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INLEIDING 

De gemeente Ede bestaat uit de kernen Ede, Bennekom, Lunteren, 

Ederveen, Harskamp, Wekerom, Otter10 en De Klomp. 

Van d~ze kernen telt Ede ca. 50.000 inwoners, Bennekom en Lunteren 

ieder ca. 12.000 inwoners, Ederveen, Harskamp, Wekerom en Otterlo 

ieder ca. 2500 inwoners. In het streekplan Veluwe van januari 1979 

hebben Provinciale Staten van Gelderland bepaald dat Ede, evenals 

Apeldoorn en Harderwijk, een centrale opvangfunktie dient te ver

vullen. 

Voor deze opvangfunktie gelden de volgende uitgangspunten: 

opvang van de plaatsgebonden behoefte aan woningen, voorzieningen 

en werkgelegenheid; 

- opvang van extra behoefte aan woningen, voorzieningen en werk

gelegenheid uit het deelgebied West-Veluwe. 

Van deze opvangfunktie is het programma van te allokeren plankate-
I 

gorieen afgeleid. Deze kategorieen zijn: woongebieden (inklusief 

wijkvoorzieningen), werkgebieden, sportgebieden en een openlucht

dagrekreatiegebied. 

Naar aanleiding van deze in het streekplan vastgelegde taakstelling 

en de in 1979 aanwezige kapaciteit binnen de vigerende en ontwerp

bestemmingsplannen, werd in dat jaar begonnen met het opzetten van 

een toekomstbeeld. Als eerste stap daartoe werd een diskussienota 

voor de lokatiekeuze van een nieuwe wijk opgesteld. 

Deze woonlokatie zou moeten dienen als uitbreiding van Ede na 1990. 

Omdat er grote verschillen in inzicht bestonden over de voor- en 

nadelen van de aangegeven lokaties, kon er geen eenstemmige keuze' 

gemaakt worden. WeI werd de wens geuit, te kiezen voor een meer 

integrale aanpak in de vorm van een struktuurvisie. 

Als een eerste aanzet voor die struktuurvisie werd het opstellen 

van een struktuurschets gezien. Deze schets zal het toekomstbeeld 

voor de middellange en lange termijn moe ten leveren. A1s totaalter

mijn werd voor een periode van 30 jaar gekozen, verdeeld over drie 

fasen van ieder 10 jaar. V~~r de fase 1980-1990 zijn ook de 

gebieden waarover a1 beleidsmatige gedachten ontwikkeld waren. in 

het onderzoek meegenomen. Op deze wijze bestond de mogelijkheid het 
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model te toetsen aan de werkelijkheid. Ret aksent van de planmatige 

allokatie ligt in de fase 1990-2000. 

De laatste f~se (2000-2010) is bedoeld om de konsekwenties van de 

ruimtelijke ontwikkelingen, onder de stringente konditie van 

·schaarste aan ruimte, in beeld te brengen. 

Tevens is gekozen voor een struktuurschets met een globaal karakter 

en een facetplanmatige opbouw. Het eindresultaat diende te bestaan 

uit alternatieve allokaties voor de genoemde plankategorieen, waar

uit een keuze mogelijk zou zijn op basis van funktionele- en kwanti

tatieve kriteria. Bovendien zou de te volgen methodiek meer inzicht 

in de ruimtelijke konsekwenties van verschillende keuzen moeten 

geven. Voor de ontwikkelipg van deze struktuurschets werd in 1980 

een samenwerkingsverband aangegaan tussen de Gemeente Ede en de 

Vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie van de Afdeling der 

Bouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. De participatie 

van de Vakgroep is gebaseerd op de veronderstelling dat het in 

Eindhoven ontwikkelde model PLOTTERDAM een zinvolle bijdrage in de 

planvorming kan leveren. Deze- planvormingsfase is in een jaar tijd 

gereed gekomen. 

Bij de planvorming zijn met behulp van het genoemde model PLOTTERDAM 

een 1l-tal plan-alternatieven ontwikkeld. 

Op basis van onderlinge vergelijking van die plan-alternatieven 

wordt op dit moment gewerkt aan de opstelling van definitieve 

ontwerp-struktuurschetsen, welke begin 1983 zullen worden geplesen

teerd aan de Gemeenteraad. Daarnaast zijn sinds 1980 sektorale 
r 

onderzoeken gereedgekomen respektievelijk begonne~et betrekking 

tot verkeer en vervoer, volkshuisvesting en werkgelegenheid. Het 

ligt in de bedoeling de resultaten van deze onderzoekingen te kom

bineren met genoemde ontwerp-struktuurschetsen, teneinde een dyna

misch en integraal struktuurplan voor de gehele gemeente te 

ontwikkelen. 

RET "WAARDENKONFLIKT" BIJ DE KEUZEBEPALING VAN LOKATIES 

De ruimtelijke ordening is de laatste jaren steeds meer in het mid

delpunt van de belangstelling komen te staan. Daardoor is met name 

de demokratisering van de besluitvorming praktijk geworden. 
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Met deze ontwikkeling is ook een einde gekomen aan het op fenomeno

logische wijze oplossen van ruimtelijke ordeningsvraagstukken. 

Het demokratiserings-proces heeft duidelijk gemaakt dat achter een 

gesignaleerd probleem altijd min of meer bewuste doelstellingen van 

individuen of groeperingen staan. 

Deze worden eerst zichtbaar wanneer ze bij de oplossing van het 

probleem tegenover elkaar gesteld worden. 

Daarom· kan de ontwikkeling van een oplossing van een ruimtelijke 

ordeningsvraagstuk aIleen tegen de achtergrond van expliciete doel

stellingen plaatsvinden. Zodoende verschuift het probleem van het 

zoeken van een oplossing naar het probleem van het opstellen van 

doelstellingen. 

Doelstellingen worden opgevat als menselijke waardeoordelen. die 

hun oorsprong vinden in persoonlijke- en maatschappelijke ervaringen 

van individuen. Als doelstelling kan worden genoemd: het mooie, het 

praktische, het ekonomische, .••••• Maar wij weten allemaal uit 

ervaring dat datgene wat voor.de een mooi, praktisch of ekonomisch 

is, voor een andere niet behoeft te gelden. Bovendien blijkt dat 

datgene wat beoordeeld moet worden, van grote invloed is op het 

waardeoordeel. Met name de emotionele betekenis van het onderwerp 

en de betrokkenheid bij de gevolgen van het oordeel zijn in het 

geding. 

Daarnaast blijkt dat ieder waardeoordeel afhankelijk is van de tijd, 

hetgeen zijn oorzaak vindt in het voortschrijdende proces van de 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

Er vanuitgaande dat er zowel absolute waarden als echte, meetbare 

waarden bestaan, moet het mogelijk zijn een dynamische waarderings

methodiek te ontwikkelen. Essentieel daarbij.is. dat zowel de waar

deringswijze als het spekulatieve moment van de waardering en de 

nadien eventueel plaatsgevonden verandering van die waardering 

wordt aangegeven. Zowel het geven van waarderingen als het bepalen 

van doelstellingen kan dan op twee wijzen geschieden: kwalitatief 

beschrijvend of kwantitatief metend. 

Samenvattend betekent een dynamische waarderingsmethodiek dat er 

een bereidheid bestaat tot diskussie. hetgeen noodzakelijk is omdat 

ieder waardeoordeel afhankelijk is van: 
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het onderwerp dat beoordeeld wordt; 

de persoon die beoordeelt; 

het ~ waarvoor de beoordeling plaatsvindt; 

- het tijdstip waarop de beoordeling plaatsvindt. 

Het op deze wijze oplossen van ruimtelijke ordeningsvraagstukken 

betekent dat een antwoord wordt gegeven op de vraag naar grotere 

demokratisering. Een probleem blijft weI de wijze waarop het proces 

plaatsvindt. Als hulpmiddel kunnen daarbij methodieken worden 

gebruikt, welke op basis van vakkennis, ervaring en inrichting, 

gerichte aanwijzigingen geven over de te gebruiken middelen, die 

bij gelijkblijvende uitgangspositie het gestelde doel bereikbaar 

maken. Het primaire doel van iedere methodiek is dan ook het ver

krijgen van inzicht in het op te lossen probleem, teneinde door 

deze probleembeschrijving een oplossing te bewerkstelligen. 

'Planning' betekent in deze kontext het toepassen van systematische 

methodieken bij het opstellen van doelstellingen en het daaruit 

afleiden van aktieprogramma's •. 

AIleen door middel van 'planning' is het mogelijk om binnen de rand

voorwaarde van de demokratisering van de besluitvorming te komen 

tot een verantwoorde ruimteIijke ordening. Daarbij moet weI bedacht 

worden dat, hoe objektief de toe te passen methodiek ~ok lijkt, de 

juistheid van de oplossing altijd diskutabel is. Dit wordt zowel 

veroorzaakt door het feit dat een op dergelijke wijze gevonden 

oplossing slechts minder subjektief is dan een door middel van een 

op fenomenologische wijze gevonden oplossing, als.wel door het feit 

dat ruimtelijke ordeningsvraagstukken omschreven dienen te worden 

als de problemen waarvoor gelde, dat: 

meer dan een oplossing bestaatj 

- meer dan een oplossingsregel te geven is; 

de gevonden oplossing nooit goed of fou~ is; 

- ieder probleem als symptoom voor een ander probleem kan worden 

beschouwd; 

geen experiment mogelijk is, zodat bij de oplossing geen vergissing 

gemaakt mag worden. 
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DE OVERSTAP VAN FILOSOFIE NAAR METHODIEK 

Er zijn dus verschillende korrekte wegen om tot oplossingen te 

komen; er is meer dan een oplossing juist. 

De invulling van de planruimte met plankategorieen, berust op een 

komplexe serie overwegingen. 

Aangezien dergelijke overwegingen en de relaties tussen die over

wegingen onderling altijd persoons- of groepsgebonden zijn, bestaat 

aanleiding genoeg om nauwgezet en systematisch te werk te gaan bij 

de allokatie van plankategorieen in een planruimte. Er op die 

manier verantwoord mee omspringen is zelfs nog niet voldoende. 

Zoveel mogelijk 'reeler al~ernatieven zullen in hun resultaat 

onderling vergeleken moeten kunnen worden. 

Dit impliceert dat er een belangrijke rol is weggelegd voor plano

logisch en stedebouwkundig onderzoek op het grensvlak van kwantifi

cering en ruimtelijk organiseren, hetgeen bij het opstellen van 

plannen neerkomt op het invullen van de planruimte. Dat onderzoek 

zou als een proces van 'ruimtelijk vertalen' kunnen worden beschouwd. 

Dit proces kan omschreven worden als een werkwijze waarbij aan deel

ruimten op basis van geschiktheden per plankategorie, welke bepaald 

zijn aan de hand van kenmerken van di~ deelruimten en hun omgeving. 

die plankategorieen worden toegewezen, welke in een programma van 

elsen van bijvoorbeeld een struktuurschets zijn opgenomen. 

Het aantal bedenkbare alternatieven is in principe oneindig, zelfs 

het aantal reele. Een bewuste beperking is uiteraard 

nodig, maar mag geen uitgangspunt zonder meer zijn. 

Een groot aantal resulterende planvullingen noodzaakt een manage

ment om te voorkomen dat door vele bomen het bos niet meer is te 

zien. Ondersteuning door al lang niet meer als geavanceerd te 

bestempelen apparatuur als de komputer ligt dan voor de hand. Een 

dergelijke beslissing heeft overigens niets met technokratie te 

maken; de techniek levert slechts een huIpmiddel. Dit hulpmiddel 

voorziet er aIleen in om systematisch en in beperkte tijd die 

arbeid teo verrichten die voorheen ook gebruikelijk was om tot een 

planvulling te geraken. Die tijdsfaktor was er dan wel oorzaak van 

dat het aantal alternatieven en varianten gering bleef en dan nog 

met relatief flinke tijdsoffers. 
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Problematischer dan aantal en tijd is dat het waarden-konflikt bij 

de eraan verbonden keuzen-bepaling op de voorgrond stond. De 

deskundigen, doch nog vaker de beleidsambtenaren, hanteerden bewust 

of onbewust bun waarden- en normenpatroon. De keuzen waren daarvan 

het resultaat, en niet de uitdrukking. 

Anderen die aan de tot standkoming van de verschillende keuzen niet 

bebben meegewerkt, kregen daardoor geen zicht op de invloed die van 

die waarden en normen op de keuzen uitging. 

Als bijdrage in het proces van inzichtelijk maken en meer systema

tiscb en methodisch benaderen van het ruimtelijk planningsvraagstuk 

op het vlak van wat hiervoor als ruimtelijk vertalen is omscbreven, 

is het model PLOTTERDAM ontwikkeld (v.d.Meulen 1979; v.d.Meulen en 

Kesseler 1980). Dit model i,s een van de vele denkbare metboden om 

systematisch ruimtelijk te vertalen. Het model op zich is een kon

septualisatie, een gedachtenkonstruktie dus, om het ruimtelijk ver

talen via een bepaald trace inzichtelijk en expliciet te laten 

verlopen. Dit trace is grondslag voor bet komputermodel PLOTTERDAM. 

Een dergelijke aanpak maakt het mogelijk om door middel van kwan

titatief onderzoek, aan de hand van keuzen en gewichten ten aanzien 

van van belang zijnde faktoren, prioriteiten en fasering van planka

tegorieen, een programma van elsen van bijvoorbeeld een struktuur

plan te vertalen in de sequentiele aanwijzing van meest geschikte 

deelruimten voor de betreffende plankategorieen. Deze aanwljzing 

van deelruimten wordt ultgedrukt in kaartbeelden, welke vervolgens 

via randapparatuur (plotter) getekend kunnen worden. 

HET MODEL PLOTTERDAM 

Zoals uit het voorgaande blijkt, gaat bet bij het model PLOTTERDAM 

in feite om twee zaken: enerzijds de konseptualisatie en anderzijds 

de op die gedacbten konstruktie gebaseerde operationalisatie in de 
"-" 

vorm van een komputermodel. 

Deze werkwijze impliceert uiteraard waardegebonden (wetenschappelijke) 

keuzen, die stellig invloed hebben op het resultaat van het toepassen 

van het model. Dit is op zich geen probleem, mits men op de hoogte 

is waar in die methodische benadering zich van die momenten voordoen; 

er kan dan alsnog bij de interpretatie van de resultaten rekening 

mee gehouden worden. 
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Belangrijke keuzemomenten in het model zijn: 

1. bet te hanteren programma van eisen, waarover zo mogelijk een 

po~itieke konsensus dient te bestaan; 

2. bet beschikbaar stellen van planruimte welke weI en welke niet 

'voor allokatie van plankategorieen in aanmerking komt (d.w.z. 

gronden die redeIijkerwijze niet voor wijziging van grondgebruik 

in aanmerking komen, worden niet in de beschouwing betrokken); 

3. het vastleggen van soort en omvang van de kartografische en ruimte

lijke informatie per deelruimte in het plangebied; 

4. de allokatiebeslissingen te baseren op de informatie over de 

deelruimte zelf en zijn omgeving, waarbij zowel uitgegaan kan 

worden van gekozen drempels ten aanzien van al of niet geschikt 

zijn, dan weI van gewogen relaties tussen de genoemde informatie

elementenj 

5. het bepalen van de sequentiele volgorde van de te allokeren 

plankategorieen per planperiode. 

Op deze wijze vervult het model PLOTTERDM1 een vorm van planologisch 

stedebouwkundig onderzoek, met als doel een beeld te vormen van de 

konsekwenties van allerlei alternatieve invullingen met data 

(informatie), drempels, gewichten, fasering, prioriteit- en beschik

baarstelling. 

De operationele vorm sluit, vanwege het in principe routine-karakter 

van de methodiek, direkt aan op het automatiseerbare werkproces. 

Dit werkproces bestaat uit twee onderdelen, met elk een aantal stap

pen. 

Die onderdelen zijn een aata-voorbereidend en een data-verwerkend 

gedeelte. In het voorbereidende gedeelte worden kartografisch/ruimte

lijke data gedigitaliseerd; door middel van een grafisch tablet 

worden koordinaten van bepaalde ruimtelijke data ingelezen en door 

de komputer verwerkt en in geheugen-elementen opgeslagen. Met 

behulp van alierlei programmatuur dat in het kader van het Plotterdam

gebeuren is ontwikkeld, kunnen deze data verbeterd, aangepast, 

omgerekend, geschaald en getekend worden. 
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Bet data-verwerkende gedeelte bestaat op zijn beurt uit twee onder

delen: een kwalificerend en een allokerend gedeelte. 

Bet kwalificerende gedeelte bepaalt aan de hand van de ter 

beschikking staande data op een bepaalde wijze de geschiktheid van 

.elke deelruimte voor een'bepaalde grondgebiuikskategorie. Dit houdt 

in dat voor de beschikbaar gestelde deelruimten in het plangebied 

wordt nagegaan welke de geschiktheid is voor de plankategorieen, 

zoals die in het programma van eisen zijn genoemd. 

Voor de bepaling van de geschiktheid wordt gebruik gemaakt van de 

zogenaamde gewogen optelling. In deze gewogen optelling worden 

enerzijds de plek-kenmerken aan elkaar gerelateerd; en anderzijds 

wordt een dergelijke berekening gemaakt voor de omgevings-effektoren 

De plek-kenmerken zijn gegevens die per deelruimte bekend en er 

direkt aan verbonden zijn. De omgevings-effektoren bestaan uit 

'effekten' op die deelruimten vanuit hun omgevingj dit kan zowel in 

de vorm van bereikbaarheid als in de vorm van hinder of randvoor

waarde zijn. Een plek-kenmerk is bijvoorbeeld de grondprijsj een 

omgevings-effektor is bijvoorbeeld het aantal Kosteneenheden 

vliegtuiglawaai. Voor zowel de plek-kenmerken als de omgevings

effektoren kunnen kwalifikatiekaarten berekend en getekend worden; 

dit gebeurt uiteraard per plankatego~ie. 

Voor deze geschiktheidsber~kening zijn drempels en gewichten nodig 

per kenmerk en per effektor, in relatie tot de betreffende plan

kategorie. Ret verkrijgen van deze drempels en gewichten is een 

vraagstuk op zichzelf en impliceert het genereren van alternatieven 

(sets van doelstellingen). 

Vervolgens is een kombinatie nodig tussen de beide kwalifikatie

resultaten. Typologisch zijn er drie mogelijkheden: 

1. gewogen optelling voor de plek-kenmerken (kwalifikatie) en 

bepaling van deelgebieden die niet negatief door hun omgeving 

belnvloed worden; 

2. bepaling van de deelgebieden die op g~ond van hun plek-kenmerken 

geschikt zijn en een gewogen optelling voor de omgevings

effektoren (kwalifikatie); 

3. gewogen optelling voor zowel plek-kenmerken ala omgevings-

effektoren: 

Of deelgebieden op grond van hun plek-kenmerken geschikt of door 

hun omgeving niet negatief belnvloed worden, hangt af van drempels 

die men (overigens in veel gevallen arbitrair) kiest per kenmerk of 

effektor. 
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In het allokerend gedeelte worden dan vervolgens stap voor stap 

(sequentieel) de in het programma van eisen aangegeven fasering en 

prioriteiten afgewerktj dit proces gaat door tot dat het gehele 

programma in het kaartbeeld is ingevuld. Daarna wordt dit kaart

beeld op een plotter uitgetekendj naast de plotter bestaan er ook 

tekenmogelijkheden op het tekenbeeldscherm. Voor elk alternatief 

kan dit allokeringsproces gedraaid worden, zodat de verschillende 

resultaten zichtbaar worden. 

Aan de hand van deze resultaten zullen vervolgens keuzen gedaan 

moeten worden, waarna tenslotte het definitieve planontwerp kan wor

den uitgewerkt; dit kan eventueel eveneens met de komputer via de 

beschreven PLOTTERDAM-methodiek gebeuren, doch dat is geen noodzaak 

voor de realiteit van de methodiek. 

PROGRAMMA VAN EISEN 

Ten behoeve van de toepassing van het PLOTTERDAM-model heeft de 

Gemeente Ede een tweetal alternatieve ontwikkelingen voor haar 

grondgebied over de periode 1980-2010, te~kens in drie fasen van 

10 jaar opgesteld. In het ene a1ternatief (A) staat centraal de 

regionale funktie van Ede; in het andere (B) wordt niet van die 

regionale funktie uitgegaan. In beide gavallen gaat het hierbij em 

zes plankategorieen, t.w. half-landelijk wonen (25 woningen/ha), 

half-stedelijk wonen (30 woningen/ha), stedelijk wonen (35 

woningen/ha), lichte industrie en kantoren, openlucht sport en 

openlucht dagrekreatie (in het bijzonder water-gerelateerde 

rekreatie). Aangezien voor de kern Ede reeds betrekkelijk grote 

vorderingen gemaakt waren met de voorbereidingen van het geprojek

teerde woongebied Rietkampen, zijn per alternatief twee varianten 

bekeken, namelijk een waarin Rietkampen weI (1) en een waarin 

Rietkampen niet (2) is opgenomen. 

Dit gedeelte van het programma van eisen staat in de bijgaande 

tabel weergegeven, uitgedrukt in hektares benodigde oppervlakte, en 

voor zover nodig uitgesplitst naar de verschillende kernen die van 

de gemeente dee 1 uitmaken. 
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Voorts behoren tot het programma van eisen de drempels die voor de 

plek-kenmerken en omgevings-effektoren gehanteerd worden. Deels 

zijn die wettelijk bepaald; voor het grootste deel zijn die 

arbit!air en afhankelljk van de tstrengheid' die men nastreeft. 

Deze strengheid kan gebaseerd zijn op financiele overwegingen 

(bijvoorbeeld geringe draagkracht van de bod em kan heien tot gevolg 

hebben wat kostenverhogend werkt op de stiehtingskosten), maar kan 

ook berusten op overwegingen omtrent leef- en woonmilieu 

(bijvoorbeeld een zo groot mogelijke afstand tot veredelingsbedrij

yen, i.e. mesterijen). 

TOEPASSING 

Het data-voorbereidend gedeelte voor het ontwerp-struktuurschets 

voor de Gemeente Ede bestaat uit: 

het digitaliseren van kaartmateriaal, het korrigeren en schalen van 

de oppervlakte-gegevens, het uitdrukken van deze gegevens in grids 

en het ordenen van informatie .per grid. 

Het digitaliseren van ruimtelijke gegevens houdt in dat de begren

zingen van oppervlakken worden vertaald in reeksen x- en y-koordi

naten. Aldus wordt de ligging van een ruimtelijk feit vastgelegd in 

zogenaamd polygonen (veelhoeken). Deze polygonen worden uitein

delijk in grids uitgedrukt; als maateenheid voor een grid is een~ 

hektare (lOOxlOO meter) gekozen. Het verwerkte kaartmateriaal kan 

achteraf zowel in polygoon- als in gridkaarten van een willekeurige 

schaal gereproduceerd worden. Tenslotte worden de ruimtelijke gege

vens per grid geordend, zodat deze bij een bepaalde gridkeuze 

direkt opvraagbaar zijn. 

De kwalifikatie van besehikbare ruimten gebeurt per plankategorie, 

aangezien deze ieder verschillende eisen stellen aan een geschikte 

lokatie. Daarbij zullen de lokatiebepalende faktoren kwa drempel, 

gewicht en per plankategorie uiteenlopen •. Ten aanzien van de 

geschiktheid van een stuk ruimte worden twee aspekten onderscheiden: 

- de geschiktheid van de lokatie op zich (plek), en 

- de geschiktheid van de lokatie gezien zijn omgeving (ligging). 



.- \ '.~ v!,., ( 

-11-

De geschiktheid van de lokatie'op zich wordt gemeten aan de hand 

van plek-kenmerken, zoals draagkracht van de ondergrond, hoogte 

g'rondwaterstand, verwervingsmogelijkheden, ekologische waardering 

etc. De geschiktheid van de lokatie gezienzijn omgeving wordt 

.gemeten aan de hand van omgevings-effektoren, zoals hinder van 

nabijgelegen industrie of snelwegen, bereikbaarheid van voor

zieningen, bedrijventerreinen, infrastruktuur, etc. 

Hierbij is, naast de soort relatie tussen de grondgebruikskategorieen 

de afstand tussen de aktiviteiten van groot belang. Deze relatie is 

wederkerig, d.w.z. niet enkel de omgeving drukt zijn stempel op 

een lokatie, ook realisering van een plankategorie betekent een 

betnvloeding van de omgeving. Zo zal de aanieg van hinderlijke 

industrie op 'veilige' afstand van woongebieden'dienen te geschieden. 

De resultaten van beide geschiktheidstests omvatten de overgeble

ven grids met een geschiktheidsskore en de resterende grids welke 

niet aan de gestelde drempels voldoen. Als voorbeeld hiervan zijn 

een geschiktheidskaart op basis van plek-kenmerken en een kaart op 

basis van omgevings-effektoren opgenomen. 

De allokatie van de plankategorieen omvat zowel de kwalificatie van 

beschikbare grids als de toewijzing (ruimtelijke lokalisering) naar 

de meest geschikte grids perplankat~gorie. De grootte van de toe 

te wijzen oppervlakte-eenheid per keer (kontingent) is variabel. De 

techniek is erop gericht de konfiguratie van de meest geschikte 

grids op te sporen en daar een grondgebruikswijziging door te voeren. 

Aan de hand van de allokatie van de plankategorie stedelijk wonen 

voor twee planalternatieven kan een en ander worden geIllustreerd. 

Ten behoeve van de allakatie worden eerst de grids binnen de 

beschikbare ruimten vaor deze kategorie vergeleken met de gestelde 

drempels en gekwalificeerd, daarna vindt de toewijzing plaats aan 

de meest geschikte, aaneengesloten grids. 

Eerder is opgemerkt dat de drempel-toetsing en kwalifikatie gebeurt 

aan de hand van twee saorten kriteria t.~. plek-kenmerken en 

omgevings-effektoren. Op de eerste kaart zijn de grids gearceerd 

die geschikt zijn op grond van de plek-kenmerken (d.w.z. de grids 

voldoen ·aan de gestelde drempels). 

Daarbij is onderscheid gemaakt in een vijftal klassen van geschikt

heid (d.w.z. de meest geschikte grids vallen in de hoogste geschikt

heidsklasse, donkere arcering). 
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Uit de kaart blijkt dat de meest geschikte grids op grand van de 

plek-kenmerken geen verband vertonen met de rulmtelijke indeling 

van het gebied. Dit omdat enkel de kenmerken verbonden aan de 

grond zijn beschouwd. De kwalifikatie op grond van de omgevings

effektoren voor stedelijk wonen vertoont een meer konsistent beeld 

in de spreiding van meest geschikte grids. D~ geschikt bevonden 

grids liggen aIle rondom Ede; de meest geschikte sluiten daarbij 

aan bij de bestaande bebouwing. Oorzaak is de afstand (bereikbaarheid) 

tot bestaande voorzieningen, werkgelegenheid, rekreatie, etc. in Ede. 

Ten westen van Veldhuizen blijkt een mindere mate van geschiktheid 

als gevolg van hinder van de rioolwaterzuivingsinstailatie. 

Opgemerkt moet worden dat bij deze kwalifikatie aIleen die'grids 

zijn beschouwd, die voldoen aan de drempels voorbeide soorten 

kriteria. Verder blijkt ook dat de gemeente Wageningen een bepaalde 

mate van aantrekkingskracht uitoefent op de lokatie van geschikte 

grids. 

De toewijzing van de plankategorie stedelijk wonen zal aan de hand 

van drie pian-alternatieven, welke aIle uitgaan van het programma 

van eisen dat Ede een regio-funktie toekent m.b.t. de groei, worden 

beschreven. Ze verschillen echter van uitgangssistuatie: het 

eerste aiternatief neemt de lokatie Rietkampen als stedeIijk 

woongebied alsvast gegevens aan (m.a.w. 115 ha. is bij voorbaat 

toegewezen), terwiji het tweede alternatief niet vandit gegeven 

uitgaat. 

Ret bij voorbaat vastleggen van de lokatie Rietkampen heeft gevolgen 

voor de verdere kwalifikaties en toewijzingen in latere fasen. Bij 

toewijzing van stedelijk wonen in de 2e fase blijkt de meest 

geschikte lokatie direkt onder Rietkampen in de Kraats te liggen. 

In de 3e fase wordt 78.6 ha stedelijk woongebied geallokeerd in 

Doesburg. Indien Rietkampenniet bij voobaar werdt gereserveerd 

blijkt het eerste kontingent stedelijk wonen van 48.6 ha tach daar 

terecht te kamen. Hieruit blijkt dat de lokatie Rietkampen geen 

slechte keus was. Bij de toewijzing in de 2e fase wordt de lokatie 

Daesburg geprefereerd boven die van Rietkampen. In de 3e fase wordt 

aan het stedelijk wonen een gebied van 78.6 ha in Heestereng 

toegewezen. 

Vergelijking van de beide planalternatieven leert datbij toewijzing 

van kleine kontingenten sprake is van een meer verspreid allokatie

patroon. 
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Dit laatste wordt bijzonder goed geIllustreerd in het derde plan

alternatief, waarbij de plankategorie stedelijk wonen niet in kon

tingenten wordt 'weggezet', doch p~~ hektare. Dit betekent dat per 

toewijzing geen aaneengesloten konfiguratie van meest geschikte 

grids opgespoord moet worden, maar dat de meest geschikte grids 

achtereenvolgens de plankategorieen krijgen toegewezen. 

Ui~ het kaartbeeld blijkt ook duidelijk het effekt van opsplitsing 

in lasen en in prioriteitsstelling op de toewijzing. Zo zijn in de 

lokatie Rietkampen drie fasen stedelijk wonen en ~~n kleine fase 

lichte industrie geallokeerd. 

In Doesburg en de Kraats zijn ook drie fasen stedelijk wonen, maar 

tevens twee fasen lichte industrie toegewezen. Deze gespreide alloka

tie wordt veroorzaakt door het feit dat Rietkampen in iedera fase 

eerst een deel stedelijk wonen krijgt toegewezen, waarna het overig 

kontingent naar Doesburg en de Kraats gaat. Door de sequentiele 

toewijzing van plankategorieen per fase ontstaat de gesignaleerde 

'vermenging' van wonen en werken. Ook uit het resultaat van dit plan

alternatief blijkt wederom de geschiktheid van Rietkampen vaor ste

delijk woongebied. 

Voar de gebieden Doesburg en de Kraats kunnen op grand van deze 

drie planalternatieven geen duidelijke geschiktheden voor een plan

kategorie worden vastgelegd. 
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RESULTATEN, KONKLUSIES EN EVALUATIE 

Het resultaat van de toepassing van het PLOTTERDAM-model is een 

serie kaarten, waarop: 

1. per beschouwde plankaregorie kwalifikaties van de deelruimten 

staan weergegeven op basis van de plek-kenmerken van die 

deelruimten; 

2. per beschouwde plankategorie kwa1ifikaties van de deelruimten 

staan weergegeven op basis van de omgevings-effektoren van die 

deelruimte en de aanwezigheid van elementen in de omgeving van 

die deelruimten; 

3. de allokaties op basis van de alternatieven uit de opgestelde 

programma's van eisen tot uitdrukking komen •. 

De kwalifikaties zijn gebaseerd op de aanwezige ruimtelijke 

situatie als gegeve~ en kombinaties van drempels, gewichten, 

.fasering, prioriteiten en beschikbaarstelling. 

Het kaarten-resultaat, dit ge~dt ook nadrukkelijk voor de 

toepassing Ede, is daardoor altijd een 'kleine' selektie uit de 

gahele verzameling van bedenkbare kaarten. 

In de besluitvorming dient deze selektie en vooral de argumenten 

die aan die selektie ten grondslag liggen aan de uiteindelijke 

keuzen en daaruit afgeleide beslissingen, inhoud te geven. 

Het model PLOTTERDAM vergroot het inzicht in de gevolgen van die 

selektie. Als zodanig zal er in politiek, besluitvormend opzicht 

van gebruik gemaakt moeten worden. 

Aan de hand van de kwalifikatie-kaarten ontstaat inzicht over de 

geschiktheden van de planruimten voor de verschillende plankate

gorieen. 

Wanneer systematisch en konsekwent gewerk~ wordt, wil dat nog niet 

zeggen dat iedere plankategorie op de meest geschikte plaats 

terecht komt; dat geldt overigens weI voor de plankategorie met de 

hoogste prioriteit in de fasering. 

Bij de definitieve uitwerking tot ontwerp-struktuurschetsen dient . 

hier rekening mee gehouden te worden. 

De toepassing van het model PLOTTERDAM op de Edese situatie toont 

aan dat de methodiek zeer zlnnig is blj zowel het inzichteIijk maken 
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van de ruimtelijke (allokatie-)problematiek als het opzoeken en ver

gelijkbaar maken van geschikte deelruimten voor plankategorieen ten 

behoeve van het opstellen van definitiave ontwerpen voor stedebouw

kundige struktuur en inrichting van het plangebied Ede. Het opstellen 

van deze ontwerp-struktuurschetsen is het vervolg op het onderzoeks

gedeelte met behulp van het model PLOTTERDAM. Op grond van de onder

zoeksresultaten en de overwegingen bij het opstellen van de ontwerp

struktuurschetsen zal een politieke keuze gemaakt moeten worden met 

betrekking tot een definitieve sttuktuurschets. 
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figuur 1 

figuur 2 

figuur 3 

figuur 4 

figuur 5 

figuur 6 

figuur 7 

Drempeltoetsing voar stedelijk wonen ap basis van plek

kenmerken 

1. Ede-Kern 5. Rietkampen 

2. Veldhuizen 6. de Kraats 

3. Ede-Zuid 7. Doesburg 

4. bedrijventerrein 8. rioolwaterzuivering Dwarsweg 

Frankeneng 9. Heestereng 

Drempeltoetsing voor stede1ijk wonen op basis van 

omgevings-effektoren. 

Kwalifikatie van de p1ek-kenmerken voor stede1ijk wonen. 

Kwalifikatie van de omgevings-effektoren voar stedelijk 

wonen. 

Allokatie plankategarieen, waarbij voor Rietkampen 

aangenomen is dat daar 115 hectare stedelijk woongebied 

wordt toegewezen; 2e to~wijzing de Kraats (28,6 ha); 3e 

taewijzing Doesburg (78,6 ha). 

Allokatie plankategorieen, zander toewijzing vaoraf van 

Rietkampen als stedelijk woongebied; 1e toewijzing 

Rietkampen (48,6 ha); 2e toewljzing Doesburg (94,3 ha); 

3e toewijzing Heestereng (78,6 ha). 

Allokatie plankategorieen, waarbij de toewijzing per 

hectare plaatsvindt. 
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OVERZICHT PROGRAMMA VAN EISEN IN BENODIGDE HEKTAREN GRONDGEBRUIK 

Plankategorie 1980-1990 1990-2000 2000-2010 

A B A B A B 

1.half-landelijk wonen . 

Wekerom. - - 0.8 0.8 2.4 2.4 

Ederveen/De Klomp - - 1.8 1.8 1.6 1.6 

Harskamp - - 3.2 3.2 2.4 2.4 

Otterlo 1.6 1.6 0.4 0.4 - --- -- - -- -- --
1.6 1.6 6.2 6.2 6.4 6.4 

2.half-stedelijk wonen 

Bennekom - - 10.7 10.7 11.7 11. 7 

Lunteren 4.2 4.2 9.7 9.7 11.7 11.7 -- -- -- -----. --
4.2 4.2 21.4 21.4 23.4 23.4 

3.stedelijk wonen 
~- Ede variant 1 - - 28.6 - 78.6 40.0 

Ede variant 2 48.6 10.0 94.3 85.7 78.6 58.6 

4.1ichte industriel 

kantoren 

kleine kernen 12.0 12.0 8.0 8.0 4.0 4.0 

Bennekom+Lunteren 12.0 12.0 > 8.0 8.0 4.0 4.0 

Ede variant 1 38.4 36.5 30.2 17 .6 42.1 25.2 

Ede variant 2 38.4 36.5 30.2 17.6 42.1 25.2 ---- ---- -- --
62.4 50.5 46.2 33.6 50.6 33.2 

5.openlucht sport 

Wekerom 1.3 1.3 - - - -
Bennekom+Lunteren 2.6 2.6 - - - -
Ede variant 1 10.0 10.0 7.5 5.0 6.3 3.8 

Ede variant 2 10.0 10.0 7.5 5.0 6.3 3.8 ---- -- - -- -
13.9 13.9 7.5 5.0 6.3 3.8 

6.openlucht 

dagrecreatie - - 90'.0 70.0 - -
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Grondgebrulkskategorie: 

soort grondgebruik (functie), zoals wonen, landbouw, bedrijvigheid, 
winkels, bijzondere doeleinden, rekreatie, natuur, verkeer en vervoer. 

Plankategorie: 

grondgebruikskategorle, die volgens het programma van eisen aan een stuk 
ruimte moet worden. toegewezen. 

Programma van elsen: 

opsomming van (kwantitatieve) taakstellingen op basis van ramlngen, die 
naar hun aard een politieke keuze kunnen weerspiegelen. 

Alternatieven: 

planuitwerkingen, gebaseerd op een andersoortige inhoudelijke uitgangs
situatie. 

Ruimtelijke kwaliflkatie: 

het kwalificeren van stukken ruimte o.g.v. een aantal kriteria wat betreft 
plek-kenmerken en omgevings-effektoren voor een bepaalde plankategorie. 

Ruimtelijke vertaling: 

het door planologisch/stedebouwkundig onderzoek opsporen van beschikbare 
en geschikte (deel-)gebieden voor eventuele allokatie van een of meerdere 
plankategorieen; mede waardoor vergelijking en evaluatie van ruimtelijke 
alternatieven onderling mogelijk wordt. Dit kan als grondslag dienen voor 
een definitieve invulling van de planruimte met plankategorieen op basis 
van een programma van eisen. 

Plek-kwalifikatie: 

geschiktheids-bepaling van een stuk ruimte voor een plankategorie op 
grond van plek-kenmerken. 

Plek-kenmerken: 

kriteria of voorwaarden verbonden aan een stuk ruimte (plek), (voorbeelden: 
draagkracht, hoogte grondwaterstand, verwerfbaarheid, ekologische 
waardering). 

Omgevings-kwalifikatie: 

geschiktheids-bepaling van een stuk ruimte voor een plankategorie o.g.v. 
de omgeving van die ruimte (omgevings-effektoren), m.a.w. het (aanwezige) 
grondgebruik van de omgeving wardt betrokken bij de beaordeling. 

Omgevings-effektoren: 

kriteria of voorwaarden o.g.v. de omgeving van een stuk ruimte (plek) in 
termen van hinder (invloed) of bereikbaarheid (afstand). 

Drempel: 

normgetal t.a.v. een kriterium, dat aangeeft of een stuk ruimte aksep
tabel is voor een bepaalde plankategorie. 

Gewicht: 

relatief belang van een kriterium t.o.v. aIle andere kriteria, m.a.w. de 
mate van invloed van een kriterium op de totale kwalifikatie. 



LIJST VAN BESCROUWDE OMGEVINGS-EFFEKTOREN 

1. BeInvloeding door half-landelljk wonen 

2. BeInvloeding door half-stedelijk wonen 

3. BeInvloedlng door stedelijk wonen 

4. Belnvloeding door mlddelzware industrie 

5. BeInvloeding door lichte Industrie 

6. BeInvloeding door nutsbedrijven 

7. BeInvloeding door openlucht sport en rekreatie 

8. BeInvloeding door openlucht dagrekreatie 

9. Belnvloeding door openlucht verblijfsrekreatie 

10. BeInvloeding door waterwinning 

11. BeInvloeding door primaire wegen 

12. BeInvloeding door sekundaire wegen 

13. BeInvloedlng door spoorlijnen 

14. BeInvloeding door militaire komplexen 

15. Belnvloeding door militaire schiet en oefenterreinen 

16. BeInvloeding door militaire oefenterreinen 

17. BeInvloedlng door medische voorzieningen 

18. BeInvloeding door kleuter- en basisonderwijs 

19. Belnvloeding door middelbaar onderwijs 

20. Bereikbaarheid van half-landelijk wonen 

21. Bereikbaarheid van half-stedelijk wonen 

22. Bereikbaarheid van middelzware industrie 

23. Bereikbaarheid van lichte industrie 

24. Bereikbaarheid van nutsbedrijven 

25. Bereikbaarheid van hoofdwinkelcentrum 

26. Bereikbaarheid van winkelcentrum 

27. Bereikbaarheid van winkelkonsentratie 

28. Bereikbaarheid van socia.l kulturele voorzieningen 

29. Bereikbaarheid van kleuter- en ~asisonderwijs 

30. Bereikbaarheid van middelbaar onderwijs 

31. Bereikbaarheid van openlucht sport en rekreatie 

32. Bereikbaarheid van overdekte sport en rekreatie 

33. Bereikbaarheid van openlucht dagrekreatie 

34. Bereikbaarheid van primaire wegen 

35. Bereikbaarheid van sekundaire wegen 

36. Bereikbaarheid van spoorweg-stations 



LIJST VAN BESCHOUWDE PLEK-KENMERKEN 

1. Draagkracht van de ondergrond 

2. Hoogte van de grondwaterstand 

3. Hoogteverschil 

4. Verwerfbaarheid van de grond 

5. Ekologische waardering 

6. Ruimtelijke waardering 

7. Kultuur-historische waardering 

8. Geschiktheld voor weidebouw 

9. Geschiktheid voor akkerbouw 

10. Geschiktheid voor groenteteelt 



RET BESLISS INGSMODEL t '. b • v. de ruimteli jke alloka tie 
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TECHNISCHE WETENSWAARDIGHEDEN 

Ret inventarisatiegebied, bestaande uit de gehele gemeente Ede en omgeving, 

is 210 x 290 hm groot (60.900 grids van een hektare). 

Er zijn 56 soorten grondgebruik onderscheiden. 

Voor de ruimte-kwalifikatie zijn 10 plek-kenmerken beschouwd. 

Voor de ligging-kwalificatie zijn 37 omgevlngs-effektoren beschouwd. 

Rekentijd voor de ruimte-kwalifikatie van het plangebied (1000 grids): 2.5 

Rekentijd voor de ligging-kwaliflkatie van"het plangebied(1000 grids): 4.0 

Rekentijd voor de toewijzing van 10 grids binnen het plangebied 0.5 

Rekentijd voor de bijstelling van de afstandenmatrix na toewijzing :10.0 

Rekentijd voor het tekenen van een polygoonkaart (1000 omtrekpunten) 8.0 

Rekentijd voor het tekenen van een gridkaart (1000 grids) 4.0 

sec. 

sec. 

sec. 

sec. 

sec. 

sec. 

Tekentijd voor het tekenen van een polygoonkaart (lOOP omtrekpunten) 2.5 min. 

Tekentijd voor het tekenen van een gridkaart (1000 grids) 

Programma-verwerking zowel via 'batch t als tinteraktief. 

Geheugengebruik voor de kwalifikatie en toewijzing bij 1000 beschikbare 

grids: 200 Kbytes. 

Programeertaal: Burroughs Extended Algol • .. 
Komputer-systeem: Burroughs 7700, Rekencentrum TH Eindhoven. 

Tekenplotter: Benson drumplotter, type 1332. 

2.0 min. 


