oneindig veel beslissingen vervat, en slechts een klein deel daa.-van

wordt in het algemeen op rationele wijze ge~otiveerd.

In het ~·m is getracht deze beslissingen naar de geëigende schaalniveaus ui~een te

leggen, en verder te verbijzonderen naar inhoudelijke, morfologische, structurele

~n :~c~~onele oes~issingen.

I ~'.:!..:.::!. a: :'~ze :eslissi::5'er: ;':?:':Oi: :'7se:-'i Z01.::.d.er: :::cs"te!:. '.Icrd.s::, :ou :'e C::-;~:=:-.per

~ot een on~werp komen, omdai: ~et ~erendeel V~ ie :esllssl~gen L~di::9ren"t :'s

""'I""\,..."i-... _ ""_ '<I

J ~,..o~,:t..:o ~_c:.~ "'1~ __O"" I .....~ ""-", .. _- s-~_______ _ wl __~~: ..~ __ ,w." •. ~,e "" ..:1

--':lI---.----~..... -',~ ..:,...~ .. --.:), .. ~""-Q"
._=---_~ ....._~::":---"" .• ,-_'::' 01-. __--:-._'

''ia.:: ~C.::O

... .;, "'Q, --0,.,
"-- .... -5c- ..... '

..;-
-"'- "

~..: -'-- .,.o" •

'~e-

:~u is de grens :~sen :eide categoriaër., ~n i~ee de g:-ens 7ar. de on-;~erpe~s-

proces (b.v. op eennogerschaaln:''Teau) f die re5'el=ech:t te~n de maa.tscl:appelijke

IdoelS~elling:n l~jken in te gaan, door volgende ontwerpbeslissingen . (o.v. op een

12.€~r scèaalr:iv~au) zoda...~i5 ~~~~en ~o~dan gecompenseerd (oek al naren ieze latere

IceslisSinger. in andere gevallen vo~<omen indif:erent ~er. ~~zien van ~aatschappel~~~e

doels~ellingen;, ~at het plan in zijn geheel ui:stekend aar. ~e doels~el-

lÜlg~n vo ldoet •

[Eet is echter niet alleen biizonder moeilijk een ond.erscheid te make!:. tussen essentiële

e~·indifferente ontyerp-beslissingen, het is ook bijzonder moeilijk te bepalen waar menVé

do~lstellingen, en naar men van vco~gestelde T.id~eler. ~oet spreken.

~ili:~ii~~~rcnti~tie i~ daar e=n soed voo:-beel~ v~~. In ~e: nationale b'?leid verschijnt

deze categorie als doelstelling, maar evengoed kan he~ a.ls een uit a.."'lè.ere è.oel

s~e:lir.6:n voor~gekomen midiel Zlen.

Aan ~et begin V~~ eer: doelstellingen-middelenreeks schijr.t onduo~elzir.n:g een

~e~ks ~aa.tschappelijke knelp~~t~n te staa..~f ~ie ~ot ve~ar.derir:gen, en dus tot ioe1

s~el::':'r.5en nopen. :1ie bepa~lè. ec!:t~r ',:at Hel en ::at geen ~cel;:'..:...,,";en zi~n?

Jie ~ep~l:ng ka..~ op zich slechts aan de ~a..."d v~~ doelstellingen plaatsvinden, ten



opzichte waarvan het herkeImen van knelpunten weer als middel verschijnt om deze

doelstellingen te verwezelijken.

Aan het eind van de doelstellingen-middelan-reeks schijnc het on~~erp als definitief

middel te staan, maar evengoed kan het on~~erp weer worden opgevat als doelstelling

voor de inrichting van het gebled. Zelfs als het ~te~delljk ~gerichte gebied

als middel wordt gezien voor, laten wlj zeggen ~et welzijn van de oewoners, zelfs

dan wordt dit middel door anderen weer als doel. ervaren, met name voor de

mensen die er willen wonen.

140

--_.. _-
- -~_.__._---------------~

de paradox van doeleinden en middelen 7.2
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De planvorming kan in het algemeen gezien worden als een besli~singenreeks, als keuze

proces, waarbij elke beslissing als middel versci:ijnt ten opzichte van de ver".Jezenlijki.

-fan de vorige basl:.ssing, -=.'1. 3.13 doel Ol.J !:et ;.e=:en 'Ia........ de "olg~:::::'e oesl:,ssl.::g.

"'lcor;':~ar.d.e" :::'oe :!..3t elli::6e~?

~et 1S :,::.lS :l:.et a2.:!.ee.'1. zo, ia~ ....-a.::u.it ~é:: :H'~:5e:!. "[2.::' ':'oelste!.li.n,§;e:: :otaal ver

scllillende midielen k"..mnen -,io:-è.en ~icoze~, :::a2..!' "ioor één ;niddel :eu.'1.1len ook -:otaal

verschille::de ~otlverlnge~ worden ~gedragen.

1:a.as"t al deze ::loeili,jkheden olj r.et bepalen "a..'1. de intentie va::. een ont:·rerp, bestaat

in ~e~ alóe~een ie ~oeilijkb.eiè., è.at behalve :::'e ax;lic1et geoaal~e è.oelei.r.den,

onel..'1.dig ".reel impllciete :'Iaarden, nor:len, doeleL"'lden het proces '.,-an opeenvolgende

ont\.erpbesllssingen heb oen begeleid.

Deze zijn echter alleen V~ belang voor zover zij werkelijk van invloed olijken op

de oecologische func~ie van individuen, ~oepen of ,,~~ de sa~enleving als geheel,

en dat staat zelden vast.

Soms is het àeter een ont:re:-per in de \·raa.'1. te laten van de legitimiteit van zijn

impliciete vooronderstell:ngen omtrent het effect van zijn beslissi~gen, omdat dat

op andere punten d..:L.'1. de ver:::eenà.e effecte:: ~en goed r'~sultaat oplevert. :Jik:.ijls

echter, zijn d~ze valse vooronderstellingen funest voor de functie van ~et plan

op ~l~zenlijke punten.
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Met name waar gepoogd wordt ideallstisch-maatschappe1ijke doelstellingen door

r~telijke maa~regelen te ve~ieze1ijken, waar de r~~e1ijke orde op zich geen,

of slechts mar~inale ef:ecten heeft op de op te ~ef:e~ - al of rne~ 'rer:neende

k=elpunten, wordt daarin dik~lj:S zoveel er-e~gle gestoken ~at ~eer wezen_~Jke

effecten op de diverse oecologisc~e :'~ct~es (overi6er-s Olj scc:1Jnend georek aan

toegar_~eli~k onderzoek!) over eet ~oofd geZl=n wor~en, en on:ena:.deld b::Jven.

In hoofdstuk zeven van het 20 is \.ee:=- eens een verr.:etéle poging gedaa."l een a.bstracte

opso~~~g te geven van conditles die enerzi~ds sociale bete~enlS heooen, dat ~il

zeggen van essentieel be_ang ~Jr~en zljn voor ~et :unctioneren van LndiV2duen,

groepen en samenlev~gen, ander:::ljds door de r"'J.l.!~tel:.jke orde Ivezenlijk. ·:::ei~vloed.

:<".:..-.::en ·~or-:"en.

:a: ~~l~c=e~~ :~~~~:~~S

I bei"vl~ed ~::-..::~e~ ·.;c~-:'er:.
.. " - -- -__ w .... - J

_.. , .. ~-~ . -.-~- -_. ~ -- - ..., .- -

. - .
::.oe_'::=.::.~

einde~dàeleen janus~opkarakter.

I aao~zien con~:ie noch als aspect van de populatle (doelstel:~g) noch áls aspecö v~~

. de habitat (mlddelen) kan worden gezlen , doch als een relatie tussen ~e beide.

Die relatie is nlet eenzljdig, zoals zo d~~~iJls wordt a~~gencmen: de doeleL~den

bepalen niet alleen de mlddelen, de middelen bepalen ook in bel~~grijke ~ate de

ioeleL~den (in tegenstelling tot sociologen ~e:èe~ ?roduce~ten e~ ;11~_~eliers èeze

...·eederelatl·eall-""- on-"''''''-\ S·~.,..I""er "0-· -"' '.... ." .. -~e"" a'i~"'n -l~~"'''''- ""l~";"'len'-IlW c:.. ... é .., ...... _-.wJ • ..,-..... ... ó. 111_ _~r;;o..• ...... _ ol ;) _I",,; .... ~.o;) .11 _

V~ doe13~ellingen ~?reken v~"luit tet perspect:ef van de a~~~ezlge illidielen.

~o!ièdehn impliceren ~:'et alleen doeleinden, doel-aL'1.d.en k1..tr_"len ook a~:ee:: ":'!aar \iorden

g~ëxplicitc:rd aan de h~~d van mid~elen.

Eo:;.;el er nooit een doelstellL,:6' k2..~ ·....oruen gevcr.d.e:: iie niet als ~id.del voor een

nog verd.er 'Heg gelegen en "joeelal vagere doelstel::::.,5 :::=..': ',-orden o~€e"·at, en o:!lgekeerd

geen ~idiel dat niet in r.e~ perspectief var. ~er~~re e:cplica~ie al~ ioelstelli~& ve:=-$c:.~~::

e:-:;1:' Cé!.t:. e :

"DOELEINDEN"

EXJ?LI CATIE

) "MIDDELE~"

<'
IMPLICATIE
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wisselwerking tussen doeleinden en middelen 7.2

3ij ie e;qlicat~e van doeleinden ( bron van onenigheid) blijkt altijd ~... eer dat de

~K~zen middelen de rnogelijkhede~ tot verwezelijking van andere doeleinden be

perken: dat 15 d~ de L~pllcatie die tot de wijziging van doeleinden kan leiden.

~15 ~~pllca:~e an daaraan g~~oppelde wijziging van doeleind~n onmogelijk is,

~~~.oo=~eeld omdat de doelstellingen vooraf in doelstellingennota's zijn vast

5"!l~gd en :ierCal.,e bij elk :nJup:lg allerlei democratische procedu=es zouden

~~en doo=lopen (een vorm van schijndemocratie omda~ de e:~licatle or.tbree~),

d.an ~orden door de àeperktheld van de m~dd.elen (die bij'nader inzien veel nut~iger

zouden kunnen ~orden aangewend)altijd bepaalde voo=genomen doelstellingen niet

ve~TU1d. ~et eLndresultaat is dan een e;qlicatie van een verminki en onevenwichtig

ioelstelll~5enp~~<et, waarbiJ welli~daar sommige doelstellingen geheel vervuld zijn,

;:e-t r-:sul-taat :3 :::'a..'1 :ie ex~hcatle van ::l.l:lder doelstell:'~5,m da.'! :nogel.l~k ::as ge-

"O-S- ---.,- "'----0""" .•_.,., ',_.Ir.. _.-r. --"" '__--_---r-- ":·_-_-;.".-_~lo_.,e'_·_' .....: ...·_:O_~-_r-_ ...._":l'_-~4_e".'1-':: ~J ':::~ _. ~..::_ ••• _ ... ':::.. .. :_;:~ :.-.J ~~... ~_'-" - .. 1;;; ...Jo.... - - _ ... -

-~-o,...::. -- _.. ,

:::aa.;-,>e 3eemder.: "Bij ee~ 5~:-u.ctu'.L""Plan k:"ijst tie capac~telt van !:et gebied zelf

~. ::~~ ~~:~t=l~~ke struc~u~ e:l ruimtelijke cogelijl~eden een belangrijk accent en

~~~~: ~s~eld tege~over d.e prog.r~~a's die op het gebled worcien geprojecteerd,

~e~e ~c~:e= h~ ~ors?ro~g vL~den in de ~stan~o~d~ng en de even~ue1e groei van de
, , d ' '- . , d l' 11~'?.::.e_e s";;e:iel~~ke ~r::ee:lsc::'ap -=n n:.~t ln e potentle '/,an r.et geele a _een.

~::a;-J:3. d.r:e -:ar. de planoesc;"=1j71ng).

Je :esc~l~:a=-: ~:.dde:~:1 :~ljgen zo in de plan'ror~ing een ever.grote ~:reng als ~e

ï~oraf6es~el~e e~ :ijgestelde p=og.r~ma's, er. daa:~oor word~ ~et ~ogelijk oeer

~oe_s~elll:lgen te "er",'jeZell~ke:l dan door de stricte uitvoering 'ra.'1 een 9rogramr.:a,

andere doelstelli~5en-beperkendemiddelen, mogelijk

·/::J:,~':'·~~:'!.d ·/e~~"1'::'e:'e:-d.e ~aö?tsc:l.l:J1=elljke d.oels:ellingen een 'l"eilige \·je=!<'liijze

(~~~:3~e l:n;. ~ldiel) 15.

I
I

I
I
)

Jaa,.-ee 15 de v:,=.ag of' da.~ ook de ::-:eest u:ge:1te doel~ln':'en verwezenlijkt zijn,
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I
De verscheidenheid ~ doelstellingen van individuen, groepen, organisaties of van

de samenleving als geheel, resulteert in één ruimtelijke orde, die aan deze doel

!stellingen in verschillende mate de m~ddelen tot verwezelijking verschaft.

Nu zijn er twee extremen van r~ntelijke ordening de~~baar om deze verscheide~eid

aan i~tenties te honoreren:
voL~omen conorer~ng van e~~ele duidelijk herkenbare en redelijk duurzame
maatschappelijke àehoeften en de daar~~t voortvloeiende doelelnden (preten
deert doeleinden in hun urgentie te ~ennen en over ~~ddelen te bescnikken).

2 honorer~ng van zo veel mogellJk,al of n~et duidel~jk herkenàare, al of niet
duurz~e, behoeften en doeleinden, doch eL~ slechts tot op zekere hoogte

, (wil bestaande middelen zo veel mogelijk uitbuiten).
IDe eerste werkwijze erkent slechts duidel~Jke (verbaal te expliciteren) en duur-

zame intenties, en kan wat dat betreft steunen op sociaal-wetenschappelijk onder-

Is~~aa=~e ~~i~e:en ~~e~~~ee~~•

.3r z:'~::. ~c:::::a~ ·:e~al.,e du:.del:.~:':e ir.-:e!:.-::es l.:l ::et !"'ll.~1:eli~:< ged.=3.g 'Tan ::-:er.se:1. ook

:2.-: ·:s:.;;:-:::-: ·i:'-:~ -::.::S'=r~~g::. -i?.::. :::'"::::--::es:
AI ..:" .. ~Q .... _ ••-~.::, j .... ,.,.._=_.=. "'l __ ,:~_""l':' /~,.. ";::) .. _,...:~ ..... \.____ ... __ .... _ • ..., _ • oi_ ... J __ S ,_..Ie .._

I
,

.., 'Ir~=-Q, ~~ ...:: ....... _ ~r-Q -.,.,-~"""- .. Qs (.~.~~.,.. .... ::.r:\._"::1 __•• -----.- __ .\1'0;__ 01_ ..... • e:- ., 1

1 ::.:.~:.e::.~:·:: ~:: ··::':.::=.e~:è..):e :.:-.-:e::~~.::.:.~~~:;'~:..::::=::~;
_ ·t·='~= ~:-...._~=-'?-:.2.::<.. :.::...:= :::-:::'"'..::::3 \ __ .. "'_.. "

daar-lan Ul hel:

I

"·.; ~zon,.l~.,.. - .:~ ":",1, ï· ... ~ ... /CT~ .:"•• _-"~,,, , ,.,-"',.,-- ,.,s ."•.,,~"'.", • ...6.-_';;_.. "".'\. ../ c;;..,.o;; _"'.. 01 ............ 4_ .. ~.

7e~~~e~1~j~e :.:.-:e::~:.es ~~~~en ~o~1en gef~.:.s~~ee~d, è:j

vage,

I

Jeze cate30rie wordt ec~ter JUlst ln ~oge mate gestuurd en opgewekt deor de ~oevallig

a.~wezige (a.l of nlet ruimtelijke m~d~elen, en :.a..'"l~~:en de~e i::. toer.eme~de ;nate

deor ~et opa:1.:are (~:.=telijke) oeleld, en ~us ~cor ie duidelijke er. duurz~~e in-

te::'~:es -;.;o~den bepaald, zou 'fan "i.'ltentionele :1.::'vellerL~g" k"J.n..'"len ~-rorden gesproken.

:;u zi~n vage, 'Jeranderlij~e inte:1.ties de bakermat V2..'l alle ~ieU:'ie btenties: hier

~orden nieu~-re strevingen, waarden en doeleinden ontwikkeld, ~ede ~ar aanleiding

I V2..'l de beschikbare (ruimtelijke)~iddelen • Als de beschL<bare middelen slechts wiJzer.

in ie ene ric~ting V2..'l de collectieve, duidelijke en duurzame i~tenties, dan zou dat

betekenen da, de kans op n:eu:'.e of a::.;ij1-:e~de ber.oe:ten, st:'evineren, "aarden,

en J.oel~in:ier. ~lord.t ·vE:~kleind.

!nte~tionele nivel:e~ing als gevol~ V2..'l de realiserinJ ,an e~ele r~irntelijke

~ii='elen ii~ slec~ts v~uit ee:1 bepsrk-: aantal doelstelli!lgen zijn ont~o[orpen, is

in t··r~e opzichten een scnadelijke onti/ikkeling:
er ontstaat ear. een:i~i:ge 'L.-....~ op eel: bepa.ald soort iOil::'d-elen, te::,::ijl andere
~ididle~ or.::nut èl:jv~n;

:rus~ratie 'f2..'l fes'trooI:llij::::'e :nte::tias, kan moei2ijk in ande~e intenties gecor.-.
vans e erd ~;o:,'ier:..

!le -..rra.a..g :s ;:'.1, ~oe men de tweede ~jer:c!ijze zo'.! kU..-.l:er: real:sere~, ~os :::en ,~'\;.ist 1'2
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vage en/of veranderlijke intenties 7.3

vage en/of veranderlijke intenties zou ~~en honoreren door ruimtelijke ordening.

Eler kan milieudifferentiatie, de uitbuiting van de ~wezige ruimtelijke middelen,

het creëren van zoveel mogelijk condities door structurele ver~ijking van de ruim

telijke or1e op basis van het reeds aanwezige, een belangrijke rol spelen.

Dit moet echter niet in het wilde weg gebeuren maar vanuit een inzicht in de

oecologische funct~e v~~ mensen en het ontstaan daarbinnen van meer of minder iuu-~

zame intenties.-

Een dergelijk inzicht is in het B·~ ontwikkeld door de totale mens-oecologische functie

te analyseren ~ basiscondities die - voorzover zij uit een actuele mens-

oecologische functie ontbreken aanleiding zijn tot de menselijke intentie om in

de omgeving op zoek te gaan of in te grijpen en middelen te zoeken of te ont~L~-

::;~e or.:';br-:Kende ~ond:' -';i e a.rzonder1ij~ kan aa:ll elding zi jn '; ot de ont~iik}:eli~g 'fan een
~~-~'::I- ..: ......... --:,..0 .;-~~l"'-~.::.••• _......... ....... _ ... ,J __ • ol _ .. ,

- .. ..:..:~ .. ~""'\ .:a. ........._-----... , --.. ._Q.''''-::='-''- ~~-----_._------, --..

::oe~

I,

I'

een :~~~~ te ~:o;=n, ~a.ar m~ k~ ieze oateri3a:-condi~ie ook combinersn me~ een

gezelli€~eids- of ~:o~at:=conditie door de p:~~ologi3che functie v~~ ~er. ca:~;-

Je ~~jza ~aarop milieudi::eren-';ia~ieals m~ddel een verscheider~eid 3an lntenties

I
I
I
I
I
\
I

:":;m diane:l, is in het FMD c:1.derzocht door milieud:L:':erentiatie ~e toetsen a.an de

eond.:'-ti~s afzonáerlijk.

:aaroi~ i::; ,ooron~ers~eli iat doel~inden, waarden, s~revingen en èenoeften :liet

op zichzelf staan en op :içh=al.t :es~udeerd. kun."'le~ ::cd.en, maar uitsl'.litend gez:'en

k:".l.-:..en :lor'ien L'rl onè.erling verband als onderdeel van de totale mens-oecologische

].3 I::::;T)rè,2..lc en het pl":'lvorr.lin:-süroces.

~e partie~?atie v~~ de ge~r'.likers in de ordening van de ruimte k~~ een enorm reservoir

V~~ :ee~ien en inten~ies eet oetrek-~ng tot die ruicte opleveren, en het proces van

:el~~~e:'lafweging kan bij zor~~ldige begeleiding tot zeer specifieke en genuanceerie

oplcs3i:'löen leiden die het mil~eu een uniciteitswaarde geven op sociale ba~is.
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de intentionele differentiatie van de inspraak

I De begeleiding 'ran de inspraak kan echter zodanig zijn, dat het reservoir van

beelden en intenties, noch de versc~e~denheidvan unieke oplos~ingen, tot hun

recht komen. Dat laatste is het geval, wanneer men bij inspraak participanten

[laat kiezen tussen geheel uitge'l'lerk.-te alternatie,,-en, en ~·ian.'"leer men ul'tsluitend

door stemmentelling ee~ meerderheid voor ;~n enkel idee weet te wi~en.

145

De di~ferentiërende potentie van de inspraak ligt nu juist in de verscheidenheid

laan ideeën en intenties die opkomen bij de geb~<ers van de ruimte door het gebruik

da.t zij erlan. :n~en.

3:et abst:-acte tekentafeloncwerp . zal nooi t ~..nen concurreren tegen deze verscheiden

Ih.eid, afkomstig van de gebruLlcers zelf, en de versc1:eidenb.eid van hun Hensen en

bela..'1gen.

I·'onvereni~·:la.a!''' Z1.j=:. en ·lerlo~.ge!lS ieze oelangen tegen eL~a.c?.r uitspelen.

:l-e '!"".l::..:rte biedt juist, a.."lders ia.=:. de :i.}d, de ~ogehj:<"~eii om t·..ee "tegengesteld.e

nog een

~. ~""" _ .. ~- ~"!' :1C"'"
.. _\J .... 4 __ • W --_ ... _ ••

Ivor~ en s"t~c~u~ te geven, ~aar ook conflict 'Tor:! te geven. :)e :'1ll;:I'telijke

orden~~g ~oe~t n~et al::jd, zoals L'1 tal 7an ~aa= ie~L"lities is ter~g te vinden,

de ~~on~e ïan ïersc::illende belang~ na te s:reve!l, con:l~cten ~e 'Ter~ullen,

Izij zou Z:'CA oek ~oeten bezig ~ouden r:!et het creëren 'Ta.=. Z""ü;nte ·,:a.arin deze con

flicten ·iord.e~ getoond en iIl g~l.i,~:<waardigheid k'..:.r~en :,orden ,'ü"::;evocl::ten.

~=t stad:bo~:~~dig ont~e~p zou zl~h oljïoorbeeld s~eclaal k'~en toeleggen op :'et

I'ror:-:lgeven van de overgangen ";ussen kla.sse~ebonden ijoonomgevingen, de over-

ga::ge~ ":u.ssen t-loon- en. 'tTe:-k~utU'ten, de ovo:rgangen tussen verkaer en Honen enz.,

in ee~ af~.;isseling van scheiding en ve:-binding -:-l1ssen ieze tegenstrijdige ~ela.nge!l,

waar~oor een stedebomvkundige structuur ontstaat.

i:napra~ ::o:ag nooit als d.eb:antel fu.~ge~en 'T~"l besl:J.i-:en. of gebrek a~~ ideeën

bij i:i.e ont~le:-pers en de o·/~;:,::'eid..

II;:~ese~dee~, de begeleiders '!a."l de inspra.~: ~oeten voortdurend i4deeën aandragen, initia

tieven nemen, prcvoceren, inspireren, waar zij ~ien~n tegelijkertijd voortdurend bereid.

te zi~n tot het opgeven va..~ ~iezel:de ideegn; ze ~ienen er 'Toor te ~oeden dat de

I
ideeën en i:ütia:ieven a:s een onderd.eel -.J'an ilu."l ~ersoonlij~:e status en prestige

gaan :''.l.''l~eren, zod.a.t :'1.et opëe\-e!: er/aIl als gezic::t3-:erlies ka.'1 ,"'orden geïl"'.:er,re-
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146 milieuvariabelen ~n de inspraak 7.3

De ver~edigLng van aan personen of diensten gebonden ideeën is m~ssch~en wel de meest

~~vellerende politieke fak~or die denkbaar is.

7erstor~g van ingenomen posi~ies, onnodige verharding van standpunten moet ener

zijd3 worden voorkomen door de publi~iteit niet op een e~el strijdpunt te conce~

treren, maar op vele tegeliJk te r~chten, anderzijds door het inspraakproces in

fasen te doen verlopen waarin het plan pas in de laat~te fasen tot in details wordt

'..u~ger..rerk-t. ::ht laa'ts-te ,lil niet zeggen d.at n~et reeds in de eerste fase var. l'let

proces concrete ceelden als bas~s .an de ~scussie moeten dienen, L~tegendeel,

oaar daartoe ooeten carthografische m~ddelen worden ontwL~~eld die. beslist niets

meer vastleggen dan wat in de betreffende fase v~~ het plaavormingsproces absoluuut

noodzakelijk is.

""" ........ ,., --~~..:.._._""_.--~, .:l- ...... c.:--"...~; i .. ~ ':'..:3"" - .. "'; ~, • ..:--
_ ..... ~-:::l- .... --- -~, --........----- _:"w

- .. -'=t~':::'''--'''' ,

~ i
, , " •••••••••• I.

vatermiliel1

.. , ....

droog milieu

voonpa.d., woonatraat, buurtatr&at, bunrtverza.melweg

begroeid
onbestraat

ft ••••• I

centra.a.1.
( voorzieningen)

, .
vaag

onbegi-oeid
bestraat·

• f ..

gebogenrechtsoherp

•• '. '" t.

perit'eer
( woningen)

centraliteit

be groeiing-sgra.a.d.
begaanbaarheidsgra.ad

ontalui tingsgraa.d.

grens vormen
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; .3 vorm en structuur ln de i~spraak , I ~_"f

~eze va=iabelen zijn slec~ts bedoeld als e~<ele voor~e~lien van een 3~éeds ~cór

r~e s~+.~a~ie ~e bepal~n veel ~otere r~~ks v~ var~aoelen.

,,3 er=ee is in ço'te lij!::.e~ de ~ou:i 'lan ::e: -::~ 'Jl2.l:...,,"e~ g3·.::ed ·::::epa:.l::' •

[,even en

i'ij ~e"'; s~ ede~ou",h.""'..lr.:iig on"';·.... erp 0;1 oU'...:.=~ of ·.!lj1::1~.,eau ~:or'it .ie

.. '""'I~-O ~ ' o-"J., ..... -. -_ _..... _.

og'! mate oepaa.ld door :ie :::oodzaA:ehJke a.r:~enlng ',-ar,. ze5'genschap e~ s::ç:o:. -;::..~:e

er~eden, en resultee~ Ln eenduidige grenzen,. 5e-;rok~en o~ ~o~o~~e gec:.:den v~~

ijvoorbeeld een aèstrac~ omsce:even dichtnei~ v~" becou~lng.

et is iuiieli~k iat
lo"'~·~.:>,.l.:>~ "',.., '-::OT'-s-.---_., J::' •• _-- -- _:-": --~.-._~ oJ __ .- -.- --- .. -... - - -- .- _ .... .=
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ierar.è.er~:l., ~::: :-,'er ~'::: ?.:·sta.,,"i ',-a.;: 3ee 7.e,,;~r ~e-; :-:::: :'a~~or .,).

:l ::'1ili:"..:.s :::a! ~erl :-:oog ·:eoou:'I:.::.€'Spercero.':a5'==, '"::~·'oo:'::ee:.i :C, 4:::!-:ek:!:"": "';3-
~_. ,
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Ie=. :'oogs""; e Jee :7:e,,; er ~en ::ec'tare ·....a.z:op ;;::..::der ian 2eCe
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de pointillistische weergave 7.3

Dit betekent dat men in grote lijnen verkavelingsvo~enkan vastleggen, zonder ~e

differentiërende potenties van de uit~Jarking aan te tasten:

••••••••••••••••••••• ••••••••••• • •• •••• ••• •• •• •••••• ••• • • •• •• •••••••••••••••••••
• •••••••••• •••••••••

100 stippen op 1 ha: bebouwingspercentage 100 %

elke stip is 100 1Il2 bebouwd oppervlak

Je vrij~e!.d. 'fan lnterpretatie ·.olordt echter beperkt ~oor de mate 'fan concentratie

van stippen; Zo ~iedt een rij stippen op 10 meter afs~and van eL~aar in fei"s slec~~s

voornar.lenlijk vrijheid loodrecht op haar as:

=5::

100 lil
I J

300 In

::.:~e~.... --o-~ :I.- ..1:,--'--""

I e-niveau
f x

t bebouwingspercentage 32 %

A-nivea.u

1Jrterpretai ie:

open verkaveling

bouwblo~rkaveling: bebouwingspercentage 52 %0 ·...... 0

0 0 0 0

0 ·..... 0

0 •••••• •
0 0 . •• • ••••• •

· •••••• •
• • • ·
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• ••••••

• ••••••
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Door ~u de sti~pen dic~~er dan 10 ~eter oij eL~aar te zetten, k~~ mer. de uitwe~

~;r..:'e o~'t:lerper è.~jingen een f.'er.;idè.eld grotar~ 'oebcu·.ii:lSS diepte dan -breedte te

i
,j

I:
I,

I
I.
I

•••••••••• int.rpret &t ie:



17.3 de juridische vorm 149

zèt moet duidelijk zijn dat de pointillistische ~eergave niet alleen een dif:eren

tierende werking ~an hebben bij de vormgeving van de bebou>iingsdichtheidsvariabe1en~

IIn principe :'lordt met de pointill~stische iieergave 'ten aanzien van eUce del"Jc-

bare milieuvariaoele een grotere morfologische versc~eidenheid, gepaard aan een

grote flexibili~eit in een volgende :ase van ~et keuzeproces of op een lager inter

pretatieniveau, mogelijk gemaakt.

I Joor stippen van versc~illende kleur 'te gebru~~en :10rdt iets van de s~ruc'tuur dui~e
lijk, doordat daarmee verschillende ~ilieuvariaoelen aan e~aar gerelateerd ~orden

in de rui~te. Op basis van een pointillist~sche ~eergave is het gema~<elijk om

[juridisch sl~tende afspr~cen te maken omtrent de realisering van de bebouiiing en

eventuele èe~ensde vrijs~ellL~gs- en wijzigingsbevoegdheid.

HOOFDsni'K 11 VOORSCa.'q,IFT;:X I~ 7='2.;':::) :.:= J::: ---....,...... --··----T~~~_.:..... • 4--'.

: e .; ct:.:! :::,g•
.~::~: 3. :::'": ·:~d.e::~: =~~Sr-T:a.:~.

-Q,'t"'l'1' •• • '1.-..::..., .. '".r·.... Q,1; .. ,..... .;..., ~Q"'" "':Q?, .::J, .....~ .. ·rQ'~ ,-....,,.;~T" _~,...~ __ ~_.::' .., 1-::" ~-o....
__...... _\1 --J--""'"-----v- .. --- ~- ..- --. - .. __ .. 1'1 """~ .. --- ..----~-_.::...- v \--'::l-~.l e
·."':":'.:3"':::':':::'€3- ::1 -'4": ~z:'e-:::~;s~rce-=":':~e:::'s ::~::~::::.~~r.; =-::è.~~s g,=s-::~:it -..a€
g:-=~ ..:: ....::.-:;:'~ oOlJ="'~=~ €:;o:::1..:.::'i, :.::=':-:::, -:s: :::?:::~::=::~'::5 ._~ :::='": ;~3'":~:,:~

::i 2 :::' ;, .::": .:..=~:- ::.:-: .::.~::::~:-:.;: .::;;::.~~~; :~'::=:-<.~·"'de door de bebou'Nings"tmnten
op i; ·:l:=:-~:a..=.=~ a.:...-_g~g~"'~!". ·.::..a:=-e!l o"r::-s=:-=:'~:'Srl. :::"ar~lJ -:::ce--:er:. .ie ,,:;ar: :'l~i;

·r~ ~let van :c?c:'l~ :';o~ign "lall ~~ ;la...."'l ces~a.a.:ld.e bOu;o;~ier!<en :.=. :linè..e~ing

worien ~eo=ac~~ op i9 ~~g:~vsn ~aar~~.

2 ~e~ =e=o~:ii~gs~~~~ o~ ~e ~~a=t heef~ ~o: 30 ~e~=~ ~i~ hs~ ~a:t 7~ il~ pun~

-~elr.et én, een ·-:a..a:de 'ra"l Î CC;:ï2 oeè.e~"t °!'per"r lak, al of :1i e"t 7er'iee ld. over ver
sch~ll;nde èes"te~~i~6e~.

3 Ja~ ieel van de :-laar'ie 'lar. aen ':e"oouHin~pu."lt iat 1::' aa'1... erki!:g moest: worden
~e::'oll':en olj :en verleende èou~Nergu."l!li..~~, ~ag èehou.dens :::-::-ek.1.d.ng van iie
èou·,;verg'.lI".nL1.g, -,":e~ r.og ae:1S oi ~ de ve:-leni!:g ..raIl een :ou:-r.rergu."l."l:'.:lg 'Joor een

6enome::..
1 ::U:6emees~er ën :'!e"":houd:rs z:'j:1 è;"oe~ O'l:r een r:laxi::n.•.r:: a.a..'1tal be:ou:'ii:lgs

pu.'"lten va.."l 1CC,vriJstelling ~e ·"erl:ne~ .:a."l ~e~ in lid 1 bepaalde, !':let dien
·.rerstanè..e dat zij de ::er~<ins van een oebcu:-!i::'SS~unt zoals ':::edoeld in lid 2
~~~~en varruiwen tot maximaal 1CC ~e:er ui't ~e~ ~art van dit ~~t.

5 ::'..l:'<S'er::::st:r en ~:ethou::'~rs zijn bevoegd, :::e~ i::.ac::t::.en'!:'!1g var.. ::e't ::1 a:":i1:~1

36 (alg';!:':::ne ·.:ij=igi::~s:bevoegdheid) ;estel'::'e, :1.et pla..~ te Hijzi~;e:'., ,et ii~r.

vers-':anè.e ::'at zij :,::a.;:i~a.al 1CC 'JelJou·.ll.::'gspu::~ en, zoals aangegeven op ~s ·"o:-::-.kaa.r-'; I

::C-.l.-'::~ '.rerpla~tser.. o·ter- e<::'l afstanè.. 'Jan te::. :.oo6S-ce 3CC meter,-
Zo~ls .. .;. d.;t ·roo ....... 3 "'ld '-1'; "..... "-~ri "o - U.; -~1···· .,,.,..; --... ",1,.", .; - ..",,.. 0.">., ,,··o ..,··a"' ...... "- """'_". _"""li;_ "''''''lJe'_w, .Jc::._ _ é .",~.",,","• ...,-••,,- .:a;:,,,,, .. ~ V~_ ..... - •• " ~ -. ~ t

I ~:a."l ~~"'; de poi:1.t i E is~ ische :reer-gave 1n prir..c ipe ge;::. stru~tu'..U" of fur.c1: i e worden

~eergeGeven: de pointillistl.sche weer~ve leen: 700~al tot het weergeven va..~ sp~e1d1:'.gs

toesta..~de:l (ïor~:.

I Cp n:~ z~oied va.."l destruc-':uur, zcals bedoeld ir. ~;~ f~~è.~~entele or.~e~zoek, zal de
~ _'"..... '.... "'" - - .... - _.. ... . - -.... ...... --... '!.....,.. ~ 1': . - ,. - _ .. - - .. :i - s" i . 0 ro ",' 1' ...- ··"";:'-::'__ o.>""C,= .-1-::,=-3'ê-'<:: ':::. e,=.. ,a;, _.:.J;.e....0'=0:::,. z~~n ;"e eer. c ..... e11:'.5 _ v_r-o .,-
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1.50 kwantum-planologie 7.3

In deze reeks zou men zich dan ~~en voorstellen dat de functionele differer.tiatie

in vla.ldcen 'dordt weergegeven.

~en 7co~ar-e ~otie bij de car~hogra~ische wee~~va uit een oogpunt van milieudifferenti~

cie is, dat de gescheiden wee~gave van de morfologische, de st~~cturele en de

:"X1ctionele o~lie~different~a~ie i~ ~en vormkaart, een structuurkaart en een

fu.nct~ekaart, e~n in alle opzichten gedifferentieerde planvorming mogelijk ~a~.

Je aspecten van de i~oudelijke en ir.tentionele milieudifferentiatie dienen dan

~ de ~ekst bij het plan aan de orde te komen.

Je ~~liaudi:~ere~~ia~ie~ordt oevoriert door ee~ gafaseerd p~a:~ir.~~roces, ~~aar:ij

~""TQQ' -0 -0'., "; ...
_-.J --- ••• ;---v-:

'.... 0 ... 0.,....,,,:... _ 1", __ .......

a__ =.. ...... ,.-,,:::.~ .:.-._ .... ---.. ,

._:) -- -- ~, . .; - -~,...
I _..:;) ~.;:) \1-.----'5 4 __

:..s: •

J: ::o~;;.t~~hs"':ische '..eerga-"rè è:edt ee~ vorm van co~cree~='e::'ci,dieniet meer vastlegt dan in

ee:1 :epa~:'d s'";2.diu.~ va."l de pla.."l'J'orr'lln.g noodzakellj~: ï:1oet fjorden geach't door de ·"01-

~en~e vie~ elóenschappen:

1 lola.ntifice~ing in discrete ~/a.."l~a;

Z ;ll.:ld.~~G "la.."l deze ~<:I,.a.."lta elk op zich aan e::cplicie-ta lol:aties;

3 orede, doc~ d~iielijk àe~ensde tolcrar.ties voor de uitvoering;

7erd.er slt:.J.. t de po:'~·tlllist~sche car~hografie door een aèsolute :'1eergave 1Ta.'l ~'ianta

:ase var. ~=t ~~~,O~~~;S ?roces :e ïe~~a~ien (2CC ~eter, 100 ~eter,

~e~er, 2C ~e";er, 10 meter ~it :::9-; r.art van e~ pu.'lt in~er?re"tabel).

, ,

I

I

l
r

I

I
/'

.
~ :reè.e, :ioch è.~:.de~ijk beg-re:1sde ·,jijzigi~gsbevoe~-':eden.

r
I
I

( '- - ., - '. 1-.... 1 • •• _._ .. e ~1

:l.llsen 'TOC~ l:e~ ·;a,:;t le:;&e~ van 'ce:ou'./ir.gsdichtheid, van Yocrzieni~::en

·,::::::::.::.;en), :::aa..r OO~: vcor a.ctivltsi'te~ (è.'T. "diepploegen toe~:estaa.."ltl:•
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I~iepploegen over een

~aatregel die tussen

vl~-te ongelimiteerd

begrensde oppervlakte verbieden, is bijvoorbeeld een grove,
de regels door net diepploegen over de rest van het opper-

toestaat.

!en pl~~ moet ~recies a~~Geven hoeveel ~ond er in net totaal in ~et gebied ~oor

11
diepploegen verzet ~ag worden en vervolgens waar e~<a ~j verzet ~ag ~orden, ~il het

pl~ een gedi::erentieerde, naar e~<e plek ge~uanccerde ~n~eep zijn.

Kwantif'icering door niet.-discrete, homogene k:'.-Ianta, zoals bijvoorbeeld "60 ha.

beschermd natuurgebied" in kaart gebracht door scherpe begrenzing van een gebied van

di~ oppervlakte, leidt tot segegratie, ont~eng:ng, desintregratie en spec~ali-

satie.

::an kom~ 'iaar niet "..lH icor 'biJvcorbeeld een gebied. ·Ta-....... 1CO :-:a. ~e~ lege!ld:.-=e~::'e:i

""c'"- "
- "''''u''- -"'"..-' "d 1C~' ·elO .J" ~Q'c' ~,.;"... c."" """-';~"".'- , - ., t. --5- _

I~et begrensde ge~lad alleen de vrlj~eid laat. ~aar de ~O ~a. ~e~de~oied gelokali

seerd. ~oio=dt. ::et :3 'rcorspel'Qaar da~ ::len i:l zo ':1 geval ae~ :.a:.ee~~esloter.. "rTe:de-
:-=: .... ~,..; -_., -.::l:l •• ;::~-~"- ~"""-:-~'I"Il- ~--.;, ..01_"" : __• .;:» ::..c:.. -~~- -~- ---- ~~

____ , __ ..I ~ :~Q"" ~ .... :-~".:t.c---- ----- .. -

-- _.... .
-~~..--,

::e:-~~g 3CC:S :::.a.:.: :_:ogs-: o::aC~I~:Jr.;~.5=:::a ::;::Ss:_~6'e~ -::ce-: ::Jr~e~ 6":zo,,:,::::, co ·:Jl~;::

lo~ j~i3~ =ui~a~ ~a preciese li~n van de grens ~e =li~v:~, ~e=~ljl combi~aties V~~

les:!l~a-eer~e~=~ c~~ogeliJk zi~n. Jaar~ee sc~~et de 9lanvor~in~ zijn doel geheel

vcorbij: ~e ~lar_~e~~akers zouder.. L~ ie gees~ V~ het plan ~ot allerlei uitzor..derL......gen

oere~d zi~n, aaa€e=ien de regels ~eer blljken vast te stellen dar. voor de geest

~"'c'"' ,,:~,,';"';el'; .. ~ e-"'.. sc,·e ·ol"'r~-+.;°s 'Toor "':e::. .. .,i-""C""l"- "'0-031; ':1 ...I ....~ ~ ................. " '" ~--.. • -- co-..... _ '.. - __ ww -. '-6 .15- -" .

Opnieuw is hi~r net ~re~:en van scherpe lijnen tussen abstract geformuleerde

plar.catesorieën ~~est, omdat iedere tole=~...... tie - à.v doo= de i~oou~1 va-....... ~: ~oge

lij:~eii to: grens.er1egging tusser.. de ~~:ee leGenda-eenheden . op ee~ bepaalde a:s~ar.d

de va.stges:el~e (homogene) ~~;~~ta v~~ t~ee leêenda-eer~aden op ~oeilijk controleer-

IJe .olerar.tie birxen een 1egenia-eenheid (pl:.nca~egcrie) k~~ d~are:1~egen weer zo &root

.zi~n, da.t een uit~'lerki~6 [!'.ogelijk is die g-=h~el niet i~ :2.e geest va..'1. l:et ~lan pa.3t •..
,;U.."1,;cr :::en 1::iJ'loor::eeld. i~ ean gloc2..3.1 besta:7!.-;:i~g::;p1ar. drie leGenda-een::eden voor

beöou~';i~gsdicè:tl:eidVa:1 ~'loningbou~-I introduceert: JO ~olc:ün:-en/h:.., 45 ·....o~in€en/na. e:1

50 ~:~'~i~;-~~/::a., ia.."l loopt ~en de kan3 <ia" :.n el:< ge~ied ~;elli3·..:a:.r de gemiddeld



~F':'C-,

152 abstracte, homogene oppervlakken en hun nivellerende ~erking 7.3

...._..1 ..:._,.. ..... ~ ..,._...._-. -"-'_ ..... ,

, ,

vastgestelde dich"heid wordt gerealiseerd, maar dat binnen de legenda-Ee~~eid

(o.v. die van )0 woningen/ha.), gebieden zijn die in hun uitwerking veeleer doen

denken aan de legenda-Eenheden van veel grotere dichtheid, gecompenseerd ~et gebieder.

binnen dezelfde 1egenda-Eenheid, die onbebouwd blijven. Daardoor kan de abstracte

beeldvorming in dichtheidscijfers vooraf vo13trekt misleidend zijn, en is dus een on

geschikc middel in inspraakprocedures.

~et enige alternatief oL~~en de bestaande planvor~en is het gedetailleerde (oes~e~mL~gs-~

plan, dat door exacte- ~... eerga.ve 'Tan de verkaveling geen enkele vrijheid en origina-

liteit aan de uitwerking laat.

Onze planvo~ir.g L~ homogsne ~,anta, op ~aarte~ Neerge~even i~ scherp cmlij~de

-~ "~-Q""'-~-
J.." - -s- ... - _.-.

gsras"erde, 5c~~r, cesrensde oppervl~~~en :;or~en vertaald, ~aar zij ~oeten worden

o?gedeeld L~ di~crete , lr.~ividuel~ ~lsir.e ~~;anta iie ~oor de pl~vormende ~stan-

tie s"tuk -.roor ~tuk ·,.;or~en toegedeeld :;.a..~ ·Jelanghebbenden op potentiële loka-:ies,

~ie voora~ op ie kaart zijn weergegeven L~ stippee ii= ~et ~en öe~aal~a ~o:er~~~ie

:;
,

:','
I

,
i!

op pagina 112 tot 117 :i::J ài~nde, 15.CCO in~10ners ooet ;~uisvesten op 217 ha., ~"'~rva.r.

33 ha. voor 5To~n en 31 ha. voor voorzieninsen :eschikoaar is, dan kan ie d~scussie

o~-:re::t ~e ·,;e:-è.eling v'-~ ~ze ele!:ie~ten ove:- 7 bU'i.::t'~n L'l ::ie ~:ijk van :ie -Tols~nde pro-

~1~e~3-:ellin6 (die voora:baende ~l~~:a~en :s ko~en va3t ~e st~) uitgaan:
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buit~bied

1 k:m

te miSTeat en:

inwoners (X100)

I i I I t I I I i I I I I t

groen (ha)

:CL) I t J I I I I I I X t

x:x::x

voorsieningen (ha)
000000000000000
000000000000000
o

· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .

rijkaveg

B-niveau

-------
6 Ouurtvooruen '"".5i/~
\.J vijkvoorzien1n~"~

5 nedelijk.
voorsieningen

- -.....

bebouwei

ilObale struoturele en funet ionel. d.1fferent ia.t i 11

-- - . - .._. ---- ..: Q ••":t:::- ....-- ---"
...:~: ~.-..:..:.: .. .

~ -- :.:::._:..:. ::::-:.
__ 4 __"'::'_ • __ .J.,:.'*

------- .. _---... :e: ~.::=::.=::

r'.l~:: e:: ': ~ : =.:
':», :':'-J a:l~

~·--o"'a,.., 1 .. --0.,., -_., "10 ..... --- i - - .....",.::l :J. -~T"'---' ~ Q (..,. • .::. --- ',.. --..,J -__\' •• _ ... __• __ ::_.•• .:.__O~_ .. 0 •• 0_05-"''''--- __ ._ •••c.. __v_n ~ ..... __ -' .•00.:.5 ....

1ha groen

~nlve&U
I p

inwoners100

tolerantie: dOem

o

r1.jksweg

'bebo UV cl

buite~bied

2.

Ilob&1e inhouclelijke en morfologisohe clitf.rentl e
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1

1

I

1

1

1

1

1

De op de vorige 'ö 1adzij de s"taande oplOSSi.llg ::Can in discussie ::iet toekoCls,";ige ge

ö~~ers ontsta~~ door verplaatsL~g van stippen r.aar aanleiding van een genuan-

cee:-de a:-','!eging v'an Hense:J. en belangen, zonier d.at nog i:: e;etallen, o?!,ervlal'".l<:en,

d~c~:~ed.en e:J. :eg:-enzinsen noeft ~e ~orden gedac~t, zoals or.derstaande ~eergave

van ~etzel:de plan.

ruimt epM gramma (ba.):

buurt bruto ç-oen voorz. netto imroners i1on~n i1oningdioh'theid

1 27 0 3 24- )JOO 1000 40 i1on. jh.a..
2 2.3 4 2 17 1;00 500 :IJ 'IICn. /ha.
3 31 1 2. 28 1500 500' aJ von.,/ha.
4- 24- 3 3 18 2)00 700 40 VOA. /ha.
5 ~ 9 1 19 ;000 1000 50 von. /ha..
6 32 3 3 26 ;000 1000 40 von./ha..
7 51 13 17 21 1000 300 15 WOA.;ba.

mmr i100ngebie d. A (5:l vonfha.)
OIIIIIIIID 'ilO ongebie d. B (40 wo n /ha. )
illIIIllI! i1oongebied. C (» won/ha.)
rmr:rn iloongebied. D (a:J i1on/h.a.)
iJII]] wo ongebie d. ~ (1 5 i10n/ha. )
~Ç'Oen
C:Jwater
~ voorzieningen st ed. nJ.v.
~voorf;ieningenwijkniveau
~voorüeningenbuurtniveau
! jrijksveg
- grens plangebied.

be~~de bestemmingen
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ferschillende overheden grijpen vanuit verschillende gezichthoeken in in de

~elijke orde door:
~boden en verboden;

- subsidies, stL~lerende ~aatregelen, ve~sur_~i~gen en hef:ingen~

- eiëen in~tia~ief (de overheid als onie~ne~er);
- in:ormatie en onderzoek.

~ue eerste ~'..,.ee 'lor::'!en zijn d;.è,.;ijls ten nadele van de milieudi::erentiatia, omdat

I

11
zij eL~ voor z~ch primair op de bevordering of het tegengaan van een as~ect van

de ruiotelijke orie gericht zijn.

o is de ruilverkavelings~'let primair gericht op de bevorderi.~g v~ de ef:iciëntie

an het lar..dbou'4oed=ijf. 3r doen zich echter da."'1 t:.ee V"'.'agen voor:
1 ~et is de '~aag of in verar..~erde eco~o~isc~e en ~e~~~olo€ische o~st~~di~eden

~en a~~~a: ~=ad:tionele ~~ilve~k~velin53maatregelen ~i: ~e~~lte~en i~
-",,--"""~o~s-"""'::::) -~"!-:.".:Ii-~""- (~.... ,. '"-~- 'f!~---_~~"",,e_ ._~,.... : -- --......,~':l' ---: ~ -~".. :3n.... __ \J_ :_ """' •• ~ = _el • .......... .., _ ••.• _ •••• _._ .... ,_ _"" .:=..:-... __ .., oJ_ ;_... _.

'Tt ... _ : QT"~-,:.: '-=0 """, ""'0- i::"","'-"""·'::::a- ...... 0.... ,,_Q1""':.-.-._Q·....l..... ~_'t\ ~ ... _ .... -Q1Q__ _•.:.;sv ...... _r_.=_n _0__._, c,::> .....__:-, , • , __ • •• " "" .:.1. _

., .....~~ jO.,... .. .,..: ( ..... ~.,. ....,~. 't 0 - .. ""~O""'Q"" 1 '::'''''' ~~ 1 ... ~.,.,',...,~.;..: ..: .... ,... ...... 0 .. ~_-_..,..Q'.. .:).,... ... ,., ."._... _Vç;;;; • ~ \"""'.v __ '" l j_ .....__ T_ .. _~S_O"'I; ..._.. __ .... _"'-JO_ •__ 04 _"w_ ....~_._ "a.:! _0_ ...

"allen~ co:' -..... ·...,,... ..... ..---01.:. ...,.;--e' .. ~ .;-- (~.,.- .:a~ "",,_·-o·,.,-ar: .. -::t.,., -~-Q-'-';::) ~Q"';-" "';"'-:::.l"'t
<AI J .. __._04_J"'~_ - ..._, -------5 ..,;.' " V."""lj_ ...~=_'" ·-.....5-·..··_....:-- ----\J.-... ,
:::~ .~=~~:.::=.=:,,~~ ·t~"'l ::::~ a.a."":"":~l ·ters~:::2..:-=::::'~ culcures per c;~e:-:!.:;."~, ~!: i:..=..:,
~!'~ i~::~~-:' :-.. :""': ·t~~~:.::.i~~~~ ....ar.. ::=-:" :...a..":::a: "1·::-3~:-::::-=::::'e "":-Je:':~r~:,~~è.9 Jed=~~

vQn' ~o- ~~' 701~oQ~c.·e ~c~è.0~o~~ oo'Qve~en·-i .... 5 .. -~ ~-........01._ ••• _ •• '" .. -- ... ,

2 ~et is d.e 'r:'~ of het aantal ingre~en III het la.~dschap ter 'Jevordering van
de efficiän~~e ~et o~~er~ev~g is aan ie we~ van de ve~i~àerde ~eeropbrengs~,

d..le J1oe~ ''''orden afgewogen i:egen de ""er~eerderd.e :ni.'"là.eropcrengst" 7a."l de
~i~~euè.~:-:':re::.-.::at:e als ge'To:.§; -;a."l d.~~ ing:-epen.

landbouwkundige
efficiëntie

aantal landbouw
kundige ingrepen

morfologische,
struc~urele en
functionele
milieudif
ferentiatie

aantal land ouw
kundige ingrepen

-;ooral ook de a~rd V~~ de
l~: :~c~st ons :er~g op ~e:

a."-1ltal,
belang,

:::Uce ingreep meer, heeft dan in principe minder 'tTinst ',oor de la-"ldbou~"'k'..lr.dige

e:ficiëntie tot gevolg, doch tegelijker~ijd ~eer schadel~~~e effecten ten aan
zie~ 7~~ d~ ~ilieudifferentia~ie.

Dat plei1: '..-eor een voortdure~de a.f~·!eging V~"l ":~ide effect en 'Jij e~e i::g-:-eep
~eer dia ~en voo~ste1t.

~~at-..À.urlijk is hier niet alleen ilet
l:.r.~"',;ou·..k-uhiige inë,-:-e;en .,~~ groot
~ ~:"31;S '''LU'''.t •

len :'~c~io~ele vo~en v~~ lan~sc~ar-pelijke nivellering, n~et de enig denkbare zij::,

a.~s :..~t ga::,,-I; ~m ·lerès~~rins 'tan da pOSl"tie van d2 coer, e~ verder da: deze :::a.?.:~~~c:le::
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I

I

I

I

In verband ~e~ de morfologische differentiatie valt bijvoorbeeld te denker. aan het

be~oud van ~erna"igde ric~ti~gsveranderi~genin he" l~~dscnap, die tolerabel of

~~sschien zel:s wenselijk zijn voor het gebruL~ van landbou~~achines.

Vertier zouden r::isschien in bepaalde omstandigheden :a.'"lér-1.erpige bedrij:'skavels die

een ~ans Ol eden voor het behoud en de ontwL~<eling van ~adiënten in gebruiksin

censiceit en daaraan gekoppeld allerlei landschappelijke en oecologische gradiëri~en,

ook technisch-economisc~ voordelen k~en bleden of al"hans niet als overmatlg

schadeliik voor de bedrijfsvoering hoeven ce worden beschouwd.

In verband ~et de structu:ele differentlatie zou men zich ~'"len afvragen of het

:ler~elijk in alle gevallen noodza.~elijk is om ~et gehele landbouwkxnd.ige areaal

.=.",., .·~",,,,~·';-0r.--,, _"""n_";';- ••• ..,...,. ".,"",~~..,•• (\~n ",~_:>..-_ •• _ •• ~ç;;-__~_ .. ..,ç;;; ~ - .. e;;;"".,. -lO.;I- - .Jo.-

Ioo"'l' .... ,.... _... ..., ..._~

I

I

I

[

~'

6~gë:'j";n O:::S~3.:". ":"1.6;:gi-:~ ~~ o;t,:~5en ~;~n is be:;:r=e:-~nd.e i;erki!:.g.

~ ·'er'":;a-~è. ::le"t :'..e :"J..~c-;:'or:.ele di:"feren-:iat1e valt "te over'.'ie~en t:Jf het va-~ ov"!rl:.eiè.s-

~egen garar.deren V~ een ~i~i~~7.prijs voor bepaalde produkten die de ontmenging. van

-:~:'a~:..':::co~'i 15, an of .i-z o::t::i~celin~ ',-a::l "varker..scj·cl::.s'I ~~~t op <:.l:tier3 :i:'j::e,

':. ".J'. ::'co:" een bec.ere Gar!<-;·:corl ... c:::: ing, ::an ",;orde:-:. '.;e:,~L·d, da-~ ,loor ol'lo~:eer"care

rrocessen in ~e~ l~dsc:'ap.

l~a:":::aar::eid. van,de kleir:.e dorpen. ::ij ·re:,,:,:,::r.:ierill6" ",2."1 :1.Z~ aantal :u.~c'ties v-an

het landschap, ver~indert .ie veelzijdigl:.eid e~ le at~ractiewaarde van land-

à.a '":;oe::-, maar ook voor de anderen (niet langer meer aan de streek gebonden autochtonen,

en eventuele nieuwkomers) die een bijdrage leveren aan het op peil houden van de

voorzi eningen.
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De recreatiestroom yordt vervolgens bovendien Di~der gespreid over het land, en gecon

centreerd op de steeds schaarser wordende nog wel attractieve kernen en land-

schappen die daardoor op hun beurt aan waarde inboeten, en een eenzljdig recre-

atieve fu.'lct:e :<:r:jgen.

~'!et nar:le -te!]. aa.l'lzien van de lanè.öouiv noet aanb.oud.end VJor;:'en cnd.erzoc?1"t 'dat ::Jen nog

Iyel, en ;vat nen n.!.et meer als "beperking van het ~eest doel."Jatige geb=-~=-1.c" mag

i.:lterpreteren.

~et is echter niet alleen de ruilverkaveling ile een nivellere~de ~vloed heeft

op :J.et milieu.

I~et is bijvoorbeeld ook de met de subsidiëri~g V~'l de won~gbouw ge~~~rd gaande

oeocrdeli!lg V~'l de ~X?loitatieberekeningen.oij ~onduitsif:e, di~ cet onmogeli~k

I"-~- -~'-~- "-"'-0 ..: .. _.......... .=.".J~ •..., .. ...., -~~ ""--:-l..:~".: .. -,~___•••• _ .. ._~.- •• 4 ... _ ... __ O ..._.I_"'- v_'-_

IEenzelfde

I --~-~"'-•• _ J --:,...---:..,...-::.:~--;--_... _-- ....-----
. . //----.=. ~~--~--~--O"~Q~ ~=~-

=. __ " .._~ _. J _. .. _ ..... •

l.::lio"",, -,oc"'s-""""-'; _40,. .. - do -_..... ::.~..,..- ... ~,., ..J~ "1- 1" -- I __ =~ "Ie·' "' __ 0____ _ 1..., __ ._4 ~ ,,~_ ... _ ...,C~.,""C ..... 1 \.;;) ••• __ • Jon_.... :,_n,

,~a :; ..:~":"=::: _.: .. --~.:. .. ~_. -- ...:~__ J---- '.- J "'.J __

"isolatieyaarde" .....-/

I";"'d ,J';J:'J:-~-on-':".:..·1"'''''''''''; "",~-,,'..I.~~.. '...... ~.,...I-

w
; __ ... __ ..... ':» __ .I __ W ._~.

. .
.... O'1""Q' ______"- \J •

I
!le eerste twee pu.'lten .ii~ als vormen '1aJ:. over::o::dsi.'"1~ij~en zij:: -,:ee::-~=~'1e::, 5e~od::1,

1 ver:oden, s-..:.bsidies, sti:::ulerende r.H!..a.tregelen, ·T:!'~~"l."'lingen en hef:'ingen,

~'li':ellerend zljn, doordat zij in principe :e::-~:J:rJ-.e.:='sr.al·:e '1cor ::de!'ee::

ku.:1ne::

(ove::-al en

a:tiji) :,:,:oe'";en &elden. Ult=on.:l2!'i:'.;~:-_ op Je:e ê.:'J=:::~r..e ;=_il7;!:.ei:', ·:)i~·:co::-è~=_:l. ',:aar

:ij als cc::-:pe:1sa-:i'3llÏ.ddel (:oals d.e S.î.::.~ ·f.ror~e:1 -:O~b~P2.S~, ~:-u..~';.=~ :-:;Ci.':~n-:en "Ja::.

d:::e!'entiatie: :0\'=1 dOO::- =i::;~r.. initiatieven als door ir::~o:'matie en t:r..-:'er:oe:-: ~:a.n :.~

c7~::-teid è:~d::-a~en aar. de ~ers~~eiden~elè :n ~=~ ::::_ie~.

:Sn vooroeel:i is ::'ier d.~ lokatie 'Tan over:::'nis:': :::3:an.
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:loor een be'tiust·...ording van de unieke ~aarden van haar eige~ bu~, wijk, stad, dorp

of streek, kan de bevolking meer oog krijgen voor de on~er~~elba~rheidvan in~epen

die ontstaan op ini~iatief van ~en,die ~iet een eigen gebonderu1eid ~et de loka~ie

:"eàèen. :leze over~eid.sta.a.'.c is nooè.za.keli~k ge~rorie~ door de :~lcsieve g:oei 11a.."l è.e

eigen :'1oonorr.gevine drast isch !leeft '/erminierd. Kennis va..'l de eisen :iocnomgeving

is vervolgens de basis van re lnspraak. èlJ d.e in~icn:t:.ng va..'l dle '.'1oonomge'llng.

Ten slo~~e nog enk~le opmerkingen over centraliserin~ en d.ecen~ralisering.

rlece~t::-aliseringvan het beheer van de ruimte bevorder~ in eerste instantie de verscheiden

heid aan doelstellingen ten aanzien van het milieu, de "intentionele milieudifferentiati

van de be~on~~ voo~ zijn

-:·.:;e~s :..::~-:=--:-::.= ~-=..~-: .... - .... 8:":.:.1._ ~'::.~.;= .::':": ~;, :::.:.~,:::

.::.~ :.:~ .:::: ..::.... :;.::::: ·i=~: ==:: :.·-:::~:-.-:::'?.::.:;ê.;~.:, de!Ilocratisch

bdividuele r.:obiliteit, die :let ve:-ant~'locrd.elijló:ldsgevoel

I

I

I

I

I

I

I
~\o"" ":-~--,Q~ .:.~" ....",.:~-Q r-··';::":f"'\Q" ~o ~ __.. ... . -=- , v ........ __ v ••

:,~::.e~cc-3.::.;c,;:-=, ~::..:.ê..: ...-_=:';_:~~~~:_= :;.:::'~::.5S~:..::.€ 3::: ..:':i~ ".:0=::':;

-=-0---"

(c~":ossL'l€ e~ O~~ï~~:'~S ~.v.~ ~~~ slac~~s ~co= ~en L~~e~~~~ionaal gece~~~alisaerd

i;:::ccra.~~sc:-: èezag ~,;::: ~a.l"; ·io~d.e~ tcegeroepe:::, ~:"t~ean ech","er op :::ich ~e~ schaa.l-

voo~ iat ioel nccdz~~elijk is. :~:e de~oc~ati5=~: c~nt~~l~se=i~g~an.gezag a~ oe~eer,

d.ie nood.za..~elijk :lordt als t eSer':"a."'leer va..'l pa:ticulidre en kapitalis~ische acc'U.7.U

:aties en vo=:::en van centraliserL"'lg var. ~~cht, ~oet derhalve vcc~~d.u:end aan de

mo~lijk.'-lede~ .,a..~ ::ernie'.:.~;de decen";~a.lisarin&~e-;oets"t ::orie~.

3~n voc~beeld bij het t~/eed.e :mIlt is he~ "oGhae~ 'Ta::. à.~ natu.ur.

0;: p.,;i:::~ :1 ?::J is gesugzeree=d. ~.a:t de rei::c.:ijd."te '/m de var:'abele "de natuur

l:'~~:;::id" (cult'.:.urge:':ieè.-r.~~"J.'crg~bieè.)loo~t n ..~ 10 fficta= tot 1CCO l-:i1.or.teter,

tor-.iijl het t::'eore~isch o~ti::-..;,r:. 'oiJ ;0 kilo:::eter zeu Es~e~.
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Dat wil zeggen dat een theoretisch optimale variatie van (volkomen) cultuurgebied

naar (volkomen) natuurgebied tot s~and zou kur~en Komen over een afstand van 30 km.

~~;; is duidelijk dat in dat opt~ale geval de ene gemeente tot "nat'~urgebied" en

de a.::.dere gemeen1:e tot "cultuurgebied" kan ....orden gerekend., en als zodanig ont....:k
keld en gehandhaafd ~oet ....orden.

~Nu zal er blj de eerste gemeente een ~e~~~~g bestaan om neer s~edelijke elementen

te introdu.ceren, tert-lijl blj de "t~,eede gemeente de r.e::"g1.:i.5' oes"ta.at -.,oor meer

"~atuur" te zorgen. Dat zijn d~~ op gemeentelijk niveau di::eren~:~rende tendenzen

maar op bovengemeentelijk nlveau verdwijnen ~aardoor èest~~de di!:erentlaties,

met name als daarmee kostoare nat".lurgebieden van nationale betekenis in de "groene"

gemeenten verloren gaan.

~ar ~a..~ aer... :~ogere over~eid ~oor verbodsbepalingen er... su.::si:iies de -ra.:'iaèe:en V~"l

dat ie in
"'--1"'\- _...._._....- ':.Q""" ,.. ..... ...1 .. =- ,,:) .. ...; -f"'\:;-o ~ ..: ":" ..-- .._--,J--: _-- .--~---J ...- "," 'Ol .; .. _::_

..... _- .... _.....

.... ... ..--'; ---- ':~""'~---:::I"" -~_ ...... -__ ...., _ •• 4 ~ _. __ :> voordoet,

~ de ears-fe ?la.a.ts ::::loeten de nie1:-democratlsche vc:-men van cen'":ralisering a.a.~ een

der~lij:<e eV'al~tie or..derT..;orpen :.;o::-den, ::let na.-:-:e ;:et oligarch~sch oeheer ·ra..~ ~a.pi,";a..:ll

goederen. Je aC=~L~~!a1:ie 7~ ~apitaal in ~~~ele ~a~~~r. is in de ru~teliJ~e o::-de

~'iijze ~.Jelast.

3ehalvs ~e~ o:igar=nisc~s aspec~ :s ~iteraard oo~ i~ ccncu~~r...tieve~~oudingtussen
I I

-vrij! c~der~~~ers ;~ ~~:~~grij~~ ~iJa:lere~d~ :actor, c~da~ slech~s ~ê~ ~3:1~~~SVO~~



160 elk bestuursniveau zijn eigen milieuvariabelen 7.4

Di t geldt ',ooral voor de landbouw. Centrale normen voor de tti:leest efficiën"te 'Jedrijf::;

voerini' zijn L~ hoge mate nivellerend, nog afgezien van de vraag of zij in

iedere oecologische en sociale situatie ook juist zijn.

3ïer ligt een dif~eren~ië~ende ta~ voor de overneid die object var. verdergaand
.

cnde~zoek zou ~oeten zijn dat in ~et kader V~~ dit or-ierzoek mogelijk is.

Ten aan.2:len va..'l :let tweede punt kan ik 'le~'l'1ijzen naa.: hoof:...stuk 4. ~.::J en de eerste

bljlage van ~t onderzoek. De ...-raag is !lier we~e variaoelen op Hel.:< niveau

optimaal in beheer kunne~ Norden genomen.

Uitgaande van drie bes~~u=lijke lagen (nationaa), provinciaal en ge~een~elijk), zou
I

men ~~en stellen dat de F- en G-variabelen primair tot de verant~oordelijkhe~en

va..'l ie natlonale planologie benoren, de J- ê~ :-variabe1en primair to~ ~e

I. 1 0
" "' ...\ .. " .....- . r.et

al

uitstek ~e::.

..,: .... ..,,:. ..... ,~- ..=--~Q- -c.,...-------'01 ... .. _-_ ......... -..

V~~ het ?- en G-niveau zijn, maar

"., ..,-...._-v ..... .,~,...' -~-"""_ -.

dat o~e~i~~~s alla variabelen iip. mo€elijk varië~en over een afstand v~~ circa 1CC en

~:en zou bij:oor~aeld ~~~~en steller. i~t de variao31en die o~ :la~ionaal nivea~ in ~e-

3CC km. onder de nationale verantuoordelijkheid vallen.

Cverigens dient ten aanzien van elke variabele afzonderlijk te worden nagegaan, in

hoeverre men ze bij voorbeeld op het nationale niveau als grondslag voor differen

tiatie of voor nivellering wil aanwijzen, en L~ hoeverre men het beheer daarover

~Til delegeren n~r lagere, eventt;.eel ::'leer GeëiGend~ niv'eaus.

Eoel':el dit a:"s richtlijn zijn ·.T:"'~ch-:;en k:.n af",.;e~~er., ï.1oeten :"e €=,e~ze::. ook weer nie~

'te scherp ge-;:~o~:e~ ::or~te:l: de tak~n de~ ve~scè.ill;n::'e '.Jestuursla;en ~oeten el.'-=~a:-

I

"I

I:
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PRIM..U:U: VA.qI.A.BELEN VOOR HET A-NIVEAU (ca. 300 al.)
bijlage 1

. "siieen"
droog alilieu

onbegroeid
bestraa;;

bebouwd
rechii gebogen, va.a.g" ..

woonstraat, buurtstr., buurtverzamelweg
centraal

" groen"
watermilieu
begroeid..
onbestraat
onbebouwd
scherp,
woonpa.d,
peri:f'eer

(~)

(A)
(A)
(A)
(A.)

1
A)
A.)
A)

bedekkingsgra.ad
bewateringsgra.ad.
begroeiingsgraad
begaanbaarheid
bebouwingsgraad

grensvormen
ontsluitingsgraad
centröli tei t

SZCUNDAIE1l VA.RI-UELEN VOOR EET A-1rIVEAU

s~r~a-;~eub1.1a.i=

~gregatietoesta.nd

mater~ aal
zichtbaarheid..
beheersbaarheid
grensrljlaiom
ini'or~ati e
reglementeri.:lg
klima-;i s erin&,
territoria.l~teit

perfora.tiegra.a.d.
beheer
~elu.id

:;ouwgeled:..=.g
s~oepran~en

ocll~eI:.~zon

over::~ cb.t al:'jk
'Teel

:"'U.iJ1ten
on&,'!ricllt

la.ag
er:ravert

rust
banden, clusters

onopvallende
oppervla.k"ten

perifeer
kommen
"veld"

la.ag
niet-aistorisch

orthogonaal
plaatselijk

perifeer
veen

vlak land
weinig

laag
dunbevolkt

extensief
grofmazig

(ha.lf) natuurgebied
droog bos

slecht ontsloten
stromend wa.ter

vuilafvoer
zware industri e

lucht
lDeta.al., steen.

niet iA het zioht
geen controle

~ensarm

~e.n selectie
7~~J ~oeg=~kal~~k

èuiten
andermans ~erri~orium

·..einig
privé
stil

::'or~~on~a.a.l

klei,
bos,

bodem
lucA~, te~iel, hout
in het zicht
controle
grensrljk
selectie
ver:oàen _oe~
binnen
eigen ter~itorium

veel ramen en deuren
openbaar
lawa.al.ig
ve~t~~a.a.l

hoog
historisch alilieu
centraal
doorga..a.nd
centraal
zand,
bebouwde kom,
veel kunstwerken,
hoog
dichtbevolkt
intensief
fijllll1azi g
cul tuurgebi ed
lDoerasbos
goed ontsloten
stilstaa.nd water
vuila.anvoer
overwegend diensten,

lantaaI":lpa.a.l
iuà.d~:;on

onover::i c.b.t el.:.jk
·..el..:li~ ·rr~l:::'e1.ds~3Àen

:lla.ssa's
ger:.cb:t
hoog
il1trover~

onrust
"kasbah", -::llokken, riJen,
opvallen~8 elementen
punten, l~nen,

centraal
ruggen
"es"

~l
0)
c)

( c)
(c)
( c)
( c)
( c)
(d)
(d)
(d.)
( d)

bezor~ng (d)
o'Ter:::.cb.~el.:.j1ó.e1.d (e)
·:ewe~.=..gs-r.:-~;='e1.d (a)
7ul:':'.:lg (e)
oriënta~ia (a)
reliëf (e)
bebouwingsvor~ (e)
dynamiek (3)
bouwvorm (:3)
inden~~fica~iewa.arde (3)
dimensionaliteit (B)
centraliteit (B)
geomorfologie (C)
antropogen~te1.t (C)
sta~us woongebied (C)
histori ci tei t (C)
ordeningsprinc~pe (C)
verkeer (CC)
centröli tei t ( )
bodemkundig (DDj
bedekking (
infrastructurele werken (D
energetische vermogendichth.
occupatie (E)
~ebruiksintensiteit (3)
lnfrastructuur (E)
natuurl~kheid (E)
oecologi sch (F)
economisch (F)
hydrologisch (G)
milieuhygiënisch (G)
economisch (G)

i

+

I
j,

I, '
I
I.
~
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I
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bijlage 1
163

P!UMAIRE VA.RT ABEI,EN VOOR HET B-NIVUIJ (ca. 1 km.)

d,-namiek
bouwvorm
identifioatiewaarde
dimensionaliteit
centra.1iteit

(13)
(E)
(E)
(E)
(E)

onrusi:
"kasl::.ba.h" ,
opvallende
punten,
oentra.a1.

blokken, rijen, banden
elementen

lljnen,

rusi:
olusters

onopvallende
oppervlakten

perifeer

aggregat~etoestand

materi aal.
grensrljmom
i.c.!orma-:ie
reglementering
klimatiseri.ag
territorialiteit
beheer
geluid
bouwgeledi.ag
st:'a.a~:neu:n.la.ir

overz~ohtel~khe~d

bewegi.:l~vrljheid

vulling
oriën~atie

reliëf
bebouwingsvo~

bedekki.!lg-3ç~

bewa~a~~=gs~~

beçoe~~.!l.gs~~

oegaanba.ar~e~d.

bebouwill.gSg=-a.a.d.
g:oensvormen
on~slui~i.:lgsgraad

centra1i tei t
geomofolo~e

an~ropogen:teit

status ~oongebied

historiciteit
ordeningsprincipe
verkeer
oentra.1iteit
bodemkundig
bede1ài.llg
verticaliteit

lucht
steen

grensarm
geen select~e

vrlj toegankalljk
onoverdekt

openbaar eigendom
openbaar

sti~

!::.orizonta.a.l
onverlicht

overzi c~tel:jk
veel

:-uimten
ongerl.c~t

la.a~

e:t~raver-l;

"steen"
d=oog !:ll.l~eu

oz:.begroeid.
bes-::"~a-:

'oebouwd

economisch centrum
hoog, droog

stromend water
landbouw

vuila!voer
z~a.re industri e

gebogen, vaag
ouurtstr.,ouurtverz.«eg

centra.aJ.
kommen
"veld"

laag
:liet-àistorisch

ortho gona.a.l
pl a.a.t s el.ljk

perifeer
veen

vlak lam
onbebouwd

weinig
laag

dunbevolkt
extensie!
grofmazig

(half) natuurgebied
geaccidenteerd, nivell.

droog bos

water
hout

cul t-J.urcen trum
laag, nat,
stilstaand water
visser~, veeteelt, gemengd,
vuilaa.nvoer,
overwegend diensten,

hoog
historisch milieu
centraal
doorga.a.ad
centraal
zand, kl ei,
bebouwde kom, bos,
torens, hoogbouw, laagbouw,
veel kunst~erken

hoog
dichtbevolkt
intensief'
fljnmazig
cultuurgebied
vlak, maar di!f.,
moerasbos

bodem
metaal
grensrijk
selectie
verboden toeg&n~

overdekt
privé eigendom
privé
la.waaiig
vertika.a.l
verll.c~t

onoverz~chtel:.jk
~einig vr~he~ds~aden

massa's
ger:.cht
hoog
i.atrove:-t
" g;:oen"
-..aterm,-lieu
'oeçoe~à.

onbes-:raat
onbebouwd
scherp, recht,
woonpad, woonstr.,
perifeer
ruggen
"es"

~~l
( ~~
~ ~~
~~~
(d)
(d)
(d)
(e)
( e)
( e)
( e)
( e)
(e)
(À)
(À)
(~)

(À)
(À)
(À)
(A.)
(A.)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

~~~
(D)

infrastruoturele werken (D)
energetische vermoge~htheid

occupatie (E)
gebrui~sintensiteit (E)
in!rastruc~ur (E)
natuurlijkheid (E)
morfogenetisch II (F)
oeoologisch (F)
economisch (F)
cultureel~conomisch CF)
hoogteligging (0)
h1drologisch (0)
agrarisch (0)
milieuh7giënisch (0)
economisch (0)
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bijlage 1

ge~mo!"folcgie

ant ::-opa~nit ei-:
èr~=.gk:'acb.t bod~
status ~oon~bied

h:.:rtoriciteit
cr~enings~rincipe

verkeer
centru.i--.eit

(c) ~6"3n kommen
(C) "!!S ft '''Teld''
(c) draagk:"acht i~ laag aan oppEN'lakte - dO m. diep
(C) hoog laag
(c) hi3tor~sch milieu niet-historisch
(C) centrsal orthogonaal
(C) doorgaand plaatselijk
(C) centraal perifeer

"':;";êen lt

::., 0 go ?l1:.l:.:u
':eoouwd:

:--TJ3 r-:i ~::al:' .:~,

o~-eri::':''t

laa€

g:-ensarm
g-een select ie

vrij toe~-nkelijk

"7'!'eemd stadsdeel
?rivé
stil

::o:,izozr: a,al

':~::....-: 3"';:-=..=..--:, ·='.:....:..:-;-;'"=!=-::a.~al·,.{~€, '1':'~:<=:':C s'::l::~:'::'~

::~:-:.: ~~r :e~-:~'!.al

.,r..:-:. s-: :-.:.S":

"~~sc:::all", ol-:ir":\::l~, :':~e!1, 'oGJJ.~en, cl:.ls~e:-s

c?va!.!.:ln~e ele~en~èn o=c?va.ll~nde

?~.~an, l:~~e~f o?~er71~~~!n

cen"~al ?erlieer
:and, klei 'Teen
bebouwde kom, oos, vl~k land
torens, ~oogbo~, la~goouw, o~~e'oo~id

veel ~s~~erke~ weini~

hoog laag
cent~al ~eri~eer

dichtoevol:~ ~~e~~~~

intens1.ef er;ensief
fijnmazig grofmazig
cultu.ur~bied (=.alf):".atu~gebied.
"~I'- "c"- .,~ It_ "A"~ilieu

een~r~al ~erifeer

vlik, maar dif~er~n~i~rend, geacc. n~v!lle!'~nd.

moe~asbo~ droog bos
goed onts!.oten slecht ontslo~en

cultuurce='t:-um econom1.scl1 cen~:-.:m

laag, nat ~~og, d=~cg

s~ilsta2.Il.i w~ter s'tromend Wl!ter
::l.r~i:1ag-e, 'r~sthoud.~n v~n water, i=~iga:tie

visserij, O'7'er~. veetaeld, ~~en.gd, l~dbouw

gas, aardolie steenkool, ijzer
'''~ll :!.2.Il.°l'O e!' 'r~ila.fvo er
o~'e:-,o(egend diens'ten z:·ra:e inè'.ls~rie

çensrijk
selectie
'Terboden ~oegang

ei~n stadsdeel
o!,enbaa.:"
l.=.w~a~i~

..,~~ ~~.;.al

:nover~~c~~el:jk

~r~cb.t

::'oog

I·~~~nl'

'l~t e:-:::..2.:. 21",l

I )... '

" :; )
(3)
(3)
( 3)
(3)
( D)
( ~)

( J)
( D)
( ~)

( ~)

( ::)
(:::)
(E)
CE)
(:~:)

~;~
(F')
( ?)
( ?)
( IJ)
( 'J)
( :)
( IJ)
( a)
( G)
( a)

( c)
( c)
( c)
( c)
( d)
( i)
( i)
( e)
( e)
(e)
I 3 \
\ - I

( ). ~

( .~. ~t

\ ..!.;
/ , ,
\ .~,, ,

\ I, .~

-:::-:::.4:1:':lk
':Jo''':':o/'''7'O":'':l

- .
~~~:_~~~~~~~;7~=~

-:~r- :"::.'::: :=-:

iie:lt i:~:'c=.~~e,,,'az:ie

~imens:.~nal:.~=i~

'00 è.e!11k'JJl~€

·oeè.gY~:::'~;-

'7'e r-.; :'cal:.~ a 1.-:
Uu"'r~S-:r. ··ler!~en

en. 7!!!'m . .:..:.::n:thsid
cen-t:-~li-:Q~t

occu.;a:~:.e

~b~~L<s~~ensi"ái~
inf:-ast ru.c~'l:.ur
natuu.r1i jk.heid
nede~ettL~gS7orm

een"; r3.1 i"; ei";
mor!ose~etisch 2
oecol,gisc."l
~~onomi~.-:h

cul't'..l:'eel-'!con.
ho og": el i~;i.~€
:"'.V~=ol~~i~ch

~~t'!~~i~hou.~;

~g-:'~.!':'sch

mi~nbcuw!<:"~è.i;

miliaur~-!:~nis~h

e~onor.li~ch

grensri,:kèom
infor.nat~e

:-eglementering
ter:-itoria1itait
beheer
~!.'..lid

oc·::r~!.e~~~

o"l~:-':J.cb:~a1 i ::è:e J.i
,,:,~'~:l-:a-.;:'e .
~!.:éf

'J a:::0.,;.:;:..::.-5'$":::>:':':l
·"'Q,.;Ql-l .......... ~:--.-, -:,.;
-- -----_••::>--:. ---

oew~~!=~~;~~~~è

.~ e'oC'l:.~'::..;;ç1.~è.
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'00 demk:u:ldig
'0 e d!!kking
ver~icaliteit

infrastr. ~"erken

energ. verm. dichth.
cen~rali-:eit

(:» zand
(D) beboU'..tde kom
(~) torens ~oogbouw

(D) veel kunstwerken
(D) hoog
(D) werksteden

klei
bos

veen
'riak land
onbebouwd

'...einig
laag

~ioonsteden

SEC'JNIlA.l...:JE iTA3.I.\3EEN llOOR ET D-NrrzAO'

If"'I _ """ ... :..",",.-.; .!. --- ~

duS"t ers
or:.c?,,?l ler.è.e

~~ld."

gre!l.sa.-m
~en selectie

~ij toe~-nkel~jk

vreemde ~~d.

?rivá
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