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Inleiding

De bijlagen kunnen een belangrijke rol spelen als beknopt naslagwerk voor de
essentiële punten uit het betoog van het Fundamenteel onderzoek milieudif
ferent iatie.
Op pag. 2 t/m 8 is de "potenti'éle inhoud" van het A tlm het F-niveau weer
gegeven. De "secundaire variabelen" bij een bepaald niveau, zijn die variabelen
die in het FND bij andere schaplniveaus genoemd zijn, maar volgens de lijst
op pag. 60 tlm 62 ook op het desbetreffende sohaalniveau kunnen worden
gevari~erd.

Op pag. 9 is nog eens een hergroepering gemaakt van de in het FMD genoemde
spreidingstoestanden als vormen van substantiële morfologische differentiatie,
waarbij aa..:l de "differentiatieprincipes" van ruimtelijke geleding en exoen
triciteit het principe van de "langwerpigheid" is toegeveoegd (een naamgeving
die voor verbetering vatbaar is).
Op pag. 10 en 11 is, ge1nspireerd door de oppositie van professor Sikkema
bij de promotie, nog eens een herformulering gegeven van het probleem dat
in het FMD in paragraaf 5.6 (De verscheidenheid in contourvonnen) gesteld is.
Op pag. 12 t/m 14 is een samenvatting gegeven van de struoturele different ia
t ie zoal s die in het FMD is gefonnuleerd.
Op pag. 15 tlm 19 wordt de functionele, en op pag. 2) en 21 de intentionele
differentiatie behandeld.

Onderwerp: De bijlagen bij het Toegepast onderzoek milieudifferentiatie.
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iT"PRIMAlRE VARIABELEN VOOR HET A-NIVEAU (ca. 300 m.)
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" steen"
droog milieu

onbegroeid
bestraat

bebouwd
reoht gebogen, vaag

woonstraat, buurtstr., buurtverzamelweg
oentraal

"groen"
watermilieu
begroeid
onbestraat
onbebouwd
scherp,
woonpad.,
perifeer

~l
A
A
A
A
A

bedekkingsgraad
bewateringsgraad
begroeiingsgraad
begaanbaarheid
bebouwingsgra.ad

grensvormen
ontsluitingsgraad
centraliteit

SECUNDAIRE VARIABELEN VOOR HET A-NIVEAU " ..
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2.

lucht
metaal, steen

niet in het zicht
geen controle

grensarm
geen selectie

vrij toegankelijk
buiten

andermans territorium
weinig
privé
stil

horizontaal
stoepranden
oC,h:f;~~d1ion

overziohtelijk
veel

ruimten
ongerioht,

laag
extravert

rust
banden, olusters

onopvallende
oppervlakten

perifeer
kommen
"veld"

laag
niet-historisoh

orthogonaal
plaa.tselijk

perifeer
veen

vlak land
weinig

laag
dunbevolkt

extensief
grofmazig

(half) natuurgebied
droog bos

slecht ontsloten
stromend water

vui1afvoe;r
zware ind:us~rie

bodem
luoht, textiel, hout
in het zioht
oontrole
grensrijk
selectie
verboden toegang
binnen
eigen territorium
veel ramen en deuren
openbaar
lawaaiig
vertikaal
lantaarnpaal
midC!~gzon

onoverziohtelijk
weinig vrijheidsgraden
massa's
gerioht
hoog
introvert'
onrust
"kasbah", blokken, rijen,
opvallende elementen
punten, lijnen,
centraal
ruggen
" es"
hoog
historisch milieu
centraal
doorgaand
centraal
zand,
bebouwde kom,
veel kunstwerken,
hoog
diohtbevolkt
intensief
fijnmazig
cultuurgebied
moerasbos
goed ontsloten
stilstaand water
vui1a.anvoer
overwegend diensten,

aggregatietoestand a.
ma.teriaal b
ziohtbaarheid b
beheersbaarheid 0

grensrijkdom 0

informatie 0

reglementering c
klimatisering 0

territorialiteit 0

perforatiegraad 0

beheer d
geluid d
bouwgeleding d

straatmeubilair ld:elbezonning
overziohtelijkheid
bewegingsvrijheid
vulling (e
oriëntatie e
reliëf e
bebouwingsvorm e
dynamiek B
bouwvorm B
indentifioatiewaarde ~~B
dimensionaliteit
oentraliteit
geomorfologie cCcl
antropogeniteit
status woongebied
historiciteit CC)
ordeningsprincipe )
verkeer C
centraliteit C
bodemkundig D
bedekking D
in:frastructurele werken D
energetisohe vermogendiohth.
occupatie E)
gebruiksintensiteit E,j
infrastructuur E
natuurlijkheid E
oecologisch F
economisoh (F)
hydrologisch ~Ol
milieuhygiënisch G
economisch G
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SECUNDAIRE VARIABELEN VOOR HET B-NIVEAU
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rust
olusters

onopvallende
oppervlakten

perifeer

economisoh centrum
hoog, droog

stromend water
landbouw

vuilafvoer
zware industrie

banden

lucht
steen

grensarm
geen seleotie

vrij toegankelijk
onoverdekt

openbaar eigendom
openbaar

stil
horizontaal
onverlicht

overziohtelijk
veel

ruimten
ongerioht

laag
extravert

"steen"
droog milieu

onbegroeid
bestraat

bebouwd
gebogen, vaag

buurtstr.,buurtverz.weg
centraal

kommen
"veld"

laag
niet-historisoh

orthogonaal
plaatselijk

perifeer
veen

vlak land
onbebouwd

weinig
laag

dunbevolkt
extensief
grofmazig

(half) natuurgebied
geaooidenteerd, nivell.

droog bos

water
hout

bodem
metaal
grensrijk
selectie
verboden toegang
overdekt
privé eigendom
privé
lawaaiig
vertikaal
verlioht
onoverzi ohtelijk
weinig vrijheidsgraden
massa's
gericht
hoog
introvert
"groenÎ1

watermilieu
begroeid
onbestraat
onbebouwd
soherp, recht,
woonpad, woonstr.,
perifeer
ruggen
lies"
hoog
historisoh milieu
oentr aal
doorgaand
oentraal
zand, klei,
bebouwde kom, bos,
torenB, hoogbouw, laagbouw,
veel kunstwerken
hoog
diohtbevolkt
intensief
fijnmazig
oultuurgebied
vlak, maar diff.,
moerasbos

oultuuroentrum
laag, nat,
stilstaand water
visserij, veeteelt, gemengd,
vuilaanvoer,
overwegend diensten,

d
d
d
e
e
e
e
e
e
A
A
A
A
A

1l
~~

~gl

~i

(B) onrust

lBl "kashbah", blokken, rijen,
B opvallende elementen
B punten, lijnen,
B oentraal

dynamiek
bouwvorm
identifioatiewaarde
dimensionaliteit
oentraliteit

ol!' rr

PRIMAIRE VARIABELEN VOOR HET B-NIVEAU (oa. 1 km.)

aggregatietoestand
materiaal
grensrijkdom
informatie
reglementering
klimatisering
territorialiteit
beheer
geluid
bouwgeleding
straatmeubilair
overziohtelijkheid
bewegingsvrijheid
vulling
oriëntatie
reliëf
bebouwingsvorm
bedekkingsgraa.d
bewateringsgraad
begroeiingsgraad
begaanbaarheid
bebouwingsgraad
grensvormen
ontsluitingsgraad
oentraliteit
geomofologie
antropogenï.teit
status woongebied
historiciteit
ordeningsprincipe
verkeer
centraliteit
bodemkundig
bedekking
verticaliteit D)
infrastructurele werken D)
energetisohe vermoge~htheid

ocoupatie (E)
gebruiksintensiteit (El
infrastruc~ur E
natuurlijkheid E
morfogenetisch 11 F
oecologisoh F
economisoh F
cultureel-eoonomisoh F
hoogteligging G
hydrologisch <Gj
agrarisch (G
milieu~ygiëniBch (G
eoonom1Boh (G
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PRDr.A IR:. Vft.n1J.BEL~::N VOOR HET C-NIVE1~U (ca. 3 km.)
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kommen
''veln''

laag aan oppavlRkte - 40 m.diep
laag

niet-historisch
ortho gonaaI
plf\atselijk

perifeer

ruggen
"es"
dra.-"lgkracht ige
hoog
hi3torisch milieu
centrA:ll
doorg!'and
centraal

.'.....

~ g~
(ej(c
(e
'(C)
(e)
(e)

. (. i .....'·' , .:.. ..

,r>-e I)mO!''''f) I nei Po

"'ntrnro~njt~it

'lr~::lekrncht bodem
~t !\tu.s wooncob i~ d
ri :::toricitpit
~~1enin6sprincire

'~o.:-ke~!'

~'?ntr~lit",it

" ,r t .

" CO','

'.
~ ,

...

• r~~ j ~'J;:':' .'

grensrijkdom
info rmf'tie
regl ementerine-
~ or~i-t0rirJ it c i:
b~hee!'

;~]nid

bO'lloleelodinJ
overzichtelijkheid
t')ri~ntnt ie
re1 i"E~f

bûbom,'ingav0rn1
bI'! ~p.kkinGsgr~:"ld
bewr.ter i nt;f':gT?rd
bebouwingcgrp.:ld
grenfWormen
"nt ["111 i t iT!&'~t7cc d
centrp..l iteit
dynamiek
bouwvorm
i àent i~ i cr.-t ie\iaarde
iimensionalit~it

centr~liteit
bodemkundie
bedek'dng
ven iCrJ 1it ei+.
infr?str. werken
en. ve~m. àichtheid
cent Tlll i t eit
occupntie
rrebrutksintensiteit
infrp:rt ruct'Jur
n~tuur1 ijlt"Jlc.id
nederzettingsvorm
centra1 iteit
morfo::e?1et i"ch 2
o~~o1 ogisch
e~onomi3ch

cultureel-econ.
ho ogt el igginC
p~'droloeioch

wa.t e ~hu i shou ti ing
~rll!'i."ch

mi jnb0uwkundiJ'"
milieuhygi~ni;'ch
economi'3ch

( c)
( c)

?~~
~ ~~
(d)
( e)
(e)
( e)
(e)
(A)
( A)
( A)
(A)

(~-l(A
(B
(B)
(B)
(B)
(B)
( D)

~ ~)
( D~
(D)

~~~
(E)
CE
(E
CE
~~
(~~

l~l
( G)
(G<
~ g)
( G)
( G)

grensrijk grensarm
selecti~ geen selectie
verbonen tnegang vrij toegroL~elijk

P.i&en stad!';dee I vreemd Rtadsdeel
openbaar privé

st ill8l'!P. P.. i ig
ve~ ikaal horizontaal
onoverzichtelijk overzichtelijk
gericht ongericht
hoog laag
introvert extravert
"groen" "steen"
watermilieu droog milieu
onbebouwd bebouwd
soherp reoht gebogen vaag
buurt~traat, buurtv"!rzamelweg, wijkont~luiting

perifeer centraal
onrust rust
"kashbah", blokken, rijen, banden, olusters
opvall~nde elementen onopvallende
puntp.n, lijnen, oppervlakken
centrRal perifeer
zan~, klei ~een

bebouwde kom, bos, vlak land
torens, hoogbouw, laagbouw, onbebouwd
veel kunstwerken weinig
hoog laag
centrp.al perifeer
dichtbevolkt dunbevolkt
intensief extensief
fijnmazig grofmazig
cultuurgeb ied (half)natuurgebied
"D'L- "C"- "Btt- tt~.''-milieu

centraal perifeer
vl~, maar differenti~rend, geac~. nivellerend
moerflabo~ droog bos
goed ontsloten slecht ontsloten
oultuurcent rum economisch centrum
laag, nat hoog, droog
stilntaand water stromend water
drainage, vasthouden van water, irrigatie
visserij, overw. veeteeld, gemengd, landbouw
gas, aardolie steenkool, ijzer
vuilaanvoer vuilafvoer
oVAn~egend diensten zware industrie
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veen
vlak land
onbebou\,ld

weinig
l'lag

woonsteden

laagbouw

klei
bo!'J

zand
beboU\ide k'im
torens hoogbouw
veel kunstwerken
hoog
werksteden

grensrijk erensarm
selectie geen selectie
verboden toegang vrij toeermkelijk
eigen stad vreemde stad
openbaar privé
onoverzichtelijk overzichtelijk
gericht ongericht
hoog laag
introvert extravert
"groen" "steen"
watermilieu droog milieu
onbebouwd b~bouwd

scherp, recht gebogen, vaag
onrust rust
"kashbah", blokken, rijen, banden, clusters
opvallende elementen onopvallende
punten, lijnen, oppervlakten
voorzienineengebied woonbuurten
ruggen konunen
"es" 'tveld"
draagkrachtige laag aan oppervlakte - 40 m.diep
antropogene verrijking verarming
hoog laag
historisch milieu niet-historisch
centraal orthogonaal
doorgaand plaat selijk
stadscent~Iffi woonwijken
dichtbevolkt dunbevolkt
intensief extensief
fijnmazig grofmazig
cultuurgebied (hfl.lf) natuurgebied
"D-", "r..-", "B-u "A-milieu"
urbaan suburbaan agrarisch
hafgebied rivierengebi~d stuwwallengebied
vlak, maar differenti~rend, geacc., nivellerend
moera!'Jbos droog bos
oude, kleine polders nieuwe, grote polders
cultuurcentrum economisch oentrum
metropolitAan milieu provinoiaal milieu
reoidentiestad provinciestad
holoceen oudere gronden
laag, na.t hoog, drol)g
stilstaand wa.ter stromend water
drainage, vasthouden van water, irrigatie
visserij, overwegend veeteeld, gemengd, akkerb.
gas, aardolie steenkool, ijzer
vuil aanvoer vuilafvoer
overwegend diensten zware industrie

~~~

lD)
D)
D)

( D)

SECUNDAIRE VI>. RIABBLEN VOOR HET D-NIVEAU

( c)

~ ~~
( c)
( d)
(e)
( e)
(e)

~~l
(A~
(A)
(B)
(R)

(~~
~B)
( c)
( c)
( c)
~ c)

(~~
( c)
( c)

~~~
(E)
(E)
(E)
(E)

~~~
(F)
(F)
CF)
(F)
(F)

~~~
( G~
~ g)
( a)
( 0)
( a)
( a)

Prm1AIRE VARItt.BELEN VOOR HET D-NIVEAU (Cll. 10 km.)

bo demkundig
bedekking
verticnliteit
infrastr. werken
energ. vorm. dicihth.
centraliteit

grensrijkdom
infonn~tie

reglementering
territorialiteit
beheer
overzi~htelijkheid

oriëntatie
relii!f
bebomdngsvorm
be dekkin&sgrA r::. d
bewatorin~sgrnnd

bebouwingsgrr- ~d
grensvormen
dynnmiek
bouwvorm
identificatiewaarde
dimen!:;ion~liteit

centraliteit
geom0rfnll')~ie

p.ntropogeniteit
draagkracht bodem
p..ntropogeniteit
status woongebied
histariciteit
ordeningsprincipe
verkeer
centraliteit
OccupAtie
gebruiksintensiteit
infrastructuur
nfltuurlijkhei':i
nederzettingsvorm
centraliteit
morfogenetisch 1
morfogenet isch 2
oecologisch
waterstAatkunrtig
cultureel-economisch
"lntropologisoh
b"!st'Jurl ijk
geologir.:ch
hoogteligei~

hydrologizch
waterhuishoudine
~crariBch

m1. jnbouwkundig
mil ieuhygi~nisch
economisch
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t.dunbevolkt

extensief
grofmazi&

(half) natuurgebied
"A-mil ieu n

agrarischsuburblian

grensrijk grensarm
veel verbodsbepalingen weinig
eigen streek vreemde streek
introvert extravert
"groen" "steen"
watermilieu droog milieu
onbebouwd. bebcuwd
scherp, reoht gebogen, vaag.
onrust rust
"kûshbah", blokken, rijen, b~mden, clusters
opvallende elementen onopvallende
punten lijnen oppervlakten
ruggen kommen
antropogene verrijking verarming
hoog laag
historisoh milieu niet-historisch
oentraal orthogonaal
doorgaand plaat selijk
stadscentrum woonwijken
zand, klei veen
bebouwde kom, bos vlak land
torens, hoogbouw, laagbouw, onbebouwd
veel kunstwerken weinig
hoog laag
werksteden woonsteden
hafgebied, rivierengebied~ stuwwallengebied
vl13..lc, m?ar differenti·érend, geaco., nivell.
moerasboR droog bos
oude, kleine polders nieuwe, grote polders
goed ontsloten slecht ontsloten
oultuurcent rum economisoh oentrum
metropolitaan milieu provinciaal milieu
resident iestad provinciestad
hl)looeen oudere gronden
laag, nR.t hoog, droog
stilstnnnd water stromend water
drn.inage, vasthouden van water, irrigatie
viR~erij, overwecend veeteeld, gemengd, ~lc

e~s, aardolie steenkool, ijzer
vuil f.w.nvoer vuil afvoer
ov~rweeend diensten ZW~e industrie
steden VRn het lage en VRn hp.t hoge land
Nederlands, Vla?ms, Fries, Dlits, Fr9l1S

overwe~And protestants rooms-katholiek

PRIKURE VARI.!J3ELEN VOOR HET i'J-NIVEAU (ca. 3:> Jon.)

I
E) dichtbevolkt
E) intensief
EE') fijnmazig

) cultuurgebied
(E) "D-", "o-n, ''B-'',
(E) urbaan

SECUNDAIRE VARIAB~LEN VOOR HET E-NIVEAU

( c)
(c)
( c)
(e)
(A)
( A)
(A)
( A)
(B)
(B)
(3)

~~~
( c)
(c)
( c)

~c~
(g)
( D)

(Dl(D
(D
~ D)

(~~
(F)
(F)
(F)
( F)
( F)
(F~

~~~
( a)
( I})
( n)
( G)
( IJ)

(ol(I}
(a
( a)
( G)

..

occupatie
&ebruiksintensiteit
infrast r,lctuur
n~tuurlijkhei':i

nederzettiD&Evorm
centr;:ll iteit

grensrijkdl)m
reglementering
territori<'ll iteit
bebouw ingsvo rm
be d"!kJ.:::in~RgrD~ d
bew~teringsgrRad

bebouwingsgraad
gren~ormen

dynamiek
bûuwvo:"Jll
identificatiewaarde
dimensionaliteit
geomorfologie
Mtropogeniteit
status woongebieà
historiciteit
ordeningsprincipe
verkeer
centr91 iteit
bo demkundi g
bedekking
vert iC8.1 iteit
infrastr. werken
energ. verm. dichth.
cent rpI i te it
morfogenetisch 1
morfogenet isch 2
oecologisch
waterst aatkundig
economisch
cultureel-econ.
",.nt 1'0;>0 logi;.ch
bestuurlijk
geoloeisch
hl)ogtel igging
hydrologisch
waterhuishnuding
agrarisch
mijnb'1uw
mil ieuhygi~nisoh
economisoh
historisch-stedebouwk.
t aelkundig
c'.llt.ureel
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holoceen oudere gronden
laag, nat hoog, droog
stilstaand water stromend water
drainage, vasthouden van water, irrigatie
visserij, overw.veeteelt, gemengd, landbouw
gas, aardolie steenkool, ijzer
vuilaanvoer vuilafvoer
overwegend diensten, zware industrie
steden van het lagè en van het hoge land
Nederlands, Vlaams, Fries, Duits, Frans
overwegend protestants rooms-katholiek

'? ,.

geologisoh G
hoogteligging a
hydrologisch a
waterhuishouding G
agrarisch a
mijnbouw G
milieuhygiënisoh a
eoonomisch a
historisch-stedebouvkundig a
taalkundig G
cultureel G

PRIMAIRE VARIABELEN VOOR HET G-NIVEAU (00.. 300 km.)
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SECUNDAIRE VARIABELEN VOOR HET a-NIVEAU

reglementering :Ooj
territorialiteit
bebouwingsvorm
bewateringsgraad

dynamiek B~j
antropogeniteit
status woongebied
bodemkundig (D)
energetische vermogendichtheid
ocoupatie E)
gebruiksintensiteit E)
infrastructuur E
natuurlijkheid E
centraliteit E
morfogenetisoh 1 F
morfogenetisoh 2 F
oecologisoh F
waterstaatkundig F
economisch F
cultureel-eoonomisoh F
antropologisch F
bestuurlijk F)

beschermd gebied onbeschermd gebied
~igen territorium andermans territorium
introvert extravert
watermilieu droog milieu
onrust rust
"es" "veld"
hoog laag
zand, klei, veen
hoog laag
dichtbevolkt dunbevolkt
intensief extensief
fijnmazig grofmazig
oultuurgebied (half) natuurgebied
centraal perifeer
hafgebied, rivierengebied, stuwwallengebied.
vlak,maar differentiërend,geaoc." nivell.
moerasbos droog bos
oude, kleine polders nieuwe,grote polders
goed ontsloten slecht ontsloten
cultuurcentrum eoonomisoh oentrum
metropolitaan milieu provinoiaal milieu
residentiestad provinciestad
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SECUNDAIRE VARIABELEN VOOR HET F-NIVEAU

.~ PRIMAIRE VARIABELEN VOOR HET F-NIVEAU (oa. 100 km.)

rivierengebied, stuwwal1 engebi ed
differentiërend, geaco.,nivellerend

droog bos
nieuwe, grote polders

sleoht ontsloten
eoonomisoh oentrum
provinoiaal milieu

provinoiestad

grensrijk grensarm
tleschermd gebied onbeschermd gebied
eigen territorium andermans territorium
introvert extravert
watermilieu droog milieu
onrust rust
punten, lijnen, oppervlakten
ruggen kommen
"es" "veld"
hoog laag
historisoh milieu niet-historisoh
oentraal orthogonaal
doorgaand plaatselijk
zand, klei, veen
bebouwde kom, bos, vlak land
torens, hoogbouw, laagbouw, onbebouwd
hoog laag
oentraal perifeer
diohtbevolkt dunbevolkt
intensief extensief
fijnmazig grofmazig
oultuurgebied (half) natuurgebied
"D_n, "C_", "B_n, "A-milieu"
centraal perifeer
holooeen oudere gronden
laag, nat hoog, droog
stilsta.and water stromend water
drainage, vasthouden van water, irrigatie
visserij, overw.veeteelt, gemengd, landbocw
gas, aardolie steenkool, ijzer
vuilaanvoer vuilafvoer
overwegend diensten, zware industriè
steden van het lage en van het hoge land
Nederlands, Vlaams, Fries, Duits, Frans
overwegend protestants rooms-katholiek

hafgebied,
vlak, maar
moerasbos
oude, kleine polders
goed ontsloten
oultuurcentrum
metropolitaan milieu
residentiestad

F
F
F
F
F
F

;~

morfogenetisoh 1
morfogenetisch 2
oecologisoh
waterstaatkundig
economisch
cultureel-eoonomisch
antropologisch
bestuurlijk

grensrijkdom !~Oo)reglementering )
territorialiteit
bebouwingsvorm
bewateringsgraad A
dynamiek B
dimensionaliteit B
geomorfologie C
antropogeniteit C
status woongebied C
historioiteit C
ordeningsprinoipe CC)
verkeer )
bodemkundig Dl
bedekking D
verticaliteit D
energetisohe vermogendiohtheid
centraliteit (D)

oocupatie l~E
gebruiksintenèiteit
infrastructuur
natuurlijkheid (EE
nederzettingsvorm (
centraliteit (oE)
geologisoh ( )
hoogteligging lOg
hydrologisoh
waterhuishouding
agrarisoh 0
mijnbouw 0
milieuhygiënisoh 0
eoonomisch 0
historisoh-stedebouwkundig G
taalkundig 0
cultureel 0
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.'DIFFERENTIATIE VAN SUBSTANTIELE VORMEN

In het FMD worden opé~nhoping en spreiding beide beschouwd als lage waarden van
substanti~le morfologische differentiatie: alle tussenvormen zijn meer "gedif
ferentiëerd tl • Ruimtelijke geleding en excentriciteit worden beschouwd als
differentiatieprincipes die vanuit deze lage waarden morfologisch méér gedif
ferentiëerde vormen opleveren, en daaraan zou men het principe van de l~ler

pigheid (concentratie in ~~n richting, dispersie loodrecht daarop) kunnen toe
voegen.
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nIFFERENTIATIE VAN CONTOURVORMEN

Mijn behandeling van de verscheidenheid in contourvonnen in het FMD (pag. 91
e.v.) heeft tot misverstanden aanleiding gegeven, omdat daarin als gevolg van
de relatieve onbelangrijkheid van het probleem binne~ het totale gebied van
de milieu.differentiatie, geen plaats is ingeruimd v~~ toelioht.ingop de-·
bouw- en atedebouwkundige vooronderstellingen en bedoelingen van het betoog.
De bedoeling was, de verscheidenheid aan oriteria voor de "eenvoud van vorm"
(en daaraan complementair de "complexiteit van vorm ,,) te reduoeren.
De (stede)bouwkundig ontwerper krijgt met allerlei versohillende oriteria te
maken, wanneer hij een begrenzing moet aangeven rondom een progrwnmatisoh
bepaalde verzameling elementen, resulterend in een te begrenzen oppervlak
van gedeeltelijk onbepaalde vorm:

begrenzing van een programmatisoh vastgestelde verzameling elementen

i
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(elke stip is een programmatisoh (stede)bouwkundig element van x m2
oppervlakte en meer of minder variabele vorm)

Bij een dergelijke begrenzing, die tot de vormgevende activiteit van elke
ontwerper behoort, krijgt men in de practijk te maken met criteria van morfo
logisohe eenvoud uit de sfeer van eenvoudige fabricage, eenvoudige verkeers
afwikkelingen, eenvoudige aansluiting op belendende begrensde verzamelingen,
het sensorisch-motorisch funotioneren van mensen en eventueel esthetioa, die
moeilijk te verenigen zijn tot één oriterium voor de differentiatie van
contourvonnen. Wat uit het ene oogpunt de eenvoudigste oplossing is, is uit
een ander oogpunt een ingewikkelde oplossing.
Toch is een compromisoriterium noodzakelijk om te weten in welke richting
wij bij deze ontwerpaotiviteit moeten zoeken om aan de "differentiatie van
contourvormen" inhoud te kunnen geven.

Nu is, zonder dat alle criteria die impliciet of explioiet in de practijk
voorkomen duidelijk zijn, aan elke ontwerper bekend dat nu eens (veelal op
basis van criteria die binnen het te begrenzen object worden gesteld) de
cirkel vanuit de meest versohillende eisen, en dan weer (veelal op basis van
exogene criteria) het vierkant als meest eenvoudige contourvorm van een
programmatisch vastgestelde verzameling elementen wordt gezien. Hij weet ook,
dat van deze meest eenvoudige contouren in de praotijk altijd moet worden
afgeweken door endogene of exogene faotoren (bijvoorbeeld de eigenschappen
en onderlinge relaties van de te begrenzen objeoten).
Déze afwijking heb ik morfologische grens- (beter: contour-) differentiatie
genoemd.

Nu hebben sommigen mijn beschouwing als een rammelend wiakundig verhaal,
anderen als een rammelend psychologisoh verhaal willen opvatten, terwijl het
bedoeld was als het stellen van een ontwerpersprobleem.
Vrijwel elk (stede)bouwkundig ontwerp draagt de sporen van het zoeken naar
een compromis tussen zeer verschillende eisen en criteria die aan de ruimte
en zijn ordening gesteld worden.
lolijn besohouwing zocht naar compromiscriteria voor de eenvoud van vorm, samen
gesteld uit de diverse eisenstellende sferen waarmee de ontwerper te maken
krijgt, ten einde het begrip morfologische oontourdifferentiatie ontwerpmatig
hanteerbaar te maken, hoe onbelangrijk het ook is temidden van de :fUnotionele,
structurele en inhoudeliJ~e vormen van differentiatie.
Dit hanteerb~aken is vooral gelegen in de begrippen samenstelling en defor
matie van contourvormen.

Naast het algemene en vooronderstelde criterium van regelmaat (dwz. zo groot
mogelijke gelijkheid van trajeoten in de contour, zoals gelijkvormigheid, gelijke
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lijnstukken en gelijke hoeken) dat leidt tot veelzijdig symmetrisohe vormen
zoals de reeks van regelmatige veelhoeken, heb ik getraoht diverse eisen
van contour-eenvoud samen te stellen uit de volgende oriteria in versohillende
onderlinge prioriteit:

1 een ml.n1JJlum aan riohtingen in de oontour (speelt een rol in de fabri
oage--en de peroeptie van oontourvormen)

2 een mi.Jrlmum aan riohtingsveranderingen in de oontour (speelt een
rol in het motorisoh tnnotioneren van mensen, evenals het
volgende oriterium)

3 een minimum aan variatie in riahtingsveranderingen in de contour

Als aan deze oriteria geen geweld wordt aangedaan, leveren zij afzonderlijk
bij volkomen toepassing respeotievelijk een vierkant, een driehoek en een
oirkei als contourvonn op.
Bij een compromis wordt elk oriterium enig geweld aangedaan, en naar zijn
prioriteit in versohillende mate.
Dit afwijken van de volkomen toepassing kan men morfologische contourdif
ferentiatie noemen, en het hangt af van de onderlinge prioriteit die vanuit
een eisenstellende sfeer wordt gesteld, welke oontourvorm men het eenvoudigst
noemt:
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compromis

samenstellingl' '----I". __

__verschuiving )o
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Morfologische contourdifferentiatie
\----------

volkomen toepassing
volkomen toepassing op een gegeven verzameling

operatie:

2

1

3

oriteria

I·····
~:..- :.~

Een mathematische uitwerking van een dergelijk ontwerpersprobleem is pas zin
vol en mogelijk, als het probleem zuiver gesteld is, als de uit diverse sferen
gestelde eisen zijn geanalyseerd naar hun basisoriteria in hun onderlinge
samenhang en prioriteit.
Mijn verhandeling over contourdifferentiatie moet dan ook als een bijdrage tot
het stellen van een ontwerpersprobleem gezien worden, en niet als een mathema
tische of psychologische uitwerking d.a.arvan.
Wellicht is het probleem hier alweer beter gesteld dan in het FMD, maar nog
steeds is het niet zo zuiver gesteld, dat een mathematisohe uitwerking in dit
stadium zinvol zou zijn.
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intergewestelijke polariteiten

een zonering van de agglomeratie
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(3 Jc{~ f ex., B

elke stip is een '~oorziening"

(oppervlakken - lijnen - punten)
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tntragewestelijke polariteit

Polariteiten op E-, ~ en G-niveau.

Polariteiten op het A-niveau en op het B-niveau, samenstellende variabelen.

Een polariteit moet in de eerste plaats worden gezien als "huls" waarin
een äá.ntal milieuvariabelen (de "inhoud") zoveel mogelijk tussenwaarden
aannemen tussen de extremen waarmee zij worden gedefiniëerd.
Zo kan de "inhoud" van een E-polariteit bestaan uit de primaire variabelen
voor het E-niveau, en eventueel verder worden "aangekleed" met se~d.air-e
variabelen.

(2.

STRUCTURELE DIFFERENTIATIE

In het FlID zijn ook op de hogere schaalniveaus voorbeelden van polarisatie
vormen gegeven:

.
"tr~(\

L (groen)

l _... C)

~en zonering van de stad

Convergente en divergente polarisatiestructuren op het C- en D- niveau

"

elke stip is 10 woningen
(woonpad buurtverzamelweg)
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Variabelen op het E-niveau (ca. 30 km):

oocupat ie lE:E~) dichtbevolkt
gebruiksintensiteit intensief-
infrastruotuur fijrunazig -
natuurlijkheid eultuurgebied -
nederzettingsvorm (E) "D-", "0-", ''B- n,
cent raliteit (E) urbaan

dunbevolkt
extensief

- - - grofmazig
-(half)natuurgebied

ItA-milieu"
suburbaan - - - - agrarisch

,.
!'
t
I
f
i.
j:
j,., .

r

E-polariteit : (j~(------- ,.
I -

l'}

Een dergelijke polariteit kan dus in de tweede plaats gezien worden als
"resultanten van haar inhoud, maar kan tegelijkertijd een zekere onafhanke
lijkheid van haar inhoud vertonen. De polariteit kan blijven bestaan, ook
als er bepaalde variabelen uit wegvallen of wanneer er variabelen aan worden
toegevoegd. De eigen identiteit van een polariteit kan met meer omvattende
begrippen als "openheid" versus ''beslotenheid'', die op verschillende sohaal
niveaus, maar ook in verschillende situaties een verschillende inhoud kunnen
hebben, worden gekarakteriseerd. In het mD wijst de pijl altijd van de
!'besloten" kant van de polariteit naar de "open" kant, maar het is zeer
wel denkbaar, dat er zich situat ies voordoen, waarin men zich niet van deze
termen kan bedienen, en liever andere overkoepelende begrippen kiest (bij
voorbeel d onrust - rust, een polarit eit die in het mD door haar sohaal
afhankelijkheid als milieuvariabele is gehanteerd).
In het FMD is daarom ook een codering naar ~ - en ol. -zone voorgesteld,
waarbij de G-zone de besloten of eventueel rustige kant van de polariteit
weergeeft, en de (){ -zone de open of eventueel onrustige kant.
Tu,ssen deze beide zones ken men dan spreken van een c<. -~ -marge:

r I
I I

ri-mne I tX-~marge t 0-zone

\ ,
Nu hoeven niet alle samenstellende variabelen binnen een polariteit "in het
gelid te lopen", in positieve zin gerelateerd te zijn aan de andere samen
stellende variabelen en de polariteit als geheel, zij kunnen ook op onve~

wachte wijze in negatieve zin gerelateerd te zijn aan de andere var~belen.

Zo zou in het bovenstaande voorbeeld de variabele ''natuurlijkheid'' omgekeerd
kunnen varïéren: eX < (3
natuurlijkheid (E) (half)natuurgebie d oultuurgebied

zonder dat daardoor de polariteit als geheel omkeert. Deze minder waarsohijn
lijke relatie tussen natuurlijkheid en - bijvoorbeeld - oooupatie, is dan
oorzaak voor een "zeldzame toestand", die uit het oogpurli van milieudifi"erentia
tie niet onbeschouwd mag blijven. Dat is de reden waarom alle milieuvariabelen
zoveel mogelijk afzonderlijk moeten worden genoemd, ookal vari~ren zij in
vrijwel alle gevallen gemeenschappelijk, eventueel binnen het kader van een
polariteit, juist de uitzonderingen daarop moeten kunnen worden benoemd.
Behalve een positieve of negatieve relatie tussen een variabele en de pola
riteit als geheel. waardoor bijvoorbeeld een diohtbevolkt, intensief gebruikt,
verkeersdicht en urbaan milieu respeotievelijk door cultuurgebieden of door
(half)natuurgebieden wordt gekenmenrkt, is ook een meer complexe relatie
denkbaar: tX < ~

occupatie (E) dunbevolkt dichtbevolkt dunbevolkt

Daze relatie tussen occupatie en de overige E-variabelen is met name van be
lang, wanneer men op zoek is naar E-polariteiten die door bevolkingsconoen
traties héên gaan, zodat deze in de marge van de polariteit komen te liggen.
In aansluiting op deze uitwendige polarisering kan het bebouwde gebied dan
inwendig different i·éren.
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Verschillende polariteiten van hetzelfde niveau (intrascalair) of van ver
sohillende niveaus (interscalair) kunnen elkaar be'!nvloeden en zo gemeen
schappelijk een "polarisat ie structuur" vormen:

Grondprincipes van de intrascalaire polarisatiestructuur van polariteiten.

tegengesteld gerioht gelijk gericht

achter elkaar

naast elkaar

convergent

divergent

) ~ ~ . )

~ )

< )

~J,I{ ~

~cJ.~
~ 0(

1'1'\ /
7J~~.?'

~ ~--? ~~

t/~~ '\

i
1-
t'
i •
I'

i,

i
J".

i -
I.. ~.

",-L
[ -.
~ .
~ ..

i
f
f

I,
I
t -

"'

..... _- --- "-.-7
)

Enkele polarisatiestructuren op drie willekeurige niveaus p, q, r.

tweevoudig oontra- ortho- en syn-polair

p --- - - - - -7
q <
r )

~ deelnemende polariteiten in een polarisatiestruotuur (een struotuur van
de tweede orde, immers een polariteit is zelf al een struotuur) kunnen
een gelijke inhoud hebben, maar zij kunnen ook uit versohillende milieu
variabelen bestaan. In dat laatste geval kan men de polariteiten nwnmeren,
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:
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polariteit: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
milieuvariabele:

occupatie :!: + + + + + +
gebruiksintensiteit + + + + + + +
infrastruotuur + + + + + + + +
natuurlijkheid + + + + + + + +
nederzettingsvorm + + +
centra.1iteit + + + + + + + +
grensrijkdom + +
reglementering + + +
territorialiteit + +
etc.

De eerste polariteit van .dit overigens volkomen willekeurige voorbeeld zou
overeen kunnen komen met het voorbeeld van de vorige bladzijde.

Ie.,
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FUNCTIONELE DIFFERENTIATIE
Een milieu heeft evenveel tffuncties tf als er individuen, groepen,
organisaties en samenlevingen zijn.
Elke fUnotie wordt in het FMD opgebouwd gedaoht uit een combinatie
van abiotisohe, biotisohe en oonoeptuele "basisoondities": elementen
uit de "totale mensoeoologisohe functie" van individuen, groepen of
samenlevingen.
Zo is er een beperkt aantal samenstellende oondities waaruit een on
eindig aantal funoties kunnen worden samengesteld. Dat aantal wordt
echter gereduoeerd door cultuur, gewoonte en besohikbare middelen,
tot een eindig aantal planologisohe deelfunoties die achtereenvolgens
worden benut om in de totale oeoologisohe funotie te kunnen voorzien.
De traditionele seleotie van oonditie-oombinaties (funoties) wordt
ruimtelijk manifest in tfvoorzieningen".

Voorzieningen kunnen in veel versohillende funoties tegelijk' voorzien
(bijvoorbeeld de woning) en in weinig versohillende funoties (bijvoor
beeld de verkeersweg), en dientengevolge respeotievelijk aanleiding
geven tot aotiviteiten die een grote kans bieden in ziohzelf bevre
digend te zijn (bijvoorbeeld het wonen), of aotiviteiten die daartoe
weinig kans bieden. Deze laatste soort aotiviteiten, tfinterfunotionele
aotiviteiten" zijn dus slechts zinvol in een reeks van aotiviteiten
(het verplaatsen is bijvoorbeeld sleohts zinvol binnen een reeks van
twee andere aotiviteiten).
Ten aanzien van al of niet veelzijdige voorzieningen spreekt het ~m
van multifunotionaliteit en unifunotionaliteit, ten aanzien van al of
niet in ziohzelf bevredigende aotiviteiten van solo- en interfunctiona
liteit. De klassieke planologische funoties wonen en recreëren behoren
tot de eerste categorie, werken en verkeer tot de tweede, terwijl
winkelen, sooiaal-oulturele en gezondheids-voorzieningen een tussen
positie innemen.
Voor een bepaling van aard, spreiding en integratie van voorzieningen
(of van veranderingen daarin) geeft het FMD een methode van program
matische kwantificering waarin aotiviteiten en voorzieningen tegen
deze aohtergrond aan elkaar worden gerelateerd.

Door deze benadering geeft het FMD in de hoofdstukken 7, 8 en 9
respeotievelijk antwoord op de vrag~n:

1~ is de inhoud van een planologisohe funotie, welke oondities
worden in een willekeurige functie gehonoreerd, en welke niet?

2~ kunnen verschillende funoties worden benut, door trial and
error, geïntegreerd, achtereenvolgens, door ruil of binnen een
maatsohappelijke oontext?

3 Hoe kan men 1 en 2 in een ruimtelijke orde tegen elkaar afVegen?

De wijze waarop in het FMD getracht is op deze vragen antwoord te geven
wordt op de volgende pagina!s nog eens in het kort weergegeven.
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1 Condities en funoties.

Om de eerste vraag te beantwoorden is er een "periodiek systeem" van
abiotisohe (A), biotisohe (B) en oonoeptuele (C) oondities gegeven,
waaruit de planologisohe funoties kunnen worden samengesteld:

laag fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 :ra&e 5
A ruimte tijd oohesie repulsie interaotie

B materiaal veiligheid soortgenoten territorium expressie

C informatie zekerheid affeotie identiteit invloed

totale mensoeoologische planologisohe deelfunoties, bijvoorbeeld:
funotie de funotie van de funotie van

1 2 3 4 5
een bejaarden- een voetbal-
verpleeghuis vereniging voor

A + + + + + voor bejaarden haar leden

B + + + + + 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

tt C + + + + + A + + 0 0 0 A + 0 0 0 +",.:"

> B B+ + + 0 0 + + 0

funotionele analyse C + C + + + +0

Een dergelijke funotionele analyse van planologisohe deelfunoties geeft
al enig houvast bij de plaatsing van funoties in een ruimtelijke struo
tuur, bijvoorbeeld een polariteit ~ssen open en besloten, aangezien de
"oneven" (1, 3, 5) fasen meer affiniteit vertonen met open, dYnamisohe
locaties, terwijl de "even" (2, 4) f.3.sen meer affiniteit vertonen met
besloten, rustige locaties, al is daarbij het sohaalniveau onbepaald.
Daarbij moet echter worden bedaoht dat elk milieu versohillende funoties
heeft voor verschillende individuen, groepen, oategorieën, organisaties
of samenlevingen.
Zo heeft het bejaardentehuis een functie voor de bejaarden (ruimte, tijd,
materiaal, veiligheid, soortgenoten, zekerheid), maar het heeft ook een
functie voor de samenleving als geheel (voornamelijk tijdbesparing), voor
het personeel, de leveranoiers, de bezoekers enz ••
Bovendien hoeft de locatie niet uitsluitend versterkend te werken op de

.~ gegeven funoties, zij kan ook oompenserend optreden ten aanzien van oon
dities waarin door de functie zelf niet wordt voorzien. Wanneer bijvoor
beeld een bejaardentehuis de bejaarden te weinig informatie, interaotie,
expressie en invloed biedt, kan de looatie in een binnenstad ten aanzien
van die "negatieve functie" oompenserend optreden.
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toelichting in vraagvorm

In hoeverre worden in het
milieu versohillende
mogelijkheden georeëerd
om vooralsnog onbekende
toekomstige of toeval
lige oombinaties van
oondities te herbergen?

In hoeverre wordt in· elk
milieu zoveel mogelijk
in alle condities van de
ter plaatse wonende be
volking voorzien. In hoe
verre zijn daarin ver
schillen herkenbaar (bijv.:
"meer geschikt voor ouderen",
"meer gesohikt voor een
op gezin en familie ge
oriënteerde leefstijl").

In hoeverre worden door
elk milieu reeksen van
versohillend gelocali
seerde aotiviteiten in
hun onderlinge samenhang
(bijv. orbits) mogelijk
gemaakt? In hoeverre zijn
daarin verschillen herken
baar?

In hoeverre Z1Jn de spe
oifieke mogelijkheden van
diverse milieus door
ruimtelijke speoialisering
optimaal benut, mede in
verband met de ter plaatse
aanwezige bodem, artefac
ten en bevolking?

In hoeverre is de samen
leving als geheel in haar
politieke, oulturele en
eoonomisohe subsystemen in
het milieu vertegenwoordigd,
en in haar differentiatie
herkenbaar.

3 Een sequentiële milieudifferentiatie,
dat wil zeggen de versoheidenheid aan
milieus waarin individuen of groepen
hun aan die mi1isus gebónden routines
kunnen ontplooien, om in elk milieu
achtereenvolgens een ander deel van
de totale mensoeoologisohe funotie
bevredigd te zien.

1 Een potentiële milieudifferentiatie,
dat wil zeggen de differentiatie van
funoties die de versohi11ende milieus
kunnen hebben ten aanzien van de oeoo
logisohe aanwezigheid van mensen, on
geaoht of zij zioh als individuen, 00
herente groepen of geïntegreerde samen
levingen presenteren.

2 Een vegetatieve milieudifferentiatie,
dat wil zeggen de versoheidenheid aan
vormen waarin, en wijzen waarop ver
sohillende milieus in de totale mens
oeoologische funotie van de daarin
levende individuen, groepen of samen
levingen weten te voorzien.

4 Een speoië1e milieudifferentiatie,
dat wil zeggen de versoheidenheid van
gespeoia1iseerde milieus, waarin mensen
op basis van ruil de in dat milieu
specifiek aanwezige behoeftenbevredi
gende mogelijkheden exploiteren met het
oog op elders aanwezige, andermans be
hoetten.

5 Een katasoopische milieudifferentiatie,
die de weerspiegeling vcrmt van een
zich autonoom (los van het milieu) ont
wikkelende sooia1e differentiatie op
basis van een katascopische taakdeling
binnen de samenleving als geheel naar
Su~sYBtemen en Bub-sub-systemen.

2 Vormen van funotionele milieudifferentiatie.

Om de tweede vraag te beantwoorden zijn vijf vormen van funotione1e
milieudifferentiatie opgesomd en in een breder theoretisoh kader
gepl~t.t:

Ieze vormen van functionele milieudifferentiatie vereisen in deze volgorde
toenemend interfunotionele activiteiten en toenemend unifunotione1e voor
zieningen. Zij vergen in toenemende mate een beschouwing van uit het geheel
naar de delen die binnen dat geheel een funotie vervullen (katasoopisChe be
schouwing) en in afnemende mate een besohouwing vanuit de delen waarvoor het
geheel een functie heeft (anascopische beschouwing).
In termen van stru.otuur kan men ook spreken van toenemende communioatie, open
heid, en afnemende isolatie, beslotenheid.
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habitat

geheel

~ •(condities) > hun milieu

~(functionele differentiatie)~ groep

~

1 mensen

2 subgroepen

3 populatie

3 Activiteiten en voorzieningen.

Om de derde vraag te beantwoorden word&n in het FMD de eerste twee vragen
(1 en 2) getnterpreteerd als deel-geheel-problemen die zich in dat aspeot
laten samenvoegen tot één vraag (3), al gaan door deze vereenvoudiging
een aantal aspeoten verloren:

, ~..
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activiteiten ~------..(funoties) ! voorzieningen

De vraag naar de relatie tussen populatie ("een verzameling mensen die in
elkaars nabijheid verkeren") en habitat ("dat deel van het - al of niet uit
mensen bestaande - milieu, dat in de condities van een populatie kan voorzien")
wordt in het ~D vervolgens gereduceerd tot de vraag naar de relatie tussen
activiteiten en voorzieningen. Deze relatie wordt nader geformuleerd met
de eigenschappen van interfunctionaliteit van activiteiten en multifunctiona
liteit van voorzieningen.
Voorondersteld wordt, dat deze eigenschappen een negatieve relatie met elkaar
hebben, waardoor activiteiten en voorzieningen elkaar be1nvloeden. Op grond
hiervan kan men ze tegen elkaar afwegen en tot verschillende strategieën in
de ruimteverdeling tussen verschillende voorzieningen komen op verschillende
schaalniveaus:

multi
funotionele

voorzieningen

)
menging

~llÖs:: ,,-I
Q) r-I fU)

,,-I Q) H
rel H 0

~Q) ~. [Qt'3(1)
H ,,-I s:: '0 op 'I""). onop H Q) ,,-I r-I [Q ,,-loop
[Qop H Q) ~r-1 ~ 0 as
ctl[QO..c::OQ)H[Q(I)~

c;;aop~ ~ ö~~-d a ~
.~ .~ ~ f6'3= S ~ e ~

I 1. 2 4 5 b ( Ö 9 10 _
un~- multi-
functionele funotionele
voorzieningen voorzieningen

menging)
<segregat ie

Voorzieningen'~mU1tifUno~análitëit

< (1)
integratie

In het aiD is als voorbeeld
een aantal algemene plano
logische funoties geordend
op multifunctionaliteit.
De strategie'én ''menging'' en
"segregatie" hebben conse
kwenties voor de interfunc
tiona1iteit van de activi
teiten (resp. "integratie"
en "specialisatie"):

interfunctiohaliteit1--------- ,;;..J Act iviteiten 

8010
fWlctionele
aotivi tei ten

c.
.~

. l' .> t-(---
Bpe01a 1sat1e integratie

speo ial isatie

'1' ,> (4)
spe01a 1eat1e

)
segregatie

segregatie

menging

<

(

segregatie

)

uni
f'unotionele
voorzieningen

menging

<

( 2)
inteI'

functionele
activiteiten

)

integratie
<
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Op deze w1Jze z1Jn vier basisstrategie~n denkbaar:

1 anascopische functionele differentiatie, dat wil zeggen de integratie
van activiteiten, gepaard aan menging van voorzieningen;

2 katascopische functionele differentiatie, dat wil zeggen de specia
lisatie van aotiviteiten, gepaard aan segregatie van voorzieningen;

3 convergente functionele differentiatie, dat wil zeggen een streven
naar middenwaprden van interfunctionaliteit en multifunotionaliteit;

4 divergente funct ionele different iat ie, dat wil zeggen een streven
naar beide extreme wa~rden van interfunctionaliteit en multifunotio
naliteit.

Deze strategie~n kunnen afwisselend op verschillende sohaalniveaus worden
nagestreefd:

Voorzieningen - multifunctionaliteit
I ----

r-niveau: convergent ) «
q-niveau: anascopisch >
p-niveau: katascopisch <:

Bovendien kan bijvoorbeeld het ene milieu op p-niveau anascopisch, het andere
milieu op p-niveau meer katascopisch gedifferentië~erd zl.Jn.
De katascopische differentiatie noopt tot uitwisseling van (interfunotionele)
activ~teiten, de katasoopische differentiatie minder, zodat ook hier aanslui
ting kan worden gezocht bij de struotuur in termen van openheid en beslotenheid.
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INTENTIOnSL~ DIFFERt:!'i"TIATIE

~ I)JItwikkeli.ng naar meer verscheidenheid 8.t;Jl Ve.1ll":2!4. doelIn-el~.

v~rwa.chtingen en B"trevin.gen in het mimtelijk gedrag van mensen, 'Of het
resultaat daarvan, vat ik samen met de tenn 'intentionele differentiatie'.
Zodra deze verscheidenheid aan intenties herkenbaar is in het milieu, kan
men spreken van "intentionele milieudifferentiatie".
Hoewel het begrip intentionele differentiatie als logisohe laatste .. u &l
reeks van inhoudelijke, morfologische, structurele, functionele en intentio
nele differentiatie, als zodanig in het FMD niet genoemd wordt, is het
begrip op de achtergrond van het betoog voortdurend aanwezig geweest.
In het TMD echter, met name bij de analyse van het structuurplan Haagse
Beemden, heeft het begrip een duidelijke vorm gekregen die hier kan worden
8,féxpliciteerd.

De verscheidenheid aan doelstellingen van individuen, groepen, organisaties
of van de samenleving als geheel, resulteert in êên ruimtelijke orde, die
aan deze doeleinden in versohillende mate de middelen tot verwezenlijking
verschaft.
Nu zijn er twee extremen van ruimtelijke ordening denkbaar om deze ver
scheidenheid aan intenties te honoreren:

Volkomen honorering van enkele duidelijk herkenbare ert redelijk duurzame
maatschappelijke behoeften en de daaruit voortvloeiende doeleinden
-(pretendeert doelèinden i1l hun urgentie te kennen en over middelen te.be- )

soniltRen •
2 Honorering van zoveel mogelijk, al of niet duidelijk herkenbare, al

of niet duurz8!Ile, be~efj;en ..en_çloe1.einden, dooh elk slechts tot op
zekere hoogte (wil bestaande middelen zove-eI"mogelijk uitbuiten).

De eerste wèrkwij~è erkent slechts d\idelijke (verbaal te explioiteren) en
duurzame intenties, en kan wat dat betreft steunen op sooiaal-wetenschappelijk
onderzoek. De herkende intenties worden vervolgens naar de middelen vertaald,
en bij schaarse middelen gereduoeerd.
Er zijn echter behalve duidelijke intenties in het ruimtelijk gedrag van
mensen ook vage intenties, en behalve duurzame ook veranderlijke intenties.
Dat betekent vier categorieën van intenties:

1 Duidelijke en duurzame intenties (doeleinden);

2 Vage en duurzame intenties (waarden);

3 Duidelijke en veranderlijke intenties (strevingen);

4 Vage en veranderlijke intenties (behoeften).

Het openbare beleid oriënteert zioh, met name· door hèt verbale karakter daarvan
in het bijzonder. op de àuidelijke en/of duurzam'e-i.iitenties van de bevolking,
zodat de vage, veranderlijke intenties kunnen worden gefrustreerd, bij
een hergroepering van maatschappelijke en ruimtelijke functies.
Deze oategorie wordt echter juist in hoge mate gestuurd en opgewekt door
de toeval 1ig aanwezige (al 0 f niet ruimtel i jke) middel en, en aanga zien deze
in toenemende mate door het openbare (ruimtelijke) beleid, en dus door de
duidel ijke en duurzame intent ies worden bepaald, zou men van "intentionele
nivellering" kunnen spreken.
Nu zijn vage, ve randerlijke intenties de bakennat van alle nieuwe intenties:
hier worden nieuwe strevingen, waarden en doeleinden ontwikkeld, mede naar
aanleiding van de beschikbare (ruimtelijke) middelen. Als de beschikbare
middelen sleohts wijzen in de éne riohting van de oollectieve, duidelijke en
duurzame intenties, dan zou dat betekenen dat de kanS op nieuwe of afwijkende
behoeften, strevingen, waarden en doeleinden wordt verkleind.
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Intentionele nivellering als gevolg van de realisering van enkele ruimtelijke
middelen die slechts vanuit een beperkt aantal doelstellingen zijn ontworpen,
is in twee opzichten een schadelijke ontwïkkeling:

er ontstaat een eenzijdige druk op een bepaald soort middelen, terwijl
andere middelen onbenut blijven;

frustratie van gestroomlijnde intenties kan moeilijk in andere intenties
gecompenseerd worden.

De vraag is nu, hoe men de tweede werkwijze zou kunnen realiseren, hoe men juist
de vage en/of veranderlijke intenties zou kunnen honoreren door ruimtelijke
ordening.

Hier kan milieudifferentiatie, de uitbuiting van de aanwezige ruimtelijke
middelen, het ore~ren van zoveel mogelijk condities door structurele verrij
king van de ruimtelijke orde 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
oeoologische funotie van mensen en het ontstaan daarbinnen van meer of minder
duurzame intent ies.
Een dergelijk inzicht is in het FMD ontwikkeld door de totale mensoecologische
funct ie te analyseren in basiscondit ies die - voor zover zij uit een actuele
mensoecologische funotie 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
ontwikkelen die het evenwicht in het totale condit ie spect rum moeten herstellen.

Elke ontbrekende conditie afzonderlijk kan aanleiding zijn tot de ontwikkeling
van e en specifieke meer of minder duidelijke, meer of minder duurzame intentie,
maar ook verschillende condities, samengesteld tot een "planologisohe funotie·'.
Zo kan men uit de vage en veranderlijke ï.ntentie die het gevolg is van honger,
op zoek gaan naFr een bakker, kruidenier of groenteman om, afhankelijk van wat
men het eerst op zijn weg vindt (de beschikbare middelen) een krentebol, een
reep chocolade of een banaan te kopen, maar men kan deze materiaal-oonditie
ook combineren met een gezelligheids- of informatie-conditie, door de planolo
gische functie van een café-restaurant binnen te stappen.

De wijze waarop milieudifferentiatie als middel een verscheidenheid aan intenties
kan dienen, is in het FMD onderzocht door milieudifferentiatie te toetsen aan
de condit ies afzonderlijk.
Daarbij is voorondersteld dat doeleinden, waarden, strevingen en behoeften
niet op zichzelf staan en op zichzelf bestudeerd kunnen worden, maar uitsluitend
gezien kunnen worden in onderling verband als onderdeel van de totale mens
oecologische functie.
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