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Dit zes weeks literatuuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Platform van Utrechtse 

natuur- en milieugroepen (PLU), onderdeel van het Milieucentrum Utrecht. Vanuit het platform was er 

behoefte aan een korte literatuurstudie in het kader van het project "integraal wijkgericht 

Groenplan". Het ging hierbij om een ecologische onderbouwing van een groenplan (inrichtings- en 

beheerplan voor het openbaar groen) voor een wijk. Uiteindelijk is dit literatuuronderzoek bedoeld 

om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de verschillende functies in een stadspark 

(recreatie, natuur en landschap) zo optimaal mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. 
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zijn hartelijke telefonische medewerking. Cornel van der Kooij van de Stichting Ecologisch Advies wil 

ik bedanken voor het toesturen van literatuur....    

Tot slot wil ik mijn vrouw Debora bedanken voor haar steun tijdens het schrijven. 

 

    

Rob Messelink 

Juni 2002 
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Samenvatting    
 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van een vraag vanuit het Platform van Utrechtse natuur- en milieugroepen is 

een literatuuronderzoek gedaan naar de onderlinge afstemming van de verschillende functies 

(natuur, recreatie, landschap) in een stadspark. Er is onderzocht hoe deze afstemming zo optimaal 

mogelijk kan worden gerealiseerd. 

 

Stadsparken verenigen vele kwaliteiten en functies in zich. Juist door die verwevenheid van de 

verschillende kwaliteiten wordt de maatschappelijke waarde van het park verhoogd. Elke functie van 

het park heeft wel haar eigen kwaliteitscriteria. Door deze criteria in kaart te brengen kunnen de 

functies onderling beter op elkaar worden afgestemd. 

Voor de recreatieve functie zijn de kwaliteitscriteria: veiligheid, bereikbaarheid, afwisseling, 

keuzevrijheid, aansluiting op het buitengebied, voorzieningen in het groen, capaciteit van het groen, 

zonering en beheer. Verder is een ‘minder dwingende inrichting’ van het groen gewenst, omdat de 

recreatie steeds vaker sociaal is georiënteerd Tevens moet bij de inrichting van een stadspark rekening 

worden gehouden met de behoeften van verschillende bevolkingsgroepen, zoals bijvoorbeeld 

allochtonen of kinderen [Faber en Remkes, 2002]. 

De landschapswaardering van een stadspark komt voort uit belevingsdimensies (exploratief, 

instrumenteel, existentieel, vanuit een cultuurgrondhouding, vanuit de sociale definitie) van mensen. 

Deze dimensies worden bepaald door verschillende factoren: locatie-, inpassings-, inrichtings-, en 

externe factoren. Bij aanpassingen in het park of de inrichting of plaatsing van het park is een 

overzicht van deze factoren erg handig, omdat een aantrekkelijk park ontstaat door de combinatie en 

juiste inpassing van deze factoren. Factoren die voor meerdere belevingsdimensies bepalend zijn 

wegen zwaarder mee in de waardering van het landschap. 

Voor de functie die het stadspark heeft voor natuur kan biodiversiteit als criterium gesteld 

worden. De biodiversiteit in een park kan onder andere worden verhoogd door een groter en 

gevarieerder gebied, verbindingen met het buitengebied, goede waterkwaliteit en ecologisch 

groenbeheer. 

Om de criteria voor de verschillende functies onderling goed te kunnen vergelijken zijn ze te 

verdelen in gemeenschappelijke categorieën. Er zijn criteria voor structuur, duurzaamheid, samen-

hang, karakteristiek en functie. 
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De natuurfunctie kan worden verbeterd door ecologisch groenbeheer. Ecologisch beheer van 

het openbare groen is extensief in tegenstelling tot het intensieve traditionele beheer. Ecologisch 

groen heeft de tijd nodig voor ontwikkeling en er zijn meestal geen einddoelen gedefinieerd, omdat 

men een natuurlijke ontwikkeling nastreeft. Daarom is het extensief beheer voor niet-vaktechnici 

soms moeilijk te interpreteren. Het ecologische beheer is gebaseerd op ecologische principes als 

variatie in het milieu, continuïteit in beheer, voldoende oppervlak en de onderlinge samenhang van 

ecologische processen zoals bijvoorbeeld de nutriëntenkringlopen.  

Door middel van natuurtechnische milieubouw kan men een goede uitgangssituatie voor 

natuurontwikkeling scheppen door de rangschikking van bodem en water. Deze natuurontwikkeling 

wordt vervolgens gestuurd door natuurtechnisch beheer. Deze vorm van beheer is verschralend en 

niet verstorend. 

 

Om functies onderling af te stemmen in een integraal groenplan, moet men gebruik maken 

van het drieluik voorlichting, voorziening en regulering. Met name regulering door middel van 

zonering is een krachtig middel in het afstemmen van functies. Bij de inrichting van het park kan men 

gebruik maken van het stappenplan van Timmermans en de Molenaar [1999] om tot een optimale 

afstemming van functies te komen. Concrete aandachtspunten hierbij zijn de criteria die vanuit de 

verschillende functies worden gesteld aan structuur, duurzaamheid, samenhang, karakteristiek en 

functie, zoals ze in deze studie zijn genoemd.  

Verder is de mate waarin biodiversiteit de andere functies kan versterken een belangrijk 

aandachtspunt.  
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H o o f d s t u k  1  
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

1.1  natuur in de stad 

 

Natuur in de stad kan op velen overkomen als een contradictio in terminis, omdat de 

begrippen ‘natuur’ en ‘stad’ elkaar nog steeds lijken uit te sluiten [Gemeentewerken Rotterdam, 2002; 

Koster en Claringbould, 1991]. Alleen al op het begrip natuur zijn vele verschillende visies mogelijk. Zo 

kan natuur worden gezien als object of als een proces [Tjallingii, 2000].  

Volgens de eerste visie, natuur als object, begint de natuur waar de stad eindigt. De stad 

wordt als vijand gezien van de natuur met als frontlijn de stadsrand. Deze frontlijn maakt scheiding 

tussen cultuur en natuur; tussen rood en groen. Hierdoor zijn stad en natuur functioneel gescheiden. 

Ten gevolge van deze visie werd de natuur in het verleden zoveel mogelijk buiten de stad gehouden 

[Koster en Claringbould, 1991]. Natuur werd beperkt tot de beschermde natuurgebieden. Ook het 

beheer van het groen in de stad werd in de afgelopen eeuw vooral door deze visie bepaald. Het groen 

in de stad behoorde dus niet tot natuur, maar tot cultuur. De mens kon het object, de natuur, naar 

zijn hand zetten. Zo was er sprake van twee afzonderlijke werelden, die elk hun eigen grenzen aan de 

ruimte stelden. Dat was zo bij de tuindorpen aan het begin van de twintigste eeuw, bij de 

stempelverkavelingen in de jaren vijftig (waarbij boeren land ruilden en natuur vaak plaats moest 

maken voor grootschalige landbouw) en de woonerfplannen van de jaren zeventig. In deze plannen 

werd het omringende landschap idyllisch beschouwd als ongerept en niet verstedelijkt, buiten de stad 

[van Ewijk, 1999]. 

Volgens de tweede visie, natuur als proces, werkt de natuur zelfs in het hart van de stad 

[Tjallingii, 2000]. De stad kan volgens deze visie worden gezien als een ecosysteem. Een ecosysteem 

wordt gedefinieerd als een gebied met een fysisch milieu, organismen en interacties en uitwisselingen 

tussen de organismen en het milieu. In de stad heeft men te maken met allerlei natuurlijke processen 

als neerslag, bodem, klimaat en de groei van bomen. Het ecosysteem concept benadrukt dat 

organismen en fysische milieus onderling verbonden zijn, ongeacht of die milieus wild, bebouwd of 

intensief beheerd zijn [Picket et al., 1992]. Volgens dit concept verdwijnt de strikte scheiding tussen 

stad en natuur zoals die werd gemaakt toen natuur als object werd gezien. Op topografische kaarten 

worden steden over het algemeen als rood weergegeven, wat de scheiding tussen rood en groen 

weergeeft. De scheiding tussen rood en groen is opnieuw gebruikt in de Vijfde Nota Ruimtelijke 
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Ordening [RIVM, 2002]. Op luchtfoto’s is echter ook in de stad groen te zien [Tjallingii, 2000]. Ook dit 

geeft aan dat natuur wel degelijk in de stad aanwezig is. 

Rondom de begrippen ‘stadsgroen’, ‘natuur-in-de-stad’ en ‘groen’ bestaat vaak verwarring 

omdat deze begrippen door elkaar worden gebruikt [Samsen en van der Snoek, 1996]. Verdere 

spraakverwarring ontstaat doordat zowel natuur-in-de-stad als (stads)groen betrekking hebben op 

dieren en planten. Planten zijn tegelijkertijd weer de basis voor het bestaan van groen. Hiervoor is al 

beschreven dat mensen heel verschillend kunnen denken over natuur. Toch denkt vrijwel iedereen bij 

het woord natuur aan dieren en planten. Door de meeste deskundigen in Nederland, wordt de 

volgende definitie van natuur gebruikt [te Velde, 1995; Samsen en van der Snoek, 1996]: 

 

“Natuur bestaat uit levende (planten en dieren) en niet-levende (bodem, water, lucht, 

samenhang tussen en oppervlakte van gebieden) dingen, die zichzelf spontaan ordenen en in stand 

houden, mogelijk in aansluiting op menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen.” 

 

Vaak wordt de waarde van natuur bepaald aan de hand van de biodiversiteit. Hoe groter de 

biodiversiteit, hoe hoger de natuurwaarde [Timmermans en de Molenaar, 1999]. Groen is een term die 

vooral voor het buitengebied wordt gebruikt. Het is een verzamelnaam voor alle onbebouwde delen 

van een land. Het wordt ook wel de groene ruimte of het landelijk gebied genoemd. In de stad vallen 

verschillende elementen als parken, oevers, bermen, blokgroen, bomenlanen en wegbeplantingen 

onder groen. 

Een van de functies van (stads)groen is weggelegd voor de natuur. Natuur-in-de-stad hoeft 

zich echter niet te beperken tot het stadsgroen [Samsen en van der Snoek, 1996]. In dit rapport wordt 

verder ingegaan op de verschillende functies van een van de elementen van het stadsgroen, namelijk 

de parken op wijkniveau. 

Door de steeds verder toenemende verstedelijking groeit de behoefte aan groene ruimte in 

de directe woonomgeving. Eenduidige kwaliteitsvoorschriften voor de groene ruimte rondom bijvoor-

beeld herkenbaarheid, identiteit en samenhang ontbreken vaak [Raad voor het Landelijk Gebied, 

1997]. Kwaliteitsbepalende factoren voor de groene ruimte zijn gerelateerd aan ruimte, dynamiek, 

natuur, cultuur en landschap. Deze factoren spelen ook op het niveau van stadsparken.  

 

 

1.2  stadsparken: multifunctioneel 

 

Stadsparken hebben vele verschillende betekenissen voor mensen [Kuiper Compagnons, 1978]. 

Waar het stadspark voor de een ruimte biedt om actief bezig te zijn met bijvoorbeeld voetbal of 

hardlopen, is het voor de ander meer een plek voor passieve recreatie, zoals wandelen, picknicken en 

relaxen. Ook kan een stadspark worden gezien als een landschap dat door ontwerp of toestand 

mensen kan voorzien van unieke ervaringen op het gebied van natuur en cultuur [Gobster, 2001].  

Groene ruimte in de stad is van oudsher geassocieerd met recreatie en de visuele kwaliteit van 

steden; de sociale aspecten van de kwaliteit van het milieu [Tjallingii, 1995]. De primaire functie van 

stadsparken is dan ook de sociale functie, in al zijn facetten [Timmermans en de Molenaar, 1999]. De 
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verschillende facetten van de sociaal-psychologische functie zijn: de algemene informatiefunctie, de 

functies voor het fysiek welzijn en de functies voor het psychisch welbevinden. De recreatieve functies, 

zowel actief als passief, vallen onder de functies voor fysiek welzijn. De esthetische functie van een 

stadspark valt samen met de sociaal-educatieve, de ethische, de emotionele en de symbolische functie, 

onder de noemer van functies voor psychisch welbevinden [Timmermans en de Molenaar, 1999]. Flores 

et al., [1998] noemen als sociaal-culturele voordelen van stadsgroen de recreatie mogelijkheden, de 

toename van de waarde van aangrenzende woningen, gemeenschapsbinding (groen als ontmoetings-

plek), esthetische verbetering en de educatieve functie van stadsgroen. 

Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat bomen en vegetatie in de stad ook 

bevorderlijk zijn voor de fysische aspecten van het milieu om ons heen [Atwell, 2000]. De fysische 

voordelen zijn onder andere dat het groen het klimaat in de stad kan reguleren, de luchtvervuiling 

kan terugdringen en de waterkwaliteit kan beschermen [Flores et al., 1998]. Dit zou men de regulatie-

functie kunnen noemen [Timmermans en de Molenaar, 1999]. Als biologische voordelen noemen 

Flores et al., [1998] dat het groen in de stad schuilplekken biedt voor bedreigde soorten, de 

biodiversiteit doet toenemen, habitat biedt voor flora en fauna, opslag en circulatie van nutriënten 

mogelijk maakt en een representatie van ecosysteem of levensgemeenschap geeft. Het groen in de 

stad heeft dus ook een functie voor de natuur [Samsen en van der Snoek, 1996]. 

Door het steeds diverser worden van behoeften is het van belang dat de groene ruimte 

aandacht biedt aan een veelheid van activiteiten. Ontwerpers van stadsparken, landschapsarchitekten 

en bestuurders moeten zorgen dat de verschillende gebruiksfuncties en waarden van stadsparken aan 

bod komen. Tegelijkertijd moeten ze zorg dragen voor de unieke kwaliteit van de ruimte. Het is één 

van de grootste uitdagingen om de balans te vinden tussen deze eisen [Gobster, 2001]. 

 

 

1.3 doelstelling van het onderzoek 

 

Het Platform van Utrechtse Natuur en Milieugroepen (PLU) wil dat de gemeente bij inrichting 

en beheer van openbaar groen nadrukkelijk rekening houdt met de functie en potenties van dit groen 

op wijkniveau. Hiertoe is het PLU het project ‘Integraal groen inrichtings- en beheersplan op 

wijkniveau’ gestart. De eerste fase van dit project betreft een pilot naar de haalbaarheid van het 

opstellen van een integraal groen inrichtings- en beheersplan op wijkniveau. De pilot zal waarschijn-

lijk uitgevoerd worden voor Park de Gagel in Overvecht. Het PLU heeft de Wetenschapswinkel 

Biologie van de Universiteit Utrecht gevraagd kort literatuuronderzoek te doen naar de ecologische 

mogelijkheden en moeilijkheden van een dergelijk plan. 

Dit is een rapportage van een 6-weeks literatuuronderzoek, waarbij is ingegaan op de 

biologische en sociaal-culturele functies die het groen in de stad kan vervullen [Flores et al. 1998]. 

Hierbij is onderzocht op welke manier gemeentes bij de inrichting en beheer van openbaar groen 

nadrukkelijk rekening kunnen houden met de functies en potenties van dit groen op wijkniveau. Het 

doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de mogelijkheden en moeilijkheden die zich 

voordoen wanneer men recreatieve, landschappelijke en natuurfuncties in een stadspark wil 

verenigen. De vraagstelling luidt: 
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Hoe kunnen verschillende functies van een stadspark (recreatie, landschap, natuur) optimaal 

op elkaar worden afgestemd? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal er een antwoord gevonden moeten worden op 

volgende deelvragen: 

 

1) Wat is in de literatuur bekend over integrale inrichting en beheer van stadsparken? 

a) Is in de literatuur een theoretisch concept te ontdekken voor de integratie van de 

verschillende functies (natuur, landschap, recreatie) in een stadspark? 

b) Hoe kan de natuurfunctie van een stadspark optimaal aan bod komen in een integratie met 

de landschappelijke en recreatieve functie? 

c) Welke concrete voorbeelden van stadsparken met een integrale inrichting en beheer zijn 

bekend? 

 

2) Welke randvoorwaarden kunnen, aan de hand van de antwoorden op vraag 1, worden aange-

geven voor een zo optimaal mogelijke afstemming van de drie functies (natuur, landschap, 

recreatie) in stadsparken? 

 
 
1.4 leeswijzer 

 

Allereerst wordt er in hoofdstuk 2 ingegaan op de kwaliteitscriteria voor parken van de 

verschillende functies natuur, recreatie en landschap. Hoofdstuk 3 gaat over de voorwaarden die 

vanuit de functie natuur kunnen worden gesteld aan het groenbeheer in stadsparken. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven hoe middels ecologisch groenbeheer de natuurwaarde in stadsparken 

kan worden verhoogd. Hoofdstuk 4 beschrijft wat er in de literatuur bekend is over de onderlinge 

afstemming van de functies in een stadspark. Tevens worden in dit hoofdstuk twee praktijkvoor-

beelden gegeven in. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op een theoretisch concept voor de afstemming 

van functies. Hoofdstuk 6 geeft de conclusies van deze studie waarbij concrete aandachtspunten en 

randvoorwaarden voor een groenplan met betrekking op een stadspark op wijkniveau worden 

gegeven. 
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H o o f d s t u k  2  
 

 

 

Kwaliteitscriteria voor functies 
 

 

 

 

 

 

 

Stadsparken verenigen vele kwaliteiten en functies in zich (zie §1.2). Juist door die 

verwevenheid van de verschillende kwaliteiten van het stadspark wordt de maatschappelijke waarde 

van het park verhoogd. Een uitgebalanceerd stadspark is meer dan een optelsom van verschillende 

functies. Het park moet worden opgevat als een totaliteit. De vele maatschappelijke waarden verster-

ken elkaar en kunnen als clusters worden opgevat (bijvoorbeeld het samengaan van ruimtelijke en 

ecologische waarden of van culturele en visuele waarden). Toch is het voor een goed begrip nodig om 

de verschillende waarden uiteen te rafelen [Geltink, 2001]. Ook is het voor ontwerpen belangrijk om 

de verschillende functies helder te definiëren in een concept [Cranz, 1989]. Verder is het nodig om de 

wensen vanuit natuur, landschap en recreatie duidelijk te krijgen om tot een goede belangenafwe-

ging te komen [Luyten et al., 1987]. Daarom wordt in dit hoofdstuk beschreven welke kwaliteitscrite-

ria bekend zijn voor respectievelijk de recreatieve, landschappelijke en natuurfunctie van stadsparken. 

 
 
2.1 recreatieve functie 

 

“Recreatie is geen luxe. Ieder mens heeft de behoefte aan ontspanning en recreatie, aan 

andere activiteiten en omstandigheden dan normaal, het onderbreken van drukke woon- en werk-

situaties. Zo kan men afstand nemen ván of energie opdoen vóór de dagelijkse beslommeringen, kan 

men zich uiten en ontwikkelen, anderen ontmoeten, identiteit koesteren en integreren, gezond 

blijven. Natuur, welke en waar dan ook is belangrijk: voor het bieden van dat andere, voor ruimte na 

beperking, voor stilte na lawaai, rust na drukte of actie na stilzitten” [Raad voor het Landelijk Gebied, 

1998]. Deze paragraaf beschrijft de kwaliteitscriteria die in de literatuur aan recreatie worden gesteld. 

 

2.1.1 kwaliteit 

Door de toegenomen welvaart zijn Nederlanders steeds mobieler geworden en zijn daarom 

niet meer gebonden aan recreatie dicht bij huis. Met de auto kan men over een eigen netwerk van 

openbare ruimten beschikken. Het gevaar dreigt dat voor de minder mobiele mensen een minder-

waardige openbare ruimte ontstaat door afnemend beheer en lager inrichtingskwaliteit van wijk-

parken [Lengkeek en De Wilde, 1988; van Ewijk, 1999]. 
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Er moet niet dus alleen voldoende groen in en om de stad zijn voor recreatie, maar ook de 

kwaliteit van de inrichting is erg belangrijk. Molnar en Rutledge [1986] noemen een aantal factoren 

die invloed hebben op de kwaliteit van recreatie zoals: afmetingen van recreatie gebieden, 

hoeveelheid voorzieningen en de oriëntatie van recreatiegebieden ten opzichte van natuurkrachten. 

In andere studies worden de volgende kwaliteitsaspecten voor recreatie genoemd: veiligheid, 

bereikbaarheid, afwisseling, keuzevrijheid, aansluiting op het buitengebied, voorzieningen in het 

groen, capaciteit van het groen, zonering en beheer [Nederlandse Stichting voor Statistiek, 1971; 

Faber en Remkes, 2002].  

Veiligheid is een belangrijk aspect omdat het groenbezoek direct afneemt als er sprake is van 

sociale onveiligheid of verkeersonveiligheid. Ook het indirecte bezoek neemt af, omdat bijvoorbeeld 

het groen minder wordt gebruikt als doorgangsroute.  

Bereikbaarheid heeft te maken met de afstand vanaf de woning. Hierbij spelen het aantal 

ingangen, de locaties daarvan en de verbindingen tussen de verschillende groene plekken een rol. 

Snelwegen en spoorlijnen zijn voorbeelden van barrières voor de bereikbaarheid. Verder is het aantal 

parken en de manier waarop ze verspreid zijn over de stad ook van invloed op de bereikbaarheid. 

Afwisseling is erg belangrijk voor mobiele vormen van recreatie als fietsen of trimmen. Hierbij 

kan men denken aan gevarieerde beplanting, kleine details en verschillende routes.  

Voorzieningen als bankjes, speelplaatsen, speeltuinen, grasvelden, surfplassen, kinderboerde-

rijen en voet- en fietspaden bepalen gebruiksmogelijkheden van het groen en daarmee de kwaliteit.  

De capaciteit van het groen heeft ook invloed op de kwaliteit. Het is bijvoorbeeld belangrijk 

om de locatie en inrichting af te stemmen op de dichtheid van en verscheidenheid in bezoekers en 

omwonenden. Recreatieve activiteiten in een park kunnen negatieve invloed hebben op de vegetatie. 

De vegetatie kan door mensen worden vertrapt of op een andere manier worden beschadigd. Verder 

kan de vegetatie door middel van recreatie bijvoorbeeld te maken krijgen met vuur of introductie van 

soorten [Rambousková, 1981]. Deze negatieve gevolgen van recreatie kunnen worden beperkt door 

voldoende capaciteit.  

Zonering kan voorkomen dat de verschillende groepen gebruikers (bijv. crossers en 

rustzoekers) elkaar hinderen.  

Beheer zorgt ervoor dat de recreatieve voorzieningen in goede staat blijven. 

 

De recreatieve behoefte van de bevolking is door de tijd heen enorm veranderd. Honderd jaar 

geleden was men nog genoodzaakt om zich voor allerlei behoeften vele keren per dag buiten het huis 

te begeven, bijvoorbeeld voor nieuwsvoorziening of het leggen van contacten. Tegenwoordig is dit 

veel minder noodzakelijk. Vrijwel alles waarvoor men vroeger naar buiten moest kan men nu vanuit 

de huiskamer verkrijgen, onder andere door middel van krant, televisie, postorderbedrijven en 

internet. Hiermee heeft de openbare ruimte een groot deel van zijn functies verloren en heeft een 

bezoek aan deze ruimte niet langer een gedwongen karakter [van Ewijk, 1999]. Het gebruik van 

stadsparken is hierdoor ook spontaner geworden en steeds vaker sociaal georiënteerd. Hierdoor past 

een minder dwingende inrichting beter bij het gebruik van de openbare ruimte. 

De parken in het midden van de stad zijn vaak keurig aangeharkt, terwijl de parken die meer 

aan de stadsrand liggen er vaak natuurlijker uitzien. In de nette parken in het centrum zal men tijdens 
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een ommetje vrijwel nooit vlinders of wilde bloemen tegenkomen. In de vorige paragraaf is genoemd 

dat sociale veiligheid een belangrijk aspect is voor de kwaliteit van de inrichting van stadsparken. 

Hierdoor worden veel struiken en bomen gekapt zodat je overal doorheen kunt kijken. Het gevolg is 

dat er nauwelijks dichte gedeeltes overblijven waar je doorheen kunt struinen of waar kinderen op 

ontdekkingsreis gaan. Voor kinderen is dit erg jammer, omdat juist zij zulke gedeeltes nodig hebben 

om hun fantasie te kunnen uitleven en zich Tarzan in het oerwoud kunnen wanen [van Ewijk, 1999]. 

 

2.1.2  behoeften 

Ieder individu en elke bevolkingsgroep heeft een eigen recreatieve behoefte. Met al deze 

verschillende behoeften moet rekening worden gehouden bij de inrichting van een stadspark [Faber 

en Remkes, 2002].  

Uit onderzoek is gebleken dat groen in de stad erg belangrijk is voor allochtonen. Over het 

algemeen is het recreatiegedrag van allochtonen meer groepsgericht, minder divers en minder mobiel 

dan het recreatiegedrag van autochtonen [van Ewijk, 1999]. Allochtonen gebruiken vooral het groen, 

de parken en pleinen in de directe omgeving om te recreëren en komen daar samen met gezin, 

familie en vrienden. Het recreatiegedrag van de tweede en latere generaties allochtonen is vaak 

actiever dan dat van hun ouders. Er wordt meer gesport en er worden typisch Nederlandse activiteiten 

als fietsen ondernomen [van Ewijk, 1999]. Er zijn aanwijzingen dat het beheer en de inrichting van het 

groen in stad slecht aansluiten bij de behoeften van allochtonen [Faber en Remkes, 2002]. Allochtonen 

ervaren de Hollandse recreatie vaak als koel en afstandelijk. Met name de vele voorschriften en 

regeltjes zijn frustrerend voor allochtonen. In Turkije en Marokko is men gewend om de natuur te 

gebruiken, terwijl de Nederlanders genoegen nemen met kijken [van Ewijk, 1999]. De regelgeving kan 

worden versoepeld zodat kijknatuur gebruiksnatuur kan worden [Faber en Remkes, 2002]. Andere 

aanpassingen als: 

• hondenvrije zones; 

• grote speel- en ligweiden voor groepen; 

• afwisselende vegetatie voor schaduw; 

• barbecueplaatsen; 

• beschutte plekken voor vrouwen; 

• waterkranen en sanitair; 

• geen rechte paden en op regelmatige afstand banken, bloemperken en bomen; 

• mogelijkheden om groenten of kruiden te telen; 

• cultuurspecifieke elementen; 

• mogelijkheden voor evenementen als (turkse) markten, concerten en volksdansen; 

kunnen de stadsparken beter laten aansluiten op de behoeften van allochtonen [van Ewijk, 

1999; Faber en Remkes, 2002]. 

Er moet bij de inrichting van parken ook rekening worden gehouden met kinderen. Zij 

gebruiken de hele woonomgeving voor hun spel; straten, parkeerplaatsen, grasvelden, water en 

plantsoenen worden net zo intensief gebruikt als specifiek aangelegde speelplaatsen. Ook aan deze 

informele speelplekken moet aandacht worden geschonken bij de inrichting van een park. Kinderen 

tot 6 jaar, met een spelbereik tot 100 meter, moet men vooral beschutte ruimten en routes bieden en 
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aantrekkelijke speelelementen. Vanaf 6 tot 12 jaar ligt het spelbereik van kinderen tussen de 300 en 

400 meter. Binnen dit bereik moeten zowel formele als informele speelplekken geboden worden. Er 

moeten ook plekken zijn waar kinderen zich kunnen onttrekken aan het toezicht van hun ouders, 

omdat in deze levensfase de behoefte aan privacy zich ontwikkelt. Terreinen die geschikt zijn voor de 

eigen invulling van het kind zijn belangrijk (hutten bouwen, verstoppertje spelen, fietscrossen, 

voetballen etc.). In de speelvoorzieningen moet voldoende variatie worden geboden en ze moeten 

samenspel tussen kinderen en toezicht door ouders mogelijk maken [van Ewijk, 1999]. 

 
 
2.2  landschappelijke functie 

 

De landschappelijke functie van stadsparken wordt over het algemeen erg belangrijk 

gevonden [Faber en Remkes, 2002]. Een belangrijk onderdeel van deze landschappelijke functie is de 

esthetische functie van het landschap. Al eeuwen worden pleinen en straten door beplanting en 

waterpartijen opgesierd. Stadsparken spelen een belangrijke rol bij het mooier en aantrekkelijker 

maken van het stadsgezicht. In die zin zijn het de visitekaartjes van de stad en hebben daardoor een 

toeristische en economische functie. 

 

“De esthetica of schoonheidsleer houdt zich bezig met de kwaliteit van het bewust 

waargenomene als zodanig, met een waarde die bij de aanschouwing in een gevoelsbevrediging 

bewust wordt. De mate waarin groen aldus appelleert aan ons gevoel voor schoonheid is moeilijk te 

definiëren. Het heeft zowel van doen met algemene principes van de esthetica, als met de heersende 

cultuur, ‘tijdsgeest’ of ‘mode’ [Timmermans en de Molenaar, 1999]. 

 

In deze paragraaf wordt eerst kort ingegaan op de geschiedenis van de landschaps-

architectuur wat betreft stadsparken. Dit om aan te tonen dat de mate waarin groen appelleert aan 

een gevoel voor schoonheid, inderdaad voor een deel berust op de heersende cultuur, tijdsgeest of 

mode. Daarna wordt beschreven wat er in de literatuur bekend is over landschapswaardering en hoe 

er vanuit belevingsdimensies kwaliteitscriteria kunnen worden gesteld aan de inrichting van het park.  

 

2.2.1 historie 

Al in de middeleeuwen waren er vroege vormen van tuinaanleg. Bij kastelen en kloosters 

legde men tuinen aan, die we vandaag de dag als parken zouden aanduiden. Deze tuinen waren vaak 

sober van opzet en bestonden uit vierkante en rechthoekige vakken die aaneen waren gesmeed tot 

een mozaïekachtig geheel. Als beplanting werden alle mogelijke kruiden en gewassen gebruikt, 

waaronder veel medicinale planten, maar ook gesnoeide fruitbomen en diverse soorten klimplanten 

[Ridderbos, 2002]. Na de reformatie werd de toegankelijkheid van kloostergangen groter [Bongers et 

al., 1988]. In het begin van de late middeleeuwen kwam ook de banlieu, het functionele overgangs-

gebied tussen stad en platteland, tot ontwikkeling. Er ontstonden in dit gebied buiten de stadswallen 

herbergen, moestuinen en boomgaarden. Binnen de stadswallen en muren was steeds minder ruimte 

voor tuinen met een recreatieve functie. De banlieu werd gebruikt voor voedselvoorziening en de 
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aanleg van tuinen. Zodoende waren het geliefde plaatsen voor een wandeling en er werden 

maatregelen getroffen om deze gebieden in stand te houden. Door stadsuitbreiding zijn veel van 

deze gebieden verdwenen [NRLO en RMNO, 1996]. 

De middeleeuwen werden opgevolgd door de Renaissance en later de Verlichting. In de 

Verlichting meende de mens zich, door middel van de rede, te kunnen bevrijden van de beklemmende 

wetten, die de natuur hem tot dan toe had opgelegd. Men ging er toe over de menselijke wil op te 

leggen aan de natuur, in plaats van andersom. De Baroktuinen uit die tijd worden dan ook 

gekenmerkt door een onnatuurlijke vormgeving [Cornelissen et al., 1980; Bongers et al., 1988; 

Ridderbos, 2002]. De hedendaagse overblijfselen fungeren in sommige gevallen nog als stadspark 

[Ridderbos, 2002].  

Als reactie op de Verlichting kwam bij de overgang naar de 19e eeuw de Romantiek op. De 

menselijke rede stond niet langer centraal, maar men voelde zich weer meer aangetrokken tot het 

hogere en het mystieke. Ook de natuur werd hergewaardeerd in de Romantiek, waardoor bij de 

tuinkunst afstand werd gedaan van de strakke, door de mens bedachte vormen. Men liet zich juist 

door de natuur en het landschap inspireren bij het ontwerp van tuinen en parken. De bekende 

Engelse landschapsstijl komt hier duidelijk uit voort [van Rooijen, 1984; van Rooijen, 1990]. 

Parken die zijn voortgekomen uit deze stijl, die ook elders in Europa werd toegepast, worden 

gekenmerkt door een gebogen belijning, gebolde terreinen, open binnenruimten en slingerende 

paden, vaak voorzien van allerlei visuele diepte-effecten. In eerst instantie bleef deze stijl 

voornamelijk beperkt tot de buitens en de landgoederen. Later in de 19e eeuw, werd ze ook 

toegepast bij de eerste volksparken in- en bij de steden [Ridderbos, 2002].  

Toen de overwegend agrarisch gerichte samenleving in de vorige eeuw veranderde in een 

industriële samenleving, begonnen de steden sinds de Middeleeuwen voor het eerst weer te groeien. 

Oude vestingwerken verloren hun functie en werden afgebroken. De vrijgekomen ruimten boden een 

prachtig uitgangspunt voor de aanleg van parken voor de stedeling [Kuiper Compagnons, 1978; van 

Rooijen, 1984; Ridderbos, 2002]. De parken zijn in een landschappelijke stijl aangelegd. Een voorbeeld 

is het Whilhelminapark in Utrecht [Ridderbos, 2002]. 

Om de snelle bevolkingstoename in de negentiende eeuw op te vangen, werd er enorm veel 

gebouwd en was er verder maar weinig ruimte voor openbaar groen. De Utrechtse wijken Lombok, 

Wittevrouwen, het noordelijke gedeelte van de Rivierenwijk en Pijlsweerd zijn op die manier ontstaan 

en zijn nu nog arm aan groen [Maes, 1984; Bongers et al., 1988]. 

De oudere parken boden eigenlijk alleen de gelegenheid om te wandelen of rustig vanaf een 

bankje van de natuur te genieten. In de periode 1920-1930 werd het belang van actieve recreatie in 

een park steeds meer benadrukt. Er kwam meer gelegenheid voor sport en spel in de vorm van 

speelweiden, speeltuinen of speel objecten. Ook kwam er meer aandacht voor educatieve aspecten 

zoals een grotere of kleinere dierenverzameling en het benoemen van bijzondere beplantingen door 

middel van naambordjes. Deze tendens is nu nog steeds merkbaar [Bongers et al., 1988]. 

In de jaren zestig en zeventig werden samen met grootschalige stadsuitbreidingen ook 

grootschalige parken aangelegd. Deze parken zijn rechtlijnig ontworpen; een groot percentage gras, 

verspreide heesters en bomen, bloemborders en rozenperken. Ze worden gekenmerkt door een 

tamelijk saai beeld en een open, winderig karakter [Maes, 1984]. Als reactie op de rechtlijnigheid en 
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de schaalvergroting van de zestiger jaren ontstond behoefte aan meer differentiatie in de 

groenaanleg en om meer aan de natuur zelf over te laten [Maes, 1984; te Velde, 1995]. Ook in de 

bestaande groenvoorzieningen zijn in de jaren zeventig en tachtig hier en daar veranderingen 

gekomen in het beheer, met een tendens naar grotere natuurlijkheid [Maes, 1984]. 

Louis LeRoy zette met zijn ideeën over een meer natuurlijke groenontwikkeling en beheer, de 

toenmalige groenwereld geheel op z'n kop. Zelfregulatie van de natuur en medebeheer door 

buurtbewoners, waren belangrijke sleutelwoorden waarop z'n theorieën waren gebaseerd [LeRoy, 

1990; te Velde, 1995; Ridderbos, 2002]. Hij keerde zich vooral tegen de vaak overgecultiveerde 

groenvoorzieningen en stadsparken, die om veel onderhoud vroegen en waarin de natuur onvol-

doende tot haar recht kon komen. Zijn vergaande ideeën omtrent vormen van nietsdoenbeheer in 

stedelijke groengebieden, hebben hun uitwerking gekregen in het ecologische groenbeheer van de 

hedendaagse groenvoorzieningen en stadsparken [Ridderbos, 2002].  

 
2.2.2 landschapswaardering 

Om tot een afstemming te komen tussen de landschappelijke, recreatieve en natuurfunctie in 

een stadspark is het van belang te weten wat de voorwaarden zijn voor de landschappelijke functie. 

Deze worden bepaald door de landschapswaardering van de parkbezoeker. Alle landschappen zijn 

verschillend van elkaar. Toch zijn er methoden waardoor het mogelijk is om een landschap bij een 

bepaald landschapstype in te delen. Een typering is dan wel een abstractie van de werkelijkheid [Van 

Alff et al., 1975]. Een landschapstypering is een systematische analyse met als doel de verschillen 

tussen landschappen en de elementen in elk van deze landschappen samen te vatten in overzichtelijke 

eenheden.  

De landschapswaardering is in enkele categorieën in te delen: de typologische waardering, 

cultuurhistorische waardering, de visuele waardering en de ecologische waardering [Van Alff et al., 

1975]: 

• De typologische waardering van een landschap is gebaseerd op de zeldzaamheid of 

gaafheid van een landschap. Onafhankelijk van het feit of een landschapstype visueel of 

ecologisch aantrekkelijk is, kan het in Nederland bijzonder weinig voorkomen of 

bijzonder gaaf zijn. Het is dan daarom al waardevol als landschapstype. 

• De cultuurhistorische elementen zijn belangrijke kwaliteitsaspecten van het groen vanuit 

esthetisch oogpunt [Faber en Remkes, 2002]. Een landschap kan een groot aantal 

elementen bevatten die zijn ontstaan in een bepaalde periode. Hierdoor krijgt het een 

monumentwaarde die is te vergelijken met de waarde van oude gave stadsdelen.  

• De visuele waardering is gebaseerd op variatie. Hoe meer variatie in beplanting, 

bodemgebruik, vormrijkdom, ruimtelijk maten etc., des te groter de waardering.  

• De ecologische waardering van het landschap is gebaseerd op de biodiversiteit, de 

zeldzaamheid en de ecologische potenties. 

 
Met name de laatste 3 categorieën kunnen een rol spelen bij de landschappelijke waardering 

van stadsparken. 
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Pronk et al. [1997] gaan in op de beleving van landschappelijke kwaliteit. Volgens hen worden 

de factoren die de waardering voor een park veroorzaken bepaald door een interactie tussen park en 

persoon. De mening over het park wordt gevormd door elementen uit het park en door kenmerken 

uit de persoon zelf. Daarom moet in eerste instantie naar de persoon zelf worden gekeken als men de 

factoren die de aantrekkingskracht van parken bepalen duidelijk wil hebben. Het is belangrijk om te 

weten waar mensen op letten bij de beoordeling van hun omgeving en welke criteria ze daarbij 

hanteren. Bij de benadering van de omgeving door mensen zijn vijf belevingsdimensies te onderschei-

den. Pronk et al. [1997] hebben de factoren benoemd waardoor deze belevingsdimensies worden 

bepaald. Hieronder een korte beschrijving van deze vijf belevingsdimensies en de factoren waardoor 

ze worden bepaald. In deze omschrijving wordt de omgeving, indien van toepassing, opgevat als een 

park. 

 

exploratief kijken 

Dit is een onderzoekende manier van kijken waarbij men te weten wil komen wat er is in het 

park, hoe men dat zelf beleeft en of men er gebruik van kan maken. Deze manier van kijken vindt 

voornamelijk plaats bij recreanten en andere bezoekers die zich voor het eerst in een omgeving 

bevinden. Deze waarneming en de interpretatie hiervan kan zonder een bepaald doel of specifiek 

zijn. 

Deze belevingsdimensie wordt bepaald door: 

• de structuur van het park (simultane arrangementen, duidelijkheid, complexiteit, oriëntatie-

punten, zichtassen, verhouding zon/schaduw); 

• bewegingen door het park (mogelijkheid voor rondgang, slingerende paden, positieve en 

negatieve afstanden); 

• diverse attractieve elementen (kijkelementen, verzorgd uiterlijk van het park, plekken met 

speelmogelijkheden met natuurlijk materiaal). 

 

instrumenteel benaderen 

Dit gebeurt bij personen die het park met een bepaald gebruikersdoel bezoeken. Gebruikers, 

passanten of personen die het park al enige tijd hebben bekeken met het oog op een specifiek 

gebruik vallen onder deze dimensie. 

Deze belevingsdimensie wordt bepaald door de volgende factoren: 

• diverse paden (voet, fiets, auto, paarden, vaartuigen); 

• diverse gebruiksruimten (picknickplaatsen, ligweiden, vis- en vaarwater, kinderspeel-

plaatsen, sportruimten, evenementenruimten, ‘sociaal’ gebouw, ruimten naast het park); 

• diverse elementaire voorzieningen (banken, toiletten, vuilnisbakken, verlichting, 

informatie- en routepanelen, parkeermogelijkheden); 

• toegankelijkheid náár het park (Ligt het park in een straal van 4 km van het centrum? Ligt 

het park aan verbindingswegen voor diverse soorten van vervoer? Is er een vloeiende 

doorlopende verbindingsweg? Zijn de routes naar het park barrière vrij? Heeft het park 

voldoende zichtbare ingangen?); 

• toegankelijkheid in het park (bereikbaarheid in het park, doorgangsroute, geschiktheid). 
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existentieel betrokken zijn 

Hier gaat het om een fundamentele relatie die iemand met een bepaalde omgeving heeft. Dit 

wordt bepaald door ontwikkelings-, persoons- en persoonlijkheidskenmerken. De eerste twee zijn 

respectievelijk te omschrijven met trefwoorden als: bestaanszekerheid, kennisverwerving, zelfont-

plooiing en geslacht, leeftijd, sociaal-economische positie. 

Deze belevingsdimensie wordt mede bepaald door de volgende factoren: 

• identificatie (ouderdom van het park of recreatieve locatie in het park, bekendheid via 

activiteiten en media, bekendheid door herhaald passeren, herkenbaarheid door ligging 

in groenstructuur, karakter van het park, beeldvorming); 

• relativering (omgeving met stilte en rust, het ‘in een andere wereld’ zijn, ontspanning, 

avontuur en/of beweging); 

• persoonlijke ontwikkeling (bewegingsactiviteiten, culturele activiteiten of studies, flora 

en fauna studies); 

 

benaderen vanuit een cultuurgrondhouding 

Dit wordt ook wel cultuurbetrokkenheid genoemd. De persoon laat zich leiden door een 

fundamentele visie ten aanzien van het ideale park (voortkomend uit een bepaalde visie op de sociale 

organisatie van de mensen, de houding tegenover de natuur etc.). Deze betrokkenheid overstijgt 

nadrukkelijk die van het existentiële niveau en grijpt in op de cultuur van een groep mensen. 

Deze belevingsdimensie wordt bepaald door de volgende factoren: 

• nadruk op natuur (groen, inheemse of algemeen geaccepteerde (ingeburgerde) beplan-

ting, natuurlijke (onverharde) paden en andere ‘ongecultiveerde voorzieningen, onge-

reptheid); 

• nadruk op cultuur (cultuurlijke beplanting (vormsnoei, sierbeplanting, exoten), beelden, 

fonteinen en andere ‘kleinschalige’ culturele elementen, monumentaliteit, overzichtelijke 

structuur); 

• nadruk op sociaal (activiteiten/evenementen in groeps- en/of gezinsverband, aanwezig-

heid van sociaal gebouw/ruimte, plekken aan doorgaande wandelpaden waar mee 

mensen zich ophouden, mogelijkheid te paraderen, zien en gezien worden, boulevard 

e.d.). 

 

kijken vanuit een sociale definitie 

Hierbij speelt de relatie van de persoon tot het park en een groep mensen er in en eromheen 

een rol. Het gaat om de mate waarin de ruimtelijke situatie door de recreanten wordt geassocieerd 

met een bepaalde groep. 

Deze belevingsdimensie wordt bepaald door de volgende factoren: 

• ruimtelijke factoren (eenheid park en aanliggende omgeving, overzicht, openbare sfeer, 

begeleiding); 

• sociale factoren (sociale plekken, conditie van het park, aanliggende huizen, maatschap-

pelijk contact). 
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2.2.3 criteria 

Elke bezoeker bekijkt het park onbewust vanuit deze vijf belevingsdimensies. Niemand zal het 

park uit één van de dimensies bekijken, want er is een continue wisselwerking tussen deze dimensies. 

Bij het exploratief onderzoeken van een park kan bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid optreden, 

zodat de beleving vanuit de sociale definitie mee gaat spelen. Ook kan iemand halverwege een 

wandeling besluiten om gebruik te maken van instrumentele voorzieningen. Op dat moment treedt er 

een wisselwerking op. Dit wordt door de bezoeker niet bewust ervaren, maar wanneer één van de 

dimensies minder goed ontwikkeld is, of zelfs geheel afwezig, zal een park dus niet volledig beleefd 

kunnen worden en minder aantrekkelijk zijn [Pronk et.al., 1997]. 

Alle factoren die de belevingsdimensies bepalen zijn te verdelen in locatie-, inpassings-, 

inrichtings- en externe factoren. Bij aanpassingen in het park of de inrichting of plaatsing van het park 

is een overzicht van deze factoren veel handzamer dan het gebruik van factoren uit de 

belevingsdimensies: 

 

Locatiefactoren 

• ligging aan verbindingswegen voor verschillende soorten vervoer; 

• verbinding met centrum via vloeiende doorgaande verbindingsweg en/of aanwezigheid 

van andere wegen die op het park zijn gericht; 

• binnen 4 km van het centrum; 

• als een kraal aan een groen lint; 

• barrière vrije routes naar het park. 

 

Inpassingsfactoren 

• voldoende ingangen, duidelijk zichtbaar en herkenbaar; 

• snelle doorgangsroute in park; 

• verzorgd uiterlijk aan buitenkant; 

• eenheid park en omliggende omgeving (in elk geval op het niveau van doorgaande 

verbindingswegen); 

• aanliggende huizen met voorkant naar park gericht; 

• kijkruimte al zichtbaar aan rand. 

 

Inrichtingsfactoren 

• rondgang; 

• diverse paden (slingerende paden, overzichtelijke en/of rechte paden); 

• bereikbaarheid ruimten/elementen in park; 

• speelmogelijkheid zonder instrumenten; 

• elementaire voorzieningen (minimaal aanwezigheid verlichting, banken, vuilnisbakken); 

• culturele elementen; 

• natuurlijke elementen; 
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• plekken waar meerdere mensen samenkomen; 

• diverse soorten ruimten; minimaal aanwezigheid van kinderruimten, kijkruimten en 

gebruiksruimten; 

• stilte en rust; het in een ‘andere wereld’ zijn; 

• goede verzorging/uiterlijk van het park; 

• bosbeplanting met daarin ruimten; 

• paden in ruimten begeleid door bomen/bos; 

• ligging van kijkruimten direct naast rondgang of direct bereikbaar vanaf pad; 

• duidelijkheid; 

• veranderingen in lichtintensiteit; 

• positieve tegen negatieve afstanden; 

• simultane arrangementen; 

• overzicht/oriëntatie; 

• grasmat en onverharde paden die betreding van grote groepen kan verwerken. 

 

Externe factoren 

• ouderdom van het park of de plek als recreatieve locatie over een periode van tenminste 

20 jaar; 

• vertrouwdheid met het type (vormgeving) park; 

• bekendheid met het park door informatie van de ‘huis-aan-huisbladen’ en/of het 

voorkomen van speciale evenementen. 

 

Een aantrekkelijk park ontstaat door de combinatie en juiste inpassing van deze factoren. 

Factoren die voor meerdere belevingsdimensies bepalend zijn wegen zwaarder mee in de waardering 

van het landschap [Pronk et.al., 1997]. Deze factoren vormen tezamen de kwaliteitscriteria voor de 

landschappelijke functie. 

De belevingsdimensies en bijbehorende factoren reiken verder dan de esthetische beleving 

van het landschap en zeggen ook iets over de beleving van recreatie en natuur. Daarom zou er in de 

afstemming van de verschillende functies in een stadspark waarschijnlijk ook gebruik kunnen worden 

gemaakt van de genoemde factoren. Het gaat er om deze factoren op de juiste wijze te combineren 

en in te passen. 
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2.3 natuurfunctie 

 

In deze paragraaf worden de criteria genoemd die vanuit de natuurfunctie kunnen worden 

gesteld aan stadsparken. Eerst zal echter worden beschreven wat hier wordt verstaan onder de 

natuurfunctie. 

 

2.3.1 biodiversiteit 

In §1.1. is natuur alsvolgt gedefinieerd [Samsen en van der Snoek, 1996]: 

 

“Natuur bestaat uit levende (planten en dieren) en niet-levende (bodem, water, lucht, 

samenhang tussen en oppervlakte van gebieden) dingen, die zichzelf spontaan ordenen en in stand 

houden, mogelijk in aansluiting op menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen.”  

 

Parken bieden bij uitstek ruimte voor planten en dieren, zoals beschreven in §1.2, en hebben 

dus een natuurfunctie, of beter gezegd; een functie voor de natuur in de stad [Flores et al., 1998]. 

Volgens Baljon [1992] zijn parken van oudsher bedoeld om mens en natuur te herenigen en is de 

functie voor natuur in een park het belangrijkst. Een park refereert aan de natuur, en bewerkstelligt 

een verzoening tussen de mens en de natuur [Baljon, 1992]. Het is echter lastig om de ‘natuurfunctie’ 

van stadsparken helder te definiëren. De natuurfunctie zou kunnen worden gezien als de functie die 

parken hebben voor de biodiversiteit. 
In §1.1 is aangegeven dat de natuurwaarde van een gebied vaak wordt bepaald aan de hand 

van de biodiversiteit [Timmermans en de Molenaar, 1999]. Ook in deze studie zal biodiversiteit 

worden gebruikt als graadmeter voor de natuurfunctie van stadsparken. Hoe hoger de biodiversiteit, 

hoe beter de natuurfunctie aan bod komt in het park. Daarnaast kan ook de oorspronkelijkheid een 

graadmeter zijn voor de natuurfunctie. In de Conventie over biologische diversiteit van de Verenigde 

Naties wordt biodiversiteit als volgt gedefinieerd [Timmermans en de Molenaar, 1999]: 

 

“De verscheidenheid onder levende organismen van allerlei afkomst, met inbegrip van onder 

andere terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen 

waarvan ze deel uitmaken: dit omvat de diversiteit van soorten, de diversiteit tussen soorten en de 

diversiteit van ecosystemen”. 

 

Biodiversiteit kan volgens deze definitie op verschillende niveaus worden bekeken; op 

genetisch, habitat, soorts en ecosysteem niveau [Cornelis en Hermy, 2000]. In de meeste gevallen 

wordt biodiversiteit beschouwd op het niveau van de soorten. De soortendiversiteit is een maat voor 

de verscheidenheid aan soorten op een bepaalde plek of in een bepaalde regio. Het aantal soorten is 

de meest voor de hand liggende manier om dit in kaart te brengen. Ook het relatief aantal individuen 

is van belang. Er bestaan verschillende formules om met zulke gegevens een diversiteitsmaat te 

berekenen. Ook de zeldzaamheid van de aanwezige soorten en hun bedreigdheid kan een maat zijn 

die mee telt in het bepalen van de biodiversiteit [Timmermans en de Molenaar, 1999]. 
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Als kwaliteitscriterium voor biodiversiteit in de stedelijke sfeer kiezen Timmermans en de 

Molenaar [1999] voor combinaties van componenten als soortenrijkdom, genetische diversiteit 

(spontane vestiging) en ecosystemen (met abiotische, biotische en antropogene kenmerken). Daarbij 

richten ze zich op de mate waarin de natuurlijke omstandigheden in combinatie met het menselijk 

handelen in het stedelijk gebied de condities creëren voor planten en dieren, waarbij de mate van 

zeldzaamheid en bedreigdheid, een hoge verwantschapsdiversiteit en een hoge ecosysteembiodiver-

siteit voorop staan. 

 

2.3.2 criteria 

De beoordeling van de biodiversiteit hangt af van een combinatie van verschillende kenmer-

ken van het park [Timmermans en de Molenaar, 1999]: 

 

basale typekenmerken 

Bij de basale typekenmerken van een park gaat het om de abiotische omstandigheden. Deze 

omstandigheden zijn een vast gegeven. Bij deze vaste abiotische milieuomstandigheden gaat het in 

grote lijnen om de bodem (steen, zand, klei, veen, opgebrachte grond, verhardingen, daken), de 

waterhuishouding (nat, vochtig, droog) en de ongestoordheid van deze kenmerken. 

Elke combinatie van de genoemde factoren bieden een geheel eigen potentie voor 

biodiversiteit [Koster en Claringbould, 1991; Timmermans en de Molenaar, 1999]. Hierbij bieden 

bepaalde kwetsbare combinaties een hogere potentie voor biodiversiteit. In het stedelijk milieu zijn 

de bodems veelal of verrijkt en vergraven. Voedselarme gronden dragen bij aan een hogere 

biodiversiteit [Koster, 1989; Koster en Claringbould, 1991]. Daarom is het van belang dat deze 

gronden worden opgespoord en beschermd. Verder kan er een beheer worden toegepast om de 

bodem te ‘verschralen’. Dit betekent dat de bodem minder rijk wordt aan voedselstoffen voor 

planten. Hier wordt verder op ingegaan in het volgende hoofdstuk. Een kwaliteitscriterium voor de 

natuurfunctie in een stadspark is dus een voedselarme bodem of een verschralend beheer. 

De waterhuishouding in steden kan soms nog een natuurlijk karakter hebben. Dit kan 

bijvoorbeeld als er een beekdal integraal in de wijk is opgenomen. Op veel plaatsen in de stad is er 

nog relatief schoon water aanwezig in de vorm van regen- en grondwater [Tjallingii, 1996]. Door van 

schone bronnen gebruik te maken in een stadspark kan de biodiversiteit worden verhoogd. Dit is dus 

tevens een criterium voor de natuurfunctie in stadsparken. 

 

structuurkenmerken 

De belangrijkste structuurkenmerken (ruimtelijke kenmerken) van een park zijn [Timmermans 

en de Molenaar, 1999]: 

• grootte van het park; 

• abiotische variatie (bodem en water) in het park. Het voorkomen van meer dan één 

basaal typekenmerk in een park vergroot de variatie; 

• variatie in begroeiingstructuur: kaal, gras, struweel, bomen; 

• hoge leeftijd van sommige groenelementen. 
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Hoe groter het gebied en hoe meer variatie, hoe groter de biodiversiteit. Hier wordt in het 

volgende hoofdstuk verder op ingegaan (§3.2). De gemiddelde tijd dat groen in de stad ‘meekan’ is 

dertig jaar. Daarna wordt de beplanting vervangen, meestal door dezelfde soort beplanting, omdat ze 

is versleten. Vaak kunnen alleen bomen in parken, oude binnentuinen en historische laanbeplan-

tingen langs wegen langer meegaan. In oudere bomen zitten meer insecten, vleermuizen en vogels 

dan in jonge bomen. Daarom biedt een hogere leeftijd van het groen een hogere biodiversiteit. De 

criteria voor de natuurfunctie in een stadspark vanuit deze kenmerken zijn dus: Ruimte, variatie en 

ouderdom. 

 

menselijke invloed 

De mens beïnvloedt de basale typekenmerken en de structuurkenmerken op verschillende 

manieren [Timmermans en de Molenaar, 1999]. Ten eerste is de keuze van een gebied voor de aanleg 

van een park op basis van deze verschillende kenmerken bepalend voor de typen levensgemeen-

schappen die zich in het park kunnen ontwikkelen. Verder beïnvloedt de mens via activiteiten en 

keuzen de basale kenmerken en structuurkenmerken in het park. 

De mens kan verschillende condities creëren waardoor de biodiversiteit kan worden verhoogd. 

Voorbeelden hiervan zijn verlaten plekjes waar rust en stilte is. Verder kan de mens zorgen voor 

samenhang van het park met andere groengebieden. Naarmate een park meer is verbonden met 

andere groengebieden wordt de kans op een hoge biodiversiteit groter. Dit heeft te maken met het 

oppervlakte effect waar verder op in wordt gegaan in §3.2. De mens in ook van grote invloed bij de 

inrichting en het beheer van het park. Keuzes moeten o.a. worden gemaakt over het sortiment van 

beplantingen, overgangen tussen land en water, het profiel van de watergangen, bodemafwisse-

lingen tussen droog en vochtig. In de inrichting van het park is veel maakbaar en nog meer 

optimaliseerbaar. In de volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de inrichting en het 

beheer.  

 

Er zijn criteria genoemd voor de natuurfunctie met betrekking tot omvang van het park, 

verbindingen naar het buitengebied, inrichting, beheerswijze en waterkwaliteit. Deze criteria zijn van 

belang om de stad te kunnen laten fungeren als verblijfsplaats voor planten en dieren [Faber en 

Remkes, 2002]. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de rol van ecologisch groenbe-

heer in het verhogen van de biodiversiteit (en dus verbetering van de natuurfunctie) in stadsparken. 

  

 

2.4 gemeenschappelijke criteria 

 

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk zijn de kwaliteitscriteria apart opgesteld voor de 

recreatieve, landschappelijke en natuurfunctie. Geltink [2001] noemt als gemeenschappelijke 

kwaliteitscriteria voor natuur, recreatie en ruimtevorming of ruimtebeleving:  

• Structuur: deel uitmakend van een groter ruimtelijk patroon en van voldoende omvang 

om de functie(s) tot uiting te brengen; 
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• Duurzaamheid: afgestemd op behoeften (maatschappelijk draagvlak) en/of met 

voldoende stabiliteit (lange levensduur, interne dynamiek); 

• Samenhang: een harmonische opbouw en geordend met eigen en met andere functies; 

• Karakteristiek: gedifferentieerd en toch herkenbaar ingericht, visueel aantrekkelijk; 

• Functie: gericht op huidig en toekomstig gebruik, dan wel op verbetering van de natuur 

of van woon- en werkomgeving, optimaal beheerd. 

 

Geltink [2001] noemt naast ruimtevorming en ruimtebeleving, ook technische, culturele en 

economische functies. Hier worden de ruimtelijke en visuele functie behandeld, omdat deze het meest 

zeggen over de landschappelijke functie van een park. 

Binnen de verschillende functies zal een bepaald criterium een andere betekenis kunnen 

hebben. Door het groen in een park te inventariseren kan men beoordelen of voor de verschillende 

functies wordt voldaan aan deze kwaliteitscriteria. In een optimale afstemming van functies wordt 

voor alle functies zoveel mogelijk aan de kwaliteitscriteria voldaan. 

Hieronder een overzicht voor de criteria per functie. 

 

natuur 

• Structuur: voldoende omvang, aansluiting op grotere groengebieden, goede opbouw 

verticale structuur begroeiing (kruid-, struik, boomlaag); 

• Duurzaamheid: stabiel, onvervangbaar, mogelijkheden tot ongestoorde ontwikkeling; 

• Samenhang: goed ecosysteem vormend, doorgaand patroon van lijnen en vlakken; 

• Karakteristiek: variaties in milieus met geleidelijke overgangen (bijvoorbeeld in de hori-

zontale structuur van de begroeiing, zoals van ‘open’ naar ‘dichte’ vegetatie); 

• Functie: gebaseerd op abiotische factoren, optimale relatie mens/natuur. 

 

recreatief 

• Structuur: onderdeel van recreatief netwerk; 

• Duurzaamheid: voldoende omvang voor verschillende groepen, afgestemd op behoeften; 

• Samenhang: gebundelde functies, m.n. spel, ontmoeting, cultuur, natuur.; 

• Karakteristiek: herkenbaar voor doelgroepen, aantrekkelijk ingericht; 

• Functie: gericht op huidig en toekomstig gebruik, bereikbaar, veilig, bruikbaar. 

 

ruimtelijk 

• Structuur: gebaseerd op stedelijk of landschappelijk patroon; 

• Duurzaamheid: binnen ruimtelijke ordening afgestemd op andere functies, beantwoord 

aan rijks en provinciaal beleid; 

• Samenhang: gordend met andere functies, o.a. architectuur, ononderbroken; 

• Karakteristiek: waardevolle patronen van elementen, hoogte verschillen e.d.; 

• Functie: zo divers mogelijk, functioneel gebruik. 
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visueel 

• Structuur: optimale natuurbeleving in een verdichte omgeving, geen storende elementen 

• Duurzaamheid: herkenbaar, hoge ontwerpkwaliteit 

• Samenhang: harmonische opbouw, merkbare hiërarchie en oriëntatie 

• Karakteristiek: grote belevingswaarde, inrichting met herkenbare elementen, gedifferen-

tieerd 

• Functie: verbetering woon- en werkomgeving, optimale herkenbaarheid 

 

 

2.5 conclusie 

 

Voor de recreatieve functie worden de volgende kwaliteitscriteria in de literatuur genoemd: 

veiligheid, bereikbaarheid, afwisseling, keuzevrijheid, aansluiting op het buitengebied, voorzieningen 

in het groen, capaciteit van het groen, zonering en beheer [Faber en Remkes, 2002; Nederlandse 

Stichting voor Statistiek, 1971]. Verder is een minder dwingende inrichting van het groen gewenst, 

omdat de recreatie steeds vaker sociaal is georiënteerd [van Ewijk, 1999]. Tevens moet bij de inrichting 

van een stadspark rekening worden gehouden met de behoeften van verschillende bevolkings-

groepen, zoals bijvoorbeeld allochtonen of kinderen [Faber en Remkes, 2002]. 

De landschapswaardering van een stadspark komt voort uit de belevingsdimensies 

(exploratief, instrumenteel, existentieel, vanuit een cultuurgrondhouding, vanuit de sociale definitie) 

van mensen. Deze dimensies worden bepaald door verschillende factoren: locatie-, inpassings-, 

inrichtings-, en externe factoren. Bij aanpassingen in het park of de inrichting of plaatsing van het 

park is een overzicht van deze factoren erg handig, omdat een aantrekkelijk park ontstaat door de 

combinatie en juiste inpassing van deze factoren. Factoren die voor meerdere belevingsdimensies 

bepalend zijn wegen zwaarder mee in de waardering van het landschap. 

Voor de functie die het stadspark heeft voor natuur kan biodiversiteit als criterium gesteld 

worden. De biodiversiteit in een park kan onder andere worden verhoogd door een groter en 

gevarieerder gebied, verbindingen met het buitengebied, goede waterkwaliteit en ecologisch groen-

beheer. Hier wordt verder op in gegaan in het volgende hoofdstuk. 

De kwaliteitscriteria voor de verschillende functies kunnen worden vergeleken door ze in 

gemeenschappelijke categorieën in te delen. Deze categorieën zijn: structuur, duurzaamheid, samen-

hang, karakteristiek en functie. 

In een optimale afstemming van functies wordt voor alle functies zoveel mogelijk aan de 

kwaliteitscriteria voldaan. 
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H o o f d s t u k  3  
 

 

 

Ecologisch groenbeheer 
 

 

 

 

 

 

 

Vroeger moest natuur vooral mooi zijn. Daarna kreeg de gebruikswaarde van het groen 

steeds meer aandacht. Vooral in de laatste jaren is het begrip natuurwaarde opgekomen en krijgt 

steeds meer de belangstelling. De aanpak van beheer en onderhoud past zich echter niet automatisch 

aan deze verandering in denken aan[Kuhlman, 1990]. 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe ecologisch groenbeheer een rol kan spelen in de 

onderlinge afstemming van recreatieve en natuurwaarden. Verder wordt in dit hoofdstuk behandeld 

hoe door middel van ecologisch groenbeheer de natuurwaarde van het groen in parken kan worden 

verhoogd.  

 

 

3.1 beheersvormen 

 

3.1.1 traditioneel, alternatief en ecologisch 

De beheersvorm is in grote mate verantwoordelijk voor de mate waarin de natuurlijke 

potenties van een plek tot uitdrukking komen [Timmermans en de Molenaar, 1999]. In het 

groenbeheer kan er gebruik worden gemaakt van drie verschillende beheersvormen: traditioneel 

beheer, alternatief beheer en ecologisch beheer [Ministerie van LNV, 1991]. Bij het traditioneel beheer 

ligt de nadruk op netheidsbeheer. In dit traditionele groenbeheer moet er koste wat het kost een 

vooraf vastgesteld resultaat bereikt worden, waarbij de mens dus bepalend is. Bij het alternatief 

beheer wordt getracht om zonder het gebruik van chemische middelen het groen te beheren. Bij 

ecologisch beheer wordt de nadruk gelegd op een bewust gebruik van ecologische processen. 

In het traditionele groenbeheer is men steeds opnieuw bezig met de bestrijding van planten 

die spontaan tot ontwikkeling komen. Bij het ecologisch onderbouwde beheer daarentegen, doet de 

beheerder zijn best om de spontane plantengroei te bevorderen [Koster en Claringbould, 1991]. Dit 

ecologisch beheer wordt ook wel natuurlijk beheer genoemd. In een natuurlijke begroeiing past de 

beplanting zoveel mogelijk bij de gegeven groeiomstandigheden. Bij een natuurlijke ontwikkeling 

zijn de omstandigheden, de natuur, bepalend voor het resultaat. Het groenbeeld wordt bepaald door 

grondsoort, zuurgraad, waterhuishouding, dynamiek en dergelijke [Muilerman, 1987]. In het 

ecologisch groenbeheer wil men de potentiële vegetatie van de bodem zo gevarieerd mogelijk tot 
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ontwikkeling brengen [Koster en Claringbould, 1991]. Om dit te bereiken kan men op verschillende 

manieren de natuurlijke processen zo begeleiden dat, binnen de stedelijke randvoorwaarden, 

gevarieerde levensgemeenschappen kunnen ontstaan. Hiertoe moet men volgens ecologische 

principes, de wetmatigheden van de natuur, te werk gaan. Veel van deze principes zijn in de veelal op 

praktijkgerichte literatuur over ecologisch groenbeheer verweven. 

 
3.1.2 bezuinigen 

Een van de redenen waarom gemeentes begonnen met het ecologisch beheren van het 

openbare groen was bezuiniging [Koster, 1989]. Het traditionele beheer was erg duur omdat er veel 

onderhoudswerkzaamheden waren, zoals het onkruid wieden en het frequente maaien van gazons. 

Door de vele ingrepen wordt het traditionele beheer ook wel intensief beheer genoemd. Doordat het 

ecologisch beheer, ook wel extensief beheer genoemd, meer ruimte laat aan de natuurlijke processen 

is er vaak veel minder onderhoud nodig. Volgens Koster en Claringbould [1991] valt deze vorm van 

beheer daardoor veel goedkoper uit. 

Traditioneel stadsgroen vroeg veelal om een intensief beheer (veel ingrepen), terwijl 

ecologisch groen extensief beheerd kan worden (weinig ingrepen). Het is wel zo dat ecologisch groen 

de tijd nodig heeft voor ontwikkeling. Er zijn meestal geen einddoelen gedefinieerd bij ecologisch 

groenbeheer, omdat men een natuurlijke ontwikkeling nastreeft. Daarom is het extensief beheer voor 

niet-vaktechnici soms moeilijk te interpreteren [Kuhlman, 1990]. 

    

    

3.2 basisprincipes 

 

In deze paragraaf zullen een aantal basisprincipes voor ecologisch groenbeheer worden 

behandeld. Het voert binnen het kader van dit literatuuronderzoek te ver om het beheer tot in de 

technische uitvoering te beschrijven. 

 

3.2.1 variatie in milieu 

Planten zijn in hun voortbestaan afhankelijk van abiotische en biotische factoren [Koster en 

Claringbould, 1991]. Bij abiotische factoren kan worden gedacht aan de voedselrijkdom van de 

bodem, licht, waterhuishouding, temperatuur, wind, zuurgraad van de bodem etc. Hieronder vallen 

de basale typekenmerken zoals die in §2.3.2 zijn beschreven. Bij biotische factoren kan worden 

gedacht aan de invloed van fauna en de invloed van planten op elkaar. Een voorbeeld van de invloed 

van fauna is insectenbestuiving. Onderling kunnen planten elkaar beconcurreren of samenwerken 

(symbiose). 

In de natuur zijn de genoemde factoren in verschillende gradaties en vele combinaties 

aanwezig. Voor iedere situatie zal er één bepaalde plant zijn die zich onder die bepaalde 

omstandigheden het beste kan ontwikkelen [Grime, 1988]. De groeiplek van de plant wordt habitat 

genoemd. De plant waarvoor de habitat het meest geschikt is kan andere planten wegconcurreren. De 

vele verschillende omstandigheden verklaren de variatie van de natuur. 
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Om een grote variatie in plantengroei te ontwikkelen in een stadspark is het van belang om 

verschillende groeiomstandigheden aan te bieden (zie §2.4). Variatie in het milieu kan bijvoorbeeld 

ontstaan door een helling die naar boven toe geleidelijk minder rijk aan voedsel of kalk, natter of 

droger, zuurder of humusarmer wordt [Koster en Claringbould, 1991]. Zulke overgangen van het ene 

terrein[gedeelte] naar het andere, worden gradiënten genoemd. Gradiënten kunnen ook door de 

mens tot stand worden gebracht [Timmermans en de Molenaar, 1999]. Dit kan een mozaïek van 

habitats creëren [Miscotte, 2000; Kitazawa en Ohsawa; 2002].  

 

3.2.2 regelmaat in beheer 

De milieufactoren zijn op geen enkel terrein constant maar schommelen tussen bepaalde 

waarden [Koster en Claringbould, 1991]. Dit wordt ook wel de dynamiek van het milieu genoemd. 

Zichtbare en voelbare voorbeelden zijn de temperatuur en neerslag in onze dagelijkse leefomgeving. 

De veranderingen in bodem, lucht en water zijn moeilijker waar te nemen. 

Planten en dieren zijn in de meeste milieus aan deze schommelingen aangepast. In het 

algemeen is de floristische soortenrijkdom hoger naarmate de dynamiek minder is [Anoniem, 2002; 

Koster en Claringbould, 1991; Schippers en Joenje; 2000]. Bij te grote schommelingen in het milieu kan 

een plant of dier zich niet meer handhaven. Voorbeelden hiervan zijn te grote schommelingen in de 

grondwaterstand, overbemesting of het kappen van een bos. Plotselinge veranderingen in het milieu 

of in beheersfactoren als tijdstip, ritme en intensiteit leiden tot een proces dat met verstoring wordt 

aangeduid [Koster en Claringbould, 1991; Schippers en Joenje, 2000]. Er zijn soorten die juist in zulke 

verstoringsmilieus voorkomen en daar andere soorten kunnen wegconcurreren. Deze planten, zoals 

de grote brandnetel, worden storingsplanten genoemd. Doordat deze soorten gaan domineren 

verdwijnen de complexe levensgemeenschappen en maken plaats voor relatief eenvoudige 

levensgemeenschappen. Plotselinge ingrepen in het milieu hebben dus een slechte invloed op de 

soortenrijkdom. Rigoureus kappen of snoeien van een bosplantsoen wordt door de natuur met een 

explosie van brandnetels beantwoord [Koster, 1991; Koster en Claringbould, 1991]. Bij een geleidelijke 

verandering in het milieu past de vegetatie zich geleidelijk aan. 

Bij regelmatig en ritmisch beheer kunnen planten en dieren zich aanpassen. Als het tijdstip en 

de methode van het beheer steeds worden gewijzigd krijgen de organismen geen kans om zich aan te 

passen aan de steeds wisselende situatie en kunnen zich niet optimaal ontwikkelen [Koster en 

Claringbould, 1991]. Naarmate het beheer langer op dezelfde wijze wordt uitgevoerd zullen de 

levensgemeenschappen complexer worden [Kitazawa en Ohsawa, 2002; Berlin et al., 2000]. 

 

3.2.3  oppervlakte effect 

Hoe groter het oppervlak van het terrein is, hoe meer variatie in milieu er gevonden kan 

worden. Daarom geldt over het algemeen ook: hoe groter het oppervlak, hoe meer soorten [Koster en 

Claringbould, 1991]. Het is wel zo dat kleinere gevarieerde    terreinen vaak meer soorten herbergen 

dan grote, weinig gevarieerde, terreinen. 

Populaties van planten en dieren worden op een natuurlijk wijze vaak opgedeeld in enkele 

locale populaties. In een stadspark kan dit worden versterkt door de opdeling van geschikt leefgebied 

in verschillende kleinere leefgebiedjes door bijvoorbeeld verharde wegen, een voetbalveld of een 
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horecagelegenheid. Dit wordt ook wel habitatfragmentatie genoemd [Hanski, 1998]. Een ander 

woord voor habitatfragmentatie is versnippering. Levin [1969] introduceerde voor het eerst de term 

metapopulatie voor een netwerk van de locale populaties. Hij beschreef deze metapopulatie als een 

populatie van populaties, die lokaal uitsterven en opnieuw gekoloniseerd worden. In dit model van 

Levin was er geen ruimtelijke verbinding tussen de leefgebiedjes (patches) onderling, en elk 

leefgebiedje was even groot en van dezelfde kwaliteit. Hanski [1991] voegde locale dynamiek en 

ruimtelijke verbinding aan het model toe aan het model van Levin om het realistischer te maken.  

Het overleven van een locale populatie hangt af van de patch grootte en de verbintenis met 

andere patches (verspreiding van soorten). Als een patch kleiner is dan wordt de kans op lokaal 

uitsterven verhoogd [Edenham, 1993; MacArthur and Wilson, 1967; Stewart en Hutchins, 1996]. Hoe 

meer een patch geïsoleerd is, hoe minder nieuwe individuen van een soort die patch bereiken middels 

verspreiding. Dit verlaagt de overlevingskansen van de populatie of het opnieuw bezetten van de 

patch na locale uitsterving [Stewart en Hutchins, 1996]. Hierdoor wordt ook de duurzaamheid van de 

metapopulatie verkleind. 

Naarmate het oppervlak van het park groter is, is er meer ruimte voor grotere habitat patches 

voor planten en dieren. Als er minder ruimte is in een park is het belangrijk om te zorgen dat de 

‘locale patches’ in verbinding staan met andere patches. Verbindingszones kunnen dienen om 

individuen of genetisch materiaal uit te wisselen tussen de locale populaties. Deze verbindingszones 

kunnen een belangrijk aandeel vormen in het voortbestaan van locale populaties [Edenham, 1993]. 

Voor de verspreiding van planten kunnen verbindingszones van belang zijn doordat de verspreiding 

van pollen door insecten of zaden door dieren toeneemt. Het effect van een verbindingszone hangt 

wel samen met het oppervlak van de patches en de ruimtelijke rangschikking van de patches 

[Collinge, 1996; Collinge, 1998]. Voor de overleving van populaties in een stadspark zou het erg goed 

zijn als er een ecologische verbinding tussen het park en een groter natuurgebied tot stand zou 

worden gebracht. 

 

3.2.4 samenhang 

Voor een goed groenbeheer zijn de principes van de voedselketen en het voedselweb 

belangrijk. Men moet aandacht geven aan de grote diversiteit van voedselbronnen en de onderlinge 

ecologische linken. Als het groen bijvoorbeeld aantrekkelijk is voor grote roofdieren als de sperwer of 

valk, dan betekent dit automatisch dat er in het groen ook veel andere dieren en planten voorkomen 

[Anoniem, 2002]. 

Verder zijn nutriëntenkringlopen in het groenbeheer erg belangrijk. Nutriëntenkringlopen 

kunnen meer of minder gesloten zijn. In een stadspark zal het volledig sluiten van grotere kringlopen 

moeilijk realiseerbaar zijn. In de voedsel-afbraak-kringloop kan het systeem wel volledig sluitbaar 

werken. Door gericht beheer kan worden toegelaten dat bijvoorbeeld planten volledig afsterven, 

zodat bij de afbraak van organische stoffen bodemfauna en schimmels geactiveerd worden [Anoniem, 

2002]. Kringlopen komen in het stedelijk milieu al gauw onder druk te staan door menselijk ingrijpen. 

Daarom is het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke kringlopen een belangrijk 

uitgangspunt van ecologisch groenbeheer. Zowel de soortenrijkdom als het vermogen van een 

begroeiing om zichzelf in stand te houden hangen hiermee samen. Daarom moet bij ecologisch 
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beheer moet worden uitgegaan van de plaatselijke bodem, reliëf en flora [Anoniem, 2002; Koster en 

Claringbould, 1991].  

In basale typekenmerken (zie §2.3.2) moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar samenhang 

met het meer oorspronkelijke landschap. In de stad is echter vaak nog maar weinig over van de 

oorspronkelijke bodem en flora. Dit is vooral het geval in de wat meer centraal gelegen gebieden in 

een stad die al vele decennia lang de landschapsecologische verbinding met het buitengebied hebben 

verloren [Koster en Claringbould, 1991]. Indien dit het geval is moet men bij de aanleg en het 

groenbeheer van het stadspark aansluiten bij deze werkelijkheid. 

    

3.2.5 natuurtechniek 

Natuurtechniek is een methode van beheer die is gebaseerd op de genoemde ecologische 

principes en gericht op het tot ontwikkeling brengen van de natuurlijke potenties van de bodem en 

het landschap. Bij de aanleg van nieuwe parken hangen natuurtechniek en natuurontwikkeling nauw 

samen. In deze paragraaf worden de belangrijkste punten van natuurtechniek behandeld. 

Natuurtechniek valt onder te verdelen in natuurtechnische milieubouw en natuurtechnisch 

beheer [Koster en Claringbould, 1991]. Natuurtechnische milieubouw heeft vooral betrekking op de 

aanleg van het park en schept een gunstige uitgangssituatie voor levensgemeenschappen. Het is dus 

eigenlijk de beïnvloeding van de basale typekenmerken en structuurkenmerken door de mens, zoals 

beschreven in §2.3.2. Met natuurtechnisch beheer wordt een uitgekiend beheer bedoeld dat er op is 

gericht om levensgemeenschappen zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te brengen. Natuur-

technische milieubouw schept door de rangschikking van bodem en water (basale typekenmerken) 

dus de basis voor natuurontwikkeling. Natuurtechnisch beheer heeft daar een sturend effect op. 

Middels natuurtechniek kan men nieuwe natuurwaarden aan het landschap toevoegen. Dit biedt 

nieuwe perspectieven voor stadsparken waar de uitgangssituatie over het algemeen niet gunstig is. 

Een belangrijk aspect van natuurontwikkeling is de bodem waarop de levensgemeenschappen 

tot ontwikkeling moeten worden gebracht [Koster, 1989; Koster en Claringbould, 1999; Timmermans 

en de Molenaar, 1999]. De bodem geeft aan welke plantensoorten en plantengemeenschappen er zijn 

te verwachten (zie §2.3.2). Bij natuurtechniek kan hier gebruik van worden gemaakt. Bij voorkeur 

wordt er uitgegaan van de oorspronkelijke bodem (§3.2.6). Dit is echter niet altijd mogelijk  

Natuurtechnisch beheer is er op gericht om de bodem te verschralen of zo schraal mogelijk te 

houden. Dit doet men door niet te bemesten en organisch materiaal af te voeren. Een voedselarmere 

bodem geeft een betere uitgangssituatie voor een hoge diversiteit in plantensoorten [Koster, 1989; 

Koster en Claringbould, 1991]. Het materiaal dat het beheer oplevert (maaisel, houtsnippers, bagger, 

waterplanten) dient zoveel mogelijk worden afgevoerd, zodat in elk geval plaatselijk wordt 

verschraald. Hieraan zijn wel behoorlijke kosten verbonden, maar dat kan worden gecompenseerd 

door een extensivering van het totale beheer, waardoor de kosten weer worden verminderd (§3.1.2). 

Nadeel van deze afvoer is wel het probleem dat de nutriëntenkringlopen dan niet meer gesloten zijn 

(zie 3.2.6). Verder wil het natuurtechnisch beheer zo weinig mogelijk storing aanrichten. Minder 

storing verhoogt de biodiversiteit (zie §3.2.4.). 
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3.3 conclusie 

 
Ecologisch beheer van het openbare groen is extensief in tegenstelling tot het intensieve 

traditionele beheer. Ecologisch groen heeft de tijd nodig voor ontwikkeling en er zijn meestal geen 

einddoelen gedefinieerd, omdat men een natuurlijke ontwikkeling nastreeft. Daarom is het extensief 

beheer voor niet-vaktechnici soms moeilijk te interpreteren. 

Het ecologische beheer is gebaseerd op ecologische principes als variatie in het milieu, 

continuïteit in beheer, voldoende oppervlak en de onderlinge samenhang van ecologische processen 

zoals bijvoorbeeld de nutriëntenkringlopen.  

Door middel van natuurtechnische milieubouw kan men een goede uitgangssituatie voor 

natuurontwikkeling scheppen door de rangschikking van bodem en water. Deze natuurontwikkeling 

wordt vervolgens gestuurd door natuurtechnisch beheer. Deze vorm van beheer is verschralend en 

niet verstorend. 
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H o o f d s t u k  4  
 

 

 

Afstemming van functies 
 

 

 

 

 

 

 

In de vorige hoofdstukken is ingegaan op de kwaliteitscriteria die aan de hand van de 

verschillende functies van stadsparken kunnen worden gesteld. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat 

er in de literatuur bekend is over de onderlinge afstemming van functies bij de inrichting en het 

beheer van een stadspark. In een optimale afstemming komen zijn de kwaliteitscriteria van belang en 

komen alle functies zoveel mogelijk aan bod. Wellicht dat voor dit concept gebruik kan worden 

gemaakt van ecologische inzichten. “Ecologie is meer dan een gereedschap voor de functie natuur. 

Ecologie kan worden gezien als een gereedschap om met natuur om te gaan in alle functies van 

landgebruik.” [Tjallingii, 2000]. 

 

 

4.1 drieluik 

 

De planologie voor stadsparken moet beginnen met de basale natuurlijke processen die 

condities creëren voor wildlife of menselijke activiteiten, oftewel natuur of recreatie [Tjallingii, 2000]. 

Om tot een afstemming van de verschillende functies in een stadspark te komen moet aan de hand 

van deze basale processen (abiotische factoren) eerst geïnventariseerd worden wat de potenties in het 

stadspark zijn voor de verschillende functies [pers. med. Arie Koster, 2002]. De potenties voor de 

natuur kan men inventariseren met behulp van de beschikbare literatuur over ecologisch groen-

beheer. Alle mogelijkheden die voor de natuur zijn te benutten moeten in kaart gebracht worden. 

Om deze mogelijkheden in kaart te brengen is het van belang om naast de abiotische factoren ter 

plekke, ook de flora en fauna te inventariseren. Daarnaast dient men te inventariseren hoe het park 

gebruikt gaat worden en door wie. Door de behoeften aan recreatief gebruik goed te inventariseren 

kan men de recreatieve potenties van het park in kaart te brengen. Aan de hand van deze twee 

sleutels kan men de natuur op het gebruik afstemmen of andersom [pers. med. Arie Koster, 2002].  

Na deze inventarisaties van potenties is er vaak sprake van een gemeenschappelijke 

ruimteclaim door recreatie en natuur. Daarom is het van belang ook een gemeenschappelijke visie op 

te stellen voor recreatie en natuur. Deze visie moet gebaseerd zijn op het begrip duurzame 

ontwikkeling, zodat er recht wordt gedaan aan volksgezondheid en het welbevinden (recreatie) van 

mensen en tegelijkertijd ook aan de planten, dieren en ecosystemen [Voorlopige Adviesraad voor de 
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Openluchtrecreatie, 1992]. Er dient een gezamenlijk streefbeeld geformuleerd te worden voor het 

park dat ook, waar het ecologische ontwikkeling betreft, toekomstgericht is. Dit streefbeeld dient 

gebaseerd te zijn op onderzoek naar [Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie, 1992; pers. 

med. Arie Koster, 2002]: 

• de te verwachten ecologische ontwikkeling (potenties voor de natuur); 

• het te verwachten toekomstige recreatiegedrag (potenties voor recreatie); 

• de effecten van recreatie op de ecologische ontwikkeling en andersom. 

 

Het is belangrijk dat de verschillende functies de juiste plek in het park krijgen. Bij het 

formuleren van een gemeenschappelijk streefbeeld dienen de kwetsbare functies voorrang te krijgen. 

Als er een plek in het park zeer geliefd is bij recreanten, maar tegelijkertijd is daar een bijzondere en 

kwetsbare natuurwaarde, dan kan men ervoor zorgen dat op die plek de natuur voorrang krijgt, 

omdat deze kwetsbare functie geen andere locatie kan gebruiken [pers. med. Arie Koster, 2002]. 

Om recreatie op natuur af te stemmen is er een samenhangend drieluik nodig: voorlichting-

voorziening-regulering [Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie, 1992]. De gebruikers van 

het park weten dan wat ze mogen doen in het park (voorlichting en educatie). Verder weten ze dat ze 

kunnen recreëren (voorzieningen). In de derde plaats dient, voor zover nodig, sprake te zijn van 

regulering. 

 

 

4.2 voorlichting 

 

Het is erg belangrijk dat de recreanten wordt duidelijk gemaakt waarom natuurvriendelijk 

gedrag in een park belangrijk is. Het doel is een proces op gang te brengen van innerlijke gedrags-

verandering. Dit proces moet niet alleen natuurvriendelijk recreatiegedrag ten gevolge hebben, maar 

ook een natuurvriendelijke leefwijze in de woning en op het werk. Het is een proces dat niet van de 

een op de andere dag effect zal hebben, maar zeker wel op de lange termijn. Samen met de 

regulering van recreatie middels zonering (zie §4.4) kan schade aan natuur door recreanten worden 

beperkt of voorkomen door voorlichting en educatie [Voorlopige Adviesraad voor de Openlucht-

recreatie, 1992]. 

Groenvoorzieningen moeten zich in tijd en ruimte kunnen ontwikkelen [LeRoy, 1990]. Ook 

hierbij spelen voorlichting en educatie een belangrijke rol. Wanneer men ruimte wil bieden aan 

natuurlijke ontwikkeling, dan is het van belang om bewoners en bestuurders te schetsen hoe het 

groen eruit zal komen te zien bij ecologisch groenbeheer. Deze voorlichting moet niet alleen inzage 

zijn in een ontwerptekening. Het is van belang om duidelijk te maken hoe het groen er uit ziet over 

een bepaalde tijd met bijvoorbeeld foto’s van andere projecten. Dit voorkomt klachten en het 

terugdraaien van besluiten [Dirkmaat, 1990]. 
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4.3 voorzieningen en regulering 

 

4.3.1 geboden en verboden 

Regulering van recreatie kan op verschillende manieren worden toegepast. De bekendste 

manier is het idee dat men zich aan de regels moet houden. Een voorbeeld van regelgeving op die 

manier is een bordje bij de ingang van een bos met allerlei regels, zoals: “Verboden te betreden 

tussen zonsondergang en zonsopgang”. In de praktijk lezen maar weinig recreanten de regels op zo’n 

bordje. Bovendien is er nauwelijks toezicht en controle op de naleving van wetten en regelingen. 

Zulke regelgeving moet dan ook slechts in uiterste noodzaak worden toegepast [Voorlopige 

Adviesraad voor de Openluchtrecreatie, 1992]. 

 

4.3.2 zelfregulatie 

In plaats van dwingende regelgeving kan men er bij de inrichting van het park ook voor 

zorgen dat recreatie zichzelf reguleert. Door bepaalde plekken in het park aantrekkelijk te maken 

voor de recreant door middel van goede voorzieningen, stuurt de inrichting van het park als het ware 

de recreatie. Naast voorzieningen kan men ook middels zonering natuur en recreatie goed op elkaar 

afstemmen. Per zone is er dan een andere verhouding tussen natuur en recreatie; de functies natuur 

en recreatie kunnen in vijf verschillende verhoudingen vertegenwoordigd zijn in een zone [Luyten et 

al., 1988]: 

Scheiding van de functies recreatie en natuur, met: 

a. alleen een natuurfunctie 

b. alleen een recreatiefunctie 

Verweving van de functies recreatie en natuur, met: 

c. recreatie en natuur wegen even zwaar 

d. hoofdfunctie recreatie, nevenfunctie natuur 

e.e.e.e.    hoofdfunctie natuur, nevenfunctie recreatie.    

 

4.3.3 zonering 

Aan de hand van de inventarisatie van de potenties voor de verschillende functies moet men 

beslissen welke van de bovengenoemde verhoudingen in de verschillende delen van het park van 

toepassing zijn. Middels zonering kan de situatie in een stadspark per gebied/zone gereguleerd 

worden. Hierbij zou het concept voor een landschapsecologische zonering kunnen worden gebruikt, 

dat uitgaat van vier zones [Löfvenhaft et al., 2001].  

 

1. Kerngebied: Hart of kern van gebied met significante ecologische waarde. 

2. Verbindingszone: Grotere ruimtelijke eenheid met ecologisch waardevolle biotopen. 

3. Bufferzone: Grotere ruimtelijke eenheid rondom kerngebieden met een compromis 

tussen stedelijke ontwikkeling en management van beschermde biotopen. Deze gebie-

den zijn nodig ter verhoging van de biodiversiteit in het kerngebied. 
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4. Groen ontwikkelingsgebied: Gebied in kerngebied en verbindingsgebied met een hoge 

ecologische potentie. De prioriteit ligt bij restauratie van bestaande biotopen en de 

vestiging van nieuwe biotopen. 

 

Door het toepassen van deze zonering zou er in het park een kerngebied kunnen zijn waar de 

nadruk ligt op de natuurfunctie. Binnen het kerngebied zou er ruimte kunnen zijn voor een groen 

ontwikkelingsgebied met natuurontwikkeling. Hier zijn recreatie en natuur dan gescheiden. Men kan 

ervoor kiezen om dit deel van het park af te sluiten voor het publiek. Dit kan door regels, een 

afscheiding of door het ontbreken van voorzieningen. Het laatste is de meest recreantvriendelijke 

manier. Door geen paden door het betreffende gebied heen te leggen wordt het gebied vanzelf 

minder betreden. De begroeiing kan ook een natuurlijke barrière zijn voor het publiek. Het 

kerngebied van het stadspark zal het beste functioneren als het mogelijk is om deze te verbinden met 

andere gebieden met een hoge natuurwaarde. Hierbij kan men denken aan gebieden buiten de stad 

of andere groengebieden in de stad. Ook op een kleinschaliger niveau, binnen het park zelf, zouden 

enkele kerngebieden met elkaar in verbinding kunnen staan. Ook in de verbindingszones is er alleen 

ruimte voor de natuurfunctie.  

 
4.3.4 recreatief medegebruik 

In de bufferzone rondom het kerngebied is er ecologisch groenbeheer en recreatief medege-

bruik van de natuur. Deze bufferzone zou kunnen bestaan uit struinnatuur. “Struinnatuur kan 

worden gedefinieerd als een robuuste toegankelijke wildernis waarbij geen sprake is van een voorge-

programmeerd recreatie doeltype of natuurdoeltype. Het gebied is een vrijplaats voor de eigen 

invulling van de gebruiker met een informeel karakter” [van Ewijk, 1999]. In het struin-buffer-gebied 

zou er enige toegankelijkheid kunnen zijn door avontuurlijke kronkelpaadjes. Door toe te staan dat 

het publiek van deze routes af mag wijken ontstaat er op een natuurlijke manier afstemming tussen 

recreatie en natuur. Op sommige plaatsen zal dit meer bepaald worden door de recreant, terwijl op 

andere plaatsen de natuur de overhand zal hebben, doordat de begroeiing de recreant de toegang 

tot bepaalde gebieden ontzegd. Er kan naast struinnatuur in de bufferzone ook plaats zijn voor 

andere routegebonden vormen van recreatie. Wel ligt in de bufferzone de nadruk op recreatief 

medegebruik en blijft de functie natuur belangrijker dan de gebruiksfunctie. Buiten de bufferzone 

kunnen de recreatieve routes elkaar dan kruisen in recreatieve concentratiepunten [van Ewijk, 1999; 

Wiggers en Gadet, 1996].  

 

4.3.5 recreatieve concentratiepunten 

Recreatieve concentratiepunten liggen buiten de bufferzone in de gebieden waar meer 

ruimte is voor recreatie. Het zijn plekken waar altijd wat te doen is en waar meerdere vormen van 

recreatie samenkomen [van Ewijk, 1999; van der Wouden, 1999]. Winkels, bioscopen en musea zouden 

bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met een karakteristiek groengebied [van Ewijk, 1999]. 

Ook kan men denken aan horeca in het groen. Deze ruimtes moeten zo ingericht worden dat ze een 

goede combinatie vormen van groene en niet-groene voorzieningen [Wiggers en Gadet, 1996]. De 

waarde van gecombineerde voorzieningen is groter dan afzonderlijke voorzieningen. Naast het 
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creëren van een divers aanbod ontstaat door functiemenging in dit gebied ook een continuïteit in 

gebruik. Doordat er op verschillende tijdstippen van de dag iets te beleven valt in dit gebied wordt er 

een aantrekkelijke veilige leefomgeving gevormd.  

Door recreatieve concentratiepunten in het stadspark worden publieke en commerciële 

voorzieningen geclusterd aangeboden. Dit optimaliseert het grondgebruik. Deze punten zullen veel 

mensen aantrekken, waardoor de andere gebieden meer ruimte krijgen voor de natuurfunctie. In het 

recreatieve concentratiepunt zelf kunnen natuur en recreatie op elkaar worden afgestemd door 

groene en niet-groene elementen te combineren of door goede verbindingen tussen deze elementen 

[van der Wouden, 1999].  

 
 
 
4.4 natuur en landschap 

 

4.4.1 ecologie en landschapsarchitectuur 

Tijdens een internationaal landschapsecologisch congres in 1982 geleden discussieerde men al 

over de vorm en functie van het landschap [Dept. of Landscape architecture Grontmij N.V., 1982]. 

Hierbij werden onder andere de volgende twee stellingen gedeponeerd: 

• Als het ontwerp van een landschap is gebaseerd op een ecologisch concept zullen de 

esthetische voorwaarden automatisch worden gerealiseerd. 

• Als het ontwerp aan de esthetische voorwaarden voldoet zullen de ecologische 

voorwaarden automatisch worden bereikt. 

 

Er werd gesteld dat deze twee stellingen niet per definitie aan elkaar tegengesteld hoeven te 

zijn. Grootschalig ontwerp kan immers gebaseerd worden op de ecologische criteria, terwijl het 

kleinschaliger ontwerp meer architectonisch en vanuit een esthetisch concept kan worden aangepakt. 

In de praktijk zijn het juist vaak de ecologen die zich met details bezighouden en diep op de processen 

ingaan terwijl de landschapsarchitecten juist minder fijnmazig bezig zijn. 

Er bestaat vaak een kloof tussen landschapsarchitecten met fanatieke conservatieve idealen 

en ecologen die zelfredzame natuur promoten. Daarom is er een dialoog tussen landschapsarchitecten 

en ecologen nodig, om ecologie en ontwerp te integreren en nieuwe typen natuur te ontwikkelen 

[Latz, 1995]. “Zoals een architect een ingenieur nodig heeft bij de totstandkoming van een gebouw, 

zo hebben landschapsarchitecten ecologen nodig om tot een goed parkontwerp te komen. Maar 

vraag niet aan de ingenieur om het gebouw te ontwerpen. Het zal een goed, maar afzichtelijk 

gebouw zijn. Zo zit het ook met ecologen. Vraag ze niet om een park te ontwerpen” [Louwerse, in: 

Latz, 1995]. 

In §2.2.1 is beschreven hoe veel parken in de vorige eeuw in landschappelijke stijl zijn 

aangelegd. Dit is waarschijnlijk het beeld waar voor de meeste mensen een park nu nog aan moet 

voldoen. De waardering van het parklandschap wordt, zoals eerder genoemd, voor een groot deel 

door de heersende cultuur en mode bepaald [Timmermans en de Molenaar, 1999]. De landschap-

pelijke waardering van een park hangt wellicht ook af van de mate waarin het park aan het 

verwachte beeld voldoet. Een park met een hogere natuurwaarde en veel ecologisch beheerd groen 
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zal er landschappelijk heel anders uit zien dan een engels landschapspark. Een groot deel van de 

landschapswaardering voor dit nieuwe parklandschap kan beginnen bij voorlichting [Kuhlman, 1990]. 

Het groen in de stad dat is gemaakt met het oog op de esthetische functie behoeft niet per 

definitie een hoge biodiversiteit te hebben. Vaak is het omgekeerde wel het geval: een hoge 

biodiversiteit kan in veel gevallen de esthetische waarde van een groenelement verhogen. Dit vereist 

wel zorgvuldigheid en maatwerk, omdat een hoge biodiversiteit op sommige plaatsen de esthetische 

functie volkomen teniet kan doen [Timmermans en de Molenaar, 1999]. Een voorbeeld: 

Een (ecologische) vegetatiezone met omstandigheden die voor de flora en fauna optimaal zijn 

kan een prachtig décor zijn van een ‘doorkijkje’ in een park. Wel is de situering ontzettend belangrijk, 

omdat al snel een gevoel van onveiligheid kan worden gecreëerd [Timmermans en de Molenaar, 

1999]. Door een verkeerde situering zou een hoge biodiversiteit op bepaalde plekken de esthetische 

functie te niet kunnen doen, doordat bijvoorbeeld zichtsassen worden onderbroken door begroeiing. 

    

    

4.5 twee voorbeelden 

 

In deze paragraaf zullen voorbeelden worden gegeven van twee stadsparken waarin 

verschillende functies zijn gecombineerd. Het doel hiervan is om te achterhalen hoe men tot een 

afstemming van de verschillende functies is gekomen. Er is gekozen voor een nog te ontwikkelen park 

in Utrecht en een reeds bestaand park in Schiedam. Het idee hier achter is dat er een voorbeeld wordt 

gegeven van de afstemming van functies in een reeds bestaand en een nog aan te leggen park. 

 

4.5.1 aanleg van een nieuw park: Rijnsche Park – Utrechtttt 

De aanleg van het Rijnsche Park moet voorkomen dat de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn alleen 

maar een slaapstad van Utrecht wordt [Schuurman, 1999]. Het park zal onderdeel worden van een 

compact gebouwde stad met tussen de 30.000 en 40.000 woningen. Het park krijgt een schaal die 

natuurontwikkeling de ruimte geeft in samenhang met tal van recreatieve functies. De bewoners 

worden betrokken bij de plannen, zodat er draagvlak is onder de toekomstige bevolking. 

De uitdaging voor de ontwerpers van het Rijnsche Park is om verschillende functies in het park 

te combineren [Bindsels, 1999]. Recreatievoorzieningen, sportvelden en natuurlijk ingerichte groenge-

bieden krijgen allemaal een plek in het 300 hectare grote park. Het lijkt een enorm oppervlak, maar 

de helft daarvan is reeds geclaimd voor andere functies dan natuur. Er zijn drie basisgedachten 

geformuleerd om de verschillende functies in het ontwerp in te passen namelijk het 'Jacques. P. 

Thijsse-lint’ - een verwilderde grasbaan, gekoppeld aan voorzieningen - , de ‘waterloop’, en de 

‘schatkamer’ [Bindsels, 1999]. Het Rijnsche Park is vele malen groter dan een park op wijkniveau. Toch 

kunnen deze drie basisgedachten wellicht ook een voorbeeld zijn voor het combineren van functies in 

kleinere parken op wijkniveau. 

Het twaalf kilometer lange Jacques. P. Thijsse-lint omsluit het gehele plangebied. Het is een 

verwilderde grasbaan die de contouren van het park aangeeft. Deze is nergens onderbroken en vormt 

daardoor een natuurlijke verbinding tussen de groengebieden aan de noord- en zuidkant van het 

park. Het lint krijgt, exclusief bosschages en drassige slootjes aan de rand, een minimale breedte van 
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dertig meter. De baan plooit zich langs en in het park en leidt langs de mooiste plekjes. De baan 

verbreedt en versmalt zich op sommige punten bij voorzieningen die er langs liggen. Het lint is breed 

genoeg om er te picknicken, te joggen of te wandelen. Bovendien geeft het overal toegang tot het 

park. Op deze manier vormt het Jacques P. Thijsse-lint een ecologisch en recreatief circuit [Projectteam 

Rijnsche Park, 1998; Bindsels, 1999]. 

De tweede basisgedachte, de ‘waterloop’, is om De Oude Rijn in het park terug te brengen 

[Projectteam Rijnsche Park, 1998; Bindsels, 1999]. Lang geleden meanderde een stukje van deze rivier 

door het toekomstige park. Om een eigen watersysteem te creëren met allerlei recreatieve en ecologi-

sche mogelijkheden, wordt die oude rivierloop opnieuw uitgegraven en verbonden met andere 

waterpartijen in het park. 

Het hart van het park is gericht op de thema’s natuur en cultuur. Onderling in evenwichtige 

samenhang moeten deze thema’s een attractie vormen in het ‘Kremlin’. Het Kremlin is een min of 

meer afgeschermd parkbos, centraal in het park, dat functies als horeca, speelgelegenheid en 

bijzondere tuinen in zich opneemt. Natuur is de leidraad in het Kremlin en bestaande landschaps-

structuren en/of elementen worden zoveel mogelijk geïntegreerd. Het hart van het park moet in 

ecologisch opzicht een kerngebied voor (bos)dieren worden [Projectteam Rijnsche Park, 1998]. De plek 

moet oud kunnen worden en beschermd zijn tegen de vluchtigheid van alle dag. Daarom komt er een 

muur omheen met poorten erin, zodat je denkt: Daar is het anders dan hier [Bindsels, 1999]. 

Zoveel doelen in één park vormen een kwetsbare mix. Deze kwetsbaarheid zit vooral in de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebied, de beschikbare tijd en de financiën [Does, 1999]. 

De tijd die een park nodig heeft om te groeien bijvoorbeeld is vijftien tot dertig jaar, terwijl je een 

woonwijk in vier tot zes jaar kunt bouwen. Door de lange ontwikkelingstijd van het park loop je de 

kans dat het door andere ontwikkelingen wordt ingehaald. Het is niet alleen de natuurontwikkeling 

die tijd nodig heeft, maar ook de planvorming. Het kost veel tijd om alle doelen op een goede manier 

in het ontwerp te krijgen. Ondertussen lopen andere ontwikkelingen in het stadsdeel door. Hierdoor 

ontstaat het risico dat voortgaande woningbouw en aanleg van infrastructuur bepaalde functies uit 

het park duwen. Daarom worden in een strategisch planconcept de bedoelingen van het park 

vroegtijdig vastgelegd. Hierop wordt de besluitvorming gebaseerd die de contouren van het park op 

de lange termijn vastlegt [Does, 1999]. 

Het driehonderd hectare grote Rijnsche Park komt in verschillende stappen tot stand. De 

eerste boom wordt in het najaar van 2002 geplant. In 2010 is naar verwachting het gehele park 

gerealiseerd. In ongeveer vijf jaar wordt het recreatiepark met sportvelden en volkstuinen ontwikkeld. 

Tegelijkertijd ontstaat het ononderbroken twaalf kilometer lange lint. Daarmee liggen meteen ook de 

buitengrenzen van het gehele park vast. De aanleg van de ommuurde binnenhof begint nadat het 

sportbos en het groene lint voltooid zijn. Dat is vermoedelijk in 2005. Door de aanpak in fases is het 

uitvoeringstraject te overzien. De meest urgente onderdelen (sportvoorzieningen, hoofdwegennet, 

spooruitbreiding) worden erin meegenomen. En door het aanleggen van de buitengrenzen van het 

park hebben bewoners direct profijt van het groen en kunnen ze het park van nabij zien groeien 

[Gemeente Utrecht, 2002]. 
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4.5.2 aanpassing van een park: Beatrixpark – Schiedam  

Het Beatrixpark in Schiedam is een park dat aantoont dat recreatief gebruik en natuur elkaar 

niet in de weg hoeven te staan [Koster, 1994]. Het park is aangelegd in de jaren 50 en ingericht voor 

grote aantallen dagjesmensen. Oorspronkelijk waren er in het park grote grasvelden die als een gazon 

worden gemaaid, wandel- en fietspaden, zwaar beschoeide oevers, keurig onderhouden plantsoenen 

en een heemtuin waar de natuur wat meer speelruimte kreeg. Om de 200 plantensoorten in de 

heemtuin in stand te houden was er wel een intensief beheer nodig. Er is in stappen een aantal zaken 

in het park veranderd, waardoor de natuurwaarde van het park is verhoogd. 

De eerste stap, begin jaren 80, was een natuurlijker beheer van de heemtuin. Deze tuin is 

gesitueerd op inklinkend veen, waardoor de grond steeds natter wordt. Men heeft de vegetatie 

overgelaten aan de natuurlijke ontwikkeling, zodat de heemtuin zich heeft ontwikkeld tot een 

moerasbos. 

De volgende stap was dat men langs de vijverkanten over een breedte van 1 meter nog maar 

éénmaal per jaar ging maaien. Het gazon veranderde hierdoor in een grazige vegetatie met meer 

soorten, bloemen en insecten. Alle grasvelden in het park werden beheerd als een gazon. Sommige 

velden werden veel gebruikt door bezoekers, andere minder. De weinig gebruikte grasvelden is men 

als hooiland gaan beheren. Nog steeds zijn deze velden floristisch soortenarm, maar het uiterlijk doet 

natuurlijker aan, omdat ze ruiger zijn geworden. Dit biedt nieuwe potenties voor de fauna omdat er 

meer schuilplekken worden geboden. 

De derde stap was dat men de potdichte plantsoenen zonder onderbegroeiing ging 

uitdunnen. Op de kale plekken die ontstonden gingen kruiden groeien als fluitekruid, dovenetel en 

speenkruid. Ook minder gewenste soorten als brandnetel, zuring en kleefkruid ontwikkelden zich 

daar. Toch was dat niet erg omdat ze beschutting boden voor de fauna als egel, wezel en vos. Het 

hout dat uit de plantsoenen werd geoogst heeft men gestapeld op zogenaamde rillen. Deze 

houtrillen bieden in de toekomst wellicht nestgelegenheid voor de nachtegaal en de grote bonte 

specht. 

De sportvelden in het veld waren zakelijk aangelegd. Men heeft de singels en beplantingen 

rondom de sportvelden zo uitgedund dat begroeiing van kruiden in de onderlaag en zoombegroeiing 

mogelijk werd. Om de sportvelden heen heeft men weer houtrillen aangelegd. Deze bieden 

nestelgelegenheid voor vogels en zijn bovendien een natuurlijke versperring voor het publiek. Verder 

worden er marginale stroken ingericht voor natuurontwikkeling, waaronder een kleine vlinderwei. In 

het gebied van de sportvelden worden zijn zo de natuurfunctie en de recreatieve functie goed op 

elkaar afgestemd. 

Door de overgang naar meer ecologisch groen in het Beatrixpark is de inrichting minder 

zakelijk en minder gedwongen geworden. Dit maakt dat het park meer tegemoet komt aan de 

huidige behoeften aan recreatie (§2.1.1). Bovendien is het park gevarieerder geworden, hetgeen weer 

bijdraagt aan een positievere visuele waardering van het landschap (§2.2.2). Een bloemenrijk hooiland 

is esthetisch gezien van hogere waarde dan een strak gazon. In het Beatrixpark zijn de recreatieve en 

landschappelijke functie dus verbeterd door de natuurwaarde te verhogen.  
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4.5.3 leerpunten 

Uit de plannen voor het Rijnsche Park in Utrecht kunnen we leren dat er in de praktijk 

inderdaad gebruik wordt gemaakt van het drieluik voorlichting-voorziening-regulering (§4.1 en 

§4.5.1). Regulatie gebeurt in dit park met name door zonering (Jacques P. Thijsse-lint en Kremlin). 

Voorzieningen worden gecombineerd met het lint zodat er sprake is van recreatief medegebruik van 

natuur (§4.3.5). Langs het lint zijn er dan recreatieve concentratiepunten (§4.3.6). Er wordt veel 

gedaan aan voorlichting en educatie. Bewoners hebben zelfs inspraak in de plannen (§4.5.1). Dit geeft 

aan dat men tegenwoordig bij de inrichting van parken gebruik maakt van het drieluik om de functies 

optimaal op elkaar af te stemmen. 

Uit het voorbeeld van het Beatrixpark in Schiedam valt te leren dat in een bestaand park de 

functies onderling optimaler op elkaar kunnen worden afgestemd door over te gaan op ecologisch 

groenbeheer. Het ecologisch beheer heeft gezorgd voor een minder gedwongen sfeer, die beter 

aansluit op de huidige recreatieve behoeften. Ook heeft het nieuwe beheer voor meer afwisseling 

gezorgd in het park, waardoor de esthetische functie is verbeterd. 

 

 

4.6 conclusie 

 

In de onderlinge afstemming van functies in een stadspark kan men gebruik maken van het 

drieluik voorlichting-voorziening-regulering. Regulering kan door geboden en verboden, maar ook op 

allerlei andere manieren. Zelfregulatie kan worden bereikt door het bewust plaatsen of weglaten van 

voorzieningen. Middels zonering waarbij er sprake is van recreatief medegebruik van natuur en 

recreatieve concentratiepunten kan men recreatie en natuur onderling optimaal afstemmen. 

Een hoge biodiversiteit kan in veel gevallen de esthetische waarde van een groenelement 

verhogen. Dit vereist wel zorgvuldigheid en maatwerk, omdat een hoge biodiversiteit op sommige 

plaatsen de esthetische functie volkomen teniet kan doen. Ook is de situering ontzettend belangrijk, 

omdat al snel een gevoel van onveiligheid kan worden gecreëerd. 

Verder kan ecologisch groenbeheer worden gebruikt om functies onderling optimaal op 

elkaar af te stemmen. 
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H o o f d s t u k  5  
 

 

 

Een theoretisch concept 
 

 

 

 

 

 

 

In het vorige hoofdstuk zijn verschillende manieren beschreven waarop in de literatuur is 

geschreven over de afstemming van functies in een stadsparken. Eén van de deelvragen in het eerste 

hoofdstuk luidde als volgt: 

 

Is in de literatuur een theoretisch concept te ontdekken voor de integratie van de verschillende 

functies (natuur, landschap, recreatie) in een stadspark? 

 

In §4.2 en §4.3 van dit hoofdstuk is aan de orde gekomen hoe men recreatie en natuur 

onderling kan afstemmen door de instrumenten voorlichting, voorziening en regulering te gebruiken. 

In §4.4 is verder ingegaan op de integratie van de natuurfunctie (ecologische waarde) en de 

landschappelijke functie van stadsparken. Uit de literatuur kwam naar voren dat er meer samenge-

werkt moet worden tussen ecologen en landschapsarchitecten bij het ontwerpen van een stadspark. In 

dit hoofdstuk wordt ingegaan op het theoretisch kader voor het afstemmen van functies in een 

stadspark, dat is opgesteld door Timmermans en de Molenaar [1999].  

 

 

5.1 biodiversiteit in functie(s) 

 

5.1.1 versterking door biodiversiteit 
Timmermans en de Molenaar [1999] gaan uitgebreid in op de verschillende functies van 

stadsgroen. Als primaire functie van stadsparken noemen zij de sociale functie. De natuurfunctie 

wordt in dit rapport omschreven als biodiversiteit. Er wordt gesteld dat biodiversiteit de betekenis van 

stadsparken aanzienlijk kan verhogen, maar dat daarbij wel maatwerk is geboden. Niet alle vormen 

van biodiversiteit zijn in elk park gewenst en/of haalbaar. Vaak kennen gemeentes een thema toe aan 

een stadspark dat samenhangt met de gebruikswensen en de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Voorbeelden van zulke themaparken zijn natuurparken, waterparken en historische parken. Bij elk 

type past een eigen vorm van biodiversiteit. 

Biodiversiteit kan de verschillende functies van stadsparken versterken. Als het bijvoorbeeld 

gaat om natuurstudie, is biodiversiteit essentieel voor het vervullen van deze recreatieve functie. Bij 
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de meeste functies kan biodiversiteit bijdragen aan de kwaliteit. Hoe groot deze positieve bijdrage is 

van biodiversiteit verschilt van project tot project. Biodiversiteit moet als het ware op maat worden 

gebracht, waarbij een aantal aspecten essentieel zijn [Timmermans en de Molenaar, 1999]. Hierbij is 

het doel van het project erg belangrijk. Als het directe doel van het park is om de biodiversiteit te 

verhogen dan kan een verhoogde biodiversiteit voor elke functie per definitie een verhoging van de 

kwaliteit betekenen. Op basis van de criteria voor biodiversiteit kan op elke plek een maximale 

invulling worden gemaakt. Afstemming met andere wensen van bewoners, ontwerpers en beheerders 

is nodig, zodat de biodiversiteit wordt geoptimaliseerd in plaats van gemaximaliseerd [Timmermans 

en de Molenaar, 1999]. 

Als de verhoging van de biodiversiteit niet het directe doel is van het park wordt de 

afstemming van de functies complexer. Als eerste moet dan worden geanalyseerd welke functies van 

het stedelijke groen in het kader van het doel van het project van belang zijn. Per functie kan dan in 

beeld worden gebracht hoe biodiversiteit kan bijdragen aan de kwaliteit van de functie. Die bijdrage 

kan worden vertaald in criteria voor biodiversiteit op basis van de geografische eigenschappen van de 

plek zelf: de abiotische omstandigheden en de stedenbouwkundige betekenis. Ten slotte vindt 

afstemming of optimalisatie plaats in een concreet plan samen met de relevante actoren als 

gebruikers, ontwerpers  en beheerders. 

 

5.1.2 stappenplan 

Om tot een optimale afstemming van de natuurfunctie (biodiversiteit) met andere functies te 

komen in een stadspark bevelen Timmermans en de Molenaar [1999] het volgende stappenplan aan: 

 

1. Het doel van het project is: 

• Ontwikkeling van natuur in de stad: ga door naar 4. 

• Anders: ga door naar 2. 

 

In deze stap wordt bekeken of het een primair of een mogelijk secundair doel is om tot een 

hoge biodiversiteit te komen in het park. Een park kan ook meerdere doelen meekrijgen zoals 

stedenbouwkundige of recreatieve doelen. 

 

2. Welke functies van het stedelijk groen dragen redelijkerwijs bij aan het bereiken van het 

doel van dit project? Ga door naar 3. 

 

Dit kunnen allerlei functies zijn, afhankelijk van de in stap 1 genoemde doelen. Voorbeelden 

zijn de ruimtelijke oriëntatiefunctie, stedenbouwkundige relaties tussen park en buiten-

gebied, actieve en passieve recreatiefuncties en de esthetische functie. 

 

3. Breng in beeld hoe biodiversiteit de kwaliteit van de geselecteerde functies kan verhogen. 

Ga door naar 4. 
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Een natuurlijke inrichting van het park zorgt voor een goede entourage voor diverse vormen 

van passieve en actieve recreatie. Recreatie in de natuur met mogelijkheden voor struinen 

door de natuur en smalle verborgen paden is een invulling die maximale biodiversiteit tot 

gevolg heeft [Timmermans en de Molenaar, 1999]. De kleurenrijkdom en afwisseling van een 

natuurlijke omgeving appelleren aan de esthetische normen bij het publiek. 

 

4. Breng de relevante criteria voor biodiversiteit in beeld voor de plek zelf (maximaal), op 

basis van abiotische en stedelijke kenmerken. Ga door naar 5. 

 

In deze stap worden de belangrijkste criteria voor biodiversiteit van de plek zelf in kaart 

gebracht. Voor de basale typekenmerken kan dit bijvoorbeeld de waterhuishouding zijn en 

voor de structuurkenmerken de abiotische variatie (§2.3.2). Verder kan in deze stap de 

ruimtelijke samenhang van het park met andere groengebieden in kaart worden gebracht. 

Ook de stedelijke kenmerken zijn van belang: Welke vormen van biodiversiteit passen in de 

wijk? Het moet stedenbouwkundig geoorloofd zijn (bij voorbeeld het Whilhelminapark in 

Utrecht waarbij de biodiversiteit aansluit op de wijk, waardoor het park stedenbouwkundig 

gezien een geïntegreerd deel is van de wijk). 

 

5. Optimaliseer de relevante criteria voor biodiversiteit samen met de actoren in de 

planvorming (bestuur, ontwerper, beheerder, gebruiker). 

 

In deze stap worden de plannen verder afgestemd op de wensen van de betrokken actoren. 

 

 

5.2 afstemming 

 

In de verschillende stappen kan de informatie uit de vorige hoofdstukken worden gebruikt. Al 

eerder is gezegd dat biodiversiteit op maat moet worden gebracht. Soms kan biodiversiteit 

ogenschijnlijk één functie versterken. Om verschillende functies in een concreet plan samen te voegen 

is er echter nog een afstemmingsslag nodig. Daarin spelen per project of onderdeel van het park een 

wisselend aantal factoren een rol. Een aantal worden kort behandeld door Timmermans en de 

Molenaar [1999]. 

 

• Het doel waaraan de inrichting van het stedelijk groen moet voldoen. Een gemeente-

bestuur geeft in eerste instantie de hoofdlijnen van doelen en financiële randvoorwaar-

den voor het stedelijk groen. Een voorbeeld hiervan is de thematisering van stadsparken 

zoals een natuurpark of een historisch park. Als men bijvoorbeeld de functie wandelen 

beschouwt in het kader van deze verschillende thema’s dan blijkt het volgende: In het 

natuurpark versterkt verhoging van de biodiversiteit door middel van een bloemrijke 

hooiberm de wandelfunctie. Het is immers aangenamer wandelen in een gevarieerder 

omgeving. Dezelfde actie past niet per definitie in een historisch park. In dit geval wordt 



 46  

de mate waarin biodiversiteit een bepaalde functie van het stedelijk groen kan versterken 

beïnvloedt door een stedenbouwkundig criterium. 

 

• Een tweede belangrijke factor van het stedelijk groen is het ontwerp of de vorm. 

Biodiversiteit kan de esthetische functie in hoge mate versterken. Biodiversiteit kent vele 

gezichten en kan op vele manieren voor de esthetische functie worden gebruikt, zowel in 

een ontwerp waar kromme lijnen worden toegepast als in een ontwerp waar alles 

rechtlijnig is. 

 

• Een derde belangrijke factor voor de afstemming van functies is de invloed van 

omwonenden. Onderlinge verschillen tussen individuen kunnen erg groot zijn. Waar de 

één een bloemrijke berm in een wandelgebied erg waardeert kan de ander zich juist 

ergeren aan die berm, omdat het bijvoorbeeld niet netjes genoeg staat. De vraag of 

biodiversiteit een functie kan versterken is dus niet altijd eenduidig te beantwoorden. 

 

Om tot een afstemming van functies in een stadspark te komen is het dus altijd noodzakelijk 

om per project in dat park te zoeken naar een optimale inbreng van biodiversiteit, met inachtneming 

van alle wensen van mensen. Het genoemde stappenplan zou ook voor de afzonderlijke locaties in 

een stadspark kunnen worden gebruikt. Bij een (her)inrichting kan het stappenplan worden gebruikt 

om bijvoorbeeld in een ‘recreatieproject’ in het park de functies recreatie en natuur (biodiversiteit) op 

elkaar af te stemmen.  

 

 

5.3 conclusie 

 

Als theoretisch concept voor de integratie van de verschillende functies (natuur, landschap, 

recreatie) in een stadspark kan het stappenplan van Timmermans en de Molenaar [1999] worden 

gebruikt. In dit stappenplan is de mate waarin biodiversiteit de andere functies kan versterken een 

belangrijk aandachtspunt. 
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H o o f d s t u k  6  
 

 

 

Discussie en conclusies 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 discussie  

 

In de hoofdstukken twee en drie is voor de recreatieve, landschappelijke en natuurfunctie van 

stadsparken, beschreven welke kwaliteitscriteria bekend zijn in de literatuur. Voor elke functie 

worden in de literatuur vele criteria genoemd. Deze criteria zijn niet altijd eenduidig beschreven, 

zodat het moeilijk is om een goed overzicht te krijgen.  

Voor de recreatieve functie worden criteria genoemd voor veiligheid, bruikbaarheid, 

afwisseling, keuzevrijheid, aansluiting op het buitengebied, voorzieningen in het groen, zonering van 

gebruik en beheer. Verder wordt een ongedwongen inrichting als criterium genoemd. Ook komt uit 

de literatuur naar voren dat er met verschillende bevolkingsgroepen moet worden rekening 

gehouden (§2.1).  

Over de landschappelijke functie van parken wordt in de literatuur vooral vaak geschreven 

vanuit de beleving en waardering van het landschap door mensen. De criteria die kunnen worden 

gesteld voor deze functie hebben hier dan ook mee te maken. Ze kunnen worden verdeeld in factoren 

die de vijf verschillende belevingsdimensies van parken bepalen. Dit zijn locatie-, inpassings-, 

inrichtings- en externe factoren (§2.2.3).  

Vanuit de natuurfunctie kan als criterium worden gesteld dat er een hoge biodiversiteit moet 

zijn. Om dit te bereiken zijn er criteria voor de inrichting en beheer van een park. Deze criteria 

worden gehandhaafd door gebruik te maken van natuurtechniek. Hierbij wordt er in de inrichting en 

het groenbeheer in het park gehandeld volgens ecologische principes (zie hoofdstuk 3).  

Toch is het voor de onderlinge afstemming van de functies van belang een soort overzicht van 

criteria op te stellen voor elke functie. Hierbij is de indeling van Geltink [2001], zoals beschreven in 

§2.4, erg handig. In deze indeling kunnen de criteria voor alle functies van het park worden verdeeld 

in criteria voor structuur, duurzaamheid, samenhang, karakteristiek en functie. Door dit te doen 

kunnen de kwaliteitscriteria voor de inrichting van het park overzichtelijk worden opgesteld. Zo’n 

overzicht geeft aan wat er onderling op elkaar moet worden afgestemd.  

In hoofdstuk vier is beschreven wat er in de literatuur bekend is over de onderlinge 

afstemming van functies in een stadspark. De meeste literatuur gaat over de combinatie van recreatie 

en natuur. Een serie maatregelen voor onderlinge afstemming valt te verdelen in het drieluik 
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voorlichting-voorziening-regulering. Voorlichting en educatie zijn belangrijk om bijvoorbeeld de 

ideeën achter ecologisch groenbeheer duidelijk te maken aan de omwonenden en parkbezoekers. Dit 

is al een eerste afstemmingsslag tussen natuur en recreatie.  

Verder kunnen recreatie en natuur onderling worden afgestemd door gebruik te maken van 

zonering. Hierbij is er in elke zone een andere verhouding tussen recreatie en natuur, waarbij 

gebruikt wordt gemaakt van voorzieningen en regulatie. In sommige delen van het park zal er ruimte 

zijn voor natuurontwikkeling (kerngebieden) en op sommige plekken is voor recreatie (recreatieve 

concentratiepunten). De verschillende afstemmingsmethoden maken dat er zoveel mogelijk wordt 

voldaan aan de kwaliteitscriteria. Door zonering kan er worden voldaan aan het kwaliteitscriterium 

veiligheid dat wordt gesteld vanuit recreatief oogpunt. Doordat in de recreatieve concentratiepunten 

‘altijd wat te doen’ is zijn dat veilige gebieden in het park (§4.3.6). Deze gebieden moeten aan de 

doorgangswegen liggen. Dit is ook gunstig voor het criterium rond bruikbaarheid. Het kerngebied 

waar eventueel ruimte is voor natuurontwikkeling biedt minder veiligheid. Door dit gebied lopen 

geen doorgangswegen. Verder zorgt zonering voor afwisseling in het park. Door gebruik te maken 

van de mate van toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen kan zonering recreant 

vriendelijk zijn en blijft de keuzevrijheid behouden. Door de recreatieve concentratiepunten worden 

er veel voorzieningen in het groen aangeboden. Door zonering zoveel mogelijk te combineren met 

ecologisch groenbeheer komt de natuurfunctie optimaal aan bod. 

In hoofdstuk vijf is het stappenplan voor de afstemming van functies van Timmermans en de 

Molenaar [1999] beschreven. De essentie van dit plan is dat er voor elke plek een doel moet worden 

gesteld. Na vaststelling van dit doel moet de biodiversiteit zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd. 

Hierbij kan biodiversiteit de kwaliteit van de andere functies vaak versterken (zie §5.1.2). Dit komt 

overeen met de eerder genoemde ideeën van Arie Koster, die sprak over de twee sleutels voor 

afstemming van natuur en recreatie [pers. med. A. Koster, 2002]. Eerst moeten de mogelijkheden voor 

recreatie en biodiversiteit worden geïnventariseerd. De mogelijkheden voor recreatie en natuur 

vormen de twee afstemmingssleutels. 

Omdat elke situatie anders is en er vele kwaliteitscriteria voor de verschillende functies zijn, is 

het in wetenschappelijke onderzoeken tot nu toe niet echt gelukt om heel concreet aan te geven hoe 

de functies onderling kunnen worden afgestemd. Daardoor is dit literatuuronderzoek ook minder 

concreet geworden dan aanvankelijk de bedoeling was. Wel biedt dit rapport wat algemenere 

handvatten om in verschillende situaties tot deze afstemming te komen. De vraag hoe je in 

verschillende situaties kunt nagaan op welke manier de functies optimaal op elkaar kunnen worden 

afgestemd is dus wel beantwoord in dit rapport. Om in een groenplan de functies optimaal op elkaar 

af te stemmen is het dus noodzakelijk om telkens weer gebruik te maken van het stappenplan van 

Timmermans en de Molenaar [1999] in combinatie met het drieluik Voorlichting, Voorzieningen en 

Regulering en ecologisch groenbeheer. 

Zoals eerder genoemd zijn er nog niet echt wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de 

onderlinge afstemming van functies. De literatuur die over de onderlinge afstemming van functies 

handelt is veelal beschouwelijk van aard en niet wetenschappelijk. Naar aanleiding van dit 

literatuuronderzoek is een wetenschappelijk onderzoek naar de onderlinge afstemming van functies 
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in een stadspark dan ook aan te bevelen. Bij onderzoek op dit braakliggende veld is een onderlinge 

samenwerking tussen landschapsecologen en landschapsarchitecten noodzakelijk.  

 

 

6.2 conclusies 

 

In deze paragraaf worden de conclusies kort weergegeven als antwoorden op de 

onderzoeksvragen. De onderzoeksvraag luidde als volgt: 

 

Hoe kunnen verschillende functies van een stadspark (recreatie, landschap, natuur) optimaal op 

elkaar worden afgestemd? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal antwoord worden gegeven op de deelvragen: 

 

1) Wat is in de literatuur bekend over integrale inrichting en beheer van stadsparken? 

 

a) Is in de literatuur een theoretisch concept te ontdekken voor de integratie van de 

verschillende functies (natuur, landschap, recreatie) in een stadspark? 

 

Er is inderdaad een theoretisch concept te ontdekken in de literatuur voor de integratie van 

de verschillende functies. Als theoretisch concept voor de integratie van verschillende functies hebben 

Timmermans en de Molenaar [1999] een stappenplan ontwikkeld. 

 

b) Hoe kan de natuurfunctie van een stadspark optimaal aan bod komen in een 

integratie met de landschappelijke en recreatieve functie? 

 

In een integratie met recreatie kan de natuur het beste aan bod komen door gebruik te 

maken van voorlichting, voorzieningen en regulering. Regulering kan door geboden en verboden, 

maar ook op allerlei andere manieren. Middels zonering waarbij er sprake is van recreatief 

medegebruik van natuur en recreatieve concentratiepunten kan men recreatie en natuur onderling 

optimaal afstemmen.  

Een hoge biodiversiteit kan in veel gevallen de esthetische waarde van een groenelement 

verhogen. Dit vereist wel zorgvuldigheid en maatwerk, omdat een hoge biodiversiteit op sommige 

plaatsen de esthetische functie volkomen teniet kan doen. Ook is de situering ontzettend belangrijk, 

omdat al snel een gevoel van onveiligheid kan worden gecreëerd. Verder kan ecologisch groenbeheer 

worden gebruikt om de natuurfuncties optimaal aan bod te laten komen in een integratie met de 

recreatieve en landschappelijke functie.  

 

c) Welke concrete voorbeelden van stadsparken met een integrale inrichting en beheer 

zijn bekend? 
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Er zijn verschillende voorbeelden bekend. In deze studie is gekozen om het Rijnsche Park in 

Utrecht en het Beatrixpark in Schiedam als voorbeeld te nemen. Het Rijnsche Park is een voorbeeld 

van een park dat nieuw wordt aangelegd, terwijl het Beatrixpark laat zien hoe een bestaand park 

veranderd kan worden. 

Uit de plannen voor het Rijnsche Park in Utrecht valt te leren dat er in de praktijk inderdaad 

gebruik wordt gemaakt van het drieluik voorlichting-voorziening-regulering om de functies optimaal 

op elkaar af te stemmen. Regulatie gebeurt in dit park met name door zonering. Voorzieningen 

worden gecombineerd met een ecologische groenzone, zodat er sprake is van recreatief medegebruik. 

Deze voorzieningen zijn vooral aanwezig in de recreatieve concentratiepunten. Er wordt veel gedaan 

aan voorlichting en educatie. Bewoners hebben zelfs inspraak in de plannen. Uit het voorbeeld van 

het Beatrixpark in Schiedam valt te leren dat in een bestaand park de functies onderling optimaler op 

elkaar kunnen worden afgestemd door over te gaan op ecologisch groenbeheer.  

 

2) Welke randvoorwaarden kunnen, aan de hand van de antwoorden op vraag 1, worden 

aangegeven voor een zo optimaal mogelijke afstemming van de drie functies (natuur, 

landschap, recreatie)? 

 

Bij een integraal groenplan moet men gebruik maken van het drieluik voorlichting, 

voorziening en regulering. Met name regulering door middel van zonering is een krachtig middel in 

het afstemmen van functies. Bij de inrichting van het park kan men gebruik maken van het 

stappenplan van Timmermans en de Molenaar [1999] om tot een optimale afstemming van functies te 

komen. In dit stappenplan is de mate waarin biodiversiteit de andere functies kan versterken een 

belangrijk aandachtspunt. Andere concrete aandachtspunten zijn de criteria van Geltink [2001] ten 

opzichte van structuur, duurzaamheid, samenhang, karakteristiek en functie, zoals beschreven in §2.4. 

Deze criteria kunnen voor alle functies worden opgesteld. Door de opdeling van kwaliteitscriteria in 

gemeenschappelijke categorieën is een snelle vergelijking tussen de functies mogelijk 

De verschillende functies kunnen dus optimaal op elkaar worden afgestemd met behulp van 

het drieluik, een stappenplan, aandacht voor biodiversiteit en een gemeenschappelijke categorisering 

van kwaliteitscriteria. 
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