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VOORWOORD Het voor u liggende verslag is het resultaat 
van een vier-maands onderzoek als onderdeel 
van ons afstuderen. Wij , drie studenten 
stedebouwkundig ontwerpen van de TUE en 
drie studenten landschapsarchitectuur van de 
LUW hebben daarvoor samengewerkt. Uit 
onze gezamenlijke belangstelling voor de 
problematiek van nieuwe woningbouwloca
ties , zijn we in bekende plannen op zoek 
gegaan naar verschillende manieren waarop 
men met het landschap is omgegaan . Uitein
delijk doel was om te achterhalen waarom 
deze manieren gehanteerd zijn en welke 
ruimtelijke kwaliteiten dat kan opleveren. 
Ons onderzoek is een deel van een voorstudie 
die het NIROV doet, als inleiding voor een 
studiedag. 

Onze samenwerking lag voor de hand vanwe
ge de sterke verweving van stedebouwkun
dige en landschappelijke aspecten binnen het 
project. Ondanks het verschillend hanteren 
van begrippen en de verschillende werkwij
zen als gevolg van de twee opleidingen , zijn 
we toch op één lijn gekomen. Achteraf kun
nen we stellen dat dit nogal wat tijd en ener
gie heeft gekost. Toch zijn wij tevreden over 
het eindresultaat dat er nu ligt. We zijn ons 
meer bewust geworden van onze eigen opvat
tingen over de rol van het landschap in de 
planvorming . 
Naast de inhoudelijke resultaten hebben we 
ook veel geleerd van de samenwerking tussen 
de twee disciplines . 

Bij het onderzoek hebben tal van mensen ons 
ondersteund en verder geholpen , zowel met 
materiaal als met discussies en overleg. Wij 
willen daarom de volgende personen, bureaus 
en instanties hartelijk danken voor hun mede
werking: 
- Werkgroep Landschap , NIROV 
- Peter van Bolhuis en Klaas Kerkstra, 

vakgroep RPV, LU Wageningen 
- Kees Doevendans, Faculteit Bouwkunde, 

TU Eindhoven 
- Renée Santema, Bureau Noorderlicht 
- Hans Vollaard, Gemeente Breda 
- Reinier Nijland , Gemeente Almere 
- Yttje Feddes, Bureau H + N + S 
- Peter Abels, Gemeente Ede 
- Maren Süphke, Gemeente Emmen 
- Projectbureau IJburg 
- Bureau Kuiper Compagnons 
- Kees van der Graaf, Gemeente Rotterdam 

Wij hopen dat dit verslag voor de lezers een 
bijdrage is in de discussie hoe met het land
schap omgegaan kan worden bij de plan
vorming. Het onderzoek dient voor ons als 
basis en als inspiratie voor het vervolg van 
ons afstuderen. 
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1. INLEIDING Problematiek 
In de nabije toekomst moeten in Nederland 
nog veel woningen worden bijgebouwd, niet 
alleen in de Randstad, maar ook elders . Hier
voor zijn de zogenaamde VINEX-locaties 
aangewezen. Bij het ontwerpen van deze 
nieuwe grootschalige wijken is het de vraag 
op welke manier ruimtelijke kwaliteit aan 
deze wijken gegeven kan worden. 
Om in te gaan op deze problematiek heeft het 
NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelij
ke Ordening en Volkshuisvesting) besloten 
een studiedag en een ontwerpseminar te 
organiseren. Daarin zal met name worden 
onderzocht hoe men het landschap kan benut
ten in het streven naar ruimtelijke kwaliteit 
van nieuwe woongebieden. 
De door het NIROV geformuleerde pro
bleemstelling was de aanleiding voor ons 
onderzoek. 

Doelstelling 
Een mogelijkheid om ruimtelijke kwaliteit in 
een plan te verkrijgen, is door het landschap 
in de planvorming te betrekken. Dit kan op 
verschillende manieren gebeuren; bijvoor
beeld door letterlijk opnemen of omvormen 
van delen uit het landschap . 
Interessant is om aan de hand van resultaten 
uit eerdere plannen op zoek te gaan naar 
manieren van omgaan met het landschap . Dit 
leidt binnen dit onderzoek tot de volgende 
doelstelling: 

"Het verkennen van de mogelijkheden om 
het landschap te benutten voor de ruimte
lijke kwaliteit van woongebieden". 

Dit is gedaan door middel van een analyse 
van bestaande plannen. 
Uitgangspunt bij het onderzoek is dat het 
gebruik maken van kenmerken van de plek in 
het ontwerp een meerwaarde oplevert voor 
de ruimtelijke kwaliteit. 
De doelstelling impliceert dat dit project 
voornamelijk op de relatie tussen wijk en 
landschap is gericht en minder op de vraag 
hoe stedebouwkundige aspecten bijdragen tot 
de ruimtelijke kwaliteit. 

Vooronderstelling 
Er wordt verondersteld dat de manier waarop 
met het landschap wordt omgegaan afhanke
lijk is van de plek. Met andere woorden, dat 
de locatie waarvoor een ontwerp wordt ge
maakt een bepalende invloed uitoefent op de 
manier waarop het landschap opgenomen is 
in het plan. 
Gedurende het onderzoek zal blijken in hoe
verre de vooronderstelling juist is . 

Begrippen 
Wat is landschap? 
Landschap in geografische zin: "het deel van 
het aardoppervlak dat zich in grondstoffen, 
bewoning enz . van de aangrenzende delen als 
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een zelfstandig geheel onderscheidt" (bron: 
van Dale, Groot woordenboek der Neder
landse taal) . 

Het landschap is onder te verdelen in na
tuurlandschap , cultuurlandschap en stads
landschap. Het natuurlandschap wordt be
paald door biotische en abiotische processen. 
Het cultuurlandschap is door de mens met 
cultuurtechnische en civieltechnische midde
len ingericht ten behoeve van agrarisch ge
bruik. Deze ingrepen hangen sterk af van de 
gegevens uit het natuurlandschap. 
In het stadslandschap spelen "stedelijke ver
anderingsprocessen een rol naast de krachten 
van het natuurlandschap en het agrarisch 
cultuurlandschap. Zowel stad als ommeland 
behoren tot het stadslandschap. Kenmerkend 
voor deze gebieden is de fysieke en functio
nele verstrengeling van stad en buitengebied" 
(bron: Visie Stadslandschappen) . 
De drie landschappen veranderen continu, 
onder invloed van natuurlijke processen of 
door ingrepen van de mens . 

Wat is ruimtelijke kwaliteit? 
Ruimtelijke kwaliteit valt te omschrijven als : 
waardering van de ruimtelijke eigenschappen 
van een landschap. 
Vitruvius hanteerde reeds de drie termen 
utilitas, venustas en firmitas , die tot op de 
dag van vandaag gebruikt worden . 
Ten behoeve van dit onderzoek wordt een 
gelijksoortige terminologie aangehouden . 
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De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toe
komstwaarde. De drie waarden worden ieder 
door verschillende factoren beïnvloed. Deze 
zijn uitgelegd in het volgende schema: 

TOETSINGSKADER RUIMTELIJKE KWALITEIT 

bereikbaarheid 

toegankelijkheid 

nabijheid 

complementariteit 

j veiligheid 

1 overzichtelijkheid 

1 zichtbaarheid 

1 herkenbaarheid 

beeldkwaliteit 

diversiteit 

continuïteit 

dichtheid 

1 aanpasbaarheid 

1 inpasbaarheid 

j duurzaamheid 

vermeerdering 

van de 
van invloed op ► 

GEBRUIKSWAARDE bepalend voor ► 

van de 

openbare ruimte 

versterking 

van de 

verhoging RUIMTELIJKE KWALITEIT 

van de 
van invloed op ► 

BELEVINGSWAARDE bepalend voor ► 
van de 

van de 

openbare ruimte openbare ruimte 

vergroting van de 

van invloed op ► TOEKOMSTWAARDE bepalend voor ► 

van de openbare ruimte 

(bron: de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte , 
Ministerie van VROM /RPD) 



Ligging van de wijken in Nederland 

Werkwijze en opbouw verslag 
Keuze van de wijken 

(? 

Ten behoeve van het onderzoek zijn een 
zevental wijken geselecteerd. Deze zijn in 
verschillende periodes ontwikkeld, liggen in 
verschillende Nederlandse landschapstypes en 
hebben een verschil in omvang. Uitgangspunt 
bij alle wijken is dat het landschap een voor
aanstaande rol speelde bij het ontwerp en de 
ontwikkeling van de wijk. 

De zeven geselecteerde wijken zijn: 

- Angelslo, Emmen, 
3.500 woningen , 1960. 

- Haagse Beemden, Breda, 
11.000 woningen, 1975. 

- Almere-Buiten, Almere, 
20.000 woningen, 1980. 

- Kattenbroek, Amersfoort, 
5.000 woningen, 1988. 

- Prinsenland, Rotterdam, 
5.200 woningen, 1990. 

- Kernhem, Ede, 
3.500 woningen, in ontwerp. 

- IJburg, Amsterdam, 
18.000 woningen, in ontwerp. 

De beperkte selectie houdt in dat de uitein
delijke bevindingen slechts van toepassing 
zijn op de zeven wijken. Het is dan ook 
onmogelijk om algemeen geldende uitspraken 
te doen. 

Analyse en ruimtelijke kwaliteit 
In de analyse worden de wijken en de om
gang met het landschap beschreven. De 
beschrijvingen van de wijken zijn allen op 
dezelfde manier opgebouwd; van een grote 
schaal naar detailniveau. 
Allereerst zijn de landschapstypes rond de 
wijk belicht. Vervolgens is het concept van 
de stad en de positie van de wijk daarin kort 
toegelicht. Hierna is de hoofdstructuur van 
de wijk beschreven en is nader ingegaan op 

de relatie tussen het landschap en de wijk. 
De analyse is een combinatie van zowel een 
objectieve ruimtelijke beschrijving als een 
eigen interpretatie van de wijk . 
Aan de hand van de begrippen gebruikswaar
de, belevingswaarde en toekomstwaarde is 
per wijk de ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. 
Het schema 'Toetsingskader Ruimtelijke 
Kwaliteit ' is daarbij als checklist gebruikt. 
Na de analyse volgt een beschrijving van de 
ruimtelijke kwaliteit van de wijk die aan het 
landschap ontleend is. Het is daarmee geen 
volledige kwaliteitsbeschrijving van de 
wijk. 

Ontwerpstrategieën 
Uit de analyse zijn verschillende manieren 
van omgaan met het landschap vast te stellen . 
Deze manieren, verder in het verslag ont
werpstrategieën genoemd, hebben wij uit de 
plannen ' afgelezen ' . De ontwerpstrategieën 
komen voort uit de interpretatie van het 
concept en de uitwerking. Ze zijn niet bewust 
gekozen door de ontwerpers , maar achteraf 
door ons uit het plan gefiltreerd. 
Aan iedere wijk hebben wij een hoofdont
werpstrategie toegekend die het duidelijkst 
aangeeft op welke manier met het landschap 
is omgegaan. Daarnaast kunnen binnen de 
wijk ook nog substrategieën gehanteerd zijn. 
Per ontwerpstrategie zal allereerst de definitie 
van de gebruikte term uit de 'van Dale' 
worden gegeven . Vervolgens wordt uitgelegd 
hoe wij het begrip hanteren. Uit de analyse 
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worden voorbeelden aangehaald ter illustratie 
van de strategie. Tot slot wordt beschreven 
welke ruimtelijke kwaliteit de ontwerpstrate
gie in de voorbeelden opgeleverd heeft . 

Conclusies 
Uit het voorafgaande volgt een aantal con
clusies, waarbij het tijdsaspect een grote rol 
speelt. Het begrip landschap wordt namelijk 
vanaf de jaren '60 op verschillende manieren 
benaderd . De omgang met het landschap 
hangt hier sterk mee samen. 
Het tijdsaspect is ook van groot belang bij de 
verschillende ontwerpstrategieën, wat een 
heroverweging van de vooronderstelling 
nodig maakt. 
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7 Woonwijken 

y 

Plek (landschap) 

Concept ,-----► Ontwerpstrategieën -----► Conclusies 

Uitwerking 

l 
Ruimtelijke kwaliteit 

Werkwijze 



Angelslo Haagse Beemden Almere-Buiten 

Kattenbroek Prinsenland Kernhem Sl:h:ial 1 : 50.000 
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Angelslo 

Ligging in Emmen 

stad: Emmen 
ontwerpers: A. de Jong , N . de Boer 
bouwperiode: jaren '60 
aantal woningen: 3400 
oppervlakte: 170 ha 
dichtheid: 20 woningen/ha 

Emmen is één van de eerste woongebieden 
waarbij bewust omgegaan is met het land
schap. De visuele kwaliteit van grote land
schapselementen was bepalend voor de loca
tie van Ange/s/o. 

Het landschap van de Hondsrug 
Emmen ligt op de zuidelijke rand van de 
Hondsrug , die ten zuiden van de stad splitst 
in twee kleine uitlopers. Op de Hondsrug 
zijn produktiebossen aangelegd. De dennen
bossen van gelijke leeftijd houden het ver
stuiven van de zandgronden tegen. De com
binatie van hoogte met daarop de dichte 
opgaande bossen tekent zich scherp af in het 
verder vlakke en open landschap. 
Op de overgang van de Hondsrug naar de 
lagere gronden zijn de ideale landbouwgron
den . Hier zijn essen aangelegd . 
De essen zijn open en hebben dichte randen 
van bebouwing en beplanting. Op de over
gang heeft het landschap een onregelmatig 
patroon in tegenstelling tot de regelmaat van 
de veenkoloniën ten oosten van de Hondsrug . 

~ l .· mmen 
'"I ~~ . :·.•·c ' Il/,;:-;---_/ '.D.I .. .. :: <.C:X:> // -

Emmen op de Hondsrug 
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~ EMMER· 
ER~SCHEIC 

Concept van Emmen 

,-~ 
KLAZI~ 

(Bron: Emmen, de bouw van een aangename stad in 
het groen) 

Concept van de 'Open Groene Stad' 
In de jaren vijftig is voor de totale uitbrei
ding van Emmen door Z . Naber het concept 
van de ' Open Groene Stad' opgesteld. Bij de 
opbouw van Emmen is een minimale aantas
ting van de waardevol geachte bossen en 
essen een belangrijk uitgangspunt. De woon
wijken liggen als zelfstandige eenheden rond 
het centrum, gescheiden van andere functies , 
vrij in het groen. Openbare gebouwen zoals 
middelbare scholen , ziekenhuizen en andere 
instellingen zijn gesitueerd in het groen 
tussen de diverse wijken. Ook de infrastruc
tuurlijnen lopen door de groenzones . 
De wijk Angelslo ligt ingesloten tussen de 
Emmerdennen en een es. 

De hoofdstructuur van Angelso 
Algemene opzet 
Angelso is opgebouwd uit zes buurten, vier 
ten noorden en twee ten zuiden van een 
hoofdroute. Tussen de buurten zijn langge
rekte groenvoorzieningen opgespannen, de 
lobben . Zij staan in verbinding met het aan
grenzende bos. Net als in het stadsconcept 
liggen openbare gebouwen in het groen. De 
randen van de wijk zijn helemaal dichtgezet 
met beplanting en geluidswallen . Hierdoor is 
de wijk sterk naar binnen gericht. 
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Hoofdstructuur 

Rust en eenvoud 

De buurten 
In de buurten staan lage huizen aan rustige 
woonstraten . Vanwege de platte daken is 
overal de hoogopgaande beplanting van de 
groene lobben en het bos te zien . Een directe 
visuele relatie tussen de buurt en daar buiten 
ontbreekt echter . Net als de hele wijk zijn de 
buurten introvert. 
Het buurtgroen bestaat voornamelijk uit 
groepen uitgegroeide bomen op grasveldjes. 
Het straalt rust en eenvoud uit. 
De patronen van de noordelijke buurten 
lijken sterk op elkaar. Het is een eenvoudige 
structuur waarin de opzet van bouwblokken 
zich steeds herhaalt. De rechte buurtstraten 
worden aan de bosrand door flats van acht 
verdiepingen beëindigd. Haaks erop staan de 
woonstraten die bij de groene lobben eindi
gen. 

Beëindiging buurtstraat 

•:·.:--

···· 

)·-~·-:-/:· 
= 
1c,_:jji1111iii1ri11 ·1 :-■ • , ,-:·=,-1 · ,_.--. Î 
Opzet van een buurt 
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De lobben 
De lobben liggen tussen de buurten, opge
spannen tussen bos en de hoofdroute. Zij 
bestaan uit een aaneenschakeling van sub
ruimtes met afwisselend beplante en bebouw
de randen . De zo gevormde openbare ruimtes 
hebben verschillende functies , soms nadruk
kelijk bepaald (school), soms slechts licht 
aangestuurd met behulp van solitaire of 
groepjes bomen (speelveld). De bomen zijn 
overgebleven uit het voormalige bos. De 
diverse soorten staan hier niet door elkaar 
maar in groepen bij elkaar. De grasvelden 
onder de bomen geven een meer cultuurlijk 
beeld ; het bos is dus omgevormd tot een 
'boscitaat ' . De sfeer in de lobben refereert 
aan het bos van de Hondsrug waardoor een 
relatie gelegd wordt met het bos. 
In de groene lobben zijn langzaamverkeers
routes die in verbinding staan met de woon
straten van de buurten. Er is slechts één 
route voor auto's. 

De hoofdroute 
De hoofdroute is vormgegeven om het ver
schil tussen het bos en de open es zichtbaar 
te maken. De weg heeft een ruim profiel met 
veel dichte beplanting waarachter de buurten 
liggen. De belangrijkste voorzieningen zijn 
aan de weg gesitueerd zoals het wijkwinkel
centrum, middelbare scholen en kerken. 
Komend vanuit de groenzone tussen het 
centrum van Emmen en Angelslo wordt de 
ingang van de wijk gemarkeerd door de hoge 



centrum Emmen 
\ lf A ...,._ 
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Hoofdroute in het groen 

Dichte beplanting langs hoofdroute Hoofdroute opent zich 

-

flats bij het winkelcentrum. 
Aan de oostkant buigt de weg en neemt de 
breedte van de middenberm toe . De weg 
opent zich zo en eindigt in een t-splitsing met 
de rondweg. Een later aangelegd sportpark 
belemmert het door de ontwerpers beoogde 
uitzicht over de open es. 

Opname van natuurlijke en cultuurhis
torische gegevens 
In de wijk zijn plaatselijk elementen terug te 
vinden die naar het voormalige landschap 
verwijzen. Dat zijn bijvoorbeeld hunnebed
den, volwassen bomen en keermuurtjes op 
plaatsen waar het natuurlijk hoogteverschil 
maximaal is. Deze elementen staan los van 
de wijkstructuur. 

Keermuur 
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Ruimtelijke kwaliteit 
Visuele kwaliteit van het omliggende land
schap 
Het concept van de 'Open Groene Stad ' is 
gebaseerd op het behouden van de visuele 
kwaliteit van de bossen en essen rond de 
wijken. De wijken en het omliggende land
schap komen hierdoor als zelfstandige en 
herkenbare eenheden naast elkaar te liggen. 
Met de dynamiek van het landschap is in het 
concept echter geen rekening gehouden. 
Doordat de functies van deze land
schapselementen veranderen (bijvoorbeeld het 
sportpark op de es), worden zij juist in hun 
visuele kwaliteit en identiteit aangetast. Hier
door gaat de unieke ligging van Angelslo 
midden in een visueel aantrekkelijk, landelijk 
gebied verloren. 

Rust, eenvoud en oriëntatie. 
Zowel de buurten als de lobben stralen rust 
en eenvoud uit. De volgroeide beplanting 
roept in de gehele wijk een aantrekkelijke 
bosachtige sfeer op. Hierin is het rustieke 
karakter van het Drenthse landschap te her
kennen. 
Door de scherpe scheiding tussen lobben en 
buurten wordt de opzet van de wijk helder en 
oriëntatie binnen de wijk makkelijk. De plek 
zelf, de rand van de Hondsrug met de over
gang naar de es , is echter na aanleg van de 
wijk nog slechts incidenteel (hunnebedden , 
keermuurtjes) te herkennen . 

Venveving van functie en beleving in de 
groenstructuur 
Het groen in de wijk is meer dan alleen 
kijkgroen . Met de voorzieningen zijn aan de 
lobben naast belevingswaarden ook gebruiks
waarden gekoppeld. 
De voorzieningen in de lobben kunnen veran
deren zonder dat de identiteit van deze lob
ben wordt aangetast. Ook kan bebouwing in 
geringe mate worden toegevoegd of weg
gehaald. De combinatie van gebruiks- en 
belevingswaarde maken de lobben tot sterke 
elementen. 

Volgroeide bomen in de buurt 

17 
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Haagse Beemden 

_.,,,,,.-:--:--..... . ... . 
. ' . .. 

stad: Breda 

.. ...... . .. 
• • • # • . . 

--

ontwerpers : Maas , Tummers , Froger 
bouwperiode: 1980-1995 
aantal woningen: 11.000 
oppervlakte: 1500ha waarvan 500ha bebouwd 
dichtheid: 22 woningen/ha 

De patronen van het landschap hebben de 
vorm van de wijk bepaald. De relatie tussen 
de wijk en het landelijke gebied is vooral aan 
de randen te ervaren. 

De overgang in het landschap 
Rond Breda komen verschillende landschaps
types bij elkaar . Van het zuidwesten naar het 
noordoosten neemt de terreinhoogte af en de 
openheid in het landschap toe. De oudere 
nederzettingen liggen op de overgang van het 
kleinschalige houtwallenlandschap op de 
dekzandruggen naar de natte graslanden 
(beemden). Parallel aan de helling zijn beek
dalen ingesleten. De beken stromen af naar 
het riviertje de Mark. Ten noorden van de 
Mark ligt een open polderlandschap. 
Haagse Beemden ligt ten noord-westen van 
Breda. Het ligt op de overgangen rond de 
beekdalen van hoog naar laag , van droog 
naar nat en van besloten naar open. 

1 1 1 -
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Haagse Beemden los van Breda 
Haagse Beemden is een trendbreuk in de 
stadsontwikkeling van Breda. Er is gebouwd 
in kleine buurten in tegenstelling tot de 
grootschalige naoorlogse uitbreidingswijken. 
De wijk is ingepast tussen de bovenregionale 
infrastructuur van spoor- en snelwegen rond 
Breda. Aan de oostelijke rand van Haagse 
Beemden grenst een industriegebied. De 
industriegebouwen en de taluds van de wegen 
zijn niet alleen fysieke barrières , maar vor
men voor de wijk ook een visueel-ruimtelijke 
begrenzing. Hierdoor ligt Haagse Beemden 
los van Breda en heeft slechts enkele aanslui
tingen op de infrastructuur . 

De omgeving van Haagse Beemden 

20 

Afwisseling in hoge en lage gronden De rust van de binnenzone 

Haagse Beemden op de randen Agrarisch gebruik binnenzone 



De vorm van Haagse Beemden 
Voor het ontwerp van de wijk zelf is ook een 
voor Breda nieuwe strategie gekozen: men 
ging in het landschap op zoek naar aangrij
pingspunten. 

Bouwen op de randen 
Karakteristiek voor Haagse Beemden is de 
afwisseling in beekdalen en langgerekte 
hogere delen . Op de hoogtes liggen twee 
landgoederen met zware beplanting, lanen en 
bossages. 
Op de overgang van hoog naar laag zijn de 
buurten gesitueerd. De wijk kreeg daardoor 
een ' hoefijzervorm ' met een rustige binnen
zone waarin de landgoederen liggen. De 
verschillen in hoogte zijn binnen de buurten 
niet direct te herkennen maar is wel aan de 
toegepaste beplanting af te lezen (op de hoge 
delen eik, wilgen in de lagere delen) . In 
afwijking van het concept van bouwen op de 
randen is in het noorden een wijk in de 
laagte gebouwd. 
De binnenzone hoort nog steeds bij het privé
gebied van de landgoederen en wordt agra
risch gebruikt. Er zijn openbare fietspaden 
aan de randen en slechts één van oost naar 
west die de zone doorkruist. 
Aan de buitenranden van de wijk liggen de 
drukke bovenregionale infrastructuurlijnen en 
de bedrijventerreinen. Hier is de wijk van 
afgekeerd middels beplanting en geluidswal
len. Dit heeft een zonering van buiten naar 
binnen , van onrust naar rust opgeleverd. Ook 

de hoofdontsluitingsweg van de wijk ligt in 
de onrust zone aan de buitenrand. 
Op twee plaatsen is de aaneenschakeling van 
buurten onderbroken. Bij deze zogenaamde 
poorten zijn voorzieningen gesitueerd. De 
onrust ervan wordt geconfronteerd met de 
rust van de binnenzone en het landelijke 
gebied ten noorden van de wijk. 

Beken door de buurten 
De vanuit het zuiden naar de Mark stromen
de beken zijn bewaard gebleven. Zij stromen 
deels door de buurten en deels langs de 
randen . 
De beken hebben in de verschillende buurten 
verschillende uitwerkingen gekregen. In de 
oudste buurten in het zuiden van de wijk 
slingeren de beken door in engelse land
schapsstijl ingericht buurtgroen. In de nieu
were buurten liggen de waterlopen los van 
het buurtgroen . Hier zijn de waterlopen 
rechtlijnig en lijken meer op stedelijke sin
gels en grachten. Privétuinen en openbare 
ruimtes wisselen elkaar af aan de oevers . 
Door de verschillen in profielen vormen de 
beken geen consistente 'waterdraad ' zoals dat 
in het concept bedoeld was. De waterdraad 
had hierin eenduidig vormgegeven moeten 
worden zoals dat in de eerste buurten is 
gedaan. 

Beken in het oude landschap 

Beken opgenomen in de wijk 
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Woonerven 

' Slingerende beek in buurtgroen 

Beek als stedelijke wateras Rechte straten met zichtlijnen naar het buitengebied 

22 



Smalle buurten, lange randen 
De buurten bestaan uit kleinere op zich zelf 
gerichte wooneenheden die in vorm en uit
werking van elkaar verschillen. Met deze 
kleinschalige benadering is een rustig , bijna 
dorpsachtig woonmilieu gecreëerd. 
Omdat de buurten lang en smal zijn , is het 
raakvlak tussen de wijk en het omliggende 
agrarisch landschap en de binnenzone groot. 
Aan de rand staan woningen met de achter
zijde naar het omliggende landelijke gebied. 
Het onbebouwd gebleven landschap is daar
door voornamelijk vanuit de huizen te erva
ren. 
De zuidelijke buurten zijn uit de jaren ' 80. 
De meeste woningen liggen aan besloten 
' woonerven ' . In de noordelijke buurten uit de 
jaren '90 zijn de woonstraten recht en geven 
deels uitzicht naar buiten . 

Relicten 
De oude wegen en de bij de landgoederen 
behorende lanen zijn gehandhaafd en dienen 
als fietsroutes . Ze vormen echter geen onder
deel van de structuur van het nieuwe wegen
stelsel. Net zoals oude boerderijen die behou
den zijn, zijn het losse elementen in de wijk . 
Plaatselijk dragen de elementen bij tot de 
dorpsachtige sfeer in de wijk. 

Woningen met achterkant naar binnenzone Oude boerderij 

Grote grenslengte Laan als fietsroute 
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Ruimtelijk kwaliteit 
Waardering van visuele kwaliteiten van het 
agrarisch gebied 
De binnenzone en het buitengebied zijn 
nauwelijks toegankelijk . Het contact vanuit 
de wijk met deze twee gebieden blijft beperkt 
tot visuele relaties . Door de vorm van de 
wijk , de grote grenslengte, zijn vanuit veel 
woningen de binnenzone en het buitengebied 
zichtbaar en herkenbaar . Dit levert een rusti
ge sfeer op in de buurten. Bovendien keert 
de wijk zich af van drukke stadsrandver
schijnselen (infrastructuurlijnen, industrie), 
wat de rustieke sfeer versterkt. De visuele 
kwaliteit en de sfeer die voortkomen uit het 
landschap verhogen de belevingswaarde in de 
wijk. 

Relicten geven meenvaarde aan hun locatie 
Hoewel de vorm van de wijk direct uit het 
onderliggende landschap is afgeleid (reliëf) is 
dit nauwe! ijks herkenbaar binnen de buurten . 
De relicten komen als ' verbijzonderingen ' 
terug binnen de buurten. Hoewel ze los van 
hun context staan, geven ze een meerwaarde 
aan hun locatie (het idyllische boerderijtje). 
Ze dragen bij aan de sfeer en de oriëntatie
mogelijkheden binnen de buurt. 
Omdat de beken in de verschillende buurten 
verschillend uitgewerkt zijn , is de beek als 
zodanig niet meer herkenbaar als een door
lopend element. 

· Binnenzone 
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Almere-Buiten 
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Ligging in Almere 

stad: Almere 
ontwerpers : Rijksdienst IJsselmeerpolders 
bouwperiode: vanaf 1983 
aantal woningen: 2500 
oppervlakte: 60 ha 
dichtheid: 30 woningen/ha 

In de polder is reeds in de jaren '70 een 
raamwerk van bos aangelegd. Binnen dit 
gecreëerde landschap komen nu de buurten 
van Almere-Buiten tot ontwikkeling. 

De polder 
Flevoland is ontstaan na inpoldering van een 
gedeelte van het IJsselmeer. Het is een groot 
open landschap met voornamelijk agrarisch 
grondgebruik. De polder heeft een raster
structuur, die gebaseerd is op een effectieve 
agrarische bedrijfsvoering. Bijzondere ele
menten zijn de vaarten en dijken . 

Jonge groeistad Almere 
Almere ligt dicht bij Amsterdam en het Gooi. 
In 20 jaar tijd is het uitgegroeid tot een stad 
van meer dan 100.000 inwoners. De stad is 
aangelegd om de verstedelijkingsdruk van de 
Randstad en het Gooi mee op te vangen . 

Ligging in de regio 

27 



Almere-Haven (1975) 

?=::::: 
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Almere-Stad (1979) 
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Almere-Buiten (1983) 

Randstad (toekomst) 

Van meer-kernen model naar bandstad 
Almere bestaat uit meerdere vrijliggende 
wijken . Almere-Buiten is de derde wijk die 
momenteel in aanbouw is . In 1975 is aan de 
bouw van Almere-Haven begonnen en in 
1979 aan Almere-Stad . 
In de toekomst zullen de ruimtes tussen de 
kernen ook bebouwd worden waardoor een 
bandstad ontstaat. 

Verschil in benadering van het landschap 
per kern 
Iedere kern heeft een zelfde structuur waarin 
buurten afgewisseld worden met groen . De 
relaties met het omliggende landschap zijn 
echter verschillend . Almere-Haven is naar 
binnen gericht. Dichte beplanting schermt de 
kern af van de polder . Voor Almere-Stad is 
een plas gegraven . Rondom deze openheid 
zijn de buurten ontwikkeld . Almere-Buiten is 
opgespannen tussen het bos en het agrarische 
polderlandschap . Het is niet gericht op de 
openheid van een gecreëerd element, maar de 
openheid van het bestaande landschap wordt 
naar binnen gehaald. De voorinplant van bos 
biedt beschutting voor de wijk in de winderi
ge polder . 



De buurten 
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Bos en polder in de parkzones 

Het raamwerk van Almere-Buiten 
De vorm en maten van de buurten van Alme
re-Buiten zijn afgeleid uit het raster van de 
agrarische kavels. Het zijn woonbuurten met 
afmetingen van ca. 750x750 meter waarin 
ruimte voor gemiddeld 1700 woningen is. 
Momenteel is de zesde van de uiteindelijk 12 
buurten in aanbouw. Zolang de kavels nog 
niet bebouwd zijn , behouden ze hun agrari
sche functie. 
De Lage Vaart begrenst Almere-Buiten in het 
westen en zuiden. 

De voorinplant als ruimtelijk kader 
Ten noorden van Almere-Buiten ligt bos dat 
contrasteert met de grote maat van de Lage 
Vaart en de openheid van de polder in het 
zuiden . Vanuit het bos steken drie langgerek
te parkzones naar het zuiden. Hier ontmoeten 
bos en polder elkaar. Dat komt tot uitdruk
king in de voorinplant die zich in zuidelijke 
richting opent. 
Het geheel van bos , parken en de vaart is het 
raamwerk dat de buurten clustert. Het 20 jaar 
geleden geschapen kader is sterk en biedt 
veel mogelijkheden om als uitgangspunt te 
dienen voor de opbouw van de diverse buur
ten. 
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Lage Vaart op de grens met open polder De gracht in de buurt 

Groene ruimte tussen twee buurten Lange zichtlijn over de gracht 
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Groenstructuur binnen de buurten 
Het groen in Almere-Buiten is hi ërarchi sch 
opgebo uwd . De voo rin plant 1s de 
hoofdgroenstructuur . Het groen van een 
lagere orde is gekoppeld aan voo rzieningen 
en de verkeersstructuur . De maatvoering en 
het karakter van de gehele groenstru ctuur 
refereert aan de polder waardoor de polder
sfeer overal zichtbaar en voelbaar is. 
In de groene zones die de buurten scheiden 
liggen bas isscholen, sportvelden, hoofdwegen 
en de spoorlij n. 
Het buurtgroen in de reeds aangelegde buur
ten bestaat uit een verbi ndende gracht met 
een ruim profiel waaraan een busbaan gekop
peld is . Haaks op de gracht liggen kleinere 
groene ruimtes met fietspaden , trapveldjes en 
scholen. In de buurt in uitvoering , de Regen
boogbuurt, en in de gepl ande buurt 3L is het 
water niet als gracht maar als verschill ende 
vijvers uitgewerkt. 
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Groene ruimtes tussen de buurten 

Gracht en groen in de buurt 

Randen als basis voor opzet van de buur
ten 
Het raamwerk schept voorwaarden die op 
verschillende manieren worden opgepakt bij 
de uitwerking van de buurten. In het volgen
de wordt beschreven hoe de randen van bos , 
parkzones en open polder de ontwerpen van 
de buurten bepaald hebben. 

De Faunabuurt 
De buurt reageert op de bocht van de Lage 
Vaart. De bebouwing volgt de boog . De 
langgerekte, breed geprofileerde radialen 
laten de wijdsheid van de polder 'binnen
dringen ' . De populierenbeplanting langs de 
rand accentueert de vaart. 

-Lage Vaart . , 
Ligging tussen Lage Vaart en spoorlijn 

Bebouwing reageert op de bocht 

Zichtlijnen naar het buitengebied 
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De Regenboogbuurt (in uitvoering) 
Via een wig dringt de polder de buurt bin
nen. De schuine lijn van de wig wijkt van de 
strenge rastervorm af, die tot nu toe in de 
buurten van Almere-Buiten is toegepast. 
De buurt is aan de parkzone gekoppeld . Het 
park opent zich naar de polder waardoor ook 
een indirecte link tussen de buurt en de 

polder bestaat. 

-
Lage Vaart 

Ligging aan de parkzone en Lage Vaart 
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Koppeling met parkzone 
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Relatie met polder 

Buurt 3L (in ontwerp) 
De buurt reageert op de beslotenheid van de 
bosinplant. De strakke raster-opzet is gerela
teerd aan de polderstructuur. De beplanting 
in de van noord naar zuid lopende woonstra
ten toont het verschil tussen de bosrand en de 
groenstrook langs het spoor. Beplanting met 
een natuurlijk karakter in het noorden veran
dert in beplanting met een meer gecultiveerd 

karakter in het zuiden . 

Begrensd door bos en infrastructuur 
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Strak raster, omgeven door bos 

Ruimtelijke kwaliteit 
Consequente hiërarchische structuur schept 
orde 
Het structurerende groene raamwerk is door 
heel Almere-Buiten verantwoordelijk voor de 
ruimtelijke kwaliteit. De hiërarchische op
bouw van de groenstructuur levert lange 
zichtlijnen en overzichtelijke ruimtes op. Dit 
zorgt voor leesbaarheid van de wijk. Doordat 
de structuur consequent is doorgevoerd kan 
men zich overal makkelijk oriënteren . Met de 
voorzieningen zijn ook gebruikswaarden aan 
de groenstructuur gekoppeld. De buurten zijn 
goed ontsloten en de voorzieningen zijn altijd 
dichtbij. 
Tussen de buurten zijn verschillen in uitwer
king en omgang met het landschap. Dit levert 
variatie en herkenbaarheid op . 

Landschapssfeer in de hele wijk voelbaar, 
variatie in uitwerking 
Het spel tussen bos en polder (massa en 
ruimte) bepaalt de sfeer in de wijk . Bos en 
polder zijn overal in de wijk voelbaar en 
zichtbaar. Ondanks dat er maar twee aangrij
pingspunten zijn, ontstaat toch een gevarieerd 
beeld in de wijk. 

Een sterk raster met een flexibele invulling 
Bij de toekomstige invulling van Almere
Buiten kan het basisprincipe, het raamwerk, 
als ' kapstok ' dienen waar nieuwe buurten aan 
'opgehangen' kunnen worden . De invulling 
van het raamwerk is flexibel . Iedere buurt 

kan zijn eigen karakter krijgen . De open 
ruimtes die er nu nog zijn doen geen afbreuk 
aan het functioneren van de wijk. De wijk is 
altijd af en toch uitbreidbaar. 
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Kattenbroek 
• 

Ligging in Amersfoort 

stad: Amersfoort 
ontwerpers: Kuiper Compagnons, Ashok 
Bhalotra 
bouwperiode: 1990-1994 
aantal woningen: 5000 
oppervlakte: 156 ha 
dichtheid : 32 woningen\ha 

Voor het concept van Kattenbroek diende 
zowel het landschap van de plek als ook 
landschappen van elders als inspiratiebron. 
Het gebruik van thema's is een nieuwe bena
dering in de stedebouw. 

De rand van de Gelderse Vallei 
Amersfoort ligt aan de rand van de Utrechtse 
heuvelrug in de Gelderse Vallei. Door de 
stad stroomt de rivier de Eem. Kattenbroek 
ligt in de Vallei op de overgang van een 
kleinschalig houtwallenlandschap naar oude 
open polders. Het ligt in een natte laagte 
(broek) omgeven door kleine zandruggetjes . 
Voor de aanleg van de wijk bepaalden gras
landen, houtwallen en enkele boerderijen het 
beeld . 
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Amersfoort-Noord 
Amersfoort-Noord is een uitbreiding voor in 
totaal 15000 woningen. Vijf woonwijken zijn 
rondom het op een zandrug gelegen park 
Schothorst gesitueerd. Kattenbroek is de 
meest noordelijke en laatste van de vijf uit
breidingen . De wijk ligt tegen het stadsdeel
centrum en de Al aan. 

Amersfoort-Noord 
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Geluidswal 

Forl 

Opbouw van Kattenbroek 
De opbouw van Kattenbroek is bepaald door 
begrippen die gevoelens en sferen in de wijk 
brengen. 
Voor het concept zijn de begrippen 'reizen' 
en 'thuis zijn' bepalend geweest. 'Thuis zijn' 
staat voor geborgenheid en herkenbaarheid 
van de eigen woonomgeving. Het thema 
'reizen' moet voor uitdaging, verrassing en 
avontuur in de wijk zorgen. 

Ot Heuvel Wooner ven aan de Kreek 

Geluids wa l 

Thema 's in Kattenbroek 
(Bron: Amersfoort, Kattenbroek) 



De hoofdelementen De landschaptypes 

De subelementen De seizoenen 

De vijf hoofdelementen 
De hoofdstructuur is bepaald door vijf hoofd
elementen. De Ring vormt het centrale ele
ment in de wijk. Hier doorheen steken de 
Verborgen Zone en de Laan der Hoven. 
Samen symboliseren de drie elementen de 
stad : een cirkel met een kruis. Het Masker 
aan de zuidoostelijke rand vormt zowel het 
decor als het gezicht van de wijk. De Kreek 
in het noorden symboliseert het ongedwonge
ne en het romantische. 

Veelheid aan thema's 
Naast de vijf hoofdelementen is in Katten
broek een veelheid aan thema's gebruikt die 
elk een eigen uitwerking hebben gekregen. 
Deze thema's zijn in vier groepen · onder
verdeeld: de subelementen, stedebouwtypes , 
landschaptypes en seizoenen. Zij . hebben de 
architectuur een kwaliteitsimpuls ·gegeven. 
Het zijn hulpmiddelen voor de architecten 
om een bijzondere karakteristiek aan een 
groep woningen mee te geven . 
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De Verborgen Zone Gesloten wand aan de gracht 

De kom langs de Verborgen Zone 

38 

Gebruik van landschap 
In Kattenbroek hebben vooral sferen en 
beelden van landschappen een rol gespeeld. 
Niet alleen het landschap van de plek maar 
ook andere landschappen hebben als inspira
tiebron voor vrije uitwerkingen gediend. 

Gebruik van de plek 
Het kruis 
Het laagste en natste gedeelte van Katten
broek is over de gehele lengte benoemd tot 
moeraszone. De beplanting langs deze zone 
is kenmerkend voor het natte milieu (elzen en 
wilgen). 
De verborgen zone staat haaks op de laagte. 
Twee grachten aan weerszijden van de ver
borgen zone laten de hoogteverschillen zien, 
omdat ze aan de hoger gelegen uiteinden 
droogvallen. De langgerekte komvorm van 
het gebied heeft dus de situering van het 
kruis bepaald . 

De brugwoningen, boerderijenkamers, kreek 
In andere voorbeelden is de plek slechts 
incidenteel ontwerp uitgangspunt geweest. In 
tegenstelling tot het kruis is de karakteristiek 
van de plek in deze voorbeelden minder her
kenbaar. 
De brugwoningen zijn gesitueerd waar een 
verdraaiing in de verkavelingsrichting was . 
Het gegeven uit het landschap is aanleiding 
geweest voor een bijzonder woningtype . De 
huizen zijn bruggen over een lange singel. 
In de boerderijenkamer en in de Kreek zijn 



De brugwoningen over een singel 

De kronkelende Kreek 

boerderijen als relicten blijven liggen. Ook 
hier is de oude structuur niet compleet opge
pakt. Slechts het begrip 'landelijke sfeer' was 
uitgangspunt en inspiratiebron voor de nieu
we structuur, de materiaalkeuze en de naam
geving van de nieuwbouw. De Kreek is een 
speels kronkelend element tussen de strakke 
verkaveling in de omgeving. 

De randen van de wijk 
Op de verschillende randen van de wijk is 
duidelijk ingespeeld. De uiteinden van de 
woonstraten in het noorden worden geaccen
tueerd met de roestige stalen wand van de 
geluidswal. In de wal zijn woningen opgeno
men. 
Het raakvlak tussen de wijk en het zuidelijk 
gelegen park Schothorst is groot doordat flats 
als losse elementen voor een bebouwings
wand staan. Via de plas dringt het park 
Schothorst door tot in het centrum. 

Het centrum aan de plas 

Duidelijke rand aa~ het park 

Los element voor bebouwingswand 
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Ruïnewoningen 
Herkomst van de Ring 
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Symboliek en de sfeer van landschappen van 
elders 
Naast eigenschappen en begrippen van de 
plek zijn er ook tal van andere begrippen 
aangehaald , die de sfeer van de wijk be
invloeden. Hierdoor ontstaan beelden, die 
niet met de plek zelf maar aan belevingen 
van elders refereren . 

Symboliek 
De Ring is symbool voor kosmos , het alom
vattende, het cyclische karakter van ons 
bestaan, geborgenheid en collectiviteit. Het 
vormt eveneens het symbolisch centrum van 
de wijk. 
De Verborgen Zone symboliseert avontuur, 
ontdekken, geheimzinnigheid , reizen en moet 
een herinnering bieden aan de leegte van het 
oorspronkelijke gebied . 
De Laan der Hoven geeft op symbolisch 
niveau uitdrukking aan het spanningsveld 
tussen ' reizen ' en ' thuis zijn ', dynamiek en 
rust, openbaar en privé, duidelijkheid en 
geheimzinnigheid . 

Landschappen van elders 
De thema' s fort , gesloten stad , bos , veld en 
seizoenen zijn afgeleid uit concrete 
landschappen. De sferen die met deze begrip
pen verbonden zijn, worden in de wijk ge
bracht. 
De Ring refereert aan het oude centrum van 
Amersfoort. Hier is echter niet de sfeer maar 
de maat overgenomen . 



Ruimtelijke kwaliteit 
Een 'overkill' aan sferen 
Met de vele thema's worden veel sferen 
gecreëerd. Dit heeft een hoge visuele diversi
teit tot gevolg. De thema's, verbeeld in de 
architectonische uitwerking, geven iedere 
locatie in de wijk een eigen identiteit. De 
afzonderlijke thema's hebben weinig samen
hang. Hierdoor wordt de hoofdstructuur 
vertroebeld en wordt oriëntatie in de wijk 
lastig. De deeloplossingen zijn te veranderen 
zonder dat de wijkstructuur aangetast wordt. 

Thema's losgeweekt van de plek 
De plek is niet meer herkenbaar in de wijk. 
Slechts selectief zijn enkele punten uit het 
onderliggende landschap opgepakt. Door de 
thematische aanpak zijn ook deze punten 
echter vaak niet meer herkenbaar (verborgen 
zone, brugwoningen, kreek). 

Randen maken wijk herkenbaar als één ge
heel 
Kattenbroek wordt door het contrast tussen 
openheid van het park en de plas en de be
sloten wand van de bebouwing visueel een 
eenheid. Hierdoor is de wijk herkenbaar als 
een zelfstandig element ten opzichte van zijn 
omgeving. Hoewel er een visuele scheiding 
is, zijn er wel goede functionele verbindingen 
tussen de wijk en de omgeving. 
De wijk reageert duidelijker op het omliggen
de landschap dan op het onderliggende land
schap (sferen). 

Bebouwingswand aan de plas 
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B zondere architectuur aan de Ring 
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Prinsenland 

Ligging in Rotterdam 

stad : Rotterdam 
ontwerpers: dienst stadsontwikkeling i.s.m. 
bureau Bakker en Bleeker 
bouwperiode: 1991-1995 
aantal woningen : 7700 (waarvan 2500 be
staand) 
oppervlakte: 210 ha, 140 ha nieuw bebouwd 
dichtheid : 35 woningen\ha 

Prinsenland ligt in een polderstructuur die 
door de nieuwbouw niet wordt aangetast. De 
woonbuurten van Prinsenland zijn zorgvuldig 
tussen de bestaande bebouwing en beplanting 
ingepast. Door de ingreep wordt het land
schap gedramatiseerd. Het is een bouwsteen 
in het landschap. 

Polder en delta 
Rotterdam ligt aan de monding van de Nieu
we Maas. Achter de rivierdijken liggen pol
ders . Hier volgt de verkaveling de loop van 
de rivier. Ten noorden hiervan liggen droog
gemalen veenplassen met een grootschaligere 
verkaveling. 
De grens tussen de waaiervormig verkavelde 
polders en de 2 tot Sm lagere droogmakerijen 
loopt door Prinsenland. 

Rivierdelta en veenontginning 
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De woonbuurten 
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Inbreiding in Rotterdam 
Prinsenland is een inbreiding in Rotterdam 
tussen Kralingen en de satellietsteden Rotter
dam-Alexander en Capelle aan de IJssel. 
Voor aanleg van de nieuwe wijk was Prin
senland een stukje polderlandschap 
ingeklemd tussen grote infrastructuurlijnen 
(snelwegen en metro). Door het gebied lopen 
drie oude ontginningsassen met lintbebou
wing . Deze groene linten zijn recreatieve 
verbindingsroutes tussen de Kralingse plas en 
de satellietsteden. 

Polderstructuur Prinsenland 
Het plangebied had voor aanleg van de 
woonwijk hoofdzakelijk een agrarische func
tie: weilanden en tuinderijen met kassen. Aan 
de linten liggen naast boerderijen ook vrij
staande woonhuizen en kleine bedrijfjes. Dit 
polderlandschap met stadsrandsverschijnselen 
"laat een grote individualiteit aan invullingen 
toe; het biedt een ordening aan een veelheid 
van initiatieven zonder dat het tot een unifor
miteit hoeft te leiden." (uit: 'Rotterdam 
verstedelijkt landschap', F . Palmboom) 

De linten 
De bebouwing en zware erfbeplanting van de 
linten creëren langgerekte, vrij gesloten 
ruimtes van oost naar west. De achterkanten 
van de linten worden bepaald door een rafeli
ge rand met beplanting, die afhangt van de 
variatie in grondgebruik. Achter de linten 



~-
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Krali 

Nieuwe Maas 

~ 
De omgeving van Prinsenland 

Lint als recreatieve route 

liggen open ruimtes . 
Het karakter en het gebruik van de linten is 
in het plan behouden. Het blijven structuur
dragers . De nieuwe buurten zijn ingepast 
tussen de linten. In het plan is het contrast 
tussen linten en open landschap vertaald naar 
een nieuwe inrichting van de ruimtes achter 
de linten. 
Een nieuwe wijkontsluiting, ter ontlasting 
van de smalle linten, herhaalt de oost-west 
richting . l l Il I 1 1 1 

Beslotenheid van de linten 

Bedrijvigheid aan het lint 
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De twee delen 

Bebouwingsblokken in landschapslaag 
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Twee delen 
Het middelste lint ligt op de grens tussen het 
hogere en het lagere deel van Prinsenland. 
Hier ligt de ringvaart waarin het water uit de 
droogmakerij 'de Alexanderpolder' gemalen 
wordt. 
Het middelste lint en het zuidelijke lint heb
ben een gebogen vorm die de bocht in de 
Nieuwe Maas volgt. Het noordelijke lint is 
recht omdat het in het strakke raster van de 
droogmakerij ligt. 

Inpassing van de buurten, het park en de 
plas 
De verschillen tussen de twee delen van 
Prinsenland zijn door het wijkgroen en de 
vormgeving van de buurten benadrukt. 
Verschillende buunen 
In het zuidelijke deel zijn de sloten van de 
waaiervormige verkaveling behouden. De 
richting in de bebouwing benadrukt deze 
verkaveling. De buurt is onderverdeeld door 
percelen die hun oorspronkelijke functie 
behouden hebben . Een open groene zone bij 
het middelste lint benadrukt de ringvaart en 
geeft zicht op de haaks erop staande nieuw
bouw. 
De bebouwingsdichtheid in de noordelijke 
buurten is hoger dan in het zuiden . Op deze 
wijze sluit de bebouwing aan op de hoge flats 
in Rotterdam-Alexander. De bebouwing volgt 
wel de richting van de polderverkaveling 
maar het patroon ervan is niet letterlijk over
genomen. 
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Richtingen in de buurten 

Sloot onderdeel van de zuidelijke buurt 



De plas en het park Achterzijde lint aan de plas 

Het Prinsenpark Stedelijke oever 

De plas 
Aan de rand van de helling tussen de twee 
delen, ten noorden van het middelste lint is 
een plas aangelegd. Hierdoor wordt het 
hoogteverschil van de delen en de boogvorm 
van het middelste lint zichtbaar. De langge
rekte plas heeft contrasterende oevers: de 
beplanting aan de achterzijde van het lint 
staat tegenover de nieuwe stedelijke bebou
wing. De verschillen tussen hoog en laag, 
tussen landelijk en stedelijk worden door de 
plas gedramatiseerd . 

Het prinsenpark 
Het tweede grote groenelement in Prinsen
land is het Prinsenpark in het noorden. Het 
park bestaat uit twee vierkante delen: een 
door bomenrijen omlijst 'groene gedeelte' en 
een waterplas. Het 'groene gedeelte' heeft 
een openheid die refereert aan de openheid 
van de polder . In dit open veld is een al 
bestaande begraafplaats met massieve beplan
ting opgenomen. De plas ligt aan een stede
lijke as uit de jaren '60 en speelt daarop in 
met zijn monumentale vormgeving. Het 
Prinsenpark gaat over in het groen van Rot
terdam-Alexander en zorgt voor een koppe
ling tussen de wijken. 
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Ruimtelijke kwaliteit 
Wijk als bouwsteen in het landschap 
De ontwikkeling van deze wijk is een volgen
de stap in de ontginningsgeschiedenis van het 
gebied; de nieuwbouw past als een bouw
steen in het bestaande landschap. Bij de 
inpassing van de nieuwe elementen (buurten, 
plas, park, ontsluiting) zijn de hoofdzaken uit 
het landschap structurerend gebleven. De 
binding van de wijk met de plek wordt hier
door groot en de plek blijft overal in de wijk 
herkenbaar. 

De kwaliteit van de linten 
De linten zijn duidelijk herkenbare, structure
rende elementen. Ze hebben hun rustieke 
landelijke karakter behouden. Ze werken 
sterk oriënterend, ook omdat hun karakter 
verschilt van dat van de buurten. Elk perceel 
heeft een eigen functie die kan veranderen 
zonder dat dit het ruimtelijk beeld van het 
lint aantast. Dit geldt in de huidige situatie 
ook voor de achter de linten gelegen woon
buurtjes. Deze complementariteit en flexibil i
teit van de linten maakt dat ze sterke elemen
ten zijn. 

Lijnenspel schept duidelijkheid 
Tussen de oost-west lopende linten zijn door
zichten gecreëerd, gebaseerd op de kavelrich
tingen. Hierdoor zijn de linten vanuit de 
buurten zichtbaar en herkenbaar . Tussen de 
zuidelijke linten is op een andere manier met 
de kavelrichtingen omgegaan dan in het 

noordelijke deel van de wijk. De twee delen 
van de wijk zijn zo duidelijk van elkaar te 
onderscheiden. 

Nieuwe elementen versterken de oude 
De nieuwe elementen (buurten, plas, park, 
ontsluiting) accentueren de linten, de twee 
delen van de wijk en de verkavelingsrich
tingen uit het onderliggende landschap. De 
elementen uit het onderliggende landschap 
worden hierdoor duidelijk zichtbaar en rich
tinggevend. 
De groene elementen in de wijk (park, plas, 
linten) hebben ieder een eigen karakter en 
programma. Vanuit de aangrenzende buurten 
worden deze elementen elk op een verschil
lende wijze gebruikt en beleefd. Elke buurt 
ontleent een eigen identiteit aan de groene 
elementen. Hierdoor ontstaat diversiteit. 

Groene karakter van het lint 
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Kernhem 

Ligging in Ede 

stad: Ede 
ontwerpers: West 8 landscape architects 
bouwperiode: nog niet uitgevoerd 
aantal woningen: 3500 
oppervlakte: 117 ha 
dichtheid: 30 woningen\ha 

Het ontwerp voor Kernhem is geënt op abio
tische en biotische processen en systemen in 
het huidige landschap. 

De overgang van Veluwe naar Gelderse 
Vallei 
Ede ligt op de overgang tussen de Veluwe en 
de Gelderse Vallei. De Veluwe is een hoger 
gelegen massief met uitgestrekte bosgebieden 
en heidevelden. De Gelderse Vallei is open 
met voornamelijk weidebouw. Tussen de 
Veluwe en de Gelderse Vallei ligt een smalle 
gradiëntrijke zone met een kleinschalig hout
wallenlandschap. Op de helling vindt men 
over een korte afstand een enorme variatie in 
de fysische gesteldheid: verschil in bodem 
(zand, leem, veen), grondwaterstanden, reliëf 
etc. 

Gelderse 
Vallei 

Veluwe 

Ede op de overgang van Veluwe naar Gelderse 
Vallei 
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Uitgangssituatie 
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Ontwikkeling van Ede 
De rand van de stuwwal is van oudsher een 
aantrekkelijke plek om te wonen. Hier ligt 
een reeks van nederzettingen waar Ede deel 
van uitmaakt. Ede is de laatste jaren sterk 
gegroeid. 
De stad wordt aan de noordkant door de 
N224 begrensd. Dit is de voormalige laan 
van het landgoed 'Kernhem'. De nieuwe wijk 
is naar dit landgoed vernoemd en ligt aan de 
laan van Kernhem en een oude route naar het 
noorden. De westgrens van de wijk is de 
toekomstige A30. De noordelijke rand van 
Kernhem wordt gevormd door een smalle 
landweg, de Doesburgerdijk. 

Uitgangspunten Kernhem 
De overgangszone tussen de Veluwe_ en de 
Gelderse Val lei is van groot ecologisch be
lang . Dit landschap herbergt niet alleen veel 
plant- en diersoorten, maar is ook van belang 
als verbindingszone tussen vallei en stuwwal , 
tussen foerageer- en rustgebied . In het plan 
voor Kernhem is dit niet alleen onderkend, 
maar ook tot een belangrijk uitgangspunt 
geworden. 
Uitgangspunten voor het ontwerp zijn de 
hydrologie van het gebied , de houtwallen
structuur en de laan van Kernhem. 



Landgoed Kernhem 

Huidig landgebruik 

Hydrologie 
Het plangebied van Kernhem varieert in 
hoogte tussen 10 m + NAP in het weste
lijkdeel en 17 m + NAP in het oostelijk 
deel. In het huidige agrarische gebied infil
treert het regenwater en treedt in de Val lei 
als kwel uit de grond. Ontwerpuitgangspunt 
is om dit systeem niet te verstoren en daar
mee ook de beplanting in het gebied niet aan 
te tasten. Daarom wordt het terrein niet 
opgehoogd en slechts ondiep gedrnineerd. 
Verder worden de huizen zonder kruipruim
tes gebouwd. 
De woonstraten staan loodrecht op de hoog
telijnen. Hierover wordt het regenwater 
afgevoerd naar inzijgingssleuven en water
buffers. Dit heeft geleid tot een plan waarin 
de woonstraten niet parallel lopen en de 
bouwblokken trapeziumvormig zijn. In de 
laagte wordt de grootste waterbuffer, een 
broekgebied met plassen aangelegd. Het 
schermt de wijk af van de A30. 

Natuurlijk waterverloop 
(Bron: Beeldkwaliteitplan Ede-Doesburg) 

Stratenpatroon volgt waterstromen 
(Bron: Beeldkwaliteitplan Ede-Doesburg) 
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Houtwallenstructuur 
(Bron: Beeldkwaliteitplan Ede-Doesburg) 

Houtwal 
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Houtwallenstructuur 
Het plangebied wordt in subruimtes gedeeld 
door houtwallen. Op de drogere, hogere 
gronden is de hoofdsoort eik, terwijl in de 
lagere delen meer zachthoutsoorten als wil
gen en elzen voorkomen. De houtwallen zijn 
belangrijke ecologische elementen. Ze vor
men het raamwerk van volgroeide beplanting 
waarbinnen de buurten worden gepast. 
Langs de Doesburgerdijk wordt de houtwal 
omgevormd tot een brede bosstrook waar 
andere groenelementen op aantakken. Ook de 
andere houtwallen worden verbreed en van 
onderbeplanting voorzien . Er ontstaat zo een 
hoge natuurlijke diversiteit binnen de hout
wallen (naast bomen ook struiken en krui
den). 
De houtwallen hebben in eerste instantie een 
ecologische functie. Ze mogen weliswaar 
door de bewoners gebruikt worden, er ligt 
b.v. een fietspad naast, maar ze zijn kwets
baar . Daarom liggen drukke voorzieningen 
zoals scholen en speelvelden elders in de 
wijk. 

De laan van Kemhem 
De woonhuizen van de wijk Kernhem staan 
met hun gevel en daknok parallel aan de laan 
van Kernhem. De bebouwing staat hierdoor 
gedraaid ten opzichte van de richting van de 
straten. Dit levert een uniek lijnenspel op. 
De N224 is hoofdontsluitingsweg. De weg 
wordt ingericht als stadslaan met verschillen
de rijstroken en een geluidswerende wand 

van bebouwing. De laanbeplanting wordt 
verbreed tot zes rijen. De N224 wordt onder
deel van de wijk. 

----
Bebouwingsrichting 
(Bron: Beeldkwaliteitplan Ede-Doesburg) 



Dreven en woonstraten 
Doesburgerdijk 

Omgevormde houtwal langs Doesburgerdijk Doesburgerdijk 

Uitwerkingspunten 
Direct uit de drie uitgangspunten is de verde
re uitwerking van Kernhem afgeleid. 
Ontsluiting 
Vanuit de N224 lopen met eiken beplante 
dreven de woonwijk in. De dreven lopen 
parallel aan de houtwallen. Tussen de dreven 
liggen de woonstraten. 
De Doesburgerdijk, de huidige ontsluitings
weg van het gebied, dient in het plan als 
recreatieve route voor fietsers. Om de migra
tie van dieren niet door het autoverkeer te 
verstoren zijn faunatunnels en faunabruggen 
gepland. De fietspaden langs de houtwallen 
zijn niet verlicht om de dieren niet te storen. 
Kavels 
De bouwblokken worden omzoomd door 
hagen. Achter deze groene lijnen verspringen 
de rooilijnen van de bebouwing. Dat levert 
verschillen in diepte van tuinen op en uitzon
derlijke situaties op de hoeken van de blok
ken. 
Doordat voor alle woningen dezelfde mate
rialen worden gebruikt (donkerrode baksteen 
en rode dakpannen op de schuine daken), is 
het straatbeeld rustig. Het refereert aan het 
beeld van de tuinsteden. 
Buurtschappen 
Binnen de gelijkvormige opzet van de wijk 
bevindt zich een aantal specifieke woonmi
lieus: de buurtschappen. Zij kenmerken zich 
door hun eigenzinnige architectuur. Dit 
maakt dat zij zich duidelijk onderscheiden 
van elkaar en de rest van de wijk. 
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Verspringing in bouwblokken 

Buurtschappen 
(Bron: Beeldkwaliteitplan Ede-Doesburg) 
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Ruimtelijke kwaliteit 
Drie uitgangspunten leiden tot duidelijkheid 
en ecologische kwaliteit 
Het landschap is in drie uitgangspunten gevat 
(hydrologie, houtwallenstructuur en laan van 
Kernhem) welke helder zijn uitgewerkt. Het 
landschap wordt zichtbaar gemaakt in de wijk 
(straten , houtwallen, woningen). Er ontstaat 
een lijnenspel dat zorgt voor oriëntatie in de 
wijk . Door de eenduidige uitwerking vormt 
de wijk een eenheid . De specifieke kavelvor
men en de buurtschapppen zorgen voor 
diversiteit binnen deze eenheid. 
Met de wijk wordt verder gebouwd aan het 
landschap , niet alleen in ruimtelijk, maar ook 
in ecologisch opzicht. Zo wordt de wijk 
bouwsteen in het landschap . 
De houtwallen zijn naast ecologische verbin
dingszones ook wijkgroen . Daarnaast zijn er 
langzaamverkeersroutes aan gekoppeld . Ge
bruiks-, belevings- , toekomstwaarde zijn dus 
sterk met elkaar verweven . 

Oriëntatie op lijnenspel en accenten 
De houtwallen zijn , omdat het volgroeide 
elementen zijn, ruimtevormend en overal 
zichtbaar. 
De dichte boswal langs de Doesburgerdijk 
vormt een ruimtelijke en fysieke begrenzing 
van de wijk . Hier tegenover staat de N224 
die ook een ruimtelijke begrenzing is , maar 
de toegang tot de wijk vormt . De wijk heeft 
dus twee duidelijk verschillende kanten. 
De laan , dreven en woonstraten zijn met elk 

hun eigen identiteit herkenbare elementen . 
Al deze elementen en aspecten werken rich
tinggevend in de wijk. De buurtschappen zijn 
accenten in de wijk. Hierdoor kun je je plaats 
bepalen binnen de gelijkvormige opzet van 
de wijk. 

Ecologie binnen de wijk 
Bij het ontwerp voor Kernhem zijn de ecolo
gische processen uit het onderliggende en 
omliggende landschap vormgegeven . Hier
mee wordt de ecologische diversiteit ver
hoogd . Door de aanwezigheid van de ecolo
gische zones in de wijk is de ecologie tot 
onderdeel van het dagelijks leven geworden . 
De nabijheid van de ecologische zones geeft 
een extra belevingswaarde aan de wijk. Er 
wordt geprobeerd bij de bewoners een soort 
van "eco-gevoel" op te roepen. 
Het functioneren van de ecologische structuur 
in Kernhem vereist technische ingrepen 
(weinig verhard oppervlak , geen verlichting 
bij de houtwallen, faunabruggen/tunnels) . De 
ecologie is afhankelijk van de welwillendheid 
van de bewoners. Of de ecologische structuur 
duurzaam is blijft daarom de vraag . 
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IJburg 

Ligging în Amsterdam 

stad: Amsterdam 
ontwerpers: projectbureau IJburg 
bouwperiode: nog niet uitgevoerd 
aantal woningen: 18 .000 
oppervlakte: 300ha 
dichtheid : 40-85 woningen/ha, gemiddeld 60 
woningen/ha 

!Jburg is een uitbreiding voor Amsterdam in 
het !Jmeer. Door eilanden in het water aan 
te leggen, worden verschillende watersferen 
gecreëerd waaraan woonsferen gekoppeld 
zijn. 

Het Umeer 
De breedte van het IJ neemt vanuit het cen
trum van Amsterdam in oostelijke richting 
toe en gaat over in het IJ meer. Het meer is 
een trechtervormige open ruimte met het 
eiland Pampus in het midden. Het karakter 
van het ondiepe maar ruige water wordt 
bepaald door de verschillende oevers. 

De oevers 
De noordrand van het IJ meer wordt gevormd 
door een slingerende dijk met daarachter 
oude polders en vissersplaatsen. De Flevo
polder in het oosten heeft een strakke langge
rekte dijk. Ten zuiden van het IJmeer ligt de 
Vechtstreek met groene oevers . Amsterdam 
ligt aan de westoever. 

Het IJmeer 
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dijk 
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De stadsrand van Amsterdam 
IJburg komt langs de oever van de stad 
Amsterdam te liggen. Het is een stadsrand 
met havens, een buitendijkse vuilstort, een 
energiecentrale, hoogspanningsleidingen en 
snelwegen. Tussen deze elementen heeft zich 
plaatselijk spontaan natuur ontwikkeld. Van
wege de snelwegen en het Amsterdam-Rijn
kanaal is de oever vanuit de stad slecht toe
gankelijk. 

IJburg als nieuwe stadslob 
De zuidelijke uitbreidingen van Amsterdam 
zijn lobben met daar tussen groene zones. 
IJburg wordt een nieuwe stadslob met infra
structuurlijnen naar het centrum van Amster-

. ....__, -----._ 

Infrastructuurlijnen 

In elkaar grijpen van water en eilanden 



Zichtlijnen 

Eilanden en polder 

dam en naar Amsterdam-Zuidoost. De oever 
wordt omgevormd tot groene zone tussen de 
lobben. Op de oude vuilstort wordt het Die
merpark aangelegd . Samen met het natuurge
bied op het PEN-eiland wordt dit de wijk
groenvoorziening voor IJburg . 

Het eilandenrijk 
IJburg bestaat uit zes eilanden, die nieuwe 
milieus in het IJmeer introduceren. De vorm 
van het eilandenrijk wordt bepaald door een 
aantal factoren. 

Eilanden in het water 
De eilanden worden door infrastructuurlijnen 
(openbaar vervoer en auto 's) aan elkaar 
geschakeld . Ze zijn gesitueerd rond de oer
geul, een zone in het water met een slappe 
bodem. Daardoor ontstaat een baai waar 
IJburg en het water in elkaar grijpen. 
Tussen de eilanden lopen lange zichtlijnen 
over het water. Vanuit enkele punten is zo de 
omvang van het IJmeer te ervaren. 
In de reeds uitgevoerde grote inpolderings
projecten in het IJsselmeer werd het water 
geheel uit het gebied verbannen achter een 
dijk . Doordat IJburg uit relatief kleine eenhe
den bestaat, vormt het water wezenlijk on
derdeel van het plan. Vijf eilanden worden 
opgespoten waardoor ze boven het water 
uitsteken. Het zesde wordt deels ingepolderd . 

Watersferen ontstaan tussen de eilanden 
De eilanden verdelen het water in subruim
tes , die verschillend zijn in maat, diepte en 
ligging. Hierdoor ontstaan diverse ecologi
sche milieus met diverse watersferen. De 
stabiliteit van deze milieus wordt door water
stromen tussen de eilanden gewaarborgd. 
Aan de oostkant beukt het ruige open water 
tegen de eilanden. Het is de ruwe kant van 
IJburg met harde kades. Aan de andere kant 
ontstaan zachte oevers in de luwte van de 
eilanden. 

De ruwe en luwe kant 
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Steigereiland als zichtlocatie 

oever 

De lengterichting van Haveneiland 
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Centrum in de Baai 

De besloten polder van het Strandeiland 

Samengaan van woonsferen en waters/eren 
De oevers worden verschillend vormgegeven, 
afhankelijk van de situering in het water. Er 
ontstaan bijvoorbeeld havens, strand, rietoe
vers, steigers, dijken en kades. Hier spelen 
de woonmilieus op in, waardoor op de eilan
den een grote diversiteit aan woonsferen 
ontstaat. 
Het Steigereiland is de entree vanuit Amster
dam. Omdat het een zichtlocatie vanaf de 
rondweg is, zijn hier veel kantoren. 
Het Haveneiland is een vooruitgeschoven 
oever. Tussen de oude oever en het eiland 
onstaat een smalle waterzone met rustige 
eilanden in het riet: de Rieteilanden. Het 
Haveneiland is in de lengterichting onderver
deeld. Er is een stedelijke binnenwereld langs 
de infrastructuurlijn en een boulevard aan de 
baai. 
Het voorzieningencentrum ligt verdeeld over 
het Haveneiland en het Strandeiland in het 
midden van de baai. Hier komen de infra
structuurlijnen bij elkaar. 
Op het Strandeiland is het contrast tussen de 
besloten ruimte van de polder en het ruige 
water aan de dijk benut. Hierdoor ontstaat 
een rustig woonmilieu . Er zijn recreatie 
mogelijkheden aan het strand. 
Op het Buiteneiland staat de woonbebouwing 
verscholen achter een forse dijk aan de ruwe 
zijde. Het is het 'eindpunt' van IJburg in een 
rustige groene setting. 



Buiteneiland, voorpost in zee 

Ruimtelijk kwaliteit 
Creëren van watersferen 
Uit het spel tussen land en water in de wijk 
volgt een diversiteit aan water- en woonsfe
ren. De karakteristiek van de plek , de open
heid van het IJ meer, is niet meer herkenbaar 
in de wijk. De eilanden en hun inrichting zijn 
op de karakteristieken van de gecreëerde 
watersferen geënt in plaats van op de open
heid. Op de eilanden zijn de watersferen 
duidelijk voelbaar. Alleen aan de noord
oostrand is nog visueel contact met de wijds
heid van het IJ meer. 

Gebruik en beleving aan elkaar gekoppeld 
Aan de diverse watersferen zijn functies 
gekoppeld . De grote diversiteit aan sferen 
levert een veelheid aan gebruiksmogelijk
heden op (wonen, werken, recreëren, infra
structuur, etc .). De aangrenzende oevers van 
Amsterdam krijgen een recreatieve functie 
voor de wijk. Daarnaast hebben zij ook een 
bovenregionale functie. Dit levert naast gebruiks-
ook belevingswaarden op. 

Door de vele watersferen ontstaat, in tegen
stelling tot de huidige ecologische situatie 
(één groot open ondiep water), een grote 
ecologische diversiteit. 

Diversiteit binnen een stevige structuur 
De sferen lopen door over de verschillende 
eilanden. De combinatie van verschillende 
watersferen en de opbouw van infrastructuur 
zal een heldere oriëntatie in de wijk mogelijk 

maken. 
De maat van het water tussen de afzonderlij
ke eilanden lijkt te klein om visueel schei
dend te werken. Hierdoor is het minder 
duidelijk dat IJburg uit een serie eilanden 
bestaat. 
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3. ONTWERP
STRATEGIEEN 

•• 

Introductie 
Middel om de plannen te vergelijken 
Het doel van het onderzoek is om na te gaan 
hoe met het landschap is omgegaan in de 
zeven wijken . We hebben vijf verschillende 
manieren vastgesteld. Het zijn eigen interpre
taties die uit de analyse voortvloeien . De 
gevonden manieren zijn het door ons gehan
teerde middel om de plannen te vergelijken . 
Het is niet zo dat wij alle mogelijke manieren 
hebben beschreven. Uit andere plannen 
zouden ook nog andere manieren van om
gaan met landschap afgeleid kunnen worden . 

De plek naast een algemene grondgedachte 
In de vooronderstelling zijn we er van uitge
gaan dat de plek bepaalt hoe met het land
schap omgegaan wordt. Bij de vergelijking 
van de wijken blijkt echter dat niet alleen het 
landschapstype bepalend is voor de omgang 
met de plek . Uit de plannen komt naar voor 
dat bij de vorming van het concept een aantal 
andere factoren mede bepalen op welke 
manier met het landschap wordt omgegaan. 
We hebben deze factoren gevat in de term 
'grondgedachte'. Deze hangt onder andere af 
van: 
- tijdgeest , zoals de wijkgedachte in Angelslo 

en Haagse Beemden, 
- opleiding en opvattingen van de ontwerper , 

wat in bijvoorbeeld Kattenbroek zowel het 
ontwerpproces als de uitwerking heeft 
bepaald , 

- politieke verhoudingen . 

De manieren van omgaan met het landschap 
worden in het vervolg ontwerpstrategieën 
genoemd. 

Ontwerpstrategieën 
Bij een ontwerpstrategie spelen twee aspecten 
een rol : 
- het landschapsbeeld ; wat wordt nu eigenlijk 
onder landschap verstaan , 
- de bewerking van het landschap . 
De grondgedachte bepaalt grotendeels het 
landschapsbeeld en de bewerking van het 
landschap . Deze vormen de ontwerpstrategie 
die op de plek wordt toegepast. De plek is de 
aanleiding tot het bewerken van elementen , 
structuren en patronen die in het landschaps
beeld als belangrijk of waardevol worden 
gezien . 

Ontwerpstrategieën: meerdere types 
Een ontwerpstrategie is een omschrijving of 
karakterisering van de manier waarop het 
landschap benaderd wordt. De ontwerpstrate
gieën vormen dus een typologie, geen classi
ficering . Een classificatie is immers een 
beschrijving in klassen die een onderlinge 
rangorde hebben . Ons doel is echter niet om 
de strategieën volgens een bepaalde rangorde 
te ordenen. We willen de ontwerpstrategieën 
van elkaar onderscheiden door ze gelijkwaar
dig te beschrijven. 

65 



Hoofdstrategie 
De strategieën kunnen elkaar overlappen en 
onderling verschillen in gewicht. Binnen een 
wijk hebben wij soms meerdere strategieën 
gevonden. Aan elke wijk hebben we een 
hoofdstrategie toegewezen, die het meest 
bepalend is voor de manier waarop met het 
landschap is omgegaan. 

Relatie met de ruimtelijke kwaliteit 
De uitwerking van een plan hangt af van de 
ontwerpstrategie. Dit resulteert in een bepaal
de ruimtelijke kwaliteit. Sommige strategieën 
zijn duidelijk op één aspect gericht, terwijl 
andere juist de ruimtelijke kwaliteit breder 
benaderen. 
Uit de geanalyseerde plannen hebben wij vijf 
ontwerpstrategieën afgeleid; conserveren, 
integreren, transformeren, metamorferen (aan 
metamorfose onderwerpen) en abstraheren. 
De strategieën worden aan de hand van de 
plannen nader toegelicht. 
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Conserveren •••••• o~ 
Conserveren 
1: in stand houden, in goede conditie hou
den, behoeden 
2: voor bederf bewaren, verduurzamen. 
(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal) 

Conserveren van het arcadisch 
landschapsbeeld 
Aan de ontwerpstrategie conserveren ligt het 
arcadisch landschapsbeeld ten grondslag. Er 
gaat vooral waardering uit naar de visuele 
aspecten van het idyllische agrarische land
schap. Het ruimtelijk beeld van dit te behou
den landschap moet onaangetast blijven . 
Stad en landschap zijn in dit beeld vijandig 
en worden daarom ruimtelijk gescheiden . Er 

• • • • • 
Angelslo 

wordt geen rekening gehouden met het feit 
dat het landschap zich in de tijd ontwikkelt. 
Het landschap dat geconserveerd wordt, is 
daardoor kwetsbaar. 

Angelslo en Haagse Beemden 
In de wijken Angelslo en Haagse Beemden is 
conserveren de hoofdstrategie. 
Angelslo is gepositioneerd tussen de es en 
het bos. Er zijn twee werelden: het landschap 
en daartussen de wijk . Deze tweedeling 
wordt versterkt doordat de wijk introvert is 
waardoor een binnenwereld in de wijk is ge
vormd. 
De buurten van Haagse Beemden liggen op 
de overgangen in het landschap . De landgoe
derenzone en de laagte komen daardoor naast 
de bebouwing te liggen. Ook deze buurten 
hebben een van de omgeving afgekeerde 

d3 

Haagse Beemden 

binnenwereld. De randen van de buurten zijn 
gericht op het agrarische en idyllische land
schap. De wijk keert zich juist af van de 
infrastructuur en industrie uit het omliggende 
stadslandschap. 

Conserveren op een lager schaalniveau komt 
ook nog in andere plannen voor. Het gaat 
daarbij om conserveren van elementen uit het 
voormalige landschap die als relicten zijn 
opgenomen in de wijk, zoals de boerderijen 
in Kattenbroek. 

Ruimtelijke kwaliteit 
Conserveren is alleen gericht op het behou
den van visuele kwaliteiten van het landelijk 
gebied. De ontwerpstrategie is gebaseerd op 
een eenzijdig landschapsbeeld ; het landelijke 
gebied . Dit landschap levert slechts bele
vingswaarde als ruimtelijke kwaliteit op . Er 
worden geen functionele relaties gelegd 
tussen het landschap en de wijk . 
De stad maakt een ontwikkeling door , terwijl 
het landschap onveranderd moet blijven. Op 
den duur vinden echter toch ontwikkelingen 
in dat landschap plaats . Dit is een breuk met 
het concept. Dit is in Angelslo ten koste 
gegaan van de visuele kwaliteit van de open 
es. De agrarische functie in de binnenzone 
van Haagse Beemden is steeds moeilijker te 
combineren met de woonfunctie van de wijk , 
waardoor het ruimtelijke beeld van de bin
nenzone dreigt te verdwijnen . 
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Integreren •••• 0 . • ► 

Integreren 
!. de integraal berekenen van een functie of 
vergelijking 
2. volledig maken 
3. tot een geheel samenvoegen 
(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal) 

Integreren als vervolgstap in het landschap 
Bij integreren dient de ruimtelijke en functio
nele opbouw van het landschap als uitgangs
punt voor de opbouw van de wijk. Nieuwe 
elementen worden ingepast in de bestaande 
structuur. Alle onderdelen uit het voormalige 
landschap worden zonder er een waardeoor
deel aan te koppelen , opgenomen in het plan. 
Hierbij blijven de dragers uit het voormalige 

• • 

Almere-Buiten 
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landschap ook dragers in de nieuwe wijk . 
De nieuwe ingreep is een vervolg op de 
ontwikkelingen die zich tot dan toe hebben 
voorgedaan in het landschap. De wijk is een 
nieuwe stap in het proces van landschaps
ontwikkeling . 

Almere-Buiten en Prinsenland 
Integreren is in Almere-Buiten en Prinsen
land de hoofdstrategie. 
In Almere-Buiten is de open polder , de maat 
van de polder en de omkadering van bos de 
basis voor de opbouw van de wijk. Er is een 
groen raamwerk gecreëerd van bossen. Deze 
vormen een sterk contrast met de open pol
der en accentueren de polderstructuur. Dit is 
overal in de later aangelegde wijk zichtbaar . 
Elementen uit het stadslandschap zoals de 
infrastructuurlijnen en de hoogspannings-

Prinsenland 

leiding , blijven zichtbaar. 
In Prinsenland zijn de dragers uit het onder
liggende landschap dragers gebleven binnen 
de wijk . De linten en de twee delen (hoog en 
laag) zijn bepalend binnen de wijk . De ken
merken van deze elementen vormen de basis 
waarop de plas , het park, nieuwe wegen en 
buurten geënt zijn. De nieuwe invulling ver
sterkt de structuur uit het voormalige land
schap. De aanleg van de wijk is een logische 
vervolgstap in de ontwikkeling van de pol
der. 
Beide wijken liggen in een polderlandschap , 
waarin hoofd- en bijzaken duidelijk te onder
scheiden zijn. Landschapstypes met een 
dergelijke opbouw lijken geschikt voor inte
gratie. 

Kernhem heeft een andere hoofdstrategie . 
Wel is hier op een lager niveau sprake van 
integratie . De Laan van Kernhem is geïnte
greerd in het plan. De structuurkenmerken 
van de laan vormen één van de drie uitgangs
punten voor de wijk. 

Ruimtelijke kwaliteit 
De herkenbaarheid van de plek en de conti
nuïteit in de ontwikkeling van de polder zijn 
belangrijk voor de belevingswaarde. Het 
polderraster van Almere-Buiten en de linten 
in Prinsenland bi ij ven de hoofdstructuur en 
geven de wijken een heldere opzet. Daarbin
nen zijn gebruiks- en belevingswaarde ge
combineerd. 



Abstraheren 

Abstraheren 
1. aftrekken, 

***** 
**** •• ► CO O O 0 
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2. ontdoen van het bepalende of toevallige , 
van het concrete, als begrip afleiden, 
3. in gedachte aft.onderen, 
4. afleiden. 
(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal) 

.1. 

Abstraheren van de kavelrichtingen 

Abstraheren van het landschap 
Bij abstraheren is er geen sprake van een 
letterlijke reactie op het landschap. Uit het 
geloof in de maakbaarheid volgt een enorm 
vrije omgang met het landschap. Elementen, 
structuren e.d . worden herleid tot een thema. 
Aan deze geabstraheerde thema's wordt in 
het plan vormgegeven en er worden nieuwe 
eigenschappen toegevoegd. 
Bij abstraheren wordt de vrijheid genomen 
om nieuwe elementen, maar vooral ook 
nieuwe sferen in het landschap te introduce
ren. Zowel de plek als landschappen van 
elders dienen als inspiratiebron. De ontwer-

per kiest zelf welke elementen hij opneemt of 
introduceert. 

Kattenbroek 
In Kattenbroek wordt met de verschillende 
thema' s en de vormgeving ingespeeld op 
emotie en gevoelens. Op iedere plaats in de 
wijk is een specifieke sfeer gecreëerd. Bij de 
brugwoningen, de boerderijenkamer en de 
kreek heeft de plek een nieuwe vorm gekre
gen . Daarnaast zijn veel landschapssferen van 
elders geïntroduceerd , zoals de ruïnewonin
gen en de Laan der Hoven. 
Met veel thema' s die in Kattenbroek zijn 
gebruikt , worden romantische en nostalgische 
sferen gecreëerd. Hierbij speelt het arcadisch 
landschapsbeeld, zoals in Angelslo en Haagse 
Beemden, een belangrijke rol. Het verschil is 
echter dat bij conserveren wordt ingespeeld 
op de visuele kwaliteit van het omliggende 
agrarische landschap. Bij abstraheren wordt 
ingespeeld op de sfeer die het arcadisch land
schapsbeeld oproept. 

Ruimtelijk kwaliteit 
Met abstractie wordt hoofdzakelijk belevings
waarde uit het landschap in de wijk gebracht. 
Met de vormgeving van de wijk is een breed 
scala aan gevoelens en sferen geïntroduceerd. 
Dit leidt tot een hoge diversiteit. 
Door landschappen te herleiden tot een thema 
komen ze los te staan van hun oorspronke
lijke situatie, de plek is hierdoor nauwelijks 
meer herkenbaar in de wijk. 
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Metamorferen * * * * * ► 

Metamorfose 

• •► 6 i o* o*o ► ••••• ► 

v. gedaanteverwisseling; in het bijz.: 
I. verandering van mensen in dieren, bomen 
enz. 
2. reeks van veranderingen die een larve 
doormaakt om zich tot een volwassen dier te 
ontwikkelen. 
3. verandering van een orgaan in een ander 
(b.v. een blad in een bloemblad) 
4. het proces van mineralogische herkristalli
satie en reconstructie dat plaatsvindt als de 
temperatuur en/of de alzijdige druk zich 
wijzigen of eenzijdige druk optreedt. 
(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal) 
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Metamorferen van het landschap 
Metamorfose van het landschap is een ge
daanteverwisseling van het landschap . Hierbij 
wordt op een vrije manier met bestaande 
landschapselementen omgegaan. Er wordt 
wel ingespeeld op het bestaande landschap 
maar er ontstaat een geheel andere structuur , 
opzet of karakter. Het geloof in de maak
baarheid resulteert in een vrije omgang met 
het landschap. Door deze vrije aanpak ont
staat een breuk met het voormalige land
schap. Bij deze ontwerpstrategie worden, in 
tegenstelling tot abstraheren, alleen aanleidin
gen van de plek opgepakt. 

l]burg 
Door metamorferen ontstaat een breuk met 
het voormalige landschap van het open IJ
meer. Het water van het IJmeer wordt omge
vormd tot een groot aantal sferen. Het water 
wordt het bindende element in de wijk. De 

ELE:t 
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diversiteit aan woonmilieus , ecologische 
waarden , recreatieve voorzieningen etc . 
worden aan de watersferen ontleend. 
In het planmateriaal wordt gesuggereerd dat 
er wordt ingespeeld op de wijdsheid en de 
ecologische waarde van de plek (integreren 
en conserveren). Ons inziens is er echter 
sprake van een metamorfose. De wijk IJburg 
is ontstaan op basis van het element water, 
en niet op basis van de wijdsheid van het 
IJ meer . 

Het bekenstelsel in Haagse Beemden is ook 
gemetamorfeerd. De beken zijn opgepakt als 
waterlopen. Vervolgens is de ruimtelijke 
verschijningsvorm veranderd en zijn er nieu
we functies aan toegekend . De waterlopen 
zijn niet meer als beken te herkennen . 

Ruimtelijke kwaliteit 
Eén aspect van de plek ondergaat een ge
daanteverwisseling waardoor het voormalige 
landschap nauwelijks meer herkenbaar is. 
Het open Umeer wordt omgevormd tot diver
se watersferen. 
Water groeit uit tot een complexe wijk. De 
opbouw van de wijk is vrijwel volledig terug 
te voeren op de watersferen. Water is de 
basis voor een brede ruimtelijke kwaliteit. De 
recreatieve oevers en de woonmilieus aan het 
water geven het plan gebruikswaarde, de 
diversiteit aan watersferen geeft belevings
waarde en de ecologische kwaliteit en de be
reikbaarheid geven het plan toekomstwaarde. 



Transformeren 

Transformeren • • • • • 
•• • 

/. van gedaante doen veranderen, een andere 
vorm geven 
2. in een ander voltage omzetten 
3. dieptestructuren omzetten in oppervlakte
structuren 
(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal) 

Transfonneren van hoofdzaken uit het 
landschap 
Het landschap wordt bij deze strategie breed 
benaderd: de ruimtelijke verschijning van, en 
de functies in het landschap worden onder
kend. Daarnaast vormen stromen en proces
sen ook onderdeel van het landschapsbeeld . 
Dit complexe landschap wordt door de ont-

Transformeren van de houtwal 

werper gereduceerd tot enkele belangrijke 
onderdelen ; de dragers . De ontwerper gelooft 
niet alleen in behoud maar ook in de maak
baarheid van het landschap en drukt hier een 
eigen stempel op . Het is een vrije omgang 
met het landschap. 
De dragers worden omgevormd en worden 
maximaal benut voor nieuwe functie . Ze be
houden daarnaast grotendeels hun oor
spronkelijke karakteristiek . Daardoor blijft de 
plek herkenbaar in het plan . De wijk is een 
bouwsteen in het landschap. 

Kemhem 
Een voorbeeld van transformeren is Kern
hem. De ecologie van het gebied is hoofd
uitgangspunt in het plan . De waterhuishou
ding van het gebied is hierin een belangrijke 
factor die niet als eerste in het oog springt, 

maar wel het hele systeem kan maken of bre
ken . Het proces waterhuishouding is ruimte
lijk tot uitdrukking gebracht. De ontwerpers 
gaan zorgvuldig met de processen uit het 
natuurlandschap om en gebruiken deze als 
kapstok om nieuwe richtingen , vormen en 
maten in het gebied te introduceren . 
De houtwallen worden niet letterlijk overge
nomen maar in een nieuwe context geplaatst. 
Ze worden getransformeerd naar brede eco
zones , dienen als langzaamverkeersroutes en 
behouden hun ruimtelijke werking . 

Het voormalige boslandschap in Angelslo is 
getransformeerd naar een boscitaat. Het bos 
is niet letterlijk in de wijk gehaald maar met 
boscitaten wordt een karakteristiek ruimtelijk 
beeld gecreëerd waarin de bossfeer voelbaar 
is. Aan deze lobben zijn nieuwe functies 
toegevoegd , zoals voorzieningen en lang
zaamverkeersroutes. 

Ruimtelijke kwaliteit 
De waterstromen en de houtwallenstructuur 
in Kernhem geven de wijk een ' brede ' ruim
telijke kwaliteit. Ze zijn ruimtelijk en functi
oneel structuurbepalend. Ze krijgen een 
nieuwe rol en een nieuwe betekenis binnen 
de toekomstige wijk. Het is een integrale 
aanpak , met een koppeling van gebruiks-, 
belevings- , en toekomstwaarde. De dragers 
worden omgevormd maar het landschap blijft 
ond anks de vrije omgang herkenbaar in de 
wijk . 
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4. CONCLUSIES Drie aspecten die in de tijd variëren 
De doelstelling van het onderzoek is ' Het 
verkennen van de mogelijkheden om het 
landschap te benutten voor de ruimtelijke 
kwaliteit van woongebieden op basis van een 
analyse van bestaande plannen' . Hierbij 
spelen drie aspecten een rol: het landschaps
beeld, de manier van omgaan met landschap 
en de ruimtelijke kwaliteit. De aspecten 
variëren in de tijd en hangen nauw met el
kaar samen. 

Twee landschapsbeelden 
In de plannen voor Angelso en Haagse 
Beemden werd onder het begrip landschap 
alleen het niet verstedelijkte gebied ; het 
landelijk gebied verstaan. Stad en land wer
den gezien als vijanden en zijn daarom ruim
telijk van elkaar gescheiden . Vooral het 
arcadisch landschap werd positief gewaar
deerd en daarom beschermd . Het landelijke 
gebied werd niet gezien als een landschap dat 
continu in ontwikkeling is. 
In de recente plannen worden stad en lande
lijk gebied als één geheel gezien; ze vormen 
samen het landschap. De ontwikkeling van 
het landschap wordt onderkend . In de plan
nen voor Prinsenland en Almere-Buiten 
wordt ingespeeld op de visueel-ruimtelijke 
eigenschappen (vooral op de patronen) van 
dit landschapsbeeld . In de plannen voor 
IJburg en Kernhem wordt daarnaast op niet 
zichtbare processen in het landschap inge
speeld. In het plan voor Kattenbroek vormt 

niet alleen de plek, maar ook landschap van 
elders een inspiratiebron voor het ontwerp. 

Omgaan met landschap: continueren en 
omvonnen 
We hebben in hoofdlijnen twee manieren 
gevonden waarop bij planvorming met het 
landschap wordt omgegaan: continueren en, 
meer recentelijk, omvormen van het land
schap. 
De strategieën conserveren en integreren zijn 
een continuering van het landschap. Beiden 
zijn gebaseerd op de visuele verschijning van 
het bestaande landschap. Het verschil is 
echter dat bij conserveren de wijk naast het 
arcadisch landschap gesitueerd wordt, terwijl 
bij integreren voortgebouwd wordt op het 
landschap. De wijk wordt als bouwsteen in 
het landschap gebracht. Het is de volgende 
stap in het veranderingsproces van het land
schap . 
Met de ontwerpstrategieën abstraheren, 
transformeren en metamorfose wordt het 
landschap omgevormd. Hierbij speelt het 
geloof in maakbaarheid een grote rol. De 
ontwerper neemt de vrijheid om het land
schap om te vormen tot iets nieuws . Hij 
drukt daarmee een eigen stempel op de uit
werking. Processen in het landschap worden 
niet als wetmatigheden gezien; de ontwerper 
kan ze sturen. In deze vrije omgang worden 
enkele aspecten uit het landschap tot hoofd
zaak verklaard. Omvormen van het landschap 
is vooral in meer recente plannen zichtbaar. 
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Ruimtelijke kwaliteit: van eenzijdige bena
dering naar bredere benadering 
Uit onze analyse blijkt dat er een steeds 
bredere benadering van het landschap plaats
vindt. Dit heeft tot gevolg dat de ruimtelijke 
kwaliteit door steeds meer factoren bepaald 
wordt: diversiteit , flexibiliteit , multifunctio
naliteit, duurzaamheid enzovoort . 
Conserveren is alleen gericht op de visuele 
kwaliteit van het landschap . Dit is een eenzij
dige benadering waardoor na verloop van tijd 
het arcadisch landschap onder druk komt te 
staan . Bij integreren wordt letterlijk voortge
bouwd op het landschap wat naast belevings
waarde ook resulteert in gebruikswaarde. 
Bij de andere ontwerpstrategieën spelen naast 
de ruimtelijke verschijning van het landschap 
ook andere aspecten een rol , zoals processen 
in het landschap en ecologische kwaliteit. 
Hierdoor krijgen de wijken meer gebruiks
en toekomstwaarde. 
Bij een grote vrijheid in omgang met het 
bestaande landschap , zoals bij abstraheren, is 
de herkenbaarheid van de plek echter klein . 

Vooronderstelling 
Bij aanvang van het onderzoek werd veron
dersteld dat de plek bepalend is voor de 
manier waarop met het landschap wordt 
omgegaan bij de ontwikkeling van een woon
wijk . Uit het onderzoek blijkt echter dat de 
ontwerpstrategieën, de manieren van omgaan 
met landschap , veel sterker bepaald worden 
door de tijdgeest en de houding van de ont-
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werper. Met deze houding bekijkt de ontwer
per de plek wat zijn ontwerpstrategie mede 
bepaald . 

Tot slot. .... 
Concluderend kunnen we stellen dat er ver
schillende factoren zijn die bepalen welke 
ontwerstrategieën gehanteerd zijn. Deze 
factoren zijn door de tijd heen veranderd. Na 
deze studie zijn we ons meer bewust gewor
den van de verschillende manieren waarop 
met het landschap omgegaan is , en vooral m 
welke context (tijdgeest, landschapsbeeld 

enzovoort) de strategieën geplaatst moeten 
worden. 
Het is nu ook duidelijk dat onze eigen opvat
tingen en voorkeuren voor bepaalde strategie
en worden bepaald door de opleidingen en 
het huidige landschapsbeeld. Met dit in ons 
achterhoofd, hopen wij in de toekomst meer 
bewust met het landschap om te gaan bij de 
vormgeving van nieuwe woongebieden. Het 
landschap kan immers , zoals uit de analyse is 
gebleken, een belangrijke bijdrage leveren 
aan de ruimtelijke kwaliteit in nieuwe woon
gebieden. 
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