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Bodemverbonden ruimte  
 

 

Peter Dauvellier / december 2001 

 

 

1 Inleiding 

 

In 1300 lagen alle steden, plaatsen en kloosters nauwkeurig gesitueerd ten 

opzichte van bodem en water. De ondergrond was maatgevend voor stedelijke 

activiteiten. In de daarop volgende fase werd infrastructuur de bepalende factor. 

Inmiddels zijn we in een fase aangeland waarin netwerken tussen mensen steeds 

meer bepalen wat er op een bepaalde plek wel en niet gaat gebeuren. De 

ondergrond lijkt bij de vormgeving van dit proces niet alleen zijn sturende rol te 

hebben verloren, maar is een hinderpaal geworden. Vervuiling, verdroging en 

verzakking van de bodem drukken technisch en financieel op de planvorming. 

Zal die lijn zich voortzetten? Komt de verstedelijking geheel los van de grond: 

drijvend of zwevend? Of kan er juist nu er juist in stedelijke netwerken een 

nieuwe relatie tussen verstedelijking en onderlaag ontstaan?   

 

Nederland rond 1300 

 

Dit essay zoekt in drie stappen naar 

een antwoord op de vraag of en hoe 

we de onderlaag kunnen inschakelen 

bij ruimtelijke transformaties. De 

vraagstelling spitst zich toe op de 

mogelijke rol van de bodem, omdat 

daar de spanningen tussen de 

stugheid van onderlaag en 

luchtigheid van de stedelijke 

ontwikkeling het grootst lijken. 

Watersystemen, biotische systemen 

en landschap komen  indirect aan de 

orde. 

Eerst wordt de bodem als systeem 

bekeken. Daarna worden de functies 

van de bodem voor de mens op een 

rij gezet. Vervolgens wordt ingegaan 

op de rol van de bodem in de 

ruimtelijke planning.     
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2 Bodemsysteem 

 

Lagen en werkingssferen  

 

De ‘lagenbenadering’ in de 

ruimtelijke planning maakt 

onderscheid tussen de ondergrond, 

de netwerken en de occupatie (of 

ruimtegebruik). De beide laatste 

lagen zijn geheel door de mens 

vormgegeven, de ondergrond is 

door de natuur ‘ontworpen’. De 

ondergrond wordt gezien als een 

samenstel van bodemsysteem, 

watersysteem en biotisch systeem. 

Het zijn termen waarvan we 

denken dat we wel weten wat 

eronder wordt verstaan. Maar er is 

ook verwarring over. In de 

bodemkartering wordt onder 

bodem alleen de bovenste laag van 

1 meter verstaan. We willen hier wel dieper kijken. Anderzijds omvat de bodem ook 

water en levende organismen?  En cultuurhistorische elementen behoren die niet ook 

tot de bodemlaag? Het bodemsysteem is een samengesteld begrip.  

Om grip te krijgen op de bodem is de indeling in ‘werkingssferen’ goed bruikbaar. 

Onze ruimtelijke omgeving is opgebouwd uit verschillende "werkingssferen".1) De 

kosmosfeer is de meest invloedrijke van allemaal. Onze oorsprong ligt daar in 

opgesloten: de oerknal, het begin van alle dingen. De stand van de zon bepaalt ons 

klimaat. De rotatie van de aarde het dag- en nachtritme. De maan beheerst de stand 

der zeeën. Achtereenvolgens zijn de atmosfeer, de hydrosfeer, de lithosfeer 

(aardlagen) en de biosfeer van invloed op onze leefomgeving. De hogere 

werkingssferen zijn onderdeel van de lagere, en luisteren dus naar de wetten die daar 

gelden. Lagere sferen zijn in die zin dominant over hogere. De mens opereert binnen 

al die sferen en heeft daar een eigen invloedssfeer gecreëerd, die de noösfeer wordt 

genoemd, het werkterrein van de kennis.  

Het hele bouwwerk van processen en 

onderlinge invloeden tussen de 

werkingssferen is in een staat van 

dynamisch evenwicht. Het leven op aarde 

is daarop afgestemd: het heeft zowel 

dynamiek nodig als stabiliteit en structuur.  

De bodem, in deze terminologie ook wel 

aangeduid als ‘pedosfeer’, omvat 

elementen van alle werkingssferen. De 

complexiteit van de bodem is dat in een 

dunne schil onder het aardoppervlak de 

krachtenvelden van alle sferen op elkaar 

inwerken. Geen wonder dus dat we nog 

maar weinig begrijpen van 

bodemstructuren en –processen.  
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Wisselwerkingen tussen sferen 

In de hiërarchische verhoudingen tussen dominante en minder dominante 

werkingssferen heerst geen dictatuur. De kosmosfeer is weliswaar uiteindelijk de 

sterkste partij, maar op de kortere termijn hebben de andere sferen heel wat in de melk 

te brokken. Twee principes zijn daarbij steeds aan de orde: 

- een hogere sfeer voegt ruimtelijke structuur toe aan lagere werkingssferen. De 

kosmosfeer levert de basisstructuur. De atmosfeer voegt daaraan verticale luchtlagen 

(sferen) en horizontale structuren (klimaatzones) toe, de hydrosfeer zorgt voor natte 

en droge, zoute en zoete milieus. De lithosfeer levert een enorme rijkdom aan 

gesteenten en bodemmateriaal. Ecosystemen en organismen bouwen voort op die 

structuren en voegen er structuren aan toe die nog vele malen complexer zijn. De 

mens zet daar een eindeloze differentiatie aan ruimtelijke structuren bovenop. 

- een hogere werkingssfeer kan de dynamiek van een lagere sfeer dempen. De 

atmosfeer houdt kosmische straling tegen. De hydrosfeer vlakt extreme 

klimatologische omstandigheden af. De bodem houdt water vast, de biosfeer op zijn 

beurt de bodem. Binnen de biosfeer zijn het de dieren die de plantenwereld reguleren. 

De mens ten slotte kan woekeringen, ziekten en plagen in de biosfeer tot op zekere 

hoogte onder controle houden. We kunnen ook zeggen dat door hogere sferen 

temporele ordening wordt toegevoegd. Processen worden minder dynamisch en 

wisselvallig, ze krijgen meer structuur in de tijd .  

 

Als je de betekenis van de verschillende op elkaar inwerkende sferen in onze 

omgeving zou moeten bepalen, dan zouden deze twee kenmerken centraal moeten 

staan. Wanneer iedere laag de kans krijgt/neemt steeds meer structuur aan ruimte en 

aan processen toe te voegen, dan zitten we op de goede weg zou je kunnen zeggen, de 

weg van de genese, evolutie, successie en menselijke beschaving. Die weg is echter 

niet helemaal rechtlijnig. Steeds weer worden sprongen gemaakt. Structuur wordt 

vernietigd (rampen), waarna nieuwe, nog rijkere structuren worden opgebouwd. Dat 

proces zien we ook plaatsvinden bij het beïnvloeden van bodemstructuren door 

mensen. Er wordt structuur toegevoegd in de vorm door dijken, terpen, afgravingen, 

landaanwinning en bewerking van de bodem. Maar soms wordt er ook op 

grootschalige wijze structuur vernietigd door diepe ontwatering, verdroging, 

opspuiten, bodemvervuiling, vermesting en verzuring. Het zal nooit lukken dergelijke 

‘bodemrampen’ geheel te voorkomen. We moeten er echter voor zorgen dat op 

langere termijn het saldo van structuurverlies en – winst positief is. Zo niet dan 

benadelen we onszelf, zoals we in de functiebenadering zullen zien. Maar belangrijker 

nog: gedragen we ons ‘tegennatuurlijk’ in het licht van de wordingsgeschiedenis van 

de aarde.    

 

Bodem in beweging 

We hebben de neiging de bodem te zien als een statisch element in onze omgeving. 

‘Vaste grond onder de voeten’ geeft zekerheid. Het is waar: in Nederland kennen we 

nauwelijks aardbevingen van enig belang. Daar staat tegenover dat de bodem in 

Nederland voordurend in beweging is. Waterstromingen zijn de hoofdoorzaak van 

verplaatsing van bodemmateriaal. Voor onze kust wordt jaarlijks door de natuur grote 

hoeveelheden zand verplaatst. De kustlijn is daardoor ook aldoor in beweging. 

Mensen hebben in de loop van de geschiedenis steeds volop meegedaan aan het 

verplaatsen van bodemmateriaal. Voor de terpen in het Noorden van Nederland werd 

30 x zoveel grond verplaatst als voor de piramide van Cheops. 
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Het twintigste-eeuwse idee dat we de kustlijn kunnen fixeren is inmiddels weer 

verlaten. Hoe veel zandsuppletie we ook toepassen, de kustlijn is niet overal op zijn 

plaats te houden. Daarbij komt dat hoe harder de kustwering, des te hoger de golfslag 

en de afslag. Het vechten tegen deze bierkaai wordt ingewisseld voor meebewegen 

met de stromingen. In vroeger eeuwen was dat meebewegen de gewoonste zaak van 

de wereld. Rukte de zee op dan verplaatste de bewoning zich landinwaarts. (zie kaart) 

Pas door het ‘Ijsselmeer- en Deltaplandenken’ zijn we in de waan gekomen van een 

statische grens tussen land en zee.  

Ook in het rivierengebied vragen processen van aanslibbing en afkalving meer ruimte. 

Het dilemma van het rivierbeheer is overigens niet nieuw en niet typisch Nederlands. 

In het China van 1000 jaar voor Chr. bestonden er al fundamenteel verschillende 

visies op rivierbeheer, die stoelden de twee grote geloofsovertuigingen. De 

Confusianen wilden de rivier dwingen binnen dijken en woonden daarbuiten relatief 

veilig. De Taoisten wilden de rivier de ruimte geven en zochten woonplekken op 

hogere delen. Werd deze laatste strategie een tijd lang gevolgd dan verzande de rivier 

en stuwde het water stroomopwaarts op. Werd als reactie daarop de rivierloop 

versmald en de stroming versneld, dan brak de rivier vroeg of laat door de bedijking 

heen en overstroomde de velden. Geen van beide strategieën bleek de uiteindelijke 

oplossing te bieden. De dynamiek van het water is niet geheel te beheersen. Op een 

moment moeten wij gaan toegeven: meebewegen.  

Het gevoel dat ‘full control’ over water en bodem een haalbare kaart werd 

gestimuleerd door de successen van de grootschalige droogmakerijen en 

inpolderingen van de laatste vier eeuwen. Maar daar hadden we niet of nauwelijks 

met waterstromingen te maken. Een relatief statisch milieu dus. De bodem 

(veen/klei/zand) leek het water hier tot rust te hebben gebracht. Maar graaf je veen en 

klei af, dan raak je buffercapaciteit kwijt, en heb je weer te maken met de 

waterstromingen: vertikaal (kwel) en horizontaal (afstroming). En hier speelt weer het 

dempingprincipe: water conserveert de veenbodem: de dynamiek van de atmosfeer 

(oxidatie) wordt door de hydrosfeer afgeremd. Ontwatering betekent bodemdaling. De 

natuur werkt hieraan vrolijk mee. Nederland kapseist langzaam als gevolg van 

geologische tektoniek. Het uiterste westen daalt ca. 2-4 cm per eeuw, het uiterste 

zuiden stijgt tot wel 14 cm per eeuw.  

 

Bodemintelligentie 

Niet alleen is het de bodem die beweegt, zoals hiervoor geïllustreerd, ook in de bodem 

beweegt er nogal wat. Water bijvoorbeeld. Horizontaal en vertikaal, en vaak veel 

minder traag dan we dachten. Zo kan het voorkomen dat we jarenlang water uit de 

grond oppompen en dan verbaasd staan te kijken dat de bodem zakt, en dus het peil 

van het oppervlakte water stijgt. Die blamage overkomt bijvoorbeeld de stad der 

ingenieurs: Delft, waar de Gist- en Spiritusfabriek zijn proceswater uit de diepere 

ondergrond betrekt.  

Traditioneel is er vooral belangstelling voor trage processen in de bodem zoals 

verwering en podzolidatie. Met het oog op natuurontwikkeling worden steeds meer 

processen die op korte termijn spelen, in kaart gebracht, zoals verzuring en verdroging 

en eutrofiering. (Alterra, Ecologische Bodemtypologie). Ook mechanische processen 

kunnen zich op korte termijn afspelen. De aanleg van een weg levert een opbolling 

van aanliggende gronden  (provinciale weg Schoonhoven-Capelle a/d Ijssel). De 

aanleg van een tunnel kan grondwaterstromingen direct beïnvloeden (Den Haag). 

Soms zijn de processen ook complex, indirect en onverwacht. Zo is de combinatie van 

ophoging door vuilstort en de aanleg van een recreatieplas vlak naast de 
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Zoetermeersemeerpolder in combinatie met doorboring van de kleilaag oorzaak van 

toenemende kweldruk in deze polder. 

In de gemeente Breda is men er inmiddels van overtuigd geraakt dat de bodem een 

geheugen heeft. Men kan wel diepploegen en daarna met zand ophogen, maar na 

verloop van jaren herstelt de bodem zich weer in de oude toestand. De oorzaak is dat 

verschillende bodembestanddelen met verschillende korrelgrootte zich onder invloed 

van grondwaterstromen uitselecteren. En als we grondwaterstromen belemmeren door 

ons gewroet in de bodem en door het afvangen van regenwater, dan reageert de 

bodem door harder ‘zuigen’ en door toenemende kweldruk. Het resultaat is dat de 

structuur van de bodem weer neigt naar de oude toestand. De gehele ingreep, gericht 

op het droog houden van bebouwing, heeft niets uitgehaald. Het grondwater staat 

weer tot in de kruipruimtes.   

Er zijn meer bewijzen dat de bodem het geheugen heeft van een olifant. Van een 

Mammoet is een betere vergelijking, want de bodem herinnert zich de ijstijd! Op 

plaatsen waar de bodem door het landijs is samengedrukt kan men vandaag de dag 

nog bepalen hoe zwaar die druk is geweest. Bij drukbelasting van bodemmonsters 

blijkt de vervorming relatief gering te zijn tot die gelijk is aan de druk van het ijs. 

Door de vervorming van destijds heeft de bodem weerstand opgebouwd. Drukken we 

verder samen dan gedraagt de grond zich ineens veel slapper. Dit zogenaamd ‘seculair 

effect’ is het gedrag van een onervaren bodem. Voor funderingsberekeningen is dit 

een bijzonder relevant gegeven.    

 

We begrijpen nog niet zoveel van de dynamiek van bodemsystemen. Vaak is de 

voorstelling ervan nogal rechtlijnig en te simplistisch. Dat geldt niet alleen voor 

tektonische en hydrologische processen, maar zeker ook voor chemische processen. 

Zo wordt tegenwoordig anders gedacht over bodemverontreiniging dan enige jaren 

geleden. Er is meer oog voor de kracht van (reinigende) processen in de bodem. Er 

wordt zelfs gesproken van het IQ van de bodem. Niet alleen heeft de bodem een 

geheugen, de bodem kan ook leren. Dat blijkt bij het gebruiken van 

bestrijdingsmiddelen tegen aardappelmoeheid. Naarmate die vaker worden gebruikt is 

de bodem in staat ze sneller af te breken. 2)  

Maar het aanpassingsvermogen van de bodem kent grenzen. De  impact van de 

combinatie een groot aantal aantastingen van de bodemvitaliteit moet niet worden 

onderschat. Vermesting, verzuring en vervuiling van de bodem hebben het 

bodemleven sterk aangetast. Het feit dat door te intensieve landbouw in een derde van 

het landbouwareaal (450.000 ha) het bodemleven zodanig is verdwenen dat deze 

gronden niet meer in aanmerking komen voor natuurontwikkeling is alarmerend. 3) 

Als de bodem een geheugen en een IQ heeft dan is dat door deze beroerte flink 

beschadigd. Men probeert nu door ‘bodemtransplantaties’ met plaggen nieuw leven in 

de bovenste bodemlaag aan te brengen. Of de bodem dit vreemde materiaal zal 

‘accepteren’ is nog niet zeker. Wel duidelijk is dat we onomkeerbare aantasting van 

bodemstructuur moeten zien te voorkomen.  

 

3 Bodemfuncties 

 

De bodem is niet van de mens afhankelijk, de mens wel van de bodem. De bodem is 

een onmisbaar onderdeel van ons leefmilieu. De bodem heeft betekenis, nut voor 

mensen. De mens is kampioen in het benutten van bodemkwaliteiten. Om meer zicht 

te krijgen op de betekenis van de bodem voor de samenleving worden de 

verschillende ‘functies’ van de bodem voor de mens tegen het licht gehouden.     
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In het Globaal Ecologisch Model (GEM) worden vier hoofdgroepen van functies 

gebruikt om de betekenis van het natuurlijk milieu te beschrijven. 4) Deze zijn 

gekoppeld aan de belangrijkste wisselwerkingen tussen natuurlijk milieu en 

samenleving, zoals weergegeven in het schema.   

 

De ‘draagfunctie’ betreft de wijze waarop 

de omgeving de stroom van materie en 

energie die de samenleving aan de bodem 

toevoegt opvangt. Het gaat over het 

ondersteunen van bouwwerken en 

activiteiten en het opslaan/bergen van 

afval en energie. Ook de mogelijkheid 

voor het bergen van water kan als een 

draagfunctie worden gezien: we moeten 

(tijdelijk) een aantal kubieke meters water 

stallen.  

De ‘productiefunctie’ heeft betrekking op 

de omgekeerde stroom: materie en energie 

wordt aan de bodem onttrokken. 

Grondstofwinning, energiewinning, 

waterwinning, landbouw en visserij zijn productiefuncties. 

De ‘informatiefunctie’ is een verzamelbegrip voor alle informatie die vanuit de 

bodem op ons af komt, of daarin ligt opgeslagen. Bodemvormen vertellen ons iets 

over de eigenschappen en het ontstaan van ons milieu. In de bodem leven organismen 

en vinden we overblijfselen van vroegere bewoning. Het bodemarchief. 

De ‘regulatiefunctie’ betreft de manier waarop de bodem in staat is allerlei processen 

te ‘sturen’ in de richting van meer structuur in tijd en ruimte. Demping van fluctuaties 

in milieufactoren en zuivering van verontreiniging zijn de belangrijkste 

regulatiefuncties.  

 

Draagfuncties 

 

Twee archetypen van omgaan met de draagfunctie 

 

De draagkracht van de bodem speelt een centrale rol als 

ondergrond voor gebouwen, infrastructuur en activiteiten. 

De bewoningsgeschiedenins van onze delta is het verhaal 

van het vinden en verbeteren van de draagfunctie. De 

hogere gronden waren uiteraard favoriet bij het vinden 

van geschikte plekken voor nederzettingen. Dat gold voor 

de duinen en strandwallen, voor de oeverwallen langs de 

rivieren en voor de verzande geulen in het kustgebied. In 

de grote veenvlakten van het westen en noorden van het 

land was het niet altijd mogelijk om stevige gronden te 

vinden. Nu waren de bouwwerken die men er oprichtte ook niet zwaar: houten 

constructies, nauwelijks gefundeerd op hout of koeienhuiden en bedekt met riet. De 

bouwstoffen betrok men uit de directe omgeving. Lichter kon al bijna niet.  
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Slagenlandschap Krimpenerwaard 

 

Opmerkelijk is dat men bij de ontginning van het veen de ratio van de verkaveling 

vaak liet prevaleren boven de draagkracht van de bodem. In de Krimpenerwaard is te 

zien dat meer draagkrachtige plekken niet werden gebruikt voor bewoning, om de 

rechtlijnige structuur van sloten en wegen te kunnen volhouden. Kleine huisterpjes 

moesten de draagkracht en ontwatering van de woonplek veiligstellen. Langs de 

randen van de Krimpenerwaard, waar overstromingen van Hollandse IJssel en Lek in 

de dertiende en veertiende eeuw nieuw bodemmateriaal aanvoerde, werd de 

verbeterde draagkracht van de bodem geheel genegeerd. Men zette de 

slagenverkaveling die was ingezet in de komgebieden stelselmatig voort in de strook 

langs de rivier. Je zou kunnen zeggen dat in dit landschap de laag van de 

‘infrastructuur’ een eigenwijs  concept heeft gevolgd, en daardoor haar stempel heeft 

gedrukt op het landschap. 5)  

      

De terpen en wierden in het Noorden en Zeeland waren 

aanvankelijk vluchtheuvels voor de rijzende zee. 

Natuurlijke hoogten langs verzande kreken werden 

later gebruikt voor bewoning en aanleg van wegen. 

Ook na de indijking werd deze structuur niet meer 

radicaal gewijzigd.  In het terpenlandschap ten zuiden 

van Franeker zien we ook nu nog de oude kreken lopen 

in de structuur van doodlopende wegen en trekvaarten. 

De bewoning is voortgegaan op het patroon van kleine 

geconcentreerde kernen. Anders dan in de 

Krimpenerwaard bepaalt het  natuurlijke patroon van verschillen in draagkracht en 

vochtigheid de structuur van wegen, vaarten en nederzettingen tot in detail. 
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Terpenlandschap ten zuiden van Franeker 

 

Hiermee zijn de twee archetypen geschetst van omgaan met de draagkracht van de 

bodem: consequent volgen (terpenlandschap) of consequent leiden (Krimpenerwaard). 

Beide werkwijzen bleken duurzaam te zijn. Ook na honderden jaren vormen ze nog 

een stevige landschappelijke structuur, waarin ook nieuwe ontwikkelingen kunnen 

worden ingepast. Dat succes is voor een belangrijk deel te danken aan het in tact laten 

van de natuurlijke diversiteit in het bodempatroon.  

    

Funderingstechniek overwint draagkracht? 

In de middeleeuwen dwongen talloze branden in dicht op elkaar gebouwde steden en 

dorpen tot een keuze voor stenen gebouwen met een harde dakbedekking. Dergelijke 

gebouwen maakten paalfunderingen nodig. Die techniek leidde ertoe dat voor 

gebouwen de draagkracht van de bodem eigenlijk geen beperkende factor meer is. 

Voor de onbebouwde ruimte in steden en voor wegen is het dat nog steeds. Het is 

soms pijnlijk te zien hoe in veengebieden rond de meest moderne gebouwen de 

bestrating met centimeters per jaar wegzakt, of een gloednieuwe autoweg na enkele 

jaren aanvoelt als een woonerf met verkeersdrempels. De ingenieurs zijn echter al 
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weer op het spoor van nieuwe technieken. ‘Piepschuim’ wordt gebruikt als fundering  

van weg en woonomgeving. Ook worden geëxpandeerde kleikorrels gebruikt als 

lichte basis van wegen en dijken. 

We blijven zoeken naar middelen om de beperkte draagkracht van de bodem te 

omzeilen. Ook hier zijn de twee archetypische strategieën nog actueel: volgen of 

leiden. Al in 1948 gaf Bijhouwer aan hoe in het stedebouwkundige plan voor de 

uitbreiding van Schiedam-Kethel kon worden ingespeeld op de verschillen in 

eigenschappen van de bodem. 6) Bouwen op de meer draagkrachtige klei- en 

zandbodems. Groen, sport, volkstuinen en landbouw op de venige stukken. Een 

schoolvoorbeeld van ‘ecologisch bouwen’ zouden we nu zeggen. Een 

lagenbenadering ‘avant la lettre’, maar eigenlijk het propageren van een eeuwenoud 

principe: ontwerpen met de natuur! Dit principe wordt tegenwoordig steeds opnieuw 

ontdekt. In de jaren zeventig is de wijk de Uithof bij Delft geënt op dit principe. Daar 

werden de oude kreken, die door inversie (omkering van reliëf) hoger waren komen te 

liggen, als groenstrook ingericht, terwijl de aanliggende gebieden selectief werden 

opgehoogd ten behoeve van woningbouw. Het resultaat lijkt de bewoners goed te 

bevallen. Ontwerpers zijn minder gecharmeerd van de kleinschalige structuur die dit 

principe oplevert. Zij zouden het liefst werken met heldere, grote lijnen en grofmazige 

hoofdstructuren. Weer gaat het om de keuze tussen volgen en leiden.     

 

Tegenwoordig is de draagfunctie van water herontdekt. Al lang kenden we het 

vermogen van water op te treden als drager van transportmiddelen. Rivieren en beken 

als een soort natuurlijke spoorbanen, waar nodig gekanaliseerd of aangevuld door 

gegraven kanalen. Transport over water is een van de belangrijkste redenen om je in 

een onherbergzaam deltagebied te vestigen, misschien wel dé reden. Maar water kan 

naast varende objecten ook ‘vastgoed’ dragen. In tijden van onzekerheid over de 

waterhoogten (komt dat door het afschaffen van de mededelingen daarover op de 

radio?) is drijven wel een van de meest zekere opties. Het symposium ‘De Drijvende 

Stad’ (Delft 14 dec. 2000) toonde een onverwacht groot enthousiasme voor complete 

steden op het water. Langs rivieren, op plassen of desnoods in zee. Technici en 

ondernemers staan klaar voor de uitdaging die het formaat heeft van een Deltaplan. 

Iets minder rigoureus, maar zeker zo vernieuwend zijn de ideeën over ‘amfibisch 

wonen’, zoals die in de gelijknamige prijsvraag naar voren kwamen. 7) Met recht 

meebewegen met het water en op een manier waarbij de bodem als grondslag voor 

bouwen van secundair belang lijkt. Een lonkend perspectief is de drijvende archipel in 

de monding van Rijn en Maas. Maar hoe realistisch is dit toekomstbeeld. In het plan 

‘Maximum Laadvermogen’ bij Groningen wordt nieuw water gemaakt en werd veel 

ruimte gereserveerd voor drijvend wonen. Het aantal geplande drijvende woningen is 

overigens inmiddels flink teruggeschroefd. Projectontwikkelaars zien er nog geen 

grote markt voor. 

 

Een andere mogelijkheid is in de bodem te kruipen door ondergronds te bouwen. 

Sinds een jaar of 15 worden de mogelijkheden voor het stillen van onze ruimtehonger 

ook ondergronds gezocht. De HSL-tunnel onder het Groene Hart is wel het 

paradepaardje van deze experimenten. De 900+ miljoen die daarin worden gepompt 

kunnen dan ook met even veel recht worden aangemerkt als investering in de 

ontwikkeling de technologie van diep boren in slappe grond, dan in conservering van 

groene ruimte. Wat de tunnel aan effecten in de bodem teweeg zal brengen is nog 

onzeker. De gevolgen van grootschalige ondergrondse projecten kennen we eigenlijk 

nog niet. Reden om daarmee voorzichtig om te gaan en de impact van ingrepen 
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nauwgezet te monitoren. Overigens is voorzichtigheid ook nu al een argument om 

ingrijpende projecten niet door te laten gaan. Bij de Markerwaard was de mogelijke 

bodemdaling in Noord Holland een zwaarwegend (lees: kostbaar) probleem. In Breda 

ziet men plaatselijk af van het bouwen van ondergrondse parkeergarages vanwege de 

effecten op grondwaterstromen.     

 

Groeiterpen 

Het plan ‘Valkenburcht’ voor de toekomstige bouwlocatie van het vliegveld 

Valkenburg is als concept vernieuwend te noemen. Men wil de bouwlocatie ophogen 

met zand uit een te graven ‘grachtengordel’ rond de bouwplaats. Tegelijkertijd wil 

men het polderpeil in de omgeving opzetten. Dat is goed voor de natuur in de directe 

omgeving en in de nabijgelegen duinstreek. Dit concept legt bovendien een 

‘natuurlijke’ barrière aan tegen verder bouwen. De grachtengordel vormt een ‘blauwe 

contour’ en de vochtige omgeving nodigt niet uit tot occupatie. Intensiveren is hier 

dus op den duur de enige weg. 

Het is een aansprekend idee, vooropgesteld dat de bodem ter plekke een dergelijke 

ophoging kan dragen en de terp dus niet langzaam in de onderliggende slappe lagen 

wegzakt. De locatie lijkt in dit opzicht niet helemaal optimaal gekozen. 

Als we deze terp zouden willen ontwikkelen in de traditie die de oude terpenbewoners 

eeuwenlang hebben volgehouden, zou de terp met het stijgen van het waterpeil steeds 

moeten worden opgehoogd: meebewegen met de zee. In het stedebouwkundig plan, 

de architectuur en de keuze van bouwmaterialen zou nu al met toekomstige 

ophogingen rekening moeten worden gehouden. Dan wordt het echt duurzame 

stedebouw.  

 

Plan Valkenburcht 

 

Niveauverschillen gaan in de toekomst steeds meer tellen. Er zullen gronden worden 

opgegeven omdat ze niet boven water zijn te houden. Maar gronden die dat ook op 

langere termijn wel kunnen zullen hoger worden gewaardeerd als woonmilieu en 

economisch ontwikkelingsgebied. Ophogen van gronden is een strategie die nog 

nauwelijks vanuit een lange termijn perspectief wordt benaderd. Het zal een selectieve 
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ruimtelijke strategie moeten zijn. Ophogen van slappe veengronden met zand is 

storten in een bodemloze put: zand dragen naar de zee. Maar ophogen van meer 

draagkrachtige gronden is op langer termijn zeer lucratief, omdat het plekken worden 

die zich ook bij stijging van zeespiegel en polderpeilen moeiteloos zullen handhaven.  

Met de zeespiegelrijzing in het vooruitzicht zou iedere stortplaats in laag Nederland 

die boven NAP uitkomt een beschermde status moeten krijgen in het kader van het 

waterstaatsbeleid voor de 21ste eeuw. Deze ideeën sluiten naadloos aan op het 

concept van ‘woonheuvels’, zoals dat ondermeer in het plan ‘Dutch Mountains’ is 

gepresenteerd. 8) Het daar achterliggende principe van landschappelijke differentiatie 

scheppen in de derde dimensie heeft kent in Nederland geen traditie. Daarvoor zijn we 

te veel horizon-georiënteerd.  

 

Opslaan van afval, energie en water 

We raken daarmee aan een zeer belangrijke en actuele draagfunctie: de opslag, en 

berging van materie en energie. Dan hebben we het niet in de eerste plaats over het 

opslaan van radioactief afval in zoutmijnen, maar over een veel meer gespreid lozen 

van afvalproducten: huisvuil, mest, baggerslib en vervuiling via de lucht (verzuring). 

We weten nu wel dat we geen giftige stoffen in boerensloten moeten dumpen, maar 

zitten nog wel met een zwaarwegende erfenis uit het verleden. In hoeverre kunnen 

‘intelligente’ bodemprocessen hier zelfstandig een oplossing brengen? Misschien gaat 

het zoals bij de terpen: opgebouwd uit een combinatie van huishoudelijk afval, mest 

en klei uit de omgeving. Nu zijn ze bijna allemaal vergraven vanwege de vruchtbare 

teelaarde. Afval kan dus terugkeren als grondstof, wanneer we de bodem zijn gang 

laten gaan. 

  

Waterberging is een probleem apart. Gronden gebruiken voor een tijdelijke berging 

van water is een zeer laagwaardig gebruik van de ruimte. In feite geven we hiermee 

volledig toe aan de nukken van het hydrologisch systeem. Daarom worden er nu 

allerlei landschappelijke en stedebouwkundige oplossingen bedacht om berging van 

water in te passen in groenblauwe structuren. Voor de al genoemde locatie 

Valkenburg zijn door H+N+S nog enkele alternatieve verstedelijkingsmodellen 

ontworpen, uitgaande van een watersysteem dat selfsupporting is, dwz. niet leunt op 

bergingscapaciteit buiten de bouwlocatie. Nu we eenmaal weten dat water meer 

ruimte nodig zal hebben is de jacht op combinaties met andere functies volop 

begonnen. In Noord-Holland wordt door Habiforum een aantal kansrijke opties 

onderzocht. Ook daarbij gaat het om experimenten met geheel nieuwe vormen van 

inrichting en gebruik van ruimte.  

 

De productiefunctie 

 

Water 

De productie van water was vroeger een locale en vaak zelfs een individuele zaak. 

Men tapte af uit rivier, beek of plas. Men ving regenwater op in putten of sloeg een 

put om het diepere grondwater te bereiken. Op het land ging dat nog lang door, maar 

water drinken uit de stadsgracht bleek minder gezond. De publieke waterwinning 

maakte een snelle schaalvergroting door naar stedelijk en regionaal niveau. Zo snel 

dat we ons nauwelijks meer realiseren waar het drinkwater precies vandaan komt. En 

vaak is het ook niet meer helemaal traceerbaar, omdat het een mix is van rivierwater 

en regenwater, zoals in de duinwaterleidingbedrijven. Jarenlang werd grondwater 

veruit verkozen boven oppervlaktewater. De trend begint nu te keren. Reden is dat het 
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grondwater schaarser wordt en winning ervan leidt tot verdroging. Maar ook de 

verbeterde kwaliteit van het oppervlaktewater en de nieuwe (membraan)technieken 

voor zuivering werken mee aan de omschakeling. Deze laatste ontwikkelingen maken 

bovendien een schaalverkleining mogelijk. Daarbij gaat het tot nu toe meestal om het 

gebruiken van ‘grijs’ water. In sommige gevallen echter ook om drinkwater. Zo wordt 

in de nieuwbouwwijk Hempens-Teerns voorzien dat 50% van de drinkwaterbehoefte 

op buurtniveau kan worden gewonnen uit regenwater.  

 

Energie 

Ook in energiewinning is een dergelijke schaalverkleining zichtbaar, gestimuleerd 

door nieuwe technieken zoals windenergie, zonneboilers en zonnecellen. De bodem 

biedt de mogelijkheid warmtewisselaars te installeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van de temperatuur van de bodem (10-12 graden C) op zo’n 20-60 m diepte. 

Deze ontwikkelingen kunnen op langere termijn ertoe leiden dat woningen niet meer 

persé gekoppeld hoeven te zijn aan de hoofdinfrastructuur van leidingen. Woningen 

of buurten worden self-supporting. Die ontwikkeling heeft twee tegengestelde 

ruimtelijke gevolgen: enerzijds een sterkere lokale binding, anderzijds het minder 

plekgebonden zijn. De sterkere lokale binding komt voort uit het meer hechten van de 

woning aan de plek. Bij een warmtewisselaar is die hechting aan de bodem zeer 

letterlijk aan de orde. Maar ook bij waterzuivering wordt gebruik gemaakt van 

bodem- en waterleven ter plekke. Het losraken van de leidingeninfrastructuur op 

bovenwijks niveau biedt echter mogelijkheden voor vrije vestiging.  

 

Bouwmaterialen 

Ook bouwmaterialen kwamen aanvankelijk uit de directe omgeving. Per regio 

verschilde daardoor ook de kleur en structuur van de bebouwing, met als uitersten de 

rode baksteen van zeeklei in Oost-Groningen en de grijswitte mergelsteen in het 

zuiden van Limburg. Soms legde men zich ook geheel vrijwillig beperkingen op ten 

aanzien van het gebruik van bouwmaterialen. Zo bepaalde het bouwbesluit bij de 

bouw van de zeventiendeeeuwse grachtengordels in Amsterdam dat voor buitenmuren 

slechts gebruik mocht worden gemaakt van Lekse, Leytse, Vechtse of Rijnse 

bakstenen. Bouwstoffen werden echter steeds verder van huis gehaald. Tot we het 

tropisch regenwoud zijn gaan zien als onze voorraadschuur voor bouwmaterialen. Dat 

daaraan een einde moet komen is nu wel duidelijk. Het zoeken naar duurzame of 

verduurzaamde bouwmaterialen is volop in gang. Of dat ook betekend dat op 

regionale schaal een sterkere zelfvoorziening gaat ontstaan is echter nog maar de 

vraag. Dat zal afhangen van de schaal waarop de productie van bouwmaterialen 

economisch rendabel kan zijn. Recycling van bouwmaterialen leidt nog niet tot 

gebruik van meer regiospecifieke bouwmaterialen. De meest verstrekkende 

aanbevelingen op het gebied van duurzaam bouwen betreffen het gebruik van 

inlandse houtsoorten. Wanneer transportkosten zwaarder gaan wegen zou dit een 

stimulans kunnen zijn om binnen de regio naar bouwstoffen te zoeken. Vanuit 

dezelfde argumenten wordt een gesloten grondbalans per bouwlocatie steeds meer als 

richtlijn gebruikt.    

 

Landbouw 

De agrarische productiefunctie van de bodem wordt steeds minder belangrijk. De 

ontwikkeling naar substraatteelt en intensieve veehouderij heeft de landbouw 

losgeweekt van de grond. De productiefunctie van de grond is van secundair belang 

geworden. In intensieve veehouderijgebieden telt vooral de draagfunctie: hoeveel 
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mest kan je kwijt op de grond. Voor glastuinders telt vooral de infrastructuur en de 

waterberging. Bij biologische landbouw is de betekenis van de bodem als 

productiefactor veel groter. Hoewel deze productiewijze voorlopig nog slechts een 

enkel procent voor zijn rekening neemt, is er een herwaardering van grondgebonden 

landbouwvormen van te verwachten. Mogelijk gaat dat ook leiden tot nieuwe 

bedrijfsvormen. De boer gaat steeds meer voorzieningen in zijn bedrijf opnemen. Bij 

sommige boeren met verkoop aan huis kan je nu al je postzegels kopen en een nieuwe 

girorekening openen. Wonen op nieuwe landgoederen laat zich op lokaal niveau goed 

combineren met dergelijke op kwaliteit en voorzieningen gerichte agrarische 

bedrijven. De oorspronkelijke landgoederen hadden ten slotte ook een belangrijke 

productiefunctie. En op die manier weten bewoners weer precies waar hun voedsel 

vandaan komt.    

 

De productiefunctie van de bodem zal niet in areaal, maar vooral in kwaliteit groeien. 

Er worden veel hogere eisen gesteld aan milieueffecten en gezondheid. 

Schaalverkleining van productiefuncties en mogelijk zelfs een meer regionale en 

lokale inkleuring wordt mogelijk, zij het eerst nog experimenteel.  

 

De informatiefunctie  

 

Het bodemarchief 

Alles wat vorm en structuur heeft vertegenwoordigt informatie. In de bodem is dat de 

geologische structuur, de hydrologische structuur, de vorm aan de oppervlakte 

(morfologie), de gebouwde structuren en de overblijfselen van bewoning en gebruik. 

Maar ook de structuur van het bodemleven vertegenwoordigt informatie.  

De ondergrond is het archief van de natuur en de cultuur. Het hoeft geen statisch 

archief te zijn. Iedere plek heeft zijn eigen geschiedenis en karakter en kan zijn eigen 

verhaal te vertellen. De hoeveelheid omgevingsinformatie van een plek is hoger 

naarmate de structuur meer interne differentiatie vertoont, ofwel zich meer 

onderscheidt van structuren elders. Het informatieniveau van de Nederlandse bodem 

is zeer hoog door de eeuwenlange confrontatie van natuur en cultuur. Het is een 

bodemarchief dat bestaat uit vele opeengestapelde lagen. Daardoor is in verticale 

richting een chronologisch en in horizontale richting een geografisch archief ontstaan.  

De levende natuur reageert op die verscheidenheid op de wijze zoals het de biosfeer 

betaamt. Aanwezige informatie wordt gebruikt en extra structuur toegevoegd, zodat 

een nog grotere verscheidenheid ontstaat. Het informatieniveau neemt daardoor steeds 

verder toe. Van de cultuur (de noösfeer) mag hetzelfde worden verwacht. En over de 

lange bewoningsgeschiedenis van ons land gezien is dat ook in sterke mate gebeurd. 

Meestal niet bewust, maar als bijverschijnsel van pogingen de draagfunctie, de 

productiefunctie en de regulatiefunctie te verbeteren. Er werd structuur toegevoegd en 

dus ook informatie. Ook hier weer geen rechtlijnig proces. Vaak werden oude 

structuren uitgewist om nieuwe, grootschalige daarvoor in de plaats te zetten. Nieuwe 

structuren zoals de afsluitdijk en de IJsselmeerpolders voegden informatie toe. 

Tegelijkertijd werd er structuur vernietigd. Het meest grootschalige estuarium van de 

Noordzee verdween. Oevers en eilanden verdwenen. Daar kwamen de randmeren en 

polders met grootschalige nieuwe agrarische landschappen, bossen en natte 

natuurgebieden voor in de plaats. Niemand heeft de informatieboekhouding 

bijgehouden, maar per saldo zouden we daardoor heel goed winst aan structuur en 

informatie geboekt kunnen hebben. Maar een Markerwaard zou aan dit saldo 
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nauwelijks iets hebben toegevoegd, zeker niet in de laatste, voornamelijk agrarische 

variant.     

 

Vervaging van identiteit 

Het agrarische landschap van de IJsselmeerpolders heeft in andere regio’s zeker geen 

bijdrage geleverd aan de verscheidenheid van het landschap. Het idee dat we hier de 

ideale vorm hadden gevonden om de agrarische productie te organiseren maakte dit 

landschap tot een model voor veel naoorlogse landinrichtingprojecten. Van 

zandgebieden tot in diepe veenlandschappen werd geprobeerd kavelvormen, 

slootprofielen en ontwateringsdiepte te imiteren. Daarbij is veel regionale en locale 

informatie verloren gegaan.  

Een zelfde proces vond plaats in stedelijke gebieden, waar oude niet efficiënte 

structuren zoals grachten, stadswallen, singels en groene randzones werden 

opgeruimd. In de uitleggebieden wiste het stedebouwkundig model van ‘zand erover 

en opnieuw beginnen’ veel structuurinformatie uit. De stempelstedebouw van zich 

herhalende patronen van bouwblokken leverde op lokaal niveau weinig nieuwe 

informatie op. De krakelingenstructuren van de woonerven in de jaren zeventig zijn 

ook in heel Nederland terug te vinden. Met de postmoderne stedebouwkunde is meer 

nieuwe structuur aan nieuwbouwwijken toegevoegd. Maar weegt de winst aan 

informatie op tegen het verlies? De toegevoegde stedebouwkundige elementen 

hebben sterk universele kenmerken. Regionale, laat staan lokale verschillen treden 

nauwelijks op. Eerder is sprake van mondialisering van trends in ruimtelijke 

inrichting. Nieuwe trends zoals ‘waterfronts’, ‘hoogbouw’, ‘edgetowns’ en ‘new 

urbanism’ vinden snel hun weg over de gehele wereld. Het is het onvermijdelijke 

gevolg van de globalisering van ons ruimtelijk gedrag. Stedelijke ruimten nemen de 

vorm aan consumptiegoederen, die zich gedragen naar de regels van markt en mode. 

Stedelijke netwerken worden diffuser en veranderen in een steeds hoger tempo. We 

herkennen plekken niet meer. “Waar woon je in het stedelijk netwerk?” Het is steeds 

lastiger uit te leggen. De eisen die de woon- werk- en recreatieconsumenten stellen 

aan de kwaliteit van het product ruimte zullen echter steeds hoger worden. De 

informatiewaarde van een plek staat daarbij met stip op het verlanglijstje. 

 

Kritisch regionalisme 

Moet onze wens mee te doen in de internationale samenleving steeds tot vervlakking 

leiden? Volgens het ‘kritisch regionalisme’ hoeft dat niet. Kenneth Frampton, die de 

aanzet gaf tot deze stroming in de architectuur verwoordt het als volgt: “The 

fundamental strategy of Critical Regionalism is to mediate the impact of universal 

civilization with elements derived indirectly from the peculiarities of a particular 

place”. 9) Vreemd genoeg heeft het critisch regionalisme in Nederland, een land met 

zoveel ‘couleur locale’, nauwelijks volgers gevonden. Enerzijds heeft het 

regionalisme toch nog steeds de bijsmaak bekrompenheid en conservatisme, of zelfs 

van sociaal verwerpelijke praktijken. Anderzijds zijn we trots op onze internationale 

oriëntatie. We zijn wereldburgers en staan open voor mondiale trends. Wijzend naar 

het buitenland kunnen we ook aanvoeren dat het kritisch regionalisme daar niet veel 

meer heeft opgeleverd dan een regionale ‘make up’ van de architectuur. Uiterlijke 

schijn in de vorm van traditionele vormen en materialen. Maar daarmee hebben we 

nog geen antwoord op de vraag hoe we om moeten gaan met de vraag naar een 

woonomgeving, werkomgeving, recreatieomgeving die meer authenticiteit vertoont. 

Hoe kunnen we de vervlakkende tendens van internationale trends kunnen stoppen?  
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Het poldermodel is nuchter, open en succesvol, dus volgen we die weg. Diepe 

genegenheid (‘liefde’?) voor deze plek op aarde en voor de geschiedenis ervan past 

niet goed in dat beeld. Meestal hebben we buitenlanders nodig om ons te helpen 

erkennen dat onze ruimte bijzonder is. Jarenlang vormde de "Greenheart Metropolis" 

van Burke de bevestiging van de juistheid van het ruimtelijk beleid. Het verhaal van 

onze geschiedenis laten we liever door anderen vertellen. De wijze waarop dat is 

gedaan in het plan Mariaplaats in Utrecht door Bob van Reeth heeft een verrassend 

effect gehad op het enthousiasme voor het plan. De doorvertaling van de oude 

structuur van de kloosterkerk met daaromheen de kanunnikenwoningen in het nieuwe 

plan zorgde letterlijk voor een bezieling die iedereen aansprak. Daaruit blijkt de 

latente behoefte die we hebben aan herkenning van het verleden, aan verbondenheid 

en misschien zelfs geborgenheid. Het ‘toen was geluk nog heel gewoon-gevoel’ wordt 

ook weerspiegeld in het succes van retrospectieve architectuur van de jaren dertig. 

Toch schamen we ons daar bijna voor. En als architecten toegeven aan de behoefte 

naar een meer romantische omgeving, dan is dat niet in een regionale context, maar in 

een Disney-setting zoals de nieuwe burchten bij Den Bosch of een 

coulissenarchitectuur zoals in Brandevoort bij Helmond. Terwijl het landschappelijke 

raamwerk steeds meer het kader vormt voor stedelijke uitbreidingen, lijkt het 

streekeigene nog niet door te dringen in de verkaveling en in de architectuur. In hun 

analyse “De Landschapsstad” zien Leo Pols en Berno Strootman een opgave in het 

ontwikkelen van een nieuwe vorm van kritisch regionalisme. Die zal verder moeten 

gaan dan het nabouwen van boerderijtypes en gebruik van lokale materialen, door 

uiting te geven aan regionale cultuur. “Architectuur en stedebouwkundige verkaveling 

in een zandgebied zouden dan wezenlijk anders kunnen zijn dan in een kleigebied.” 

10)    

Een voorbeeld van een integraal regionaal gekleurde aanpak is het plan Stompetoren-

oost in de Schermer (Bureau Alle Hosper/HM Architecten). Dit plan toont in zijn 

lichte hoofdstructuur, bouwwijze en materiaalgebruik aan dat heel goed een eigentijds 

programma kan worden geënt op cultuurhistorische karakteristiek. De grote 

verscheidenheid aan boerderijen, arbeiderswoningen en dorpswoningen komt terug in 

de verkaveling en in de bouwvormen. Iedere woning staat op een licht verhoogd 

groen erf (‘kussen’). Hier is gezocht naar het weergeven de openheid en nuchterheid 

van het landschap van een droogmakerij. 11) 

 

Opnieuw: niveauverschillen 

Een bijzondere kans om de verscheidenheid van de stedelijke omgeving te versterken 

via de bodem is het accentueren van niveauverschillen. Er is een ingesleten tendens 

om bestaande niveauverschillen glad te strijken. Egalisatie is een standaardprocedure 

bij boer en bouwer. En dat in een land waar de niveauverschillen al minimaal zijn. 

Juist kleine niveauverschillen kunnen nieuw gebruik mogelijk maken. Het 

woningtype met een souterrain, al of niet aan de achterzijde verdiept naar een hele 

verdieping is zo’n bouwvorm. Maar ook in de openbare ruimte kunnen kleine 

niveauverschillen letterlijk nieuwe gezichtspunten opleveren. In een situatie waar al 

niveauverschillen zijn zou het uitwissen van ‘reliëfinformatie’ verboden moeten 

worden. Het versterken of creëren van hoogteverschillen zou een uitgangspunt 

moeten zijn. In dit verband kunnen milieubeleid en ruimtelijke beleid goed 

samengaan. De verplichting tot het hanteren van een gesloten grondbalans op 

projectniveau dwingt ertoe dat alle ondergronds gegraven ruimte wordt 

gecompenseerd met ophogingen elders.  
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Informatiemanagement 

Er is nog te weinig zicht op het effect van verlies van structuur/informatie op de 

ontwikkelingspotenties van een gebied. We beginnen te ontdekken dat 

cultuurhistorische structuren interessant is voor bewoners en toeristen. Er is een markt 

voor oude gebouwen en historische plekken. De technieken om informatie te 

communiceren zijn nog primitief. Nog te weinig wordt aandacht besteed aan de 

verschillende gebruikersgroepen van de informatie. Soms is informatie vluchtig, een 

onbenoembare sfeer, de geur van het verleden. Soms gaat het om keiharde data. 

Bewoners, bezoekers en onderzoekers hebben verschillende interesses. Een ruimtelijk 

plan zou eigenlijk vooraf moeten worden gegaan door een informatie- en 

communicatieplan. Niet om support te verwerven, maar om welbewust de 

informatiebehoefte van verschillende eindgebruikers in beeld te brengen. Welke 

informatie kunnen spelende kinderen opdoen? Wat ziet een winkelende moeder 

straks? Wat is aantrekkelijk voor toeristen? Hoe kunnen wetenschappelijke 

onderzoekers hier straks nog aan de slag?  

Het moet beslist geen voorgeprogrammeerde wegwijzercultuur worden. Het gaat om 

de kans zelf iets te ontdekken, de avontuurlijkheid van de omgeving te verhogen waar 

die in traditionele wijken vaak ver te zoeken is. Omgevingsinformatie kan mogelijk 

een rode draad vormen tussen cultuurhistorie, hedendaagse cultuur, 

natuurontwikkeling en architectuur. Deze vakgebieden delen immers het streven naar 

het verhogen van de informatiefunctie van de omgeving.    

 

De regulatiefunctie 

 

Waterretentie 

Waterberging in de bodem en daarmee het dempen van de fluctuaties in de 

afvoerstromen, is inmiddels een algemeen erkende bodemfunctie. Met name de goed 

doorlatende zandige gronden kunnen water absorberen en geleidelijk weer afstaan aan 

het oppervlaktewater. Daarom hanteert de Vijfde Nota voor de hogere gronden het 

uitgangspunt van langer ‘vasthouden’ van water. Voor klei- en veenbodem is deze 

opvangcapaciteit veel geringer en wordt gekozen voor peilfluctuatie (veengronden) op 

een combinatie van tijdelijke en permanente berging (klei). In bijna ieder 

stedebouwkundig plan wordt tegenwoordig aandacht besteed aan vormen van 

waterberging, zowel in de bodem, via peilfluctuaties, als door middel van tijdelijke 

innundaties. 

 

 

Waterzuivering 

De ondergrond heeft ook een zuiverende werking op de waterhuishouding. De 

ondergrond filtert en het bodemleven helpt daarbij. De waterwinning in de duinen 

maakt daar al lang gebruik van. Maar ook in oppervlakkige waterzuivering speelt de 

bodem een hoofdrol. De zuiverende werking van rietvegetaties wordt vaak overschat. 

Bij zogenaamde helofytenfilters zijn het vooral de micro-organismen in de 

waterbodem die het vuile werk doen. Het bodemleven heeft ook in ‘droge’ bodems 

een sleutelrol in biologische kringlopen door de afbraak en omzetting van organisch 

materiaal en de recycling van voedingsstoffen. Behouden van het regulerend en 

reinigend vermogen van de bodem is een voorwaarde voor duurzame verstedelijking 

op lokaal en regionaal niveau. 

 

Slibrecycling 
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Een groot probleem van bodemvervuiling is dat van het vervuilde slib. Het idee dat 

we al dit slib zouden kunnen en moeten schoonmaken is al lang verlaten. Het 

grootschalig opslaan in specifiek daarvoor aangelegde bekkens is een zeer veel ruimte 

vragende en laagwaardige oplossing. In een tijd dat de bodem onder onze voeten 

wegzakt en de behoefte aan ruimte voor allerlei activiteiten toeneemt zou slib toch 

nuttig gemaakt moeten kunnen worden als ophoogmateriaal of als bouwmateriaal. In 

dit opzicht gloren er enkele mogelijkheden aan de horizon. Scheiden van schone 

fractie levert grondstoffen op voor ophogen of voor bouwmaterialen. Dat laatste doet 

ook de ‘thermische immobilisatie’. Bij hoge temperaturen wordt slib gebakken tot 

kunstgrind of kunstbasalt. Alleen heeft Nederland zo’n bedrijf nog niet. Een andere 

methode die in ontwikkeling is het biologisch reinigen door wilgenbeplanting. Dan 

komen regulatiefunctie en productie van biomassa samen. Verder vindt 

bodemophoging plaats (draagfunctie). Als ook de informatiefunctie van de bodem 

hier versterkt kan worden, dan kunnen vier vliegen in een klap worden geslagen. 12) 

 

 
 

4 Bodemplanning 

 

Grondbeleid en bodembeleid 

De ruimtelijke ordening heeft twee verschillende taken: 

De regeltaak: zorgen dat in het gebruik van de ruimte geen hinder ontstaat doordat we 

elkaar in de weg zitten. Deze regelfunctie is gericht op een zo efficiënt mogelijke 

inrichting van de ruimte. Vroeger leek scheiding van functies daarvoor de oplossing. 

Er leek genoeg ruimte voor iedereen en afstand voorkwam hinderlijke confrontaties. 

Bovendien kon iedere functie zich geheel zelfstandig naar eigen inzicht maximaal 

ontwikkelen. Tegenwoordig is meervoudig ruimtegebruik de oplossing. Door gebrek 

aan ruimte moeten we iedere meter twee keer gebruiken. Dat is soms nog gezelliger 

en veiliger ook. Bij de regeltaak van de ruimtelijke ordening is een goed grondbeleid 

essentieel. Eigendomsrechten, grondverwerving en projectontwikkeling zijn daarbij 

sleutelbegrippen.    
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De diversiteitstaak: zorgen dat de diversiteit van onze leefomgeving steeds meer 

toeneemt. Dat gebeurt door processen die de milieudifferentiatie bedreigen te 

bestrijden. Open ruimten ontzien bij verstedelijking. Natuurgebieden en oude 

binnensteden in stand houden. Maar ook door stimulerend beleid: regionale en lokale 

verschillen in stad en landschap versterken en nieuwe bouwvormen verkennen. Om de 

diversiteitstaak te kunnen uitvoeren is een goed bodembeleid nodig. Bodemanalyse, 

visievorming, ontwerp en draagvlak zijn de instrumenten.    

 

 
 

De twee taken van de ruimtelijke ordening strijden voortdurend met elkaar om de 

voorrang. De regeltaak vraagt om gezag en regie van de overheid. Het gaat 

uiteindelijk om invloed en macht. De politieke lading van het grondbeleid is 

ongeëvenaard. De valkuil die ligt te wachten bij de regeltaak is dat de ruimtelijke 

ordening zich verliest in bureaucratische procedures. Bij de uitwerking en uitvoering 

van het contourenbeleid is het gevaar van eindeloos juridisch en politiek landjepik 

levensgroot aanwezig. Alleen al de spelregels en de toetsingscriteria te bepalen zal 

veel energie vragen van alle partijen.     

De diversiteitstaak vraagt om een stevige visie op de langere termijn en op de 

samenhang van verschillende elementen en schaalniveaus. Het bodembeleid gericht 

op het ontwikkelen van de vier functies zou de basis moeten vormen van een 

dergelijke visie. Tot nu toe is er echter geen gemeenschappelijke sense of urgency als 

het gaat om bodembeleid. En als die er wel is, is de bodem meer een probleem dan 

een kans. Bodemvervuiling, bodembescherming, bodemsanering, het zijn vooral 

defensieve begrippen die worden gebruikt.  

We moeten de bodem gaan zien als een gemeenschappelijk kapitaal, dat zodanig moet 

worden beheerd dat het ook op langere termijn maximale rente oplevert. De Vijfde 

Nota blijft in dit opzicht steken in de analyse van de onderlaag. Waarbij de bodem 

bovendien weinig aandacht krijgt.   

 

Bodemanalyse 

Bodemonderzoek is nog vaak het werk van specialisten. Tot voor kort waren 

bodemkaarten vooral technische verslagen, niet begrijpelijk voor leken-planners. 

Daarin komt langzamerhand verandering doordat meer wordt gekeken naar de 

bodemstructuren in relatie tot cultuurhistorische aspecten zoals ontginning en 

agrarisch gebruik. Hetzelfde geldt voor geologisch kaarten, waarin bodemprocessen 

en archeologische vondsten worden opgenomen. Toch blijven dit nog veelal 



 - 19 - 

inventarisaties, die onafhankelijk van ruimtelijk beleid of planvorming worden 

gemaakt. We hebben behoefte aan bodemanalyses die iets zeggen over 

ontwikklingspotenties. Een stap in die richting is gezet bij de ontwikkelingsvisie voor 

Blijdorp/Bergpolder in Rotterdam.13) Men wild geologische en ecologische 

processen die hun neerslag hebben in de ondergrond beter zichtbaar te maken bij 

herontwikkeling van de wijk. In deze benadering die wordt aangeduid als ‘Deep 

Ecology’ wordt het oude krekenpatroon dat bedolven was geraakt onder stedelijke 

ophogingen en infrastructuur weer naar boven gehaald. Er ontstaan nieuwe 

ontwikkelingsmogelijkheden voor natuurlijke biotopen. Water wordt in de 

herontwikkelde kreken lang vastgehouden. Er is weer ook weer een verhaal te 

vertellen bij de oorsprong en betekenis van structuur van de omgeving. Tegenover 

deze benadering wordt die van ‘High Technology’ geplaatst, die eveneens is gericht 

op verminderde milieubelasting, maar dat doet door intensivering en toepassing van 

nieuwe technologie.       

Een meer systematische en ecologisch getoetste werkwijze is de ‘ecotypen-

benadering’ zoals die is ontwikkeld in de gemeente Breda.14) Daarbij wordt via 

stelselmatige vegetatieopnames een indeling in bodemtypes gemaakt, gebaseerd op 

gradiënten van vochtigheid en voedselrijkdom. Dit levert negen milieutypes op, die 

ieder een indicatie geven van belangrijke bodemeigenschappen.  De indeling wordt 

gebruikt bij het bepalen van plekken die geschikt zijn voor bebouwing, maar ook voor 

het vooraf bepalen van de wenselijke groene inrichting. Op grond van de ecotypen-

indeling kunnen de beheerskosten van verschillende inrichtingsvarianten worden 

vooruit berekend. Op deze manier spaart men geld en behoud men de informatie die 

de bodemstructuur biedt. De ecotypen-benadering  lijkt algemeen toepasbaar, zowel 

in een stedelijke context, in stadsrandsituaties, als in het buitengebied. Momenteel 

wordt de methode ook gebruikt door de gemeente Rotterdam in samenwerking met 

DURA Vermeer bij het ontwikkelen van een structuurvisie voor de Hollandse IJssel. 

15) 

 

 

 
Ecotypen Hollandse IJssel 

 

Ecotypen kunnen een grote stap betekenen in de richting van een meer milieugerichte 

planvorming. De kracht ervan is dat met slechts twee indicatoren een breed veld van 

potenties wordt bestreken. Voor een compleet beeld van de ontwikkelingskansen van 

bodemfuncties zijn meer gegevens nodig, zoals over geologische eigenschappen 

(productiefunctie, draagfunctie), hydrologische processen (regulatiefuncties) en 

cultuurhistorische en archeologische kenmerken (informatiefunctie). De kracht van 
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potentieanalyses zou sterk toenemen met het ontwikkelen van een methodiek die al 

deze aspecten in beschouwing neemt. Daarbij zouden we moeten zoeken naar enkele 

aanvullende sleutelindicatoren, vergelijkbaar met de ecotypen.          

 

Er is langzamerhand een reeks van meet- en toetsingsinstrumenten aan het ontstaan. 

In het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw wordt een reeks richtlijnen en 

aandachtpunten aangeboden, ook voor het zorgvuldig omgaan met de bodem. 16) De 

MER, de watertoets en de Cultuurhistorische Effectrapportage voegen aan nog enkele 

bladzijden aan de checklist toe. Hoe goed ook bedoeld, het leidt tot steeds 

verdergaande vormen van controleplanning, gericht op het voorkomen van narigheid. 

Ook de huidige aandacht voor veiligheid voegt daaraan een, overigens zeer terechte 

controle toe. Maar de angst voor ongelukken mag de planning van stedelijke 

transformaties niet gaan overheersen.  

Geen ‘bodemtoets’ of nieuwe checklist dus. De kernvraag die moet worden 

beantwoord  is: "hoe kan de bodem mijn plan verbeteren?" De ondergrond moet 

worden beschouwd als een aanleiding om creatief op te reageren. Hoe lastiger de 

ondergrond is hoe inventiever we zullen moeten zijn om er op (voort) te bouwen, en 

hoe interessanter het resultaat zal zijn. Waar een dergelijke benadering toe kan leiden 

kunnen we zien in de ontwikkeling van het EmscherPark in het Ruhrgebied. 17) Als 

ergens bodem en water sterk vervuild waren was het wel hier. Door een zeer 

fundamentele ecologische herontwikkeling van het gebied, maar vooral door talloze 

zeer onalledaagse ontwerpen op lokaal niveau is langzamerhand een nieuwe 

gebruiksruimte van hoge kwaliteit ontstaan.  

Bodemanalyses vormen het fundament van stedebouwkundige planvorming. Maar de 

ondergrond kan niet los van de andere lagen worden gezien. Samen met infrastructuur 

en occupatie bepaalt de ondergrond de identiteit van stedelijke structuren. De analyse 

van de complexe ruimtelijke structuur van de Rotterdamse agglomeratie door Frits 

Palmboom is daarvan een schoolvoorbeeld. 18)   
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Bodemstrategie  

Er is een aardverschuiving gaande in bodemfuncties. Die aardverschuiving voltrekt 

zich via twee sporen:  

Spoor A:  het sterk toenemende belang van de draagfunctie voor stedelijke 

activiteiten. De discussie over zakkend en verdrinkend laag Nederland wordt veelal 

als een kwestie van waterbeleid gezien. De centrale vraag is eigenlijk die naar de 

houdbaarheid van de deltabodem als ondergrond voor verstedelijking. De 

draagfunctie van de bodem op langere termijn zal daarom een steeds belangrijker 

agendapunt worden bij ruimtelijke planning.  

Spoor B: de stormachtige opkomst van informatiefuncties, zowel in stedelijke als 

landelijke gebieden. De agrarische productiefunctie van de bodem voor agrarische 

productie neemt structureel af. We gaan naar een consumptielandschap. Het 

hoofdgerecht van die consumptie is informatie die we putten uit natuur, landschap en 

cultuurhistorie. Ook in de steden groeit de vraag naar een informatieve 

woonomgeving, een avontuurlijke woonomgeving met ruimtelijke identiteit. Deels is 

dit een compensatie van vervagende sociale en ruimtelijke samenhangen in de stad. 

Deels is het een nieuwe kwaliteitseis, die hoort bij een toenemende welvaart en 

educatie.  

 

Een notie van beide sporen vinden we terug in de Vijfde Nota over de Ruimtelijk 

Ordening, maar het beleid dat daarop wordt geformuleerd vertoont nog weinig 

samenhang als het gaat om de bodem.  

Op spoor A wordt vooral gereageerd door middel van een veerkrachtig waterbeleid. 

Dat heeft repercussies voor de bodem, zoals het aanduiden van het ‘kustfundament’ 

als beschermingszone. De strategie van retentie van water in de bodem, met name in 

hoog Nederland is een ander voorbeeld. Maar van een meer structurele visie op de 

ontwikkeling van bodem als drager van stedelijke en landelijke activiteiten is nog 

geen sprake. Stedelijke netwerken worden ontwikkeld op plaatsen waar de 

draagfunctie op langere termijn een kritische factor gaat worden, zoals in de diepe 

polders in het westen en in de komgebieden tussen de grote rivieren. Arnhem en 

Nijmegen groeien naar elkaar toe in de laagte tussen twee stuwwallen, een smalle 

strook waar tot in lengte van dagen het regenwater van een flink deel van West-

Europa moet passeren. Dat is vragen om problemen. Hoe lossen we die op? Dezelfde 

vraag kunnen we stellen bij nieuwe wijken in diepe droogmakerijen in het westen. De 

regering nodigt uit het stedelijk netwerk hier te ontwikkelen tot het niveau van 

Deltametropool. Dat is een structuurbeeld dat reikt tot ver in de volgende eeuw. Hoe 

zal de draagkracht van de bodem er dan uitzien? Is een langzame verschuiving van de 

Deltametropool richting zandgebieden niet onvermijdelijk? We zouden dan niet alleen 

meebewegen met de stijgende zee, maar ook met de economische trend. Minister 

Pronk suggereerde overigens eerder al een dergelijke verschuiving vanwege het 

ruimtegebrek in de Randstad, maar trok dit idee ijlings in. En met dit idee de ambitie 

om de ontwikkeling van stedelijke netwerken op nationaal niveau te geleiden. Nu 

gemeenten allemaal hun eigen contour mogen trekken lijken dergelijke 

structuurvraagstukken geheel buiten beeld te geraken. 

Ook een reactie op spoor B vinden we in fragmenten terug in de Vijfde Nota. 

Opmerkelijk is dat aan grondgebonden agrarische productiefuncties geen aandacht 

wordt besteed. Alleen voor bollenteelt, glastuinbouw en intensieve veehouderij wordt 
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beleid geformuleerd. In termen van de VINEX de ‘gele koers’ gebieden. Daar 

tegenover staat veel aandacht voor ‘diversiteit en identiteit’ van het landschap in de 

vorm van ecologische infrastructuur, landschap en cultuurhistorie. De groene 

contouren zijn defensief van aard en brengen geen impulsen voor vernieuwing met 

zich mee. De lijn van ‘behouden door ontwikkelen’, ingezet in de Nota Belvédère, 

wordt niet doorgetrokken. De in het vooruitzicht gestelde ‘landschapsvisies’ bieden 

die mogelijkheid wel, maar de kracht van dergelijke visies is onzeker. Voor de 

stedelijke gebieden is het kwaliteitsbeleid nog minder dwingend, en richt zich vooral 

op de mate van stedelijkheid en op functiemenging. Tegenover de omarming van de 

stedelijke netwerken, die het risico van vervlakking in zich houden, zou een krachtig 

stimuleren van de identiteit van plekken in dat netwerk mogen worden verwacht. Het 

enten van nieuwe ontwikkelingen op bestaande structuren in de bodemlaag zou 

daarom als een standaardwerkwijze moeten worden gezien.   

 

De genoemde aardverschuivingen leiden tot de behoefte aan bodemstrategie op 

nationaal niveau. De centrale doelstelling zou daarbij moeten zijn het versterken van 

de bodemstructuur, zowel in temporele zin (duurzaamheid) als in ruimtelijk opzicht 

(diversiteit). Een bodemstrategie zal niet het karakter hebben van een noodmaatregel 

en ook niet leiden tot centralistisch beleid. Het gaat om een weloverwogen en op de 

lange termijn gericht antwoord op de twee sporen van verschuiving in bodemfuncties. 

In het ruimtelijk beleid zal die strategie ook als onderlegger kunnen dienen voor het 

vormgeven van stedelijke en groene structuren.  

Geen strak stramien gericht op het voorkomen van ellende, maar een bonte 

voedingsbodem voor zeer verschillende ruimtelijke processen en vormen. Juist door 

de bodem te zien in zijn verticale gelaagdheid en horizontale verscheidenheid kan op 

ieder plek een andere impuls worden gegeven aan ruimtelijke ontwikkelingen. We 

zullen nieuwe instrumenten moeten ontwikkelen om dit effect te bereiken. 

 

De herwaardering van de draagfunctie van de bodem betekent dat we een manier 

zullen moeten vinden om de flexibiliteit van ruimtelijke plannen op een termijn van 

honderd jaar zichtbaar te maken. In hoeverre kan een te ontwerpen ruimtelijke 

structuur worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de toekomst? Eerder werd 

al het concept van meegroeiende terpen genoemd. Ook concepten als amfibisch 

wonen en tijdelijke bouwvormen passen in deze strategie. Het gaat hier in de eerste 

plaats om een strategie die bodemprocessen begeleidt. Hoe kunnen we sedimentatie 

op de juiste plaatsen bevorderen? Hoe kunnen we bodemzakking en bodemerosie op 

belangrijke plekken tegengaan? Waar kunnen we deze processen een handje helpen 

en waar kunnen we beter stoppen met weerstand bieden?  

 

Voor de maximalisering van de informatiefunctie van de bodem zou als richtlijn 

kunnen worden gesteld: “alles mag overal, wanneer aangetoond kan worden dat het 

‘informatiesaldo’ toeneemt”. Nu zijn er nog geen normen en maten beschikbaar om 

dit te meten. En misschien zijn die ook wel niet de vinden. Maar het effect zal wel 

zijn dat er gezocht gaat worden naar toevoeging van informatiewaarde. Dat stimuleert 

het creatief denken over ruimtelijke kwaliteit en de rol van de bodem daarin zal niet 

kunnen worden vergeten. Door een dergelijk kwaliteitsdoel te stellen wordt bovendien 

een hectarestrijd, zoals die nu met de compensatieregelingen voor natuur en straks 

ook de saldoregeling voor bebouwde ruimte ontstaan. Bodembeleid zou daarmee 

veranderen in grondbeleid, tegengegaan.  
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De algemene geldigheid van de genoemde richtlijn zorgt er voor dat in gebieden die 

in de Vijfde Nota worden ‘opgesloten’ achter een groene contour, zoals de 

Belvédèregebieden, ineens nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan. Ook wordt 

voorkomen dat overal hetzelfde gebeurt. Nadoen levert immers geen nieuwe 

informatiewaarde op. Grotere samenhangende structuren daarentegen leveren weer 

wel een extra dimensie en dus informatie. Dat is een prikkel om gelijksoortige 

structuren aan elkaar te koppelen. Dit is ook het principe achter de ecologische 

hoofdstructuur: grotere samenhangende eenheden kunnen een grotere diversiteit aan 

soorten dieren en planten huisvesten.       

 

Bodempartners 

Bij het uitwerken van de bodemstrategie hebben drie vakgebieden een centrale rol. In 

de eerste plaats zijn dat de ‘milieuplanners’ in de brede betekenis. Mensen die het 

fysieke bodemsysteem in al zijn verscheidenheid en grilligheid kunnen bevatten. 

Mensen die weten hoe bodemkenmerken doorwerken in ecologische structuren. In de 

tweede plaats zijn dat de ‘cultuurspecialisten’, de groep cultuurhistorici, archeologen, 

maar ook kenners van moderne cultuuruitingen. De derde groep is die van de 

‘ontwerpers’, de architecten, stedebouwkundigen, landschapsontwerpers en 

planologen. Alles bij elkaar een gevarieerd gezelschap, maar met een 

gemeenschappelijke interesse: ruimtelijke structuur toevoegen!  

Van die gemeenschappelijkheid is echter vaak nog maar weinig te merken. Er heerst 

nog steeds wantrouwen tussen ontwerpers, milieuplanners en cultuurspecialisten. 

Cultuurhistorici en milieudeskundigen worden vaak gezien als remmers in een proces 

van vernieuwing van ruimtelijke structuren. Ontwerpers hebben de naam met 

zevenmijlslaarzen door de porseleinkast van gegroeide ruimtelijke kwaliteiten te 

stappen. Ook milieu en cultuur lijken vaak twee werelden apart.  

Het succes van de samenwerking in deze ‘structuurdenkersdriehoek’ is een 

voorwaarde voor het slagen van bodemanalyse en bodemstrategie. En die 

samenwerking kan goed zijn wanneer op voet van volledige gelijkwaardigheid wordt 

gewerkt. Er worden wel steeds meer pogingen gedaan om de kloof te overbruggen. 

Cultuurhistorici bieden met ‘behouden door ontwikkelen’ een opening naar meer 

symbiose. Ontwerpers laten milieudeskundigen toe in het ontwerpproces.  

Een voorbeeld daarvan is de Milieu Maximalisatie Methode  (De Wijk, Tilburg). 19)  

Daar werd goed samengewerkt. Hoewel, in de evaluatie wordt fijntjes opgemerkt dat 

milieudeskundigen hun ideeën wel mogen visualiseren, maar niet als geïntegreerd 

kaartbeeld mogen presenteren. Dat zou te veel lijken op een plan en daarmee komen 

ze op het terrein van de ontwerper. Maar er is vooruitgang geboekt. Het opgeheven 

vingertje van de onderzoekers is vervangen door een stevige voet tussen de deur in het 

ontwerpproces. De winst voor de ontwerpers zat ik het minder absoluut benaderen 

van natuur- en landschapselementen. Het milieuvoordeel was dat ontwerpers werden 

gedwongen te verantwoorden waar men van de milieukundige uitgangspunten afwijkt.  

De ontwerper wordt ook in dit voorbeeld gezien als de eindbeslisser, de andere 

deskundigen als toeleveraars. Dat blokkeert de bundeling van denkkracht als het gaat 

om complexere problemen. Daarvan is pas sprake als de drie partijen erkennen dat zij 

in wezen de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit delen, en inzien dat een 

goede afstemming van deskundigheid leidt tot het beste resultaat.   

Zelfs als besloten zou worden dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld 

van een stedelijk knooppunt als Schiphol beter geheel onafhankelijk van bestaande 

onderlaag kan worden ontwikkeld, is het de uitdaging dit te doen met maximaal 

respect voor ecologische en cultuurhistorische structuren. Dat vraagt misschien nog 
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wel om meer deskundigheid en samenwerking dan wanneer men probeert vanaf het 

begin een integratie tot stand te brengen. Maar vaak zal het toch de opgave zijn 

nieuwe structuren te enten op oude, economische processen te laten voortbouwen op 

ecologische, cultuur te laten reageren op natuur.  

 

In het verlengde van samenwerking tussen planvoorbereiders ligt het principe van 

‘stapeling van draagvlak’. Hiermee wordt bedoeld dat een oplossing pas duurzaam is 

in sociaal en politiek opzicht wanneer verschillende belangengroepen het concept van 

een plan ondersteunen. Dit principe is onmisbaar wanneer bij het realiseren van 

kwaliteiten die minder hoog op de politieke agenda. De bodemkwaliteit en ecologie in 

de stad zijn daar voorbeelden van. In Breda is men daarom stelselmatig bezig 

kwaliteiten aan groene ruimten in de stad toe te voegen. Cultuurhistorie, ecologie, 

recreatie, waterzuivering, slibberging en nog vele andere functie lenen zich voor 

stapeling.  Door de meervoudige hechting in de samenleving wordt handhaving meer 

een zaak van publieke weerstand tegen aantasting, dan van corrigerend 

overheidsingrijpen.     

 

5 Slot 

 

In dit essay is de bodem geïdentificeerd als de basis voor ruimtelijke kwaliteit in stad 

en landelijk gebied. Om die potentie te kunnen realiseren is een andere houding ten 

opzichte van de ‘onderlaag’ nodig. In de eerste plaats is dat een houding van ontzag 

voor de complexiteit en zelfregulering van de bodem. Voorzichtigheid in het omgaan 

met de bodem is daarbij het devies. In de tweede plaats is het bewustzijn van 

eigenbelang en goede ontwikkeling van functies van de bodem. Uitbuiten en 

uitbouwen van bodemfuncties verrijkt onze leefomgeving en komt tegemoet aan 

steeds hogere kwaliteitseisen die we aan de ruimte stellen. In de derde plaats is een 

houding van toekomstgerichtheid en samenwerking die nodig is om kansen te 

benutten. Daarbij is het nodig dat de bodem voor alle partijen wordt gezien als een 

levende onderlegger, waarop een flexibel maar strategisch gericht ruimtelijk beleid 

kan worden gebouwd. Goed omgaan met de bodem noopt tot het ontwikkelen van een 

werkwijze die het mogelijk maakt een lange termijn strategie op te stellen, zonder 

deze werkwijze tot keurslijf te maken voor de dynamiek van ruimtelijke plannen.  
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