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Voorwoord

Meervoudig Ruimtegebruik zal niet alleen bijdragen aan het oplossen van kwantitatieve ruimte-
claims, maar ook en vooral aan ruimtelijke kwaliteit. Opvattingen over ruimtelijke kwaliteit spelen
een hoofdrol bij ruimtelijke (her)inrichting. In het algemeen blijft echter onduidelijk wat men
eigenlijk voor ogen heeft als men spreekt over 'ruimtelijke kwaliteit'.
Voor u ligt het rapport 'Kwaliteit in Meervoud', een analysekader voor ruimtelijke kwaliteit. 
De Raad voor Ruimtelijk, Milieu en Natuuronderzoek, het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en
Agrocluster #noot1 en Habiforum hebben in hun rol als kennisintermediair besloten een proces te
starten waarmee het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ wordt geconcretiseerd. Daarmee zou dit begrip
beter kunnen worden gehanteerd als ‘taal’ voor een vruchtbare uitwisseling van opvattingen over
ruimtelijke kwaliteit in praktijksituaties. 
De recentelijk door minister Pronk in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening gepresenteerde 7 criteria
zijn politiek-maatschappelijke accenten die passen in het brede scala van begrippen van ruimtelijke
kwaliteit. 
Maar ruimtelijke kwaliteit is contextgebonden en dynamisch van karakter. Plaats, tijd, schaalniveau,
sociale omstandigheden en culturele invalshoek bepalen hoe ruimtelijke kwaliteit wordt opgevat.
Verschillende belanghebbenden hebben er geheel eigen opvattingen over, aansluitend op het spe-
cifieke belang dat zij voorstaan. 
Als gevolg dreigt een abylonische spraakverwarring die het realiseren van breed gedragen ruimte-
lijke (her)inrichting eerder in de weg staat dan bevordert. Met name bij meervoudig ruimtegebruik,
waar getracht wordt met meerdere actoren meerdere functies en belangen slim te combineren, doet
zich het gemis aan een gemeenschappelijke kwaliteitstaal sterk gevoelen.
Voor Habiforum, Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik vormt dit analysekader een essen-
tieel hulpmiddel bij het onderzoeken wat meervoudig ruimtegebruik in de praktijk aan voordelen
biedt. Het analysekader zal, naast dit rapport ook in de vorm van een onderzoekshandreiking, aan-
geboden worden aan ontwerpers en planners, waarna een fase volgt van toetsing en aanpassing. 
De auteurs van Alterra en Nethur hebben met dit rapport een belangrijke stap in het proces van con-
ceptualisering gezet. Wij zijn de begeleidingscommissie erkentelijk voor hun constructieve bijdrage. 
Wij spreken de hoop uit dat ook de lezer zich met dit rapport ondersteund weet bij het denken
over en werken aan de ruimtelijke kwaliteit.

Raad voor Ruimtelijk, Milieu en Natuuronderzoek
Prof. dr R.J. in ’t Veld, voorzitter

Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
dr.ir. A.P. Verkaik, directeur

Habiforum, Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik
Ir S. Leemhuis, directeur

1. Voorheen de NRLO, Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek 
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Samenvatting

Het doel van deze studie is om het begrip ruimtelijke kwaliteit te verhelderen in de context
van meervoudig ruimtegebruik. De studie levert een bijdrage aan de conceptualisering en ope-
rationalisering van ruimtelijke kwaliteit. Voor meer helderheid in conceptuele zin zijn aspec-
ten van ruimtelijke kwaliteit in kaart gebracht en samenhangend beschreven. De aspecten zijn
geordend in een matrix die maatschappelijke belangen koppelt aan ontwerpeisen:

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde 1a 1b 1c 1d

Belevingswaarde 2a 2b 2c 2d

Toekomstwaarde 3a 3b 3c 3d

Ruimtegebruik vraagt om een afweging tussen economische, sociale, ecologische en culturele
belangen. Per kolom (belang) zijn criteria - ofwel aspecten van ruimtelijke kwaliteit - aan te
wijzen die corresponderen met gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. De
matrix is bedoeld als flexibel analysekader, en niet als eeuwige waarheid. Het is aan de gebrui-
ker om de matrix desgewenst aan te passen. Dit is zeker van toepassing op de maatschappe-
lijke belangen, die in de loop van de tijd veranderen. De trits gebruikswaarde, belevings-
waarde, toekomstwaarde heeft een universeler karakter. Deze begrippen krijgen pas betekenis
als ze worden gekoppeld aan maatschappelijke belangen. Bij het invullen van de cellen komen
ook ‘vergeten’ aspecten van ruimtelijke kwaliteit aan het licht. 

De conceptuele uitwerking dient als ijkpunt voor het positioneren van verschillende visies op
ruimtelijke kwaliteit. Door sleutelbegrippen en accenten uit de verschillende visies te positio-
neren in de matrix laten we zien hoe ruimtelijke kwaliteit wordt geïnterpreteerd in de beleids-
en onderzoekspraktijk. Dit is bedoeld om meer helderheid te krijgen over het gebruik van het
begrip ruimtelijke kwaliteit door diverse partijen. Zegt men hetzelfde in andere bewoordingen,
of gaat het om wezenlijke tegenstellingen? 

In het onderdeel operationalisering werken we de criteria in de matrix concreet uit voor twee
cases: stationslocaties en Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL-gebieden). Beide cases zijn
voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik, zodat bestudering van de cases ook de gelegen-
heid biedt om nader in te gaan op de link tussen meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke
kwaliteit. Daarbij kunnen we laten zien dat er sprake is van positieve interactie tussen ver-
schillende vormen van ruimtegebruik. Met andere woorden: dat meervoudig ruimtegebruik
bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld doordat op stationslocaties levendigheid en
consumentengemak toenemen als er ook winkels zijn. Een voor de hand liggend voorbeeld uit
WCL-gebieden is dat agrarisch natuurbeheer de mogelijkheden voor agrotoerisme vergroot. 

Het blijkt in beide cases mogelijk te zijn om een rijk geschakeerde verzameling aandachts-
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punten af te leiden uit de matrix. Dit wijst erop dat de matrix goed te gebruiken is om ruim-
telijke kwaliteit te operationaliseren. Of dit ook in andere cases zo is, moet nog blijken. Een
volgende stap is om de matrix in de diverse situaties te toetsen, bij voorkeur in nieuwe prak-
tijkcases in de vorm van experimenten. De matrix kan daarbij dienen als basis voor het ont-
wikkelen van een gemeenschappelijke taal om over ruimtelijke kwaliteit en meervoudig ruim-
tegebruik te discussiëren. 
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1. Inleiding

1.1 Achtergrond

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit in relatie tot meervou-
dig ruimtegebruik. Het onderzoek is - in het tweede kwartaal van 2000 - uitgevoerd in
opdracht van Habiforum. Als intermediair tussen opdrachtgever en onderzoeker fungeerden
de Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek (RMNO) en het Innovatienetwerk
Groene Ruimte en Agrocluster (voorheen Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek).
De RMNO en het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster hebben een traject uitgezet
waarin deskundigen bijeengebracht worden om het begrip ruimtelijke kwaliteit te verhelde-
ren. Ons onderzoek is één van de eerste onderdelen van dit traject, en beslist niet het eind-
punt. 

Habiforum is opgericht in het kader van de Investeringsimpulsen ruimtelijk-economische
structuurversterking (ICES). Het doel van Habiforum is om op basis van nieuwe concepten en
werkwijzen beter om te gaan met de inrichting en het gebruik van de ruimte, zowel in de stad
als in het landelijk gebied. Daarvoor wordt kennis ontwikkeld, verspreid en toegepast.
Habiforum geeft meervoudig ruimtegebruik de volle aandacht. De achterliggende gedachte
daarbij is dat de ruimtelijke kwaliteit verhoogd kan worden door de ruimte meervoudig te
gebruiken. Maar het begrip ruimtelijke kwaliteit leidt tot veel spraakverwarring. Iedereen ver-
staat er iets anders onder. De betekenis die men aan het begrip toekent is sterk afhankelijk van
tijd, plaats en sociale context. Zonder duidelijkheid over de inhoud van het begrip ruimtelijke
kwaliteit kan er nooit een duidelijke link met meervoudig ruimtegebruik gelegd worden.
Daarom heeft Habiforum ons gevraagd om onderzoek te doen naar het begrip ruimtelijke kwa-
liteit. 

1.2 Doelstellingen

De doelstelling van dit onderzoeksproject is om een bijdrage te leveren aan de conceptualise-
ring en de operationalisering van ruimtelijke kwaliteit. In de eerste plaats gaat het om het
scheppen van helderheid, een doelstelling die in verschillende onderdelen en aandachtspun-
ten uiteen te rafelen valt:
- Het in kaart brengen van aspecten en deelaspecten van ruimtelijke kwaliteit - gebaseerd op

literatuurstudie en gesprekken - en deze in relatie brengen met meervoudig ruimtegebruik.
- Deze aspecten en deelaspecten zodanig concreet en samenhangend te beschrijven en begrij-

pelijk te typeren dat op basis hiervan een vruchtbare uitwisseling van visies en opvattingen
over ruimtelijke kwaliteit mogelijk wordt.

- Bij de beschrijving niet alleen aandacht te besteden aan de inhoud, maar ook aan de pro-
ceskant van ruimtelijke kwaliteit en de onderliggende veronderstellingen en principes van
verschillende categorieën ruimtegebruikers.

Uiteindelijk moet het onderzoek zicht geven op hiaten in kennis over ruimtelijke kwaliteit.

Kwaliteit in meervoud   9
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Daarmee levert het onderzoek een bijdrage aan het Habiforum-spoor ‘kennisontwikkeling’. De
operationalisering van het begrip ruimtelijke kwaliteit draagt bij aan ‘conceptontwikkeling,
een tweede Habiforum-spoor. Tenslotte is het de bedoeling dat het onderzoek een kader ople-
vert, waarmee projecten die bij Habiforum worden ingediend kunnen worden gepositioneerd.
Het kader kan dienen als basis voor het ontwikkelen van een spreektaal, een gemeenschappe-
lijke taal om over ruimtelijke kwaliteit en meervoudig ruimtegebruik te discussiëren. Het is
dan ook op te vatten als een advies dat onder de noemer ‘bewustwording’ thuishoort, een
derde Habiforum-spoor.

Met deze doelstellingen zijn ook de beperkingen van dit onderzoek gegeven. Het onderzoek
mondt uit in een begrippenapparaat gericht op analyse van en communicatie over ruimtelijke
kwaliteit. Concrete voorstellen voor ruimtelijke inrichting gaan verder omdat daar ook sprake
is van een synthese, waarbij het geheel meer is dan de som der deelaspecten van ruimtelijke
kwaliteit. Deze synthese is gebonden aan de specifieke opgave en valt daarom buiten bereik
van dit onderzoek. 
De beperking tot analyse impliceert ook dat een totaaloordeel in evaluatieve zin ontbreekt. De
normatieve aspecten van ruimtelijke kwaliteit worden ontrafeld op de kruispunten van belan-
gen, ontwerp- en procescriteria. In het rapport wordt op diverse plaatsen aangegeven dat bij
het uiteindelijk oordeel over ruimtelijke kwaliteit ‘tacit knowledge’ en metafysische overtui-
gingen een rol spelen. Hoewel het belang daarvan wordt erkend, vallen deze kennisvormen
buiten het domein van dit onderzoek. 

1.3 De onderzoeksopzet

Het onderzoek start met de conceptualisering van het begrip ruimtelijke kwaliteit, op basis van
een matrix die het gedachtegoed van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (RO) combineert
met dat van de VROM-raad (voor de Vijfde Nota RO). Op de ene as van de matrix staat de
reeks:
- gebruikswaarde 
- belevingswaarde
- toekomstwaarde
Op de andere as staat de tweede reeks: 
- economische doelmatigheid
- sociale rechtvaardigheid
- ecologische duurzaamheid 
- culturele identiteit 
Daar waar de reeksen elkaar in de matrix kruisen, komen trefwoorden te staan die gezamen-
lijk als basis dienen voor de conceptualisering van het begrip ruimtelijke kwaliteit. Daarbij
interpreteren we de tweede reeks als belangen, de nadruk komt steeds op de eerste term te lig-
gen. Dit levert de reeks ‘economische-, sociale-, ecologische- en culturele belangen’ op. Door
het accent op belangen te leggen ontstaan meer vrijheidsgraden, en daardoor kunnen de toe-
voegingen op de kruispunten (de trefwoorden) ingekleurd worden. Zo kunnen aan elk belang
aspecten van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde gekoppeld worden. De conceptuele uit-
werking dient als ijkpunt voor het plaatsen van verschillende visies - van overheden, markt-
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partijen en onderzoekers - op ruimtelijke kwaliteit. Ook biedt de conceptualisering 
aanknopingspunten voor het opsporen van hiaten in kennis en concrete projecten. 

Het onderzoek vervolgt met een inventarisatie van verschillende visies op ruimtelijke kwaliteit.
De matrix dient om de visies ten opzichte van elkaar te positioneren. De positionering van
visies beoogt licht te werpen op vragen als: waarom draait het in de verschillende visies, waar
liggen de accenten? Zegt men hetzelfde in andere bewoordingen, of gaat het om wezenlijke
tegenstellingen? Waar stokt de dialoog? In dit deel van het onderzoek worden visies op ver-
schillende niveaus in beschouwing genomen. Van landelijk en algemeen tot lokaal en speci-
fiek. Dit deel van het onderzoek slaat dus een brug tussen het conceptuele hoofdstuk en het
volgende hoofdstuk, dat over operationalisatie gaat.

Daarin worden de trefwoorden op de kruispunten van de matrix - die staan voor de concep-
tualisering van het begrip ruimtelijke kwaliteit - voor twee cases concreet uitgewerkt. Dit zijn
stationslocaties en Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL-gebieden). Meervoudig ruimte-
gebruik staat in beide cases centraal. Daardoor biedt bestudering van deze cases ons de gele-
genheid om dieper in te gaan op de link tussen ruimtelijke kwaliteit en meervoudigheid. 

Proces speelt een cruciale rol. Hoe bepalend is de proceskwaliteit voor de ruimtelijke kwaliteit?
Op deze vraag gaan we uitvoerig in, deels op basis van de case studies, deels op basis van de
meest recente literatuur over dit onderwerp.

1.4 De onderzoeksaanpak

Het onderzoek leunt sterk op (lopend) onderzoek van NETHUR en Alterra. Het doel was niet
zozeer om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar om bestaande kennis te ontsluiten, en zoda-
nig te bewerken dat aan de wensen van Habiforum en de RMNO/Innovatienetwerk Groene
Ruimte en Agrocluster voldaan kon worden. Voor Habiforum valt het daarom te plaatsen
onder de noemer kennisverrijking. Daarmee valt het project grotendeels in het Habiforum-tra-
ject kennisontwikkeling, maar het project beoogt ook een aanzet te geven tot innovatieve con-
ceptontwikkeling.

Literatuurstudie en intensieve gesprekken met collega-onderzoekers vormen de bron van dit
verhaal. Naast eigen bronnenonderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van inventariseren-
de studies van anderen. Twee daarvan zijn voor ons onderzoek van grote waarde geweest:
- ‘Dossier ruimtelijke kwaliteit’ (Wagenveld, 2000, IKC-RO); 
- ‘Verkenning operationalisering landschapskwaliteit’ (Dijkstra, en Schöne, 2000; in voorbe-

reiding, Alterra).
Het dossier ruimtelijke kwaliteit geeft een overzicht van richtinggevende publicaties en pro-
jecten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Van dit dossier hebben we naar believen gebruik
kunnen maken, zodat ons een tijdrovende eerste stap bespaard is gebleven. De studie van
Dijkstra en Schöne screent vijftig bronnen op invulling en gebruik van het begrip landschaps-
kwaliteit. Deze studie heeft veel overlap met onze opdracht, zodat we ook van deze studie
dankbaar gebruik hebben gemaakt. Daarnaast hebben we geput we uit inspiratie opgedaan in
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het atelier ‘Mix to the max’ (zie bijlage 1), waar allerlei facetten van kwaliteit en meervoudig-
heid op een creatieve manier tegen het licht werden gehouden. Ook de ideeën geopperd tij-
dens de ‘brainstorm ruimtelijke kwaliteit’, die dit voorjaar door de RMNO werd georganiseerd,
hebben ons geholpen de gedachten te vormen. 

Een belangrijk aandachtspunt is de afstemming van ‘stedelijke’ en ‘landelijke’ invalshoeken om
te bereiken dat de (deel)aspecten van ruimtelijke kwaliteit betrekking hebben op zowel lan-
delijke als stedelijke situaties. Het uitgangspunt is om geen strakke scheidslijn (en werkverde-
ling) tussen ‘landelijk’ en ‘stedelijk’ te trekken, maar om de (deel)aspecten van ruimtelijke
kwaliteit gezamenlijk uit te werken, zodat er een vruchtbare wisselwerking tussen beide
invalshoeken kan ontstaan. 

1.5 Afbakening en definities

Voor de definitie van meervoudig ruimtegebruik baseren we ons op Habiforum.
Ruimtegebruik is meervoudig als de bestaande ruimte intensiever wordt ingericht, met meer
menging van functies, als meer ruimte wordt gecreëerd op hetzelfde oppervlak, of als de ruim-
te in de tijd duurzamer wordt ingericht (Habiforum, Plan van Aanpak, augustus 1999). Met
andere woorden: geïntensiveerd, verweven, gestapeld of opeenvolgend ruimtegebruik. 

1.6 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft onze bijdrage aan de conceptualisering van ruimtelijke kwaliteit. Niet
alleen wordt het begrip ruimtelijke kwaliteit inhoudelijk ingevuld, ook komt de link tussen
ruimtelijke kwaliteit en beleidsprocessen aan de orde. In hoofdstuk 3 inventariseren we ver-
schillende visies op ruimtelijke kwaliteit, om die vervolgens ten opzichte van elkaar te posi-
tioneren. Hoofdstuk 4 gaat over de operationalisering van kwaliteit. In dit hoofdstuk geven we
een concrete uitwerking van de conceptuele beschrijvingen uit hoofdstuk 2 voor twee cases
(stationslocaties en WCL-gebieden). Een evaluatie van het onderzoek is te vinden in hoofd-
stuk 5. 

12 Kwaliteit in meervoud
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2. Conceptualisering van ruimtelijke 
kwaliteit

2.1 Wat is ruimtelijke kwaliteit?

In het atelier ‘Mix to the max’ werd de deelnemers de gelegenheid geboden vrijelijk te associ-
ëren op het begrip kwaliteit, naar aanleiding van door hen geselecteerde foto’s van beeldende
kunst. De trefwoorden die daaruit naar voren kwamen: eenvoud, veilig, blijvend, verbonden,
oorspronkelijk, schoonheid, afwisseling, beweging, meeslepend, wezenlijk, geven de veelvul-
digheid van het begrip aan en de sterk psychologische lading die mensen in een dergelijke vrije
oefening daaraan geven. Opvallende afwezigen waren associaties die in een meer concrete situ-
atie wellicht wel boven waren komen drijven, zoals degelijk, vakwerk, functioneel en associa-
ties die direct op de ruimte betrekking hebben, zoals nabij, bereikbaar, begaanbaar, toeganke-
lijk. In de sessie waarin deelnemers werd gevraagd hun favoriete stationslocatie te omschrij-
ven kwamen de laatste begrippen wel boven drijven. Kwaliteit is met andere woorden sterk
contextgebonden. 

In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan ruimtelijke kwaliteit nader te conceptualiseren, in
de context van de ruimtelijke inrichting in het algemeen en meervoudig ruimtegebruik in het
bijzonder. Overige vormen van ruimtelijk beleid vallen buiten het kader van dit onderzoek.
Het startpunt voor de conceptualisering is de klassieke opgave in de ruimtelijke inrichting: het
oplossen van de spanning tussen vorm en functie in brede zin. De vorm (het wat) kan niet los
gezien worden van de functie (het waartoe). Kenmerk van de ruimtelijke inrichting is dat deze
het niveau van individuele objecten overstijgt, waardoor er per definitie sprake is van diverse
vormen en meerdere functies. Anders gezegd, er is altijd sprake van meervoudigheid en er
moeten diverse belangen worden gediend, zonder dat andere belangen worden geschaad. 

De opgave gaat veel verder dan het vermijden van ruimtelijk conflict (spanning in negatieve
zin), maar omvat ook (en wellicht vooral) de onderlinge versterking van vormen en functies
(spanning in positieve zin) door ze in de ruimte en de tijd te combineren. De meerwaarde die
hierdoor ontstaat wordt vaak geïdentificeerd met ruimtelijke kwaliteit. Oplossing van de span-
ning bestaat vaak uit het vinden van een evenwicht tussen bipolaire begrippen (eenheid en
verscheidenheid, samenhang en variatie) en belangen (economie en milieu, keuzevrijheid en
rechtvaardigheid). Ruimtelijke kwaliteit is daarmee een normatief begrip, dat vanuit verschil-
lende disciplines anders zal worden beschouwd en dat in de tijd een wisselende invulling
krijgt.

Elk voorstel voor ruimtelijke inrichting is ingebed in een bredere ruimtelijke, temporele en
maatschappelijke context. Ten aanzien van de ruimtelijke context betekent dit dat naast aspec-
ten van de locatie zelf (site) ook de ligging ten opzichte van en de interactie met andere loca-
ties (situation) in de beschouwing dienen te worden betrokken. Ten aanzien van de tempore-
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le context geldt dat elk voorstel voor ruimtelijke inrichting moet voldoen aan de eisen van het
hier en nu maar, gezien de tijdshorizon die ermee is gemoeid, ook bestand moet zijn tegen de
eisen van morgen en verantwoord om moet gaan met het verleden. Dit gaat verder dan uit-
sluitend ‘forecasten’, de inschatting van de dynamiek op langere termijn, en omvat ook het
‘backcasten’, het terugwerken van lange termijn doelen in instrumentele doelen voor het hier
en nu. De kwaliteit van de gevonden oplossingen voor ruimtelijke inrichting wordt ook van-
uit de maatschappelijke context beoordeeld. De inrichting zelf is de samenvallende uitkomst
van het functioneren van de markt en van politieke processen, de een het middel waarmee
individuen, bedrijven en instituties hun private belangen nastreven, de ander het middel waar-
mee overheden de publieke belangen nastreven (Chapin & Kaiser 1979). Het onderscheid tus-
sen private en publieke belangen impliceert geenszins dat deze altijd strijdig zouden zijn. Een
goed functionerende markt bijvoorbeeld, is een erkend publiek belang. Ook ondersteunt de
overheid als producent van publieke goederen private belangen in brede zin. De conditione-
rende rol van de overheid moet dan ook zowel in faciliterende als in restrictieve zin worden
opgevat. 
Het gedachtegoed dat op nationaal niveau wordt ontwikkeld en vastgelegd in de opeenvolgende
nota’s biedt een aanknopingspunt voor een verdere invulling van het begrip ruimtelijke kwaliteit
in normatieve zin. De accentverschuivingen en innovaties die zich in dit gedachtegoed voordoen,
weerspiegelen in belangrijke mate de consensus ten aanzien van de legitimiteit van beleid en het
gewicht dat aan uiteenlopende private en publieke belangen wordt toegekend. 

Toch moet ook worden geconstateerd dat aan ruimtelijke kwaliteit dermate veel beoordelings-
aspecten zitten dat er slechts in beperkte mate aanspraak kan worden gemaakt op ‘objectief’
of ‘intersubjectief’ bepaalde gegevens. In toenemende mate spelen subjectieve maatstaven, in
wetenschappelijke disciplines gegroeide ‘rules of thumb’ en/of in de praktijk ontwikkelde
‘expert judgements’ een rol. Interactieve beleidsvoering en publiek/private samenwerking wor-
den vaak als oplossing gezien, niet alleen om consensus en draagvlak te bereiken, maar ook
om tot een gedeelde visie over normatieve vraagstukken te komen en vooral om te profiteren
van de creativiteit en de veldkennis van participanten. Met andere woorden het bereiken van
ruimtelijke kwaliteit stelt eisen aan het proces van ruimtelijke inrichting.

In de volgende paragrafen worden deze aanzetten tot een conceptualisering van ruimtelijke
kwaliteit nader uitgewerkt. Dit gebeurt in drie fasen. In de eerste plaats wordt de ontwikke-
ling van de discussie over ruimtelijke kwaliteit zoals die zich aftekent rondom de kernbegrip-
pen van de nationale nota’s geduid. Vervolgens wordt een analysekader gepresenteerd waar-
mee ‘vergeten’ aspecten van ruimtelijke kwaliteit kunnen worden opgespoord. Daarna worden
de diverse aspecten van ruimtelijke kwaliteit nader uitgewerkt, voor zover expliciete kennis
aanwezig is. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de eisen die aan het proces moeten worden
gesteld om ruimtelijke kwaliteit te bereiken.

2.2 Ontwikkeling van het begrip ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk onderwerp van discussie geweest bij de totstandkoming
van de Vierde Nota. Eerder al riep de RARO in een advies op meer aandacht aan kwaliteit te
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schenken. In het Dossier Ruimtelijke Kwaliteit 2.0 vat Ton Wagenveld (2000) de aanleiding voor
de discussie als volgt samen. 'Dat begon al in het begin van de jaren 80 toen men zich afvroeg
bij de RPD of ruimtelijke ordening niet slechts een kwestie was van het zorgvuldig afstemmen
van verschillende sectorale ruimteclaims, met het compromis als uiteindelijk product, of dat er
ook een inhoudelijke meerwaarde aan alle ruimtelijke plannen zou moeten zitten. Het antwoord
op die vraag naar die meerwaarde was positief en het nastreven van ruimtelijke kwaliteit werd
sinds die tijd steeds belangrijker'. In de Vierde Nota wordt ruimtelijke kwaliteit uitgesplitst naar
drie begrippen: belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. 

De vraag hoe deze trits tot stand gekomen is, wordt ook door Wagenveld beantwoord als hij
Peter Dauvellier aan het woord laat. Deze constateert dat het uitgangspunt voor de discussie
het basisdoel uit de Oriënteringsnota was: 'het bevorderen van zodanige ruimtelijke en ecolo-
gische condities dat de wezenlijke strevingen van individuen en groepen in de samenleving
zoveel mogelijk tot hun recht komen en dat de diversiteit, samenhang en duurzaamheid van
het fysisch milieu worden gewaarborgd. 
De begrippen diversiteit, samenhang en duurzaamheid vormen de basis voor de latere trits.
Geconstateerd werd dat deze sterk samenhangen met fundamentele systeembegrippen uit de
ruimtelijke ordening (strikt genomen uit de geografie): patroon, structuur en proces. Deze
neutrale begrippen krijgen betekenis als ze worden vertaald naar het handelen (vorm, functie
en tijd) en naar het ontwerp (compositie, integratie en ontwikkeling). Vervolgens constateert
Dauvellier dat deze laatste trits oorspronkelijk als uitgangspunt gekozen was, maar 'dat er pas
werkelijk discussie mogelijk wordt wanneer aan deze begrippen een maatschappelijke waarde-
ring wordt gekoppeld: belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Verwezen wordt
naar Vitruvius die in ongeveer 60 voor Christus de termen schoonheid (Venustas), bruikbaar-
heid (Utilitas) en degelijkheid (Firmitas) gebruikte om de kwaliteit van een bouwwerk te
beschrijven.

Daarmee is een krachtig begrippentrio geschapen dat aanleiding is geweest voor een groot aan-
tal toepassingen waarin een poging werd gedaan deze te operationaliseren. In de publicatie
'Ruimtelijk beter investeren' worden deze operationaliseringen op een rij gezet en geordend
naar de drie hoofdcriteria:
• Gebruikswaarde - functionele geschiktheid, doelmatig gebruik, doelmatige aanleg, doelma-

tig beheer, samenhang, bereikbaarheid, interferentie
• Belevingswaarde - identiteit, diversiteit, herkenbaarheid, zingeving, 
• Toekomstwaarde - sturende werking, doelmatigheid in de tijd, uitbreidbaarheid, aanpas-

baarheid 
In hoeverre helpen deze aanduidingen om greep te krijgen op ruimtelijke kwaliteit? Het eer-
ste dat opvalt, is dat de genoemde begrippen slechts iets operationeler zijn dan de hoofdcate-
gorieën waar ze onder vallen. Zij vormen hooguit een eerste stap naar een meer concrete uit-
werking. Het meest opvallende is echter dat het gegeven dat ruimtelijke inrichting per defini-
tie meerdere functies of belangen moet dienen door conflict te vermijden of te zorgen voor
onderlinge versterking ontbreekt in de uitwerking. Anders gezegd, in de schaalsprong van
object naar gebied is het aspect van de multifunctionaliteit en de negatieve en positieve span-
ningen die dit oproept, niet opgenomen.
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De begrippen, die oorspronkelijk als systeemkenmerken en vooral ontwerpcriteria waren
bedoeld, geven aanleiding tot veel verwarring juist omdat er een koppeling aan maatschappe-
lijke waardering wordt gemaakt. Het Dossier Ruimtelijke Kwaliteit opent met een veelzeggend
citaat van Ad de Regt (docent ruimtelijke kwaliteit RPD): 'de interpretatie van wat nu onder
gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde moet worden verstaan loopt hier en daar behoorlijk
uiteen. Sommigen vertalen dat direct in economisch, sociaal en ecologisch, wat natuurlijk niet
de bedoeling was.' 
De VROM-raad gaat zeker tegen deze bedoeling in door in opeenvolgende adviezen, te begin-
nen met Stedenland-plus, te spreken van: Economische doelmatigheid, Ecologische duur-
zaamheid, Sociale rechtvaardigheid en Culturele identiteit. De VROM-raad spreekt zelf van
invalshoeken of optieken, maar koppelt ze in het advies over 'Wonen, beleid en legitimiteit'
direct aan de legitimering van het beleid, met andere woorden, definieert ze wel degelijk als
publieke belangen. Door per belang een meer operationeel begrip van gebruikswaarde (doel-
matigheid), toekomstwaarde (duurzaamheid) en belevingswaarde (identiteit) toe te voegen
wordt gesuggereerd dat de kwaliteitscriteria uit de Vierde nota direct gekoppeld zijn aan spe-
cifieke belangen. De raad stelt met zoveel woorden dat de inrichting goed is als ze aan deze
vier eisen voldoet. Alleen sociale rechtvaardigheid past hier slecht tussen.
In de Eerste en Tweede nota was sociale rechtvaardigheid nog een belangrijke legitimering van
beleid. Vooral de bestrijding van economische en daarmee sociale ongelijkheid tussen regio’s
werd daarin als belangrijk doel nagestreefd. In de Derde nota wordt de samenhang, diversiteit
en duurzaamheid van het fysisch milieu daaraan toegevoegd. In de VINO wordt het accent
zwaarder gelegd op de economische specialisatie (regio’s op eigen kracht) en verdwijnt de
bestrijding van regionale ongelijkheid naar de achtergrond. De VINEX voegt hier instrumen-
tele doelen (zuinig ruimtegebruik, beperking automobiliteit) aan toe die zijn afgeleid uit het
langere termijn ecologische belang (strategische voorraden, reductie emissies). Het ziet er naar
uit dat in de Vijfde nota de sociale rechtvaardigheid een rentree zal beleven en dat er meer aan-
dacht komt voor de culturele invalshoek.

Dit valt af te lezen uit de zevendeling die minister Pronk in de ANWB-lezing van 18-01-2000
introduceerde:
• Economische doelmatigheid (economische functies moeten goed op elkaar aansluiten)
• Culturele diversiteit (ruimte voor verscheidenheid aan culturele en recreatieve activiteiten)
• Ruimtelijk-sociale rechtvaardigheid (tegengaan van ongelijkheid tussen sociale groepen en

regio’s)
• Ecologische duurzaamheid (ecologische systemen moeten in stand blijven of worden her-

steld)
• Ruimtelijke diversiteit (accentuering van verschillen tussen stad en land, donker en licht,

druk en stil)
• Culturele identiteit (schoonheid van stad en land: aandacht voor inrichting en ontwerp)
• Menselijke maat (mensen mogen niet worden overweldigd door gebouwen en infrastruc-

tuur)

In dit rijtje lopen publieke belangen (economische, sociale, economische en culturele) en ont-
werpeisen (diversiteit, identiteit, menselijk maat) door elkaar, dan wel worden ontwerpeisen
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tot publiek belang verklaard. Daarmee wordt de begripsverwarring eerder versterkt dan opge-
lost. Het lijstje van Pronk roept vragen op als: 
• Betekent de exclusieve koppeling van duurzaamheid aan ecologie dat toekomstwaarde (bv

aanpasbaar, uitbreidbaar) geen rol speelt in de inrichting ten behoeve van economische
functies? 

• Impliceert de koppeling van schoonheid aan culturele identiteit dat deze collectief gefinan-
cierd moet worden of heeft schoonheid ook een prijs in economische zin en moeten inrich-
ting en ontwerp alleen de identiteit dienen en niet ook de functionele afstemming?

• Betekent menselijke maat het einde van de hoogbouw en hoe verhoudt dit zich tot doel-
matig en duurzaam ruimtegebruik?

• Enzovoorts.

Om een antwoord op dergelijke vragen te vinden is een analysekader nodig waarin ontwerp-
eisen en de kwaliteitscriteria die daaruit voorkomen meer eenduidig kunnen worden gekop-
peld aan uiteenlopende private en publieke belangen, waardoor maatschappelijke waardering
kan worden meegewogen in de beoordeling van de inrichting en spanningen weer zichtbaar
kunnen worden.

2.3 De keuze voor het analysekader

Een goed voorbeeld van een dergelijk analysekader is gegeven door Maarten Jacobs in zijn pro-
grammeringstudie 'Kwaliteit leefomgeving' (Jacobs, 2000a). Het startpunt voor zijn studie is
de conceptualisering van omgevingskwaliteit voor de individuele mens. Hij sluit dan ook aan
bij de behoeftetheorieën van onder andere Maslow en vat dit samen in een viertal niveaus van
menselijke behoefte met daarbij een aanduiding van de kwaliteit van de leefomgeving:
• Biologisch niveau: bestaan, gezonde leefomgeving, voedsel en water, maar ook biodiver-

siteit (verruiming naar andere soorten)
• Sociaal niveau: doen, functioneren en economie, gewenste sociale interactie, mogelijkheden

voor groepsgevoel, uiting van groepscultuur
• Psychisch niveau: beleven, recht doen aan individuele verschillen, mogelijkheden voor per-

soonlijkheidsontwikkeling en schoonheidbeleving
• Metafysisch niveau: bezinnen, verschillende werelden, symboliek, onkenbare eigenschap-

pen

Hij constateert in navolging van de behoeftetheorieën dat de behoeften op lagere niveaus een-
duidiger te bepalen zijn dan op de hogere niveaus en dat de lagere niveaus een voorwaarde
vormen voor de hogere niveaus. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe minder grijpbaar en hoe meer
uiteenlopend behoeften worden en hoe minder erover bekend is. Als gevolg van de gestegen
welvaart zijn steeds meer van de lagere niveaus vervuld en groeit de aandacht en het belang
van de hogere niveaus. Dit biedt een goede verklaring waarom beleving een steeds belangrij-
ker rol speelt in de beoordeling. In het atelier ‘Mix to the max’ werd zelfs gesproken van een
omkering van de piramide van Maslow. Het gedrag zou meer gestuurd worden door de bele-
ving dan door het gebruik. Uiteraard geldt dit alleen indien aan de behoefte op lagere niveaus
is voldaan, conform het hiërarchische karakter van behoeften.
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Veel belangrijker is de constatering van Jacobs dat veel verschijnselen (bijvoorbeeld een
natuurgebied) op alle niveaus te beschouwen zijn, maar op elk niveau iets anders betekenen
en daarmee anders worden gewaardeerd. Zijn belangrijkste constatering is echter, dat systeem-
kenmerken (of gebiedkenmerken) als samenhang, variatie en duurzaamheid binnen elk niveau
te onderscheiden zijn. Voor de operationalisering van de criteria kiest hij voor een matrix van
vier kolommen (de niveaus) en drie rijen (de kenmerken) 

De opgave in deze rapportage bevindt zich op een ander niveau, dan het onderzoek van
Jacobs. Het gaat hier niet in de eerste plaats om de behoeften van individuen, maar om de
afweging van maatschappelijke belangen. Toch komen de individuele behoeften daarin terug.
Van oorsprong is de ruimtelijke ordening ontstaan op basis van gezondheid en veiligheid als
publieke belangen. Naarmate deze elementen meer vanzelfsprekend zijn geworden is de ruim-
telijke inrichting sterk gericht geraakt op het doen en het is niet toevallig dat Jacobs daarin
zowel economische, sociale als culturele aspecten onderscheidt. De sterkere rol die beleving is
gaan spelen (als gevolg van de gestegen welvaart) betekent dat het doen niet meer los gezien
kan worden van de beleving die mensen van de ruimte hebben. Het is dan ook niet toevallig
dat dit in de Vierde nota werd opgenomen als extra kwaliteitscriterium. Dat ruimte ook in
metafysische zin een rol speelt voor mensen is een uitdagende gedachte, zonder dat deze een
rol zal kunnen spelen bij de beoordeling van ruimtelijke plannen, anders dan via impliciete
kennis. Daar stokt vooralsnog de operationalisering. 
De conclusie is dan ook dat de aanknopingspunten vooral bij het doen en de beleving gevon-
den moeten worden. Een interessant punt is dat zowel aan het doen als aan de beleving stati-
sche en dynamische aspecten kunnen worden onderscheiden, het gaat altijd om het evenwicht
tussen continuïteit en verandering, los van de vraag of het gaat om consumptie, sociale inter-
actie, of persoonlijkheidsontwikkeling. 

Daarmee is een handvat gegeven om meer greep te krijgen op de ogenschijnlijk tegengestelde
visies uit de Vierde nota en van de VROM-raad en om deze met elkaar in verband te brengen
door systeemkenmerken, dan wel ontwerpeisen te koppelen aan de belangen in onderstaande
matrix. De accenten die de VROM-raad legt zijn gearceerd weergegeven.

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde 1a 1b 1c 1d

Belevingswaarde 2a 2b 2c 2d

Toekomstwaarde 3a 3b 3c 3d

De matrix laat zien dat de begrippen die de VROM-raad hanteert slechts een partiële weerga-
ve zijn van ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van het gebruik van de ruimte, zullen weinigen
tegenspreken dat daarbij een afweging moet worden gemaakt tussen economische, sociale en
ecologische belangen, hoewel alleen het economisch belang door de VROM-raad wordt inge-
vuld. Het culturele belang wordt door de VROM-raad exclusief gekoppeld aan beleving. Toch
past in cel 1d de aanduiding uit het lijstje van minister Pronk; ruimte voor verscheidenheid
aan culturele en recreatieve activiteiten. 
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Door de cellen in te vullen ontstaat inzicht in ‘vergeten’ aspecten van ruimtelijke kwaliteit en
kan aan de ontwerpeisen een maatschappelijke waardering worden verbonden op basis van
het belang dat moet worden gediend.

2.4 Uitwerking van de matrix

In deze paragraaf worden de verschillende kolommen na elkaar uitgewerkt. Per kolom wordt
nagegaan in hoeverre binnen dat belang criteria kunnen worden gevonden die corresponde-
ren met gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Bij die uitwerking zal tevens
aandacht besteed worden aan mogelijke spanningen met andere kolommen. 

2.4.1 Het economisch belang
Hoewel vaak wordt verondersteld dat het economisch belang eenduidig te formuleren zou
zijn, blijkt vooral de waardering van ruimtelijke kwaliteit zeer complex, niet in de laatste plaats
omdat in deze kolom zeer vele actoren een rol spelen. Vandaar dat er hier op een wat hoger
abstractieniveau, vanuit de economische theorie naar wordt gekeken. 

Gebruikswaarde
Aan een locatie onderscheiden we op basis van de ruimtelijk-economische theorie vier ken-
merken:
• de locatie heeft de beschikking over bepaalde bronnen, de ‘site’-kenmerken;
• de ligging of bereikbaarheid, ‘situation’-kenmerken;
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• de locatie herbergt één of meerdere functies die elkaar al dan niet bijten of versterken. De
‘externe effecten’, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Een belangrijk kenmerk van
externe effecten, is dat ze niet zijn geprijsd en niet via de markt worden verhandeld;

• de locatie wordt gekenmerkt door interactie-patronen of relaties tussen actoren die elkaar
wel of niet versterken. Deze ‘agglomeratie-effecten’ groeien uit langlopende marktrelaties en
doen zich ruimtelijke sterk gedifferentieerd voor.

Bij de laatste twee is het schaalniveau van grote betekenis. Externe effecten doen zich op zeer
uiteenlopende schalen voor zowel tussen functies binnen het economische domein als tussen
de kolommen in de matrix. Versnippering van natuurgebieden als gevolg van wegenaanleg
komt niet tot uiting in de prijs van het autorijden over die wegen, maar levert wel degelijk eco-
logische schade op. De aanwezigheid van een universiteit levert voor bedrijven een ruimere
regionale arbeidsmarkt voor jonge hoogopgeleide medewerkers op zonder dat dit in de prijs
voor het onderwijs tot uiting komt. 
Agglomeratie-effecten onderscheiden zich van externe effecten doordat zij gebaseerd zijn op
daadwerkelijke interactie tussen actoren. Zij veronderstellen daarom nabijheid en leiden juist
tot ruimtelijke concentratie op een beperkt gebied, dat kan variëren van een enkele locatie tot
een compacte regio. Agglomeratie-effecten betreffen zowel lokalisatievoordelen die gelijksoor-
tige bedrijven kunnen behalen door samen te werken (bijvoorbeeld bij de uitbesteding van
activiteiten als gespecialiseerd transport) als urbanisatievoordelen van ongelijksoortige bedrij-
ven die van elkaars producten gebruik maken.

Vanuit het marktdenken is de toetsteen voor het ruimtegebruik de allocatieve efficiëntie, waar-
bij economische functies zo over de ruimte zijn verdeeld dat deze het meeste (financieel-eco-
nomisch) rendement oplevert. In de praktijk zitten externe effecten in de weg. Dit wordt vaak
geassocieerd met overheidsingrijpen, maar is evenzeer een kwestie van asymmetrische infor-
matie, concentratie van marktkracht en institutionele belemmeringen, waardoor de markt niet
goed functioneert. Versterking van de marktwerking is daarom evengoed een legitimatie voor
overheidsingrijpen (bv level playing field) als inperking van de marktwerking ter voorkoming
van (overmatig) gebruik van niet geprijsde bronnen (bv natuur en milieu). 
De belangrijkste beperking van de markt is echter dat er geen andere verdelingsmogelijkheden
zijn dan via het prijsmechanisme, waardoor de markt nooit zorgt voor een optimale allocatie
in termen van de behoeften en wensen van uiteenlopende sociale groepen (sociale recht-
vaardigheid). Tot slot heeft de overheid een taak waar het de productie van publieke goederen
betreft. De conclusie is dan ook dat allocatieve efficiëntie op zich onvoldoende is als econo-
misch criterium. Daarnaast dienen ook het optreden van externe effecten en agglomeratie-
effecten in de beoordeling te worden betrokken.

In de ruimtelijke inrichting heeft het accent tot nu toe steeds sterk gelegen op het vermijden
van negatieve externe effecten. Functiescheiding is tot nu toe de meest gekozen oplossing.
Daarmee worden echter nieuwe inefficiënties gecreëerd en positieve externe effecten onvol-
doende uitgebuit. Dit gaat veel verder dan het vraagstuk van efficiënt gebruik van de schaarse
ruimte, maar betreft ook de meerwaarde van nabijheid van economische functies die de voor-
waarden kunnen scheppen voor het ontstaan van bijvoorbeeld agglomeratievoordelen. Vanuit
de consument bezien leidt scheiding van functies tot veel verplaatsingen (extern effect) waar-
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van vooral de tijdkosten (maar ook de maatschappelijke kosten) aanzienlijk zijn. De huidige
ruimte is lang niet overal zodanig ingericht dat deze logisch aansluit bij de afwikkeling van
activiteitenpakketten van individuen. 

Belevingswaarde
We verstaan het volgende onder de belevingswaarde van ruimte: de cultureel bepaalde waarde-
ring van de herkenbare karakteristiek en samenhang van een locatie, waarbij bestaande kwa-
liteiten als ‘site’, ‘situation’, ’compositie’ ‘en inrichting’ worden afgewogen tegen overeenkom-
stige kwaliteiten in vergelijkbare ruimten. De genoemde vier kwaliteiten geven identiteit aan
de ruimte en locatie. Op een hoger abstractieniveau hebben we het dan over diversiteit van
locaties.
Belevingswaarde (van ruimte) wordt meestal in het culturele domein geplaatst en niet in het
economische domein (VROM-raad 1999). Toch staan beide domeinen niet los van elkaar; zij
zijn het resultaat van een wetenschappelijke arbeidsdeling. Sommigen betwijfelen het nut van
deze arbeidsdeling. Landes (1998) wijst erop dat cultuur en economie met elkaar samenhan-
gen en dat de veranderingen in de een doorwerken op de ander: als de economie versnelt zul-
len culturele gebruiken veranderen en, omgekeerd, culturele verschillen tussen landen bepa-
len de plaatselijke economische dynamiek. Dat geldt voor producenten, maar zeker ook voor
consumenten. 
De belevingswaarde van ruimte is een belangrijk richtsnoer voor het economisch handelen van
bedrijven. Van Houtum (1998) hanteert in dit verband het onderscheid tussen actieve ruimte,
cognitieve ruimte en affectieve ruimte. De laatste is in dit verband het meest interessant. Het
gaat om het gevoel dat ondernemers hebben met de culturele identiteit van de ‘thuisregio’ en
de regio aan de andere zijde van de staatsgrens (Nederland respectievelijk België). Uit het
onderzoek blijkt dat commerciële relaties tussen bedrijven niet in de eerste plaats afhankelijk
te zijn van de ‘objectieve’ verschillen in plaatselijke cultuur, maar vooral van de gepercipieer-
de verschillen van de conventies van bedrijven in de verschillende landen en de inschatting
van de gevolgen van deze verschillen voor het welslagen van de commerciële relaties. 
De belevingswaarde van ruimte is ook van toepassing aan de vraagzijde van de economie.
Ruimte met een hoge belevingswaarde is doorgaans schaars en heeft, als het marktmechanisme
perfect functioneert, een hoge prijs. Men denke in dit verband aan de hoge prijs voor een
kopje koffie op het San Marco-plein van Venetië. Locaties met een hoge belevingswaarde zijn
doorgaans duur en dure locaties hebben een hoge belevingswaarde. 
Beleving heeft een functie bij het aangaan van transacties tussen bedrijven onderling en tussen
bedrijven en consumenten. Beleving is van strategische en operationele waarde. Regio’s of loca-
ties kunnen hierop inspelen door hun imago of reputatie in de strijd te gooien. Regio’s met een
hoge belevingswaarde hebben een goed imago en zijn aantrekkelijk als vestigingsplaats voor
bedrijven en als verblijfplaats van consumenten. 

Toekomstwaarde
Zowel de gebruikswaarde als de belevingswaarde bieden aanknopingspunten voor een nadere
beschouwing van de toekomstwaarde in economische zin. De toekomstwaarde van ruimte
heeft, vanuit economisch oogpunt, veel met de huidige gebruikswaarde van doen. Immers, het
gaat hier om ruimtegebruik dat duurzame ontwikkeling mogelijk maakt. Toekomstwaarde
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wordt hier gedefinieerd als de mogelijkheden tot kwantitatieve groei (meer van het bestaan-
de), wat neerkomt op stabiliteit in de groei. Echter, toekomstwaarde moet ook in verband wor-
den gebracht met mogelijkheden tot kwalitatieve groei (de ruimte moet openstaan voor ver-
nieuwing en ontwikkeling van nieuwe activiteiten). Dit laatste vereist ‘dynamische flexibiliteit’
(die mogelijkerwijs een divers milieu biedt) en is een onvermijdelijk kenmerk van economisch
doelmatig gebruik van de ruimte. Ook hier is er dus sprake van spanning tussen stabiliteit en
dynamiek. 
Een fundamenteel vraagstuk dat hier mee verbonden is, betreft de spanning tussen ruimtelijke
eenvormigheid en variatie. Deze heeft ook een expliciete ruimtelijk-economische dimensie: is
ruimtelijke eenvormigheid (lokale specialisatie, die Marshalliaanse ‘localization economies’
bewerkstelligt) dan wel ruimtelijke verscheidenheid (lokale diversiteit aan activiteiten die
zogenaamde Jacobiaanse ‘urbanization economies’ genereert) de bron van economische ver-
nieuwing en ontwikkeling (zie bijv. Paci & Usai 2000). Vooralsnog is de vraag of de welvaart
het meest is gediend met regionale specialisatie en ruimtelijke arbeidsdeling waarop het tradi-
tionele idee van comparatieve voordelen is gestoeld (op basis van statische concurrentie) dan
wel met regionale verscheidenheid waarop meer Schumpeteriaanse benaderingen de nadruk
leggen, nog onbeantwoord (Boschma & Lambooy 1999). De Vierde Nota legde nog sterk de
nadruk op de ruimtelijke specialisatie.

De toekomstwaarde krijgt echter ook steeds meer met de belevingswaarde van doen. Volgens
Pine & Gilmore is de beleveniseconomie de logische opvolger van de diensteneconomie: van
diensten naar belevenissen. In de diensteneconomie bezwijken producenten voor de zogehe-
ten ‘commodity’-val. De prijs van de dienstverlening staat door hevige concurrentie voortdu-
rend onder druk en sommige producenten van diensten reageren hierop door hun diensten te
standaardiseren en te automatiseren (bijv. fast food restaurants). De essentie van dienstverle-
ning dreigt hierdoor ‘automatisch’ verloren te gaan. Pine & Gilmore bepleiten en verwachten
een andere oplossing, namelijk dat ondernemers zich meer richten op de belevenis die voor
de consument onlosmakelijk verbonden is met de geboden dienst. De waarde van de beleve-
nis bestaat uit de gedenkwaardigheid van het moment waarop de dienst wordt beleefd. De
ondernemer is niet langer dienstverlener van immateriële activiteiten maar regisseur van bele-
venissen. Aangezien geen consument hetzelfde is, zullen belevenissen nooit identiek zijn en de
subjectiviteit van belevenissen wordt op deze wijze omgezet tot een economische activiteit.
Voor de ruimtelijke inrichting is de onderverdeling relevant die Pine & Gilmore maken in:
1. Amusement: passieve absorptie (lezen van een boek, bezoek van concert)
2. Leren: actieve absorptie (discussiegroepen, laboratoriumproeven)
3. Ontsnapping: actieve onderdompeling (skiën, casino ) 
4. Esthetiek: passieve onderdompeling (bezoek aan natuurgebied of stad)
Ondernemers zullen proberen de belevingswaarde van de ruimte te verhogen door combina-
ties van bovenstaande domeinen te creëren en te koppelen aan activiteitenplaatsen die men-
sen aandoen, daarmee de attractiviteit van de plek vergrotend. Zo wordt het amusementska-
rakter van winkelcentra vergroot en verrijzen casino's in binnensteden met een esthetische uit-
straling. De rijkste belevenissen omvatten alle vier de domeinen en zij versterken de ‘cumula-
tieve attractie van plaatsen’. Pine & Gilmore noemen dit begrip overigens niet. 
In de beleveniseconomie wordt de cumulatieve attractie van locaties extra geaccentueerd.
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Ondernemers zullen als regisseurs van belevenissen de klanten moeten weten te betrekken
door afwisseling van mogelijkheden binnen een kort tijdbestek aan te bieden. Zij zullen trach-
ten klant meer tijd te laten besteden aan wat de locatie te bieden heeft. In deze zin houdt de
belevingswaarde van ruimte een economische waarde in die ten gevolge van de verzadiging
van de diensteneconomie, zal stijgen.

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde Allocatie-efficiency

Bereikbaarheid

Externe effecten

Multi-purpose

Belevingswaarde Imago 

Attractiviteit

Toekomstwaarde Stabiliteit/flexibiliteit

Agglomeratie

Cumulatieve attractie

Evaluatie 
Het blijkt wel degelijk mogelijk alle ontwerpcriteria een plaats te geven binnen de economi-
sche invalshoek. De betrekkelijk eenvoudige omschrijving van minister Pronk van het begrip
economische doelmatigheid (economische functies moeten goed aansluiten) blijkt enorm te
kunnen worden verrijkt door vanuit de criteria gebruikswaarde, belevingswaarde en toe-
komstwaarde naar economische functies te kijken. De meerwaarde die opgesloten zit in de
betere benutting van positieve externe effecten, de tijdwinst die te behalen valt door het com-
bineren van functies gericht op de efficiënte afhandeling van activiteiten en het scheppen van
voorwaarde voor het ontstaan van agglomeratievoordelen zijn voorbeelden binnen de
gebruikswaarde. De belevingswaarde blijkt niet alleen in culturele zin, maar ook in economi-
sche zin een aanzienlijke meerwaarde in zich te herbergen en biedt mogelijkheden voor de
onderlinge versterking van culturele en economische activiteiten en belevenissen. Het proces-
karakter van de ruimtelijke inrichting krijgt daarmee een nieuw perspectief. Niet alleen in ter-
men van uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid, maar ook in termen van het inspelen op ver-
wachte veranderingen in de economie, hoe speculatief ook.

Tegelijkertijd maakt de toenemende rol van preferenties en belevenissen de ontwikkeling van
meer objectieve criteria voor ruimtelijke kwaliteit ook in economische zin steeds ingewikkel-
der. Als de klant het product wordt, kan kennis van de markt alleen ontstaan in het directe
contact daarmee. Impliciete veldkennis dient daarom een plek te krijgen in de verdere ont-
wikkeling van een visie en daaruit afgeleide inrichtingseisen. Dit vereist betrokkenheid van
actoren in een vroeg stadium van het planproces. In paragraaf 2.5 komen we hierop terug.
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2.4.2 Het sociale belang
De relativering van het belang van zuiver economische overwegingen in de ruimtelijke inrich-
ting is veel ouder dan hierboven gesuggereerd is. Reeds in 1947 stelde Firey in de Verenigde
Staten vast dat wat onder economische doelmatigheid in de klassieke zin werd verstaan, indi-
rect voorkomt uit bredere culturele systemen (met andere woorden geen universeel gegeven
doelen zijn) en dat patronen van ruimtegebruik hun oorzaken vinden in sociaal gewortelde
waarden. Verdelingsprincipes zijn omgekeerd niet het exclusieve domein van de sociale weten-
schappen in enge zin, maar hebben ook hun weg gevonden in de economische wetenschap
(bv het Pareto-optimum). Toch is sociale rechtvaardigheid te benoemen als apart belang naast
het economisch belang, onder andere omdat het prijsmechanisme op dit punt niet automa-
tisch tot een verdeling leidt die als rechtvaardig wordt ervaren.

Gebruikswaarde
Hoewel de term gebruikswaarde op het eerste gezicht wellicht merkwaardig aandoet bij een
discussie over sociale rechtvaardigheid, blijkt deze wel degelijk adequaat. Het gaat om de func-
tie die de ruimtelijke inrichting kan vervullen bij het bevorderen van sociale rechtvaardigheid
en sociale keuze. De vier elementen van een locatie: site, situation, compositie en inrichting
spelen ook in dit onderdeel een belangrijke rol. 
In instrumentele zin kan sociale rechtvaardigheid worden gedefinieerd als de gelijke toegang
tot essentiële hulpbronnen voor het bestaan, zoals werk, wonen, onderwijs, gezondheidszorg.
In ruimtelijke zin betreft dat niet alleen de locatie van die hulpbronnen (site), maar ook de
ruimtelijke beperkingen in het bereiken van die hulpbronnen (situation). 
Een tweede aspect is de eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten die gemoeid zijn met
de ontwikkeling en het beheer van locaties. Hier ligt een directe link met de externe effecten
die eerder zijn genoemd. Werd dit in economische termen nog gedefinieerd als effecten die niet
in de prijs tot uiting komen, hier is ook aandacht voor de verdelingseffecten die juist als gevolg
van het prijsmechanisme ontstaan. Dit betekent overigens niet automatisch dat de roep om
meer marktwerking vanuit sociale rechtvaardigheid moet worden afgewezen. Immers juist
marktimperfecties leiden tot prijsverhogingen die zwakke groepen onevenredig treffen. Door
het verdelingsvraagstuk breder te maken dan een goed functionerende markt ontstaat wel aan-
dacht voor de sub-optimale allocatie in termen van eerlijkheid. Hier doen zich duidelijke
spanningen voor tussen de verschillende belangen. Immers het prijsmechanisme wordt ook
door de overheid veelvuldig gebruikt om publieke belangen na te streven. 
Een voorbeeld is de cumulatie van belastingen op het autobezit en gebruik, waarmee de tot
dan toe ongeprijsde belangen van natuur en milieu zijn gemonetariseerd. De facto betekent dit
dat aan huishoudens met de laagste inkomens en forse budgetrestricties de voordelen van het
autogebruik (snelle toegang tot hulpbronnen) wordt ontzegd. In combinatie met het toelaten
van de ontwikkeling van locaties die (afhankelijk van het uur van de dag) alleen per auto
bereikbaar zijn, impliceert dit niet alleen dat de voordelen verloren gaan, maar ook de toe-
gankelijkheid onmogelijk wordt gemaakt.
Overigens is het onjuist het toegankelijkheidsvraagstuk te verengen tot een armoedevraagstuk
en het falen van het prijsmechanisme in de verdeling. De ruimtelijk inrichting zelf kan onge-
lijkheden generen voor zeer uiteenlopende groepen. Zo is de stelling van Hanson & Pratt
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(1992) 'For the majority of the workforce, the set of job-opportunities actually available, or
seriously considered, is highly spatially constrained', nog steeds actueel. Bij een aantal groepen
is niet alleen de kosten/baten afweging in geld, maar ook in tijd een even belangrijke ruimte-
lijke beperking. Het aantal banen dat binnen bereik van de woonlocatie ligt varieert in
Nederland enorm met de locatie, de beschikbare pendeltijd en het gebruikte vervoermiddel.
Zeker de plattelandsgebieden in de meer perifere delen van Nederland bieden mensen met een
beperkt tijdsbudget die niet over een auto beschikken nauwelijks enige keuzeruimte (Nota
Wonen, bijlagen 2000, Van Ham et al. 2000). 
Ook de indirecte effecten van ingrepen in de ruimtelijke inrichting dan wel in het prijsme-
chanisme behoren bij het verdelingsvraagstuk in beschouwing te worden genomen. In Detroit
bijvoorbeeld leidde hypotheekgaranties voor de laagste inkomens om hen op die manier toe-
gang te geven tot gewilde eengezinswoningen, via block-busting tot white-flight. Deze vlucht
van meer welgestelde blanken leidde tot een enorme leegstand in die wijken en tot een sterke
toename van de etnische concentratie (Mocq, 2000). Dichter bij huis zien we een sterke cumu-
latie van problemen (stank, hinder, overlast, criminaliteit) in wijken die bewoond worden door
mensen met een zeer beperkte keuzeruimte op de woningmarkt. In termen van sociale recht-
vaardigheid gaat het dan ook niet om de vraag of er in Nederland getto’s dreigen te ontstaan,
maar welke groepen opdraaien voor de negatieve externe effecten van de ruimtelijke uitsorte-
ring die zich op de woningmarkt voordoet.

Al in een vroeg stadium zijn aan dit toegankelijkheids- en verdelingsvraagstuk ook toegevoegd de
sociale keuzeruimte (de reeks van ruimtelijke mogelijkheden) en de deelname van uiteenlopende
sociale groepen in de besluitvorming omtrent de definitie van keuzen die hun leven beïnvloeden. 
Bij de sociale keuzeruimte gaat het minder om het optreden of verwijderen van ruimtelijke
restricties, maar om het doelbewust creëren van mogelijkheden in de ruimte voor verschillende
groepen. Nederland kent op dit punt een rijke traditie, bijvoorbeeld in de bouw van kwalitatief
hoogwaardige betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen. Recent is daar ook
de aandacht bij gekomen (Woonverkenningen MMXXX) voor andere sociale groepen, zoals men-
sen met een lage opleiding, verslaafden, ex-psychiatrische patiënten, enzovoorts. Op dit punt
staat het denken echter nog in de kinderschoenen, hoewel de nieuwe scheidslijnen in de samen-
leving zich in toenemende mate langs deze lijnen lijken te voltrekken (SCP 1998).
Deelname in het besluitvormingsproces roept associaties op met inspraak. Toch is dit een
vraagstuk dat veel verder gaat. Hoewel bewonersparticipatie één van de eisen is in de presta-
tievelden voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, worden daar geen aanvullende
eisen gesteld. Ook in de Nota Wonen is de burger mondig verklaard, maar worden geen maat-
regelen aangekondigd om groepen die juist op dit punt beperkingen kennen te helpen hun
belangen te articuleren. Het geven van ‘voice’ aan juist deze groepen is een belangrijke pro-
ceseis bij de ruimtelijke inrichting. Positiever geformuleerd geldt ook hier dat ruimtelijke
inrichting als leerproces zou moeten worden ingericht om de gebruikswaarde voor die groe-
pen te kunnen versterken.

Belevingswaarde
Het eerste element bij dit onderdeel is dat armoede een relatief begrip is. De OECD publiceert
dan ook over armoede in termen van het achterblijven bij de welvaartsontwikkeling.
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Toenemende inkomensongelijkheid bij een stijgende welvaart impliceert dat ook de kwali-
teitseisen van de minder bedeelden meegroeien met de algehele welvaartsverwachting, zonder
dat dit in de bestedingsmogelijkheden van die groep tot uiting komt. Voor de ruimtelijke
inrichting betekent dit dat er meer kwaliteit geboden moet worden tegen een lagere prijs, wil
de beleving van ongelijkheid niet versterkt worden. Een voorbeeld is de roep om behoud van
de kernvoorraad bij stedelijke transformatie. Dit lijkt een belangrijk criterium vanuit de soci-
ale rechtvaardigheid, maar kan tot nieuwe ongelijkheden aanleiding geven indien de wonin-
gen minder geschikt zijn voor of als armoedig beleefd worden door de doelgroep waarvoor zij
in stand gehouden worden. 
Een veel belangrijker aspect is dat de belevingswaarde van gebieden zelf kan bijdragen aan het
ontstaan van ruimtelijke ongelijkheid. Uit recent onderzoek (Hooimeijer & Van Ham) blijkt
dat de onaantrekkelijkheid van de bebouwing en de ontevredenheid met de samenstelling van
de bevolking in belangrijke mate bijdragen aan de verhuisgeneigdheid. Vergroting van de keu-
zeruimte van het meer welgestelde deel van de bevolking leidt tot een verdere concentratie van
groepen met een laag inkomen en met informele middelen van bestaan, waardoor de bevol-
king zelf onderdeel wordt van de vervalspiraal, bestaande sociale netwerken verschralen en
negatieve omgevingsfactoren in toenemende mate ruimtelijk terechtkomen bij de zwakste
groepen. Dit betreft niet alleen de nieuwkomers met een laag inkomen, maar ook de bestaan-
de bewoners die een sterke binding hebben aan de plek en daarom niet willen verhuizen. 
Het doorbreken van dergelijke negatieve imago’s stelt hoge eisen aan het proces en het resul-
taat van transformatie van deze gebieden. Vergroting van de keuzeruimte voor zwakke groe-
pen op de woningmarkt zodat ook zij toegang hebben tot andere woonmilieus is maar een deel
van de oplossing, gezien de binding die sommigen hebben aan hun woonplek in emotionele,
sociale en functionele zin (de laagwaardige werkgelegenheid voor mensen met een onzekere
arbeidsmarktpositie bijvoorbeeld is vooral in de steden geconcentreerd).
De inrichting van de openbare ruimte en de (semi-)publieke voorzieningen draagt ook via de
belevingswaarde sterk bij aan de ruimtelijke (on)gelijkheid. Gevoelens van onveiligheid maken
belangrijke delen van de ruimte ontoegankelijk voor ouderen, vrouwen en kinderen (Karsten
1998). Niet alleen de inrichting, ook de compositie telt. Deze verloopt via wat wel de ‘paro-
chialisering’ van de ruimte wordt genoemd, waarbij ruimten en publieke voorzieningen inge-
nomen worden door een bepaalde sociale groep, met uitsluiting van anderen. De voetbalsta-
dions zijn inmiddels het vrijwel exclusieve domein geworden van jonge mannen (en iets oude-
re, meer welgestelde in de sky-boxes). Een mildere vorm doet zich voor als een deel van wat
als openbare ruimte wordt ervaren, geprivatiseerd wordt (gated communities).

Toekomstwaarde
Het is niet overdreven te stellen dat de angst voor maatschappelijke instabiliteit reeds in een
vroeg stadium onderdeel was van de opkomst van de sociale kwestie in de vorige eeuw. Ook
in de huidige discussie rondom het ‘multiculturele’ drama duikt dit in andere termen op. Het
debat verloopt langs lijnen van procesbeïnvloeding waardoor niet alleen bestaande achter-
standen worden ingelopen, maar ook insluiting van groepen die nu aan de kant staan kan wor-
den bereikt (voorkomen van cultures of poverty).
Ten aanzien van de ruimtelijke inrichting telt niet alleen het tegengaan van het proces van
segregatie van kansarmen, hoewel uit het voorgaande naar voren is gekomen dat er op dit punt
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ook in Nederland grote risico’s bestaan. Wellicht belangrijker is het zeer geringe investerings-
potentieel dat zich nu reeds in sommige stedelijke gebieden, maar vooral op het platteland in
Zeeland, Oost-Drente, Noord-Groningen en Noord-Friesland voordoet. Ook hier dreigt een
negatieve spiraal waarbij een gebrek aan economische dragers, via bevolkingskrimp leidt tot
toenemende leegstand en instorting van het draagvlak voor voorzieningen. De regionale onge-
lijkheid in Nederland strekt zich nu niet uit tot hele landsdelen, maar concentreert zich in klei-
nere regio’s daarbinnen. In een globaliserende economie blijken de centrale steden een steeds
dominanter positie te gaan innemen als het gaat om de vestiging van nieuwe en de groei van
bestaande functies. De Noord-Vleugel van de Randstad lijkt in toenemende mate die rol te
gaan vervullen. Spreiding van die groei tast de agglomeratie-effecten aan die ten grondslag lig-
gen aan deze concentratie en is in de praktijk moeilijk te realiseren. De toekomst van de
middelgrote steden en de middelgrote plaatsen in de perifere delen van Nederland komt daar-
mee opnieuw onder druk te staan. 

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde Allocatie-efficiency Toegang

Bereikbaarheid Verdeling

Externe effecten Deelname

Multi-purpose Keuze

Belevingswaarde Imago Ongelijkheid

Attractiviteit Verbondenheid

Veiligheid

Toekomstwaarde Stabiliteit/flexibiliteit Insluiting

Agglomeratie Cultures of poverty

Cumulatieve attractie

Evaluatie
Ook ten aanzien van het sociale belang kan worden geconstateerd dat de indeling in gebruiks-
waarde, belevingswaarde en toekomstwaarde leidt tot een beter overzicht van de belangen die
hiermee zijn genoemd en een maatschappelijke waardering geven aan de ontwerpeisen bij de
ruimtelijke inrichting, met behoud van het inzicht in de spanning met vooral het economisch
belang.
Door de instrumentele doelen te formuleren in termen van gebruikswaarde ontstaat een vol-
lediger beeld van de mogelijkheden die er op dit moment zijn. Vooral het thema van de soci-
ale keuze en de deelname aan de besluitvorming zouden aanleiding kunnen zijn voor nieuwe
discussies. Uit de belevingswaarde komt veel scherper dan bij andere onderdelen naar voren
dat een beleving niet alleen maar een toegevoegde waarde is, maar ook in negatieve zin de oor-
zaak kan zijn van ruimtelijke ongelijkheid, waardoor een extra argument ontstaat om die bele-
vingswaarde ‘in te zetten’. Bij de toekomstwaarde spelen niet alleen processen van maatschap-
pelijke stabiliteit, maar ook van de onmogelijkheden tot economische vernieuwing waardoor
sociale stagnatie dreigt.
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2.4.3 Het ecologisch belang
In het voorgaande is de term ecologisch veel breder gehanteerd dan uitsluitend het belang van
plant en dier. Er is opzettelijk een breder perspectief gekozen om ook het belang van de mens
bij een ‘schoon’ milieu onderdeel te laten zijn van de beschouwing.
Evenals het economisch en het sociaal belang, is het milieubelang niet eenduidig te definiëren.
De grootste kans op eenduidigheid bestaat op het biotische niveau, waarbij op basis van
natuurwetenschappelijk onderzoek wordt bepaald wat de gewenste natuurwaarden zijn, waar-
uit vervolgens afgeleid zou kunnen worden welke activiteiten omwille van die natuurkwaliteit
moeten worden bevorderd of juist achterwege dienen te worden gelaten. 
Echter, deze kennis is in de beleidspraktijk slechts een onderdeel bij het definiëren van ‘milieube-
langen’. Natuurwetenschappers blijken weliswaar een belangrijke rol te kunnen vervullen in het
bepalen van kwaliteitsveranderingen in het fysieke milieu, maar de waardering die daaraan wordt
gegeven in termen van goed of slecht, van wenselijk of onwenselijk, is primair een maatschappe-
lijke aangelegenheid. Het belang dat aan bepaalde milieukwaliteiten wordt gehecht - aan te dui-
den als het ‘milieubelang’ - is onderwerp van maatschappelijk en politiek debat, waarbij waarden
en normen een belangrijke rol spelen (Driessen en Glasbergen, 2000). Hét milieubelang kan dan
ook niet zonder meer de bestemming en de inrichting van de ruimte bepalen. 

In de reflectie op deze beleidspraktijk speelt wel de discussie in hoeverre de menselijke maat
allesbepalend mag zijn voor hoe wij met de natuur omgaan. Deze discussie draagt een sterk
metafysisch karakter en voert ons daarmee buiten de beperkingen van dit onderzoek. Wel onder-
streept dit het bijzondere karakter van het milieubelang. In tegenstelling tot het economisch
belang wordt het milieubelang wel gezien als een ‘zwak’ belang. Hiermee wordt bedoeld dat dit
belang in het maatschappelijk verkeer niet vanzelf gearticuleerd wordt en daarom ondersteuning
behoeft via overheidsbeleid. Zo zijn in vele ruimtelijke bestuurswetten regelingen opgenomen die
voorschrijven dat met het milieubelang rekening gehouden dient te worden in de besluitvorming
(zie bijvoorbeeld de Ontgrondingenwet, de Landinrichtingswet en de Wet op de waterkering).
De Regeling Milieueffectrapportage (opgenomen in de Wet milieubeheer) schrijft voor dat bij
belangrijke ruimtelijke ingrepen een milieu-effectrapport wordt geschreven dat mede als basis
dient voor de besluitvorming. Ondanks deze voorzieningen blijft het milieubelang in de besluit-
vorming afweegbaar, mede op basis van een inschatting van risico’s. Dat geldt echter niet voor
die gevallen waarin het milieubelang, in de vorm van normen, is vastgelegd in nationale wetge-
ving of Europese richtlijnen. Het milieubelang heeft zonder meer relaties met de drie aspecten
die aan het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ worden verbonden.

Gebruikswaarde
Ook milieuaspecten kunnen de benutting van de ruimte in positieve of negatieve zin beïn-
vloeden. We noemen veiligheid, hinder, verontreiniging, verdroging en versnippering.
Anderszins kan een bepaalde ruimtelijke inrichting ook juist effecten hebben op de kwaliteit
van het fysieke milieu.
Bij veiligheid gaat het erom zo min mogelijk personen bloot te stellen aan risico’s. Deze risico-
’s zijn doorgaans verbonden met de productie, de opslag, het gebruik en het transport van
gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn ook vliegtuigbewegingen in en nabij vliegvelden een belang-
rijke bron van risico’s. Het gaat hierbij dus niet alleen om locaties (site), maar ook om bewe-
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gende bronnen. Activiteiten met belangrijke veiligheidsrisico’s kunnen de gebruikswaarde van
een gebied voor andere functies (of combinatie van functies) in belangrijke mate doen dalen
of zelfs teniet doen. Zonering (het ‘uit elkaar trekken’ van de functies) is in dat geval een veel
toegepaste oplossing. Wanneer men in staat is de veiligheidsrisico’s te beperken, bijvoorbeeld
via mitigerende maatregelen, via technologische innovaties of via verplaatsing van activiteiten,
kan de gebruikswaarde voor andere functies weer toenemen.
Een zelfde analyse is te maken ten aanzien van het aspect hinder, waaronder te verstaan is
geluid- en geurhinder. Ook deze kunnen in belangrijke mate de gebruikswaarde van bepaal-
de gebieden beïnvloeden. Bekende voorbeelden zijn de beperkte mogelijkheden voor woning-
bouw nabij auto- en spoorwegen. Maar ook hier leveren zonering en mitigerende maatregelen
(via bijvoorbeeld geluidsschermen) vaak oplossingen in situaties van grote ruimtedruk.
Wanneer dit niet helpt kunnen via het ‘oprekken van de normen’, conform de Stad &
Milieubenadering, nog oplossingen worden gevonden. Het belang gaat echter verder in de zin
dat niet alleen de afwezigheid van hinder, maar ook aanwezigheid van natuur en water een
positief effect hebben op het welbevinden van mensen.
Ook verontreiniging van de bodem, de lucht en het grond- en oppervlaktewater kan een grote
invloed hebben op de gebruikswaarde van een gebied. In algemene zin gaat de stelling op dat
de gebruikswaarde van een gebied toeneemt, wanneer het milieu schoner is. Meer specifiek
nemen ook de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik toe, wanneer sprake is van een
schoner milieu. Dat geldt zowel voor het stedelijk gebied als voor het landelijk gebied.
Verdroging en versnippering kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van
natuurlijke gebieden. Het betreft hier problemen die in wezen zijn ontstaan als gevolg van een
te intensief ruimtegebruik. Het probleem van verdroging is ontstaan door winning van drink-
water of aanpassing van de waterstand voor de landbouw in de omgeving van natuurgebieden.
Versnippering ontstaat door doorsnijding van natuurgebieden als gevolg van de aanleg van
wegen en spoorlijnen, of door aanleg van recreatievoorzieningen, woningen en bedrijventer-
reinen in of nabij natuurgebieden. Hier botsen dus de gebruikswaarde van een gebied voor één
functie met de gebruikswaarde voor diverse andere functies.

Belevingswaarde
De belevingswaarde van een gebied is, zoals hiervoor reeds duidelijk werd, verbonden aan
aspecten als identiteit, diversiteit en herkenbaarheid. Ook deze aspecten kunnen worden ver-
bonden met het milieubelang, zeker wanneer we onder het begrip ‘milieu’ ook natuur- en
landschapsbelangen verstaan.
Het begrip ‘landschap’ verwijst naar de hele omgeving die men ziet als men ergens om zich
heen kijkt. In het landschapsbeleid gaat het met name om het behoud van openheid of om het
behoud van gebieden met een afwisseling van visueel open en gesloten gebiedsdelen. Juist de
aard van deze afwisseling geeft elk landschap haar eigen identiteit. Open landschapstypen
(zoals veenweidegebieden) en afwisselend open en gesloten landschappen (zoals het
Mergelland) zijn uniek voor Nederland en worden in het algemeen hoog gewaardeerd. In eco-
logische zin gaat het natuurlijk ook om het behoud van natuurgebieden en de daarbinnen aan-
wezige planten- en diersoorten. Onderzoek laat zien dat de belangrijkste natuurgebieden en
kenmerkende landschappen in Nederland hoog worden gewaardeerd (Hoogeveen et al.,
2000), omdat zij worden geassocieerd met enkele bijzondere kwaliteiten, zoals ruimte (in de
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betekenis van openheid en leegte), rust (stilte en ontspannenheid) en schoonheid (zowel in
esthetische zin als in de betekenis van ‘niet vervuild’).

Vanuit het milieubelang blijft de belevingswaarde niet beperkt tot waardering voor natuur en
landschap. Juist rondom milieuvraagstukken doet zich ook een ander soort ‘beleving’ voor,
namelijk de beleving van risico’s. Gedacht moet hierbij worden aan veiligheidsrisico’s en
gezondheidsrisico’s als gevolg van diverse maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld onge-
lukken met gevaarlijke transporten, explosies van chemische opslagplaatsen, gezondheidsbe-
dreigingen als gevolg van afvalstorten of afvalverbranding). Risico’s worden vaak wetenschap-
pelijk berekend. Naast deze wetenschappelijke berekening speelt ook de maatschappelijke
beleving van risico’s in besluitvormingsprocessen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat
veiligheidsgevoelens verschillen per bevolkingsgroep en samenleving, alsmede in de tijd
(Weterings, 1992). Aantoonbaar is dat risico’s door een deel van de direct betrokkenen in het
algemeen groter worden ingeschat dan zij wetenschappelijk worden berekend. In dit verband
kan gewezen worden op het veelvuldig verzet tegen de realisering van afvalstortplaatsen, ver-
brandingsovens of auto- en spoorwegen wanneer deze in de eigen omgeving worden gesitu-
eerd. Menig bestuurder heeft al moeten ervaren dat wetenschappelijke argumenten alleen
onvoldoende zijn om betrokkenen ervan te overtuigen dat de risico’s gering zijn. Dit wordt ook
wel aangeduid als ‘NIMBY-gedrag’, gedrag dat voornamelijk wordt bepaald door de beleving
van veiligheids- en gezondheidsrisico’s door individuen en bevolkingsgroepen. 

Toekomstwaarde
In het milieubeleid neemt het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ een centrale plaats in. Met dit
begrip wordt met name ook ‘de zorg voor de toekomst’ tot uitdrukking gebracht. Duurzame
ontwikkeling is, vrij vertaald, een veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de
richting van de investeringen, de technologische oriëntatie en de institutionele vernieuwingen
hecht aan elkaar zijn gerelateerd en waarbij zowel de huidige als toekomstige generatie in hun
behoeften kunnen blijven voorzien. Deze toekomstgerichtheid in het milieubeleid heeft geleid
tot het denken in termen van ‘voorraden’ en waarbij de aarde wordt gezien als een ‘provisie-
kast’. Een ‘voorraad’ kan worden gedefinieerd als een natuurlijke bron, die een functie in de
maatschappij vervult of in de toekomst zou kunnen vervullen. De volgende voorraden kun-
nen worden onderscheiden: grondstoffen; energiedragers; water, bodem en lucht; biodiver-
siteit; ruimte. Complementair met het begrip ‘voorraad’ kan het begrip ‘verspilling’ worden
genoemd. Verspilling betekent het niet zuinig omgaan met voorraden.

In het kader van deze studie is het van belang om kort in te gaan op de voorraad ‘ruimte’, mede
in relatie tot het milieubelang. De ‘voorraad ruimte’ betreft ruimte die geschikt is voor het ver-
vullen van bepaalde maatschappelijke functies, nu of in de toekomst. Volgens Van de Velde et
al (1998: 24-25) zijn hierbij drie aspecten van belang:
Niet vernieuwbare ruimtelijke kwaliteit. Het gaat hierbij om kwaliteiten die niet herstelbaar
zijn indien ze eenmaal verloren zijn gegaan. Hierbij kan gedacht worden aan het verloren gaan
van cultuurhistorische waarden in stad en land. Ook de ‘open ruimte’ en andere karakteristie-
ke ruimtelijke elementen (zoals groene dooradering) vertegenwoordigen een niet vernieuwba-
re ruimtelijke kwaliteit. Wanneer deze ruimte eenmaal bebouwd is, is het welhaast ondenk-
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baar dat het weer ooit een open gebied zal worden. Behoud van open ruimte is echter niet
altijd in het belang van het milieu. Congestie is immers een belangrijke bron van milieupro-
blemen in steden. Verspreiding van bebouwing kan dit tegengaan.
Ruimte als sleutelfactor bij het beheer van andere voorraden. Ruimte kan, samen met voorraden
als water, bodem en lucht, een belangrijke factor vormen voor het behoud van biodiversiteit.
Voor het behoud van natuurgebieden of het tropisch regenwoud is eenvoudigweg veel ruimte
nodig. Het beheer van de voorraad energie kan ruimtelijke consequenties hebben. Zo kost het
gebruik van biomassa als energiebron veel ruimte. Het gebruik van zonne-energie heeft conse-
quenties voor inrichting en het ruimtebeslag van nieuwbouwwijken. Meer algemeen is ruimte
van doorslaggevende betekenis bij het behoud en herstel van ecologische systemen.
Misbruikte ruimte. Het betreft hier ruimte die niet optimaal, of niet efficiënt, wordt gebruikt
voor maatschappelijke functies. Te denken valt aan leegstand, braak, vervuilde grond en
milieuzones. Door oplossing van milieuproblemen kan de voorraad ruimte, en de multifunc-
tionaliteit van het gebruik, worden vergroot.

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde Allocatie-efficiency Toegang Veiligheid, Hinder

Bereikbaarheid Verdeling Verontreiniging

Externe effecten Deelname Verdroging

Multi-purpose Keuze Versnippering

Belevingswaarde Imago Ongelijkheid Ruimte, Rust

Attractiviteit Verbondenheid Schoonheid

Veiligheid Gezondheid

Toekomstwaarde Stabiliteit/flexibiliteit Insluiting Voorraden

Agglomeratie Cultures of poverty Ecosystemen

Cumulatieve attractie

Evaluatie
Evenals het economisch en sociaal belang, kan het milieubelang worden gekoppeld aan de
indeling in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Dat levert een wisselend
beeld op voor de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. De aanpak van sommige
milieuproblemen kost veel ruimte. Dit staat uiteraard op gespannen voet met zuinig ruimte-
gebruik en de allocatieve efficiency. Andersom kan het ruimtebeslag voor het milieu juist een
ondersteuning zijn voor een betere, meervoudige benutting van de ruimte voor maatschappe-
lijke functies, omdat de schaarste meer weloverwogen tot uiting wordt gebracht (onder ande-
re in de prijs). Ook kan natuur een belangrijke rol spelen als inspiratiebron bij de vormgeving
van de ruimte. Tegelijkertijd stelt het bovenstaande ook nieuwe eisen aan de ruimtelijke
inrichting door expliciet in te gaan op de veiligheids- en gezondsheidrisico’s die vaak onvol-
doende tot uiting komen in de economische toedeling (chloortrein). Juist bij intensief en meer-
voudig ruimtegebruik zijn deze risico’s evenals de hinderaspecten belangrijke toetsstenen voor
de ruimtelijke inrichting.
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2.4.4 Het culturele belang
Er is hiervoor reeds een aantal malen op gewezen dat het cultureel belang veelal direct geas-
socieerd wordt met de belevingswaarde. De VROM-raad doet dat met zoveel woorden in haar
advies 'Mooi en sterk platteland'. Daarmee lijkt het alsof het cultureel belang zich uitsluitend
zou beperken tot vormgeving en verbeelding en er geen eisen gesteld kunnen worden aan de
ruimtelijke inrichting die zich richten op de gebruikswaarde en toekomstwaarde ten behoeve
van het cultureel belang. Een eerste poging tot verdere duiding van die ontbrekende aspecten.

Gebruikswaarde
In de klassieke teksten over ruimtelijke inrichting (Chapin & Kaiser 1979) wordt het cultureel
belang wel degelijk genoemd en verbonden met de beleving van de ruimtelijke inrichting en
met recreatie. Vervolgens wordt geconstateerd dat het publieke belang dat daaraan in de ruim-
telijke inrichting wordt gehecht veel minder is dan aan de economische, sociale of ecologische
dimensie. Als verklaring daarvoor wordt gewezen op de inherente variatie die zich voordoet in
de voorkeuren op dit punt. Hierdoor is het onmogelijk tot meer objectieve normen te komen
of consensus te bereiken over kwaliteitseisen. 
Eén van de redenen om desalniettemin na te denken over de gebruikswaarde is in een eerde-
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re paragraaf gegeven toen het ging om de menselijke behoeften. De gestegen welvaart legt het
accent op behoeften hoger in de piramide van Maslow. Zelfverwerkelijking wordt steeds
belangrijker maar is niet alleen een kwestie van waardering maar ook van normering. Op het
niveau van de samenleving in plaats van het individu wordt dit veelal aangeduid met indivi-
dualisering: het recht van individuen eigen doelen te stellen en zelf de middelen te kiezen om
deze te bereiken. Individualisering is op diverse plaatsen genoemd als de belangrijkste sociaal-
culturele trend (verandering in waarden) die zich in de samenleving sinds de jaren zestig heeft
voorgedaan (Jobse et al. 1997, Van Kempen et al. 2000, SCP 1998).
In termen van de ruimtelijke inrichting betekent erkenning van deze waarde dat tegemoet
gekomen wordt aan de verschillen in strevingen en voorkeuren. In de Nota Wonen: mensen,
wensen, wonen is de keuzevrijheid van het individu dan ook opgenomen als leidend beginsel,
dat weliswaar wordt ingeperkt door collectieve waarden als sociale rechtvaardigheid, duur-
zaamheid, veiligheid en gezondheid, maar als een zelfstandig publiek belang wordt erkend. De
nota noemt diverse maatregelen waardoor de keuzevrijheid van de burger kan worden ver-
sterkt. Dit betreft niet alleen marktwerking maar ook (via belangenbehartigende organisaties)
deelname aan het besluitvormingsproces rondom de invulling van nieuwbouwlocaties.
Keuzevrijheid gaat veel verder dan beleving en wordt hier vertaald in zeggenschap door het
individu. In het lijstje van Pronk is dit begrip (nog) niet doorgedrongen, waarmee nog niet is
gesteld dat dit alleen voor het wonen relevant is. 

Wel noemt Pronk de ruimte voor een verscheidenheid aan culturele en recreatieve ruimten als
gebruikswaarde, maar lijkt dit impliciet meer te koppelen aan groepen dan aan individuen (meer cul-
tuur dan subcultuur). De gedeelde noemer is dat het niet alleen gaat om de verscheidenheid in bele-
ving, maar ook om verscheidenheid in gebruik en het respecteren van verschillen tussen mensen.

Toch is dit nog maar een deel van het verhaal. Strikte toepassing van deze gebruikswaarden
zou ertoe leiden dat het accent sterk op de scheiding tussen diverse vormen van cultureel
ruimtegebruik zou komen te liggen. Daarmee is weliswaar voldaan aan de klassieke opgave om
ruimte te scheppen voor uiteenlopende claims, maar wordt nog geen meerwaarde bereikt.
Culturele verrijking ontstaat minder door het in eigen kring beleven van gezamenlijke
waarden, maar juist uit de kruisbestuiving tussen culturen. Ashok Bhalotra benadrukt dat wij-
ken, pleinen en straten voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De openbare ruimte is een
belangrijk uitgangspunt voor ontmoeting. Hier ligt een directe link met toegankelijkheid van-
uit sociaal belang, maar gaat verder in het centraal stellen van de ontmoeting tussen culturen.

Belevingswaarde
Onder beleving valt uiteraard een begrip als schoonheid dat sterk cultureel bepaald is. Breder
geformuleerd is vrijwel alles wat met vormen en symbolen te maken heeft dermate sterk cul-
tureel en voor een deel zelfs persoonlijk gekleurd dat meeromvattende criteria zo goed als
afwezig zijn. Een beperking van de belevingswaarde tot dit onderdeel lokt de reactie uit dat
ruimtelijke kwaliteit niet bestaat.
Een ander veel genoemd onderdeel van de belevingswaarde is de identiteit. Omdat deze term
is hoge mate ambigu is wordt hier de voorkeur gegeven aan het begrip eigenheid, dat een geza-
menlijke beleving niet uitsluit. Hier is een koppeling met de ruimtelijke inrichting in de glo-
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bal-local paradox: naarmate de afstand minder telt, wordt de plek belangrijker. Activity spaces
van bedrijven en individuen strekken zich over een steeds groter gebied uit en omvatten een
steeds complexer geheel van (netwerk)relaties. Men heeft met steeds meer plaatsen te maken.
Deze complexiteit en schaalvergroting brengen een toenemend gevoel van onzekerheid
teweeg. De reactie daarop is dat men gevoelsmatig houvast zoekt bij associaties met bestaan-
de plaatsen, en de woonlocatie als centrale knoop in dat netwerk belangrijker wordt. Dit
gevoel van eigenheid is waarschijnlijk een dieper gewortelde beleving dan de ruimtelijke
clustering van mensen met een gedeelde leefstijl.

Toekomstwaarde 
Culturele ontwikkeling is net als persoonlijkheidsontwikkeling een evolutionair proces, waarin
continuïteit en verandering op elkaar betrokken worden. De verbinding met de persoonlijkheids-
ontwikkeling bestaat ook uit de belangrijke rol die het verleden daarin speelt. Overstijging van het
nu is in culturele zin evenzeer verbonden met het verleden als met de toekomst. Omgaan met het
cultureel erfgoed is een van de onderdelen waarin deze behoefte tot uiting komt. Dat dit veel ver-
der gaat dan behoud en inpassing geeft het volgende citaat uit de nota Belvedere aan:
'Deze cultuurhistorische kenmerken of kwaliteiten vragen niet alleen om zorgvuldige 'inpas-
sing’, maar kunnen bewust bij de inrichtingsopgave van ons land benut worden, opdat ze niet
geruisloos en voorgoed verloren gaan als bijverschijnsel van onze drang naar herinrichting van
de ruimte aan wensen van deze tijd. Het zijn essentiële ruimtelijke en culturele kwaliteiten van
ons land, die ook voor de internationale positionering van ons land van groot belang kunnen
zijn.'

Integratie en vernieuwing zijn de andere twee begrippen die prominent zijn in de culturele
ontwikkeling. Integratie van nieuwe elementen die vaak ontstaan uit individuele acties is het
mechanisme waarmee de cultuur zich vernieuwt. Hiervoor is al gewezen op de cruciale rol van
de ontmoeting in dit proces.

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde Allocatie-efficiency Toegang Veiligheid, Hinder Keuzevrijheid

Bereikbaarheid Verdeling Verontreiniging Verscheidenheid

Externe effecten Deelname Verdroging Ontmoeting

Multi-purpose Keuze Versnippering

Belevingswaarde Imago Ongelijkheid Ruimte, Rust Eigenheid

Attractiviteit Verbondenheid Schoonheid Schoonheid

Veiligheid Gezondheid Contrast

Toekomstwaarde Stabiliteit/flexibiliteit Insluiting Voorraden Erfgoed

Agglomeratie Cultures of poverty Ecosystemen Integratie

Cumulatieve attractie Vernieuwing
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Evaluatie
Er zijn twee manieren om aan te kijken tegen bovenstaande eerste uitwerking van de eisen die
aan de ruimtelijke inrichting worden gesteld vanuit het culturele belang. De eerste is dat deze
vooral ingegeven worden door de behoefte de matrix ook op dit punt van een invulling te
voorzien. De tweede is dat de matrix wel degelijk een functie heeft in de onderbouwing van
het culturele belang als zelfstandig belang dat kan worden afgewogen tegen andere belangen
en waaruit eisen kunnen voorkomen. In beide gevallen bestaat de dringende noodzaak het cul-
turele belang nader te articuleren. 
De eerste aanzet die hierboven gegeven is, hanteert een brede definitie van cultuur. Het betreft
hier zowel de verschuiving in waarden in de Nederlandse samenleving in de vorm van indivi-
dualisering die hier is vertaald in keuzevrijheid van het individu als de multi-culturele samen-
leving die leidt tot de eisen van ruimte voor verscheidenheid en plekken voor ontmoeting. 
Een tegenwerping zou kunnen zijn dat beleving sowieso cultureel bepaald is, waardoor twij-
fel ontstaat over de invulling van belevingswaarde in de overige kolommen. Hiervoor is
betoogd dat ook gebruikswaarde en toekomstwaarde in hoge mate cultureel bepaald zijn. Het
cultureel bepaald zijn, is dus niet de essentie. Waar het om gaat is dat er in de verschillende
cellen in de rij met belevingswaarde zeer uiteenlopende begrippen voorkomen en dat in de cel
met het culturele belang fundamenteel andere begrippen voorkomen dat in de overige kolom-
men. 

2.5 Ruimtelijke kwaliteit en beleidsprocessen

In het voorgaande is het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ nader geconceptualiseerd door het
begrip te verbinden met economische, sociale, culturele en milieubelangen. Daaruit is duide-
lijk geworden dat dit begrip vanuit die verschillende belangen anders wordt beschouwd, het-
geen gevolgen heeft voor de eisen die worden gesteld aan de ruimtelijke inrichting in het alge-
meen en aan meervoudig ruimtegebruik in het bijzonder. 
Volgens Hidding (1997: 46) kent de ruimtelijke planning zowel een inrichtingsopgave als een
stuuropgave. Gebaseerd op het voorgaande, kan de inrichtingsopgave zowel worden gedefin-
ieerd door het vermijden van ruimtelijke conflicten (tussen de onderscheiden belangen) en als
door het onderling versterken van vormen en functies door ze in de ruimte en de tijd te com-
bineren (het scheppen van waarde). De stuuropgave heeft daarentegen betrekking op de wijze
waarop die ruimtelijke kwaliteit kan worden gerealiseerd. Hoe kan een beleidsproces zo wor-
den ingericht dat de te nemen ruimtelijke beslissingen garant staan voor ruimtelijke kwaliteit
en tevens kunnen bogen op een politiek en maatschappelijk draagvlak? In termen van dit
hoofdstuk is dit eigenlijk de vraag 'welke rol kan de hierboven uitgewerkte matrix spelen in
het proces van totstandkoming van ruimtelijke kwaliteit.

Over de wijze waarop beleidsprocessen moeten worden vormgegeven om maatschappelijke
problemen tot een oplossing te brengen, of in dit geval om ruimtelijke kwaliteit te realise-
ren, bestaan verschillende visies. Aan de ene kant kennen we de analytisch-rationele visie
op beleid, aan de andere kant de interactieve visie op beleid (o.a. Driessen en Glasbergen,
2000).
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In de analytisch-rationele visie wordt beleidsvoering opgevat als een primaire taak van over-
heidsorganisaties. Het beleidsproces voltrekt zich in stappen die elkaar in de tijd opvolgen: van
probleemsignalering en beleidsvoorbereiding naar besluitvorming, beleidsuitvoering en evalua-
tie. In dit fasegewijze proces moeten voortdurend keuzen worden gemaakt: keuzen omtrent de
problemen die aangepakt gaan worden, de beleidsdoelen, normen en beginselen die richtingge-
vend gaan zijn voor het handelen, de oplossingsrichtingen die haalbaar en uitvoerbaar zijn en de
instrumenten die kunnen worden ingezet. Bij het maken van die keuzen spelen wetenschappe-
lijk onderzoek en geobjectiveerde afwegingsmethoden een belangrijke rol. Vandaar dat deze visie
ook wel wordt gekarakteriseerd als de ‘verwetenschappelijking van beleid’. 
Vanuit deze visie wordt het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ vooraf gedefinieerd en geoperationa-
liseerd. Het beleidsproces wordt vervolgens zodanig ingericht dat deze gewenste ruimtelijke
kwaliteit ook wordt gerealiseerd. Na beëindiging van het beleid wordt beoordeeld of de uit-
eindelijk gerealiseerde kwaliteit overeenkomt met de beoogde kwaliteit. Indien dat niet het
geval is, wordt opnieuw een beleidsproces in gang gezet, waarbij wellicht de doelen strikter
worden geformuleerd en betere instrumenten worden ingezet om die doelen te bereiken.
Deze visie gaat in feite uit van de volgende veronderstellingen:
- de overheid is in staat om in alle omstandigheden de gewenste ruimtelijke kwaliteit een-

duidig te definiëren;
- wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de definiëring en operationalisering van de

gewenste ruimtelijke kwaliteit;
- wanneer de overheid de juiste instrumenten inzet, zullen maatschappelijke processen

(waaronder marktprocessen) succesvol kunnen worden beïnvloed in de richting van die
gewenste ruimtelijke kwaliteit.

Binnen deze opvatting is de hierboven gevulde matrix een eerste stap op weg naar harde cri-
teria voor ruimtelijke kwaliteit die als beoordelingskader kunnen dienen voor concrete inrich-
tingsvoorstellen. Echter, zelfs ten aanzien van ‘harde’ criteria als allocatieve efficiëntie is gewe-
zen op de eenzijdigheid daarvan en de noodzaak deze aan te vullen met criteria ten aanzien
van externe effecten en agglomeratievoordelen. Veel belangrijker wellicht is de erkenning van
de keuzevrijheid van het individu en de verscheidenheid tussen culturele groepen. Dit leidt tot
andersoortige criteria, waarbij het juist gaat om recht te doen aan verscheidenheid in voor-
keuren en opvattingen.

In de tweede visie op beleid staan de interacties tussen de bij het beleid betrokken actoren cen-
traal. Uitgangspunt van deze visie is, dat beleid niet alleen wordt gevoerd door de overheid,
maar ook bedrijven en maatschappelijke instellingen mogelijkheden hebben om processen in
de samenleving te beïnvloeden. Zowel binnen de overheid als tussen de overheid en private
actoren bestaan echter belangentegenstellingen. Deze tegenstellingen domineren het verloop
van beleidsprocessen. Beleidsprocessen kunnen weliswaar stapsgewijs verlopen, maar worden
toch vooral gedomineerd door overleg en onderhandelingsprocessen tussen de bij het beleid
betrokken actoren. Wetenschappelijk onderzoek speelt in deze visie een minder dominante rol
dan in de analytisch-rationele visie op beleid. Naast wetenschappelijke kennis, zijn ook alle-
daagse (ervarings)kennis, percepties en normatieve oordelen van belang in dit proces. Omdat
in de interactieve visie op beleid het politieke en maatschappelijke debat centraal staan, wordt
ook wel gesproken van een ‘vermaatschappelijking van beleid’.
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Vanuit de interactieve visie wordt geheel anders met het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ omge-
gaan. Ruimtelijke kwaliteit is niet het begin, maar het resultaat van een beleidsproces.
Weliswaar kunnen aan het begin van het beleidsproces de aspecten c.q. indicatoren voor ruim-
telijke kwaliteit een rol spelen als aanjager voor het debat tussen de betrokken partijen, maar
de operationalisering ervan vindt juist plaats in het interactieproces zelf. De interactieve visie
op beleid gaat uit van de volgende veronderstellingen:
- publieke en private partijen zullen van mening verschillen over de ruimtelijke kwaliteit die

moet worden gerealiseerd; 
- niet alleen de overheid beschikt over instrumenten om ruimtelijke kwaliteit te beïnvloeden,

maar ook private partijen beschikken over deze mogelijkheden;
- de betrokken partijen staan niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar en zijn bij de

realisering van een bepaalde ruimtelijke kwaliteit van elkaar afhankelijk;
- voor de operationalisering en realisering van ruimtelijke kwaliteit blijft geen andere moge-

lijkheid over dan het starten van een dialoog en het in gang zetten van een vorm van
samenwerking tussen de betrokken partijen.

In deze visie speelt de matrix van ruimtelijke kwaliteit een geheel andere rol, namelijk een eer-
ste stap op weg naar het ontwikkelen van een gedeeld begrip en een gemeenschappelijk taal
ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. In het voorgaande is diverse keren gewezen op het
belang van de communicatie over deelaspecten van ruimtelijke kwaliteit. Dit betreft niet alleen
de nog ongrijpbare aspecten van de beleveniseconomie, maar ook het geven van ‘voice’ aan
zwakke groepen in de samenleving zodat zij daadwerkelijk kunnen deelnemen aan de besluit-
vorming over hun leefomgeving. De zin van de matrix is dat niet alleen de shareholders, maar
ook de stakeholders kunnen worden geïdentificeerd en dat hun belangen vanaf het begin in
de besluitvorming kunnen worden betrokken.

Een interactieve beleidsvoering biedt meer mogelijkheden om met de normatieve en subjec-
tieve aspecten van ruimtelijke kwaliteit om te gaan dan een analytisch-rationele beleidsvoe-
ring. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds werd gesteld, biedt interactieve beleidsvoe-
ring niet alleen mogelijkheden om consensus en draagvlak te krijgen, maar ook mogelijkhe-
den om te profiteren van de creativiteit en de ervaringskennis van de participanten aan het
beleidsproces. 
Dat doet de vraag rijzen hoe een interactief beleidsproces kan worden vormgegeven, opdat:
- recht wordt gedaan aan de verschillende percepties en belangen van betrokkenen in relatie

tot een te realiseren ruimtelijke kwaliteit;
- bestaande wetenschappelijke en ervaringskennis ten dienste worden gesteld van het

beleidsproces;
- nieuwe kennis wordt gegenereerd en de ontwikkeling van innovatieve oplossingsrichtingen

wordt bevorderd;
- bij de participanten aan het beleidsproces een gedeelde probleemvisie ontstaat en draagvlak

wordt bereikt voor oplossingen.

Het voert te ver om in het kader van dit onderzoek een gedetailleerd ontwerp uit te werken
voor de vormgeving van een interactief beleidsproces, waarbinnen ruimtelijke kwaliteit bete-
kenis dient te krijgen. Wel kunnen in het kort enkele basiselementen daarvan worden aange-
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geven (zie: Driessen en Vermeulen, 1995: 160-170; De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t Veld,
1998; Pröpper en Steenbeek, 1999).

1. Mobilisatie van belanghebbende partijen
Het ligt voor de hand om zoveel mogelijk belanghebbende partijen bij het beleidsproces te
betrekken. Het gaat dan primair om die partijen die bij kunnen dragen aan de realisering van
de gewenste ruimtelijke kwaliteit. De initiatiefnemende overheid heeft de mogelijkheid selec-
tief te zijn: zij kan er bewust voor kiezen om bepaalde partijen niet in het beleidsproces te
betrekken (uiteraard wel met inachtneming van de rechten van derden), indien dat voor de
voortgang van de besluitvorming noodzakelijk blijkt. Andersom kan zij ervoor kiezen (de
belangen van) stakeholders in een vroeg stadium te betrekken in het proces, en zelfs ‘voice’ te
geven aan groepen die zich niet spontaan melden. Hier ligt een duidelijke publieke taak die
onderworpen dient te zijn aan democratische controle.

2. Procesmanagement
Gelet op het feit dat de participerende partijen verschillende belangen zullen hebben, dient de
procesmanager een onafhankelijke status te hebben. Alleen op deze wijze kan hij consensus
tussen de partijen helpen bevorderen. De procesmanager neemt het op zich om een project-
organisatie op te richten, waarin de verschillende partijen zijn vertegenwoordigd. De project-
manager kan de rol aannemen van facilitator of mediator (Teisman 1999). In het eerste geval
is hij louter procesbegeleider, in het tweede geval treedt hij op als bemiddelaar tussen de
onderhandelende partijen. De procesmanager dient er voorts voor te zorgen dat:
- de belangen van de participerende partijen worden gerespecteerd;
- prikkels worden ingebouwd voor coöperatief gedrag;
- het beleidsproces transparant is;
- confrontaties worden opgeroepen, maar conflicten diep in het proces worden weggelegd.

3. Inhoud
Het inhoudelijk debat zal eerst en vooral het karakter moeten hebben van een leerproces.
Daarbij staat de confrontatie centraal tussen de veronderstellingen van de betrokken partijen,
hun denkkaders, kennisbronnen en drijfveren. Deze confrontatie kan vervolgens leiden tot een
wijziging van inzichten van degenen die bij het beleid zijn betrokken. Een leerproces kan
alleen optreden indien de betrokken partijen openstaan voor elkaars visies en kennisbronnen.
Men moet bereid zijn om traditionele houdingen en visies aan te passen aan nieuwe inzichten.
Daarbij gaat het niet om de vraag welke visies en kennisbronnen het beste of meest betrouw-
baar zijn, maar om de vraag, wat, gelet op de verschillende visies, kennisbronnen en onzeker-
heden daarbij, een algemeen aanvaarde probleemdefinitie zou kunnen zijn en welke oplos-
singsrichtingen (in de richting van een bepaalde ruimtelijke kwaliteit) sociaal wenselijk en
aanvaardbaar zijn.
Bij het streven naar een bepaalde ruimtelijke kwaliteit zal zo vroeg mogelijk in het beleids-
proces overeenstemming moeten worden bereikt over de aspecten c.q. indicatoren die daar-
mee zijn verbonden, ten einde te komen tot een gezamenlijk gedragen ambitie. Deze aspecten
c.q. indicatoren fungeren als aanjager voor de dialoog tussen de partijen. Voor het overige
dient het beleidsproces zo min mogelijk inhoudelijke beperkingen te hebben. Wij komen hier-
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op terug in hoofdstuk 4.
De partijen zullen gezamenlijk moeten besluiten welke kennis zij willen gebruiken en welke
kennislacunes opgevuld moeten worden. Voorkomen moet worden dat bestaande kennis of
nieuwe onderzoeken slechts worden gebruikt ter ondersteuning van de eigen belangen.
Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie. Dit wil zeggen dat in de
verschillende wijzen waarop de ruimtelijke kwaliteit wordt geoperationaliseerd en nagestreefd
zo lang mogelijk in ontwikkelingen en in discussie moeten blijven. Te vroege selectie van alter-
natieven is een teken van onzorgvuldige afweging.
De rollen van experts en belanghebbenden worden zoveel mogelijk gescheiden. Voorkomen
moet worden dat wetenschappelijke adviseurs of adviseurs van adviesbureaus zelf belangheb-
bende partij worden of worden gebruikt door één van de participerende partijen.

De matrix kan (indirect) een rol spelen in het proces van interactieve beleidsvoering.
Hierboven werd reeds aangegeven dat het de eerste stap is op weg naar een gedeeld begrip en
een gemeenschappelijke taal. De matrix is bedoeld als analysekader waarin de hoofdelemen-
ten van ruimtelijke kwaliteit globaal zijn benoemd (zonder explicitering van positieve of nega-
tieve waardering) en dat als basis kan dienen voor een verdere specificatie naar meer concrete
situaties. Pas dan ontstaan mogelijkheden de matrix toe te passen voor het omschrijven van
een meer concrete ambitie ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit en kan ook aandacht wor-
den geschonken aan het ruimtelijk schaalniveau waarop de begrippen uit de matrix zich voor-
doen. In hoofdstuk 4 worden twee voorbeelden gegeven van een verdere specificatie van de
matrix in een nauwer omschreven situatie.

2.6 Conclusie

Het doel van dit hoofdstuk is in conceptuele zin meer helderheid te krijgen over het begrip
ruimtelijke kwaliteit. Of dat is gelukt, is uiteraard ter beoordeling aan de lezer. Uit de analyse
komt naar voren dat veel van de begripsverwarring is ontstaan door het niet onderscheiden
van ontwerp- of systeemcriteria aan de ene kant en de belangen die moeten worden gewogen
aan de andere kant. De matrix waarin deze twee dimensies (kenmerken en belangen) tegen
elkaar worden afgezet biedt een eenvoudig kader waarin aan de ontwerpeisen diverse maat-
schappelijke waarderingen kunnen worden toegekend.
De kolommen van de matrix zijn ingegeven door de lopende discussie omtrent de belangen
die een rol moeten spelen in de ruimtelijke ordening op nationaal niveau. Ze zijn daardoor
verre van willekeurig gekozen, maar liggen tegelijkertijd niet geheel vast. Uit de bespreking
kwam duidelijk naar voren dat het culturele belang een relatief nieuwe eend in de bijt is.
Nieuwer dan het ecologisch belang dat in de jaren zeventig intrede vond in de ruimtelijke
ordening en inrichting. Binnen het ecologisch of milieubelang is bovendien een splitsing
mogelijk tussen de antropogene belangen enerzijds en natuur en aardkundige waarden ander-
zijds. In dat geval blijken veiligheid en gezondheid eerder traditionele dan nieuwe belangen.
Met andere woorden de matrix geeft een momentopname van de bestaande maatschappelijke
context waarin bepaalde belangen worden erkend. 
De rijen van de matrix lijken veel meer vast te liggen. Intuïtief is de trits van Vitrivius (gebruik,
beleving en duurzaamheid) een veel universeler concept dan de indeling van belangen op de
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kolommen. Juist het universele karakter maakt dat zij zeer zinvol zijn in de analyse, maar pas
betekenis krijgen als ze worden gekoppeld aan concrete belangen of concrete voorstellen. Dan
ontstaan uit de analytische begrippen normatieve criteria. 
De invulling van de cellen is dan ook in hoge mate analytisch tot stand gekomen. Er is afge-
zien van enige weging van deelaspecten ten opzichte van elkaar. Het is dan ook niet de bedoe-
ling van de matrix om tot een vaststelling van ruimtelijke kwaliteit in normatieve zin te komen.
Wel zullen we in het volgende hoofdstuk laten zien hoe de matrix kan worden gebruikt om de
impliciete weging van belangen in diverse ruimtelijk visies expliciet te maken.
De verbinding met meervoudig ruimtegebruik is op diverse plaatsen, zij het vaak impliciet aan
de orde gesteld. Bij het economisch belang is reeds gewezen op de aandacht voor positieve
externe effecten en agglomeratievoordelen die op uiteenlopende schaalniveaus kunnen wor-
den bereikt door multifunctioneel gebruik van de ruimte. Ook de discussie over localisatie-
voordelen (monofunctioneel op specialisatie gericht) versus urbanisatievoordelen (multifunc-
tioneel op samenhang gericht) van ruimtegebruik kwam daarbij aan de orde. Bij het econo-
misch belang is onder andere gewezen op de effecten van de scheiding van functies voor de
tijdsbesteding van individuen en meer pregnant op de toegang tot hulpbronnen van uiteenlo-
pende groepen. Bij het ecologisch belang kwam onder andere de potentiële rol van meervou-
dig ruimtegebruik in het versterken (ook qua prijsvorming) van het milieubelang aan de orde.
Met andere woorden, tegenover de meer traditionele aanpak van scheiding van functies ter
vermijding van ruimtelijk conflict zijn vele aspecten van het scheppen van waarde door meer-
voudig ruimtegebruik aan de orde geweest. 
In hoofdstuk 4 staat het meervoudig ruimtegebruik juist voorop en wordt een poging gedaan
de matrix specifieker in te vullen in twee cases waarbij meervoudig ruimtegebruik voorop
staat.
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3. Visies op ruimtelijke kwaliteit

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk nemen we verschillende visies op ruimtelijke kwaliteit nader onder de loep.
We beginnen met visies op een hoog abstractieniveau (landelijke visies), die dicht tegen het
vorige hoofdstuk aanzitten. We besluiten met visies op lokaal niveau, die doorgaans een spe-
cifieke uitwerking geven van algemene criteria voor ruimtelijke kwaliteit, toegesneden op de
lokale situatie. 

3.2 Categorisering en inventarisering van visies

In het vorige hoofdstuk zijn verschillen op het conceptuele niveau aan de orde geweest, aan de
hand van een bespreking van de ontwikkeling van het begrip ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke
ordeningnota’s. Daarin stond de vraag ‘wat is ruimtelijke kwaliteit’ centraal. In dit hoofdstuk
wordt bekeken hoe verschillende partijen aankijken tegen ruimtelijke kwaliteit, hoe ze het begrip
invullen, welke visie ze hebben op ruimtelijke kwaliteit. Soms is er sprake van een expliciete
visie, maar veel vaker is er in nota’s of plannen een impliciete visie op ruimtelijke kwaliteit ver-
werkt. Gezien het ruime aanbod van visies was het maken van een selectie onvermijdelijk. Om
de keuze te vergemakkelijken hebben we visies op ruimtelijke kwaliteit eerst ingedeeld in niveau
of reikwijdte. Zo onderscheiden we visies op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Een eerste
groep visies is die van de rijksoverheid. De nota’s van het Ministerie van VROM begeven zich
voornamelijk op het conceptuele niveau, en zijn daarom in het vorige hoofdstuk al de revue
gepasseerd. Maar ook andere ministeries hebben met het begrip ruimtelijke kwaliteit maken. Zo
komen we ruimtelijke kwaliteit bijvoorbeeld ook bij LNV, V&W en EZ tegen, is het niet expli-
ciet dan wel impliciet. Ook adviesraden, zoals de Raad voor het Landelijk gebied en de Raad voor
de Ruimtelijke Ordening (RARO), bewegen zich vaak op het landelijke niveau. 

Tot het regionale niveau rekenen we onder meer provinciale plannen, zoals streek- en omge-
vingsplannen. Daarnaast besteden we aandacht aan gebiedsvisies. Op lokaal niveau komen we
ruimtelijke kwaliteit tegen in gemeentelijke bestemmingsplannen en in allerlei adviezen, pro-
jectplannen en ideeënboeken. 

Bij de keuze van visies hebben we het streven naar compleetheid in het achterhoofd gehou-
den; belangrijke discussies mogen natuurlijk niet gemist worden. Ook hebben we erop gelet
dat de interactieve benadering aan bod kwam. Vernieuwing komt van oorspronkelijke, origi-
nele visies, dus daar moesten we een open oor en oog voor houden. Tenslotte was gezien de
beperkte tijd een pragmatische inperking van het aantal te beschouwen visies onvermijdelijk.
Een belangrijke overweging bij de inperking was concentratie op visies waarin expliciet over
ruimtelijke- of landschappelijke kwaliteit wordt gesproken. Een groot aantal bronnen is indi-
rect geanalyseerd, via (twee) bronnenstudies van anderen. Daarnaast hebben we ook eigen
bronnenonderzoek gepleegd. 
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3.3 Positionering van visies

Wie is er tegen kwaliteit? Iedereen wil toch kwaliteit. Dit neemt niet weg dat kwaliteit voor de
één iets heel anders is dan voor de ander. De expert ziet de oprukkende verschimmeling met
lede ogen aan, terwijl de bewoner volop geniet van zijn nieuwe woning met uitzicht over de
velden. In deze studie starten we bij een brede definitie van ruimtelijke kwaliteit en we gaan
na welke kwaliteitsaspecten in bepaalde visies zijn opgenomen. Maar dat is nog niet het hele
verhaal, het gewicht dat aan de verschillende aspecten wordt toegekend, is net zo bepalend
voor de visie op kwaliteit. 

Visies verschillen niet alleen inhoudelijk, ze verschillen ook over de vraag wie bepaalt wat
kwaliteit is, en hoe dat dan bepaald moet worden. Om te beginnen hebben verschillende visies
verschillende doelen. Daarnaast verschillen visies in bevlogenheid en opvatting over kwaliteit.
De ene legt daarin hele andere accenten dan de andere. Het positioneren van visies ten opzich-
te van de matrix die in het vorige hoofdstuk gepresenteerd is - de ‘conceptuele’ matrix - brengt
dit soort verschillen aan het licht. Voor het distilleren van cruciale punten uit de verschillen-
de visies hebben we een checklist gebruikt waarin alle belangrijke zaken voorkomen (zie bij-
lage 2). De thema’s daarin zijn: doel en reikwijdte van de visie, inhoud en proces. De inhou-
delijke positionering doen we op basis van de conceptuele matrix, waarin we met arceringen
aangeven waar het accent ligt. Liggen bepaalde begrippen buiten de matrix, dan geven we dat
uiteraard ook aan. De aanpak in dit hoofdstuk is impressionistisch: het doel is om een indruk
te geven van hoe men met ruimtelijke kwaliteit omgaat in de beleids- en onderzoekspraktijk.
Ook de inkleuring van de accenten is schetsmatig gebeurd; hoe zwaarder het gewicht dat een
bepaald belang heeft in een visie, des te donkerder is de arcering.

3.4 Visies op landelijk niveau

Niet alleen het Ministerie van VROM houdt zich bezig met ruimtelijke kwaliteit. Ook het
Ministerie van LNV besteedt er in natuur en landschapnota’s uitvoerig aandacht aan. Al zal
LNV eerder de term landschappelijke kwaliteit bezigen. In het evaluerende hoofdstuk komen
we op dit soort verschillen terug. Nu volgt eerst een bespreking van de belangrijkste LNV-nota-
’s op het gebied van natuur en landschap. We gaan niet verder dan tien jaar terug, en begin-
nen bij het Natuurbeleidsplan (LNV, 1990). Vervolgens nemen we een recente visie van de
Raad van het Landelijk gebied onder de loep. Tot besluit van deze paragraaf komen we terug
op de RPD-publicatie ‘Ruimtelijk beter investeren’ (1996) die ook in hoofdstuk 2 al aan de
orde kwam. Nu gaat het vooral om de werkwijze, die een visie geeft op hoe men om kan gaan
met ruimtelijke kwaliteit.

Natuur en landschapsnota’s van LNV 
In het Natuurbeleidsplan komen we de volgende kwaliteitscriteria tegen:
Ecologische waarden:
- verscheidenheid
- natuurlijkheid
- kenmerkendheid
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Aardkundige waarden:
- (inter)nationale zeldzaamheid
- vervangbaarheid
- het nog werkzaam zijn van aardkundige processen
Cultuurhistorische waarden:
- (inter)nationale zeldzaamheid
- samenhang
Belevingswaarden:
- gebieden met een nog gave kleinschaligheid
- gebieden met een nog aanwezige openheid

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Accenten in het Natuurbeleidsplan

Het Natuurbeleidsplan plaatst, niet verwonderlijk, een zwaar accent bij het ecologische belang.
Ook het culturele belang krijgt veel aandacht. In achtergrondstudies (Haartsen et al., 1989) en
Gonggrijp et al. (1989) worden criteria voor aardkundige en cultuurhistorische waarden aan-
gedragen, waaruit het Natuurbeleidsplan een selectie gemaakt lijkt te hebben. Het is wellicht
aardig om hier de vraag 'kwaliteit voor wie?' te stellen, want voor de meeste genoemde crite-
ria geldt dat het typische expert-criteria zijn. Om zeldzaamheid en vervangbaarheid te kunnen
waarderen is veel kennis van zaken nodig. De belevingswaarde van cultuurhistorische - en ver-
moedelijk ook van aardkundige waarden - wordt allereerst bepaald door schoonheid, maar
daarnaast ook door kenmerken als samenhang en kenmerkendheid (Coeterier, 1987). De
expert-criteria vallen te rangschikken onder toekomstwaarde - we bewaren ons
(bodem)archief tenslotte juist voor toekomstige generaties. Overigens is de plaats van
aardkundige waarden in de matrix niet onmiddellijk duidelijk, eigenlijk vertegenwoordigen
aardkundige waarden een apart belang, naast het ecologische en het culturele belang. Maar als
onderdeel van ons erfgoed vertegenwoordigen aardkundige waarden in ieder geval ook een
cultureel belang. Voor zowel ecologische- als aardkundige waarden zijn natuurlijke processen
cruciaal, zodat aardkundige waarden in dat opzicht verwant zijn aan ecologische belangen. 

In de Nota Landschap (LNV, 1992) zijn verscheidenheid, identiteit en duurzaamheid de tref-
woorden op het hoogste abstractieniveau. Deze begrippen worden wel gezien als de neutrale
basisbegrippen die aan de trits gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde ten grondslag liggen
(zie paragraaf 2.2). De Nota Landschap vertaalt de drie begrippen naar de drie E’s - esthetische
kwaliteit, ecologische kwaliteit en economisch-functionele kwaliteit -, die hun weerklank
gevonden hebben in veel beschouwingen over kwaliteit in de groene ruimte. Zo zijn ze bij-
voorbeeld terug te vinden in de Visie Stadslandschappen (LNV, 1995) en talloze studies (Pleijte
et al., 2000, Van den Berg en Wintjes (1997 e.v.a.). De onderlinge samenhang is heel belang-
rijk. 
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Esthetische kwaliteit:
- oriëntatie in de tijd
- oriëntatie in de ruimte
- schoonheid
Ecologische kwaliteit
- variatie
- samenhang
- milieukwaliteit
Economische functionele kwaliteit
- flexibiliteit
- multifunctionaliteit

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Accenten in de Nota Landschap

Waar het Natuurbeleidsplan beslag legt op slechts twee kolommen van de matrix, vult de Nota
Landschap er drie. Meervoudig ruimtegebruik, te plaatsen op het snijvlak van gebruikswaarde
en economische doelmatigheid, krijgt een volwaardige plaats, te vergelijken met ‘multi-pur-
pose’ in de conceptuele matrix. 

In de onlangs verschenen nieuwe nota voor natuur, bos en landschap 'Natuur voor mensen;
mensen voor natuur' (Min. van LNV, 2000) wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen
natuur- en landschapsbeleid en de maatschappij. LNV wil het beleid verbreden en optimalise-
ren. De opgave is om anderen expliciet te betrekken bij de uitvoering van het natuurbeheer.
Men wil bereiken dat burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor natuur.
Verbreden houdt dus een verbreding van de maatschappelijke basis bij de uitvoering in, waar-
bij samenwerking met anderen het natuurbeleid een nieuwe impuls geeft. Verbreding betekent
ook meer rekening houden met mensenwensen. Het mooiste is als mensen zelf initiatief en
verantwoordelijkheid nemen voor natuurprojecten, zodat ze er zelf voor zorgen dat natuur
voldoet aan hun wensen: natuur voor en door mensen. Meervoudig ruimtegebruik - het ver-
weven van functies - komt daarmee nadrukkelijk in beeld. Niet alleen de combinatie land-
bouw-natuur, ook de combinatie natuur-waterberging - uitgewerkt in het streefbeeld
'Nederland Nat Natuurlijk' - staat sterk in de belangstelling. Daarnaast gaat veel aandacht uit
naar de beschikbaarheid van natuur in de directe leefomgeving, ook voor de stedeling.
Daarmee komt er een accent op het kruispunt van ‘’sociaal’’ met 'gebruikswaarde' te liggen.

Met het uitbaten van de natuur om de financiële basis en maatschappelijke betrokkenheid te
verbreden, betreedt LNV het spanningsveld tussen economische en sociale belangen aan de
ene kant, en ecologische belangen aan de andere kant. Ook tussen economische en sociale
duurzaamheid kan een spanning ontstaan. Natuur en landschap worden nu vooral als publiek
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goed gezien, waarvan men gratis mag genieten. Bij uitbating door private partijen komt beta-
ling voor het gebruik, bijvoorbeeld door de recreant, in beeld. Ook uitsluiting van het gebruik
kan scheve ogen zetten. Dat laatste verklaart een deel van de weerstand tegen plannen voor
nieuwe buitens en landgoederen: waarom zouden alleen de rijken toestemming krijgen om op
de mooiste plekjes te gaan wonen? De beleidsverbreding leidt ertoe dat de matrix nu vrijwel
volledig is gevuld: 

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Accenten in de Nota Natuur, bos en landschap in de 21e eeuw

Geleid door kwaliteit
In ‘Geleid door Kwaliteit' (1999) definieert de Raad voor het Landelijk Gebied kwaliteit
nadrukkelijk als kwaliteit van het landschap. Landschap is in deze visie niet neutraal het ‘waar-
neembare deel van de wereld’, maar een karakteristieke ordening van elementen met zijn eigen
samenhang, bij de gratie van contrast met andere landschappen: parels naast zwarte en grijze
kiezels. Niet iedereen waardeert zijn omgeving gelijk, want smaken verschillen. 

De Raad kiest voor het landschap als basis voor ontwikkeling: 'De kwaliteiten vormen het
kapitaal van een gebied, de economische functies genereren de rente om dat kapitaal te onder-
houden'. De kwaliteiten maken dat functies te exploiteren zijn, en indirect het vestigingskli-
maat bevorderen - ook het raakvlak tussen economisch belang en belevingswaarde is dus inge-
vuld. Kwaliteiten moeten daarom ‘geëconomiseerd’ worden - zij het slechts tot op zekere hoog-
te. De Raad stelt dat de aanwezigheid van kwaliteiten voorwaardenscheppend en structurerend
moet werken voor de benutting. Daarom neemt men ook ‘ruimte voor economische functie-
vervulling’ op als een parameter voor kwaliteit, al is legt de Raad overduidelijk het accent op
belevingswaarden. De Raad erkent dat belevingswaarden onvoldoende toekomstgaranties bie-
den en dat naast verzilvering van ‘merit goods’ ook vermarkting van economische gebruiks-
waarden nodig is om de integrale ruimtelijke kwaliteit te garanderen. Met dat alles wordt
impliciet ook de toekomstwaarde in het kwaliteitsbegrip opgenomen. 

Met sociale rechtvaardigheid kan ‘Geleid door kwaliteit’ minder goed uit de voeten. Naarmate
de mobiliteit van mensen hoger is, worden ruimtelijke nivellerings- en concentratiewensen
van minder belang: bewoners van grote steden kunnen ver het landelijk gebied in, bewoners
van kleine kernen kunnen voorzieningen in verder weg gelegen centra bereiken. Een
krampachtig concentreren van voorzieningen in steden en stadsranden enerzijds en handha-
ven van een basispakket in kleine kernen anderzijds raken min of meer achterhaald, althans
uit een oogpunt van gelijkwaardige bereikbaarheid, behalve voor doelgroepen met geringe
mobiliteit. Voor kleine kernen constateert de Raad dat met zoveel woorden, voor de stadsran-
den lijkt nog een tamelijk traditioneel beeld te leven. 
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Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Accenten in Geleid door kwaliteit

De Raad wijst erop dat het van belang is om naar mogelijkheden voor gecombineerd ruimte-
gebruik te zoeken, omdat monofunctionaliteit wegens de ruimtedruk nu eenmaal niet is vol te
houden. Daarom moet een extra impuls gegeven worden aan activiteiten die niet alleen de
landschappelijke kwaliteiten versterken maar ook 'door hun multifunctionele aard in relatieve
zin ruimtebesparend zijn'. Zuinig ruimtegebruik is het parool. 

Ruimtelijk beter investeren
‘Ruimtelijk beter investeren’ (RPD, 1996) biedt naast een inhoudelijke concretisering van het
begrip ruimtelijke kwaliteit - de basislijst met criteria - ook een werkwijze hoe ermee om te
gaan. Start van de werkwijze is een identificatie van verschillende belangen. Vervolgens wor-
den de bijbehorende partijen geïdentificeerd. Deze dienen in onderling overleg vast te stellen
welke criteria in de basislijst essentieel zijn voor het bereiken van ruimtelijke kwaliteit. De
basislijst heeft als hoofdindeling de trits gebruiks- , belevings- en toekomstwaarde. De subcri-
teria voor gebruikswaarde gaan over doelmatigheid, samenhang, bereikbaarheid en interfe-
rentie tussen functies. Voor belevingswaarde worden identiteit, diversiteit, herkenbaarheid en
zingeving genoemd als subcriteria. Voor toekomstwaarde worden de sturende werking (van de
vorm voor gewenst gebruik), doelmatigheid (in de tijd), uitbreidbaarheid, aanpasbaarheid en
duurzame structuur genoemd. Ecologische criteria springen niet direct in het oog; ze zijn te
vinden als nadere invulling van samenhang onder gebruikswaarde. Ook een duurzame struc-
tuur (toekomstwaarde) heeft alles te maken met ecologische duurzaamheid, al wordt dat niet
met zoveel woorden gezegd. Het is uiteindelijk aan de gebruikers om de accenten te leggen.
Naast subcriteria worden ook mogelijke maatstaven aangedragen waarmee de criteria gemeten
kunnen worden. Deze studie geeft daarmee een stapsgewijze invulling van het begrip ruimte-
lijke kwaliteit, van abstract naar concreet. Hoewel de criterialijst op het eerste gezicht uitput-
tend is, laat confrontatie met de conceptuele matrix zien dat er toch aspecten van ruimtelijke
kwaliteit gemist worden:

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Opvulling van de matrix in Ruimtelijk beter investeren

Een aardig detail is dat het criterium ‘zingeving’ strikt genomen niet goed in de matrix in te
passen is. Dit criterium ligt op het metafysische niveau (zie Jacobs 2000a en paragraaf 2.3).
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Nota Stedelijke Vernieuwing
Sinds de jaren ’60 zijn programma’s gelanceerd om slechte woningen te vervangen of te ver-
beteren. Ingrijpende sanering van vooroorlogse wijken was noodzakelijk, rijkssteun was
onmisbaar bij wat later stadsvernieuwing werd genoemd. Sinds 1985 zijn de beleidsinstru-
menten hiervoor gedecentraliseerd. Kennelijk traden achterstanden op, zodat in de nota Beleid
Stadsvernieuwing in de Toekomst (BELSTATO, 1992) een inhaaloperatie in beeld werd
gebracht. Het ging daarbij om een eindige rijksactie, waarbij op termijn de nog resterende
rijksbijdragen zouden moeten indalen in het gemeentefonds. In 1997 verscheen de nota
Stedelijke Vernieuwing. Daarin werden de ramingen uit BELSTATO herijkt en werd nagegaan
of de uitgangspunten van 1992 onder druk waren komen te staan. Gaandeweg is stadsver-
nieuwing ook andere maatregelen gaan inhouden naast het vervangen en verbeteren van
woningen. Het renoveren van de publieke ruimten en andere begeleidende maatregelen kwa-
men nadrukkelijk aan de orde. Het op peil brengen van de voorraad woningen met minimum-
kwaliteiten stond echter centraal. 

De nota Stedelijke Vernieuwing constateert dat er zich negatieve sociale en economische ont-
wikkelingen blijven voordoen in de steden, ondanks duidelijke verbeteringen in de kwaliteit
van de fysieke omgeving, mede door stadsvernieuwing. De term ‘Stedelijke vernieuwing’ moet
tot uitdrukking brengen dat het pakket van beleidsmaatregelen wordt verbreed. Naast sloop,
vervanging en vernieuwing van woningen en inspanningen voor de gebouwde omgeving
(infrastructuur, groenvoorzieningen) zijn er maatregelen nodig van niet-fysieke aard (bestrij-
ding vandalisme, onveiligheid en overlast). Dat moet gebeuren vanuit een integrale aanpak, op
rijksniveau door afstemming tussen departementen, regelgeving en prioriteitsstelling. Op
lokaal niveau voeren gemeenten de regie. 

De nota richt zich op bestaand stedelijk gebied en daarbinnen in het bijzonder op oudere wij-
ken. De regering wil zuinig omgaan met de schaarse ruimte en waardevolle open ruimten spa-
ren. Daarom moeten ontwikkelingen buiten de stadsgewesten worden afgeremd. Nieuwe
bebouwing moet zoveel mogelijk in of dichtbij de bestaande steden gesitueerd worden, en
bestaande stedelijke woonmilieus moeten optimaal benut worden. 

De stedelijke omgeving moet hoge kwaliteiten hebben, met duurzaam en intensief en gediffe-
rentieerd ruimtegebruik - kwaliteiten die nu nog onvoldoende aanwezig zijn. Daarmee wordt
het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ aangesproken en direct in verband gebracht met ‘meervoudig
ruimtegebruik’ in stedelijke gebieden. De aantrekkelijkheid van gebieden als plaats om te
wonen, te werken, te ondernemen en te verblijven wordt centraal gesteld en direct gerelateerd
aan concurrentie, ook in economische termen als het aantrekken van bedrijvigheid. 

Hoofdzorg is dat de steden in de sociale en economische dynamiek overeind blijft, dat ze kun-
nen blijven concurreren, dat het in de bestaande steden geïnvesteerde kapitaal goed wordt
benut, dat niet naar steeds weer nieuw gebied wordt 'gevlucht' met ongewenste extra mobi-
liteit als gevolg en dat een duurzame milieukwaliteit wordt gewaarborgd. Daarbij is de hou-
ding eigenlijk eerder defensief (voorkomen dat kwaliteit onder een minimumniveau zakt) dan
offensief (kwaliteit tot een maximumniveau opvoeren). Er mag geen negatieve spiraal van
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elkaar versterkende vervalprocessen optreden, niet in een stad als geheel maar ook niet in
bepaalde wijken. Tijdig preventief ingrijpen in bedreigde wijken, ook in sommige naoorlogse
wijken, is nodig om verdere ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 

Uit oogpunt van meervoudig ruimtegebruik is ‘differentiatie’ een sleutelwoord. De nota wil het
wegtrekken van bedrijven uit woonwijken tegengaan als die niet hinderlijk zijn en zelfs nieu-
we bedrijvigheid aantrekken. Bovendien wil men eenzijdig woningaanbod differentiëren door
menging van goedkopen en dure woningen, met zowel eigendom als huur. 

Het rijk stelt in de nota Stedelijke Vernieuwing aan gemeenten middelen in het vooruitzicht,
te combineren met andere rijksinstrumenten, zoals het grotestedenbeleid, het milieubeleid en
het verkeers- en vervoerbeleid. Voor de uitvoering van de herstructurering zijn echter de loka-
le partijen verantwoordelijk, met de gemeente in de rol van procesregisseur met aandacht voor
wensen en belangen van de bewoners en bedrijven en voor de ontwikkeling van de stad en
zijn omgeving. Gemeenten moeten het voor derden (woningcorporaties, commerciële en
maatschappelijke dienstverlening) aantrekkelijk maken om de van hen verwachte rol (inves-
teren in kwaliteit) op zich te nemen. Aan corporaties wordt gevraagd een deel van hun (soci-
ale) huurwoningen te verkopen, in de kennelijke verwachting dat huiseigenaren extra zorg
zullen vertonen voor kwaliteit van eigen woning en woonomgeving. Gemeenten en corpora-
ties moeten zorgen voor draagvlak door inspraak en participatie van bewoners mogelijk te
maken. 

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Accenten in de Nota Stedelijke Vernieuwing

Het zwaarste accent in de nota ligt op het sociale belang. Het op peil brengen van de voorraad
woningen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, is direct te herleiden tot ‘toegang tot
essentiële hulpbronnen’, nu en in de toekomst. Niet alleen het feitelijke gebruik, ook de bele-
ving speelt daarbij een rol, zowel van ‘ongelijkheid’ als van ‘veiligheid’. Daarnaast krijgt ook
het economisch belang aandacht. Zo valt het streven om bestaande stedelijke milieus optimaal
te benutten, en vermenging van wonen en werken te stimuleren, te plaatsen onder economisch
belang en gebruikswaarde. Aantrekkelijkheid van de omgeving voor wonen en werken is te
rangschikken onder economisch belang/belevingswaarde. De aandacht voor dynamiek hoort
bij economisch belang/toekomstwaarde thuis. Het zuinig omgaan met de schaarse ruimte, en
het inperken van extra mobiliteit valt samen met ‘hinder’ (ecologisch/gebruikswaarde) en
‘voorraden’ (ecologisch/toekomstwaarde). Het culturele belang komt aan bod via de trefwoor-
den ‘verscheidenheid’ en ‘vernieuwing’.
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3.5 Visies op provinciaal niveau; een voorbeeld

Om een voorbeeld te geven van een visie op provinciaal niveau, geven we in deze paragraaf
een impressie van het gebruik van het begrip ruimtelijke kwaliteit door de provincie Noord-
Brabant. In het Streekplan Noord-Brabant uit 1992 (Provincie Noord-Brabant) komt ruimte-
lijke kwaliteit nog niet expliciet naar voren. Impliciet zit het er op allerlei manieren al wel in.
Zo streeft men naar bundeling van elkaar versterkende functies en scheiding van onderling
strijdige functies. Laagdynamische functies (natuur, bosbouw, drinkwaterwinning, extensieve
vormen van landbouw en recreatie) dienen zoveel mogelijk te worden gebundeld in een raam-
werk. Daarin ligt het accent op stabiliteit. Hoogdynamische functies (verstedelijking, verkeer,
intensievere vormen van landbouw en recreatie) worden zoveel mogelijk buiten dat raamwerk
samengebracht, met accent op flexibiliteit. 

Ook verschillende andere aspecten van ruimtelijke kwaliteit komen aan bod. Voor de dage-
lijkse leefomgeving streeft men bijvoorbeeld naar:
- Vermindering autogebruik en negatieve gevolgen daarvan
- Sociale veiligheid en verkeersveiligheid
- Vormgeving gebouwde omgeving en openbare ruimten
- Tegengaan van vervuiling, gevaar of hinder
- Streven naar energie-extensivering
- Voldoen aan dagelijkse recreatiebehoeften
- Handhaafbaarheid van voorschriften en bepalingen
Al deze zaken, met uitzondering van de laatste, zijn direct te herleiden tot cellen van de con-
ceptuele matrix. Handhaafbaarheid zou goed aan toekomstwaarde gekoppeld kunnen worden,
maar er is geen aanleiding om het aan één van de afzonderlijke belangen te verbinden.

Het Streekplan wordt regelmatig herzien. Een recente herziening heeft te maken met de recon-
structie van de zandgronden in de provincie (Provincie Noord-Brabant, 2000a). Deze herzie-
ning, die nu ter inzage ligt bij de provincie en Brabantse gemeenten, biedt een basis voor de
'ruimte-voor-ruimte'-benadering. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om extra woningen te rea-
liseren om met de opbrengst daarvan de sloop van stallen te betalen. In de toelichting op de
herziening wordt ruimtelijke kwaliteitswinst (en milieuwinst) expliciet genoemd als uitgangs-
punt. Deze winst wordt bewerkstelligd door de bouw van kwalitatief hoogwaardige woningen
op ruime kavels, in ruil voor de te slopen agrarische bedrijfsgebouwen. Verstening en milieu-
vervuiling maken plaats voor aantrekkelijke woningen op zorgvuldig gekozen kavels. Bij de
locatiekeuze van de kavels moet aan talloze voorwaarden worden voldaan. Daarmee moet er
een kwalitatieve verbetering van de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke samenhang met
het landschap tot stand komen. Het plan moet niet alleen een landschappelijke, maar ook een
ecologische en waterhuishoudkundige versterking teweeg brengen. Denk bij het laatste bij-
voorbeeld aan de verbetering van de condities voor kwel en inzijging en afvoer van hemelwa-
ter. Liefst moeten nieuwe woningen ook nog bijdragen aan het cultuurhistorische patroon. 

Intussen is in de provincie ook een interactief ontwikkelingsproces van start gegaan ter actua-
lisering van het ruimtelijk provinciaal beleid (Van Andel et al., 2000). Het interactieve traject
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is begonnen met het interviewen van 190 sleutelfiguren uit de politiek en tal van maatschap-
pelijke organisaties. Het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt niet gebruikt. Wel spreekt men over
kernkwaliteiten. Uit het interactief proces zijn negen kernkwaliteiten van Brabant naar boven
gekomen. Deze kernkwaliteiten vertegenwoordigen samen het economisch, het ecologisch en
het -sociaal-cultureel kapitaal van Brabant (Van Andel et al., 2000, paragraaf 2.1):

'Vanuit economisch perspectief is het zelfbewuste en dynamische bedrijfsleven dat veel werk-
gelegenheid biedt een kernkwaliteit. Ook de gunstige ligging en de vele goede verbindingen
van Brabant maken onderdeel uit van het economisch kapitaal.

Tot het ecologisch kapitaal behoren het grote scala aan natuurlijke milieus, de open ruimten
en de belangrijke watervoorraden van Noord-Brabant 

Sociaal-culturele kernkwaliteiten van Brabant zijn het veelzijdige en historierijke dorpen- en
stedenlandschap, het gevarieerde woon- en leefklimaat en de vele recreatiemogelijkheden. De
betrokken, ondernemende en goed opgeleide mensen en het sterke sociale en bestuurlijke net-
werk maken eveneens deel uit van het sociaal-culturele -kapitaal'.

In Brabant Contrastrijk, een ruimtelijke visie op de toekomst voor Brabant, geeft de provincie
aan dat de uitdaging is om de dynamiek de ruimte te geven en tevens het natuurlijk systeem
te herstellen en ruimtelijke verscheidenheid te versterken (Provincie Noord-Brabant, 2000b).
Evenwicht bereiken tussen economische, ecologische en sociaal-culturele belangen is dé opga-
ve. Zo bezien zijn er in de conceptuele matrix geen bijzondere accenten te leggen. 

3.6 Visies op gebiedsniveau

In gebiedsvisies worden de criteria over het algemeen nog een stap verder uitgewerkt om de
karakteristieke aspecten van het gebied eruit te lichten. Zo noemt een studie voor de kustzo-
ne de versterking van de vrijheidsbeleving als één van de uitgangspunten (Bosch et al., 1995).
Vrijheidsbeleving is een belevingswaarde die bij uitstek bij de kustzone past; strand en zee roe-
pen - meer dan andere landschappen - een gevoel van vrijheid op (Luttik et al., 1999). In een
toekomstverkenning voor het landschap van de hoogveenontginningen (Slabbers en Ulijn,
1994) worden de heldere maatopbouw en het contrast tussen maatvoering in linten in de
ruimten daarbuiten genoemd. Waarden die de identiteit van het hoogveenontginningen bepa-
len. Een laatste voorbeeld: het landschapbeleidsplan van de gemeenten Aalbrug en
Woudrichem (BTL Planburo BV, Amer Adviseurs, 1995) rept van de versterking van de land-
schappelijke structuur door verdichting van de stroomruggen binnen het bestaande verkave-
lingspatroon en de versterking van het karakter van oude dijken. Maar hoe specifiek de doe-
len en kenmerken ook benoemd worden, uiteindelijk gaat het altijd om identiteit, verschei-
denheid en duurzaamheid. Het gedachtegoed ontwikkeld op rijksniveau is dan ook goed te
proeven op gebiedsniveau. 

Het toegepaste onderzoek heeft veel voorbeelden van uitwerkingen van ruimtelijke kwaliteit
op gebiedsniveau te bieden. We behandelen er drie. 
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Plankaart corridorcontrasten van het project Incodelta. (bron: Projectbureau Incodelta)

Incodelta, werkgroep ruimtelijke kwaliteit
Het eerste is Incodelta, werkgroep ruimtelijke kwaliteit (1999). Een voorbeeld van een inter-
actieve benadering anno nu. De deelnemers (onderzoekers en stakeholders) maken een bus-
reis langs de corridor Rotterdam-Venlo. Ruimtelijke kwaliteit is niet vooraf gedefinieerd, noch
zijn de basiscriteria voorgedragen. Het verslag bestaat uit een serie impressionistische bijdra-
gen, waar we een paar elementen uitlichten:
• Dynamiek als kwaliteit. Bedrijven vestigen zich daar waar het gebeurt, daar waar het bruist.

Vooruitstrevendheid en snelheid maken de identiteit van een gebied.
• Flexibiliteit als kwaliteit. Snel grond aankopen, een netwerk opzetten, een gebouw neer-

plempen, en desgewenst ook weer zo wegwezen.
• Spontaniteit - bedrijven vestigen zich waar zij willen. Het is menigeen een gruwel, maar het

vertegenwoordigt wel kwaliteiten als keuzevrijheid en flexibiliteit.
• Contrast tussen verschillende gebieden langs de corridor, maar ook tussen de snelweg en

de omgeving (niet de snelweg naadloos inpassen, verstoppen in het landschap)
• Toegankelijkheid en leesbaarheid: wat gebeurt er eigenlijk op al die nieuwe bedrijventer-

reinen? 
• Contactkwaliteit: waar sferen en functies elkaar tegenkomen. Samen met contract- en

contrastkwaliteit (begrippen uit de ontwerpwereld) treffende kwaliteitsbegrippen voor
meervoudig ruimtegebruik
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Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Accenten in de corridor, Incodelta, werkgroep Ruimtelijke kwaliteit 

Koeien en koersen
De tweede is de studie van Van Eck et al. (1996), waarin het begrip ruimtelijke kwaliteit gecon-
cretiseerd wordt voor een beschouwing over de melkveehouderij van de toekomst. 

Gebruikswaarde
Fysieke (bodem)geschiktheid voor de melkveehouderij is een belangrijk criterium. Ook de ste-
vigheid voor bouwen doet mee - bouwen op zand is gemakkelijker dan op veen.
Inrichtingsfactoren spelen een rol voor zover ze niet op de korte termijn veranderd kunnen
worden. Dus wel perceelsgrootte, maar niet kavelgrootte. Energie-efficiency - het energiever-
bruik per eenheid product - is in deze studie onder gebruikswaarde geplaatst. In onze con-
ceptuele matrix is het aan toekomstwaarde gekoppeld; het staat daarin voor het zuinig omgaan
met de voorraad energiedragers. Hetzelfde geldt overigens voor het begrip ruimte-efficiency,
dat we hier ook bij gebruikswaarde aantreffen. Van Eck et al. wijzen erop dat monofunctioneel
en multifunctioneel ruimtegebruik kunnen beide efficiënt zijn in termen van ruimtegebruik:
meervoudig ruimtegebruik kan ruimtebesparend werken, maar als de productie per ha zo
hoog mogelijk is, dan is er uiteindelijk minder grond nodig voor de landbouw. Zo bezien is er
een directe link met de allocatie-efficiency in de rij ‘gebruikswaarde’ van de conceptuele
matrix. Als maatstaf voor economische vitaliteit is de werkgelegenheid in de landbouw opge-
nomen als criterium. Opmerkelijk is het criterium interferentie tussen landbouw en natuur en
recreatie. Voor de toetsing van meervoudig ruimtegebruik is dit criterium bijzonder interes-
sant, omdat het expliciet over de wisselwerking tussen verschillende functies gaat. Bij de func-
tionele samenhang tenslotte, gaat het om de positie van de melkveehouderij in de netwerken
van de melkveehouderijketen. Ook de samenhang met het stedelijke en omliggende gebied
speelt een rol, zoals afzetmogelijkheden voor streekeigen producten, en de mogelijkheid voor
aanvullende werkgelegenheid in de nabijheid.

Belevingswaarde
De gebruikte criteria zijn: eenheid, gebruik, ruimtelijkheid, natuurlijkheid, historisch karakter
en onderhoud & verzorging. Eenheid speelt zowel op lokaal- als op streekniveau. Een boer-
derij met bijgebouwen kan een prachtige eenheid vormen, maar toch detoneren in de streek.
De aard van het gebruik bepaalt het karakter van het landschap. Het is van belang hoeveel vrij-
heid erover blijft voor individueel gebruik. Kan en mag de recreant in het weiland wandelen?
Voor het ervaren van ruimtelijkheid is een subtiel samenspel van diverse factoren van belang.
Openheid, opgaande begroeiing en bebouwing, reliëf, schaal en verkavelingspatroon kunnen
daarbij een rol spelen. Natuurlijkheid is een uiting van organische groei, historisch karakter is
een uiting van continuïteit. Onderhoud en verzorging tenslotte zijn van belang omdat de
meeste mensen nu eenmaal een afkeer hebben van verval en verloedering. 
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Toekomstwaarde
Toekomstwaarde wordt uitgesplitst naar ecologische duurzaamheid, flexibiliteit, economische
duurzaamheid en beheerbaarheid groene ruimte. Van deze reeks is de laatste term - beheerbaar-
heid - tot nu toe onderbelicht gebleven. Beheerbaarheid gaat om de vraag of de gewenste vormen
van agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer ook in de toekomst vol te houden zijn tegen
aanvaardbare kosten. Het valt te overwegen om voor deze term alsnog een plaats in te ruimen in
de conceptuele matrix, op het kruispunt van ‘economisch’ en ‘toekomstwaarde’. Voor ecologische
duurzaamheid wordt het sluiten van de kringloop - op zo laag mogelijk schaalniveau - gebruikt
als criterium. Reversibel grondgebruik is een maatstaf voor flexibiliteit. Economische duurzaam-
heid hangt op bedrijfsomvang, en uitbreidings- en verbredingsmogelijkheden. 

De criteria uit koeien en koersen vullen de matrix voor een groot deel op: 

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Accenten in Koeien en Koersen 

Ruimtelijke kwaliteit en kassen
Ons derde voorbeeld gaat over kassengebieden in Europa. Alleblas et al. (1996) werken ruim-
telijke kwaliteit daarin uit voor verschillende groepen actoren: 
• de agrarische bevolking en aanverwante bedrijven, 
• de niet-agrarische bedrijven, 
• de niet-agrarische bevolking,
• recreanten en passanten. 
Zij doen dit voor vier kassengebieden (Zuid-Holland, Vlaanderen-Brabant-Antwerpen,
Bretagne-Pays de la Loire, en Almeria). Voor de uitwerking van ruimtelijke kwaliteit volgt deze
studie in grote lijnen eenzelfde aanpak als Koeien en Koersen. Omdat het om een ander soort
landbouw gaat, spelen er wel andere criteria een rol. Zo is bij kassenteelt niet zozeer de bodem-
geschiktheid maar de klimaatgeschiktheid (hoeveelheid licht) van belang. 

De ruimtelijke kwaliteit wordt in dit onderzoek vastgesteld aan de hand van een behoorlijk
gecompliceerd wegingsschema. De variabelen worden ten opzichte van elkaar gewogen.
Eenheid krijgt bijvoorbeeld een veel zwaarder gewicht mee dan ruimtelijkheid of natuurlijk-
heid. De verschillende groepen krijgen per variabele een andere wegingscoëfficiënt mee. In dit
onderzoek kruipen de onderzoekers als het ware in de huid van de groepen actoren om de
wegingsfactoren in te schatten. Zo wordt verondersteld dat de agrarische bevolking en aan de
tuinbouw gelieerde organisaties vooral op gebruiks- en toekomstwaarden letten. De niet-agra-
rische bevolking en recreanten & passanten zullen vooral op belang hechten aan belevings-
waarden. Het oordeel van deze laatste groep telt dan ook nauwelijks mee bij het bepalen van
de gebruikswaarde van een gebied. Zo probeert deze aanpak recht te doen aan verschillen in
belangen en waardeoordelen bij verschillende gebruikers van het gebied.
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3.7 Kwaliteit op locatie

Als voorbeeld van een visie die is toegesneden op het lokale (VINEX-)niveau nemen we het
project Kwaliteit op locatie, dat halverwege de jaren ’90 door VROM werd gestart
(Wagenveld). Om de kennis over verschillende kwaliteitsaspecten in concrete bouwplannen
om te kunnen zetten, is het nodig dat die kennis in de verschillende stadia van planvoorbe-
reiding, planontwikkeling en planuitvoering beschikbaar komt voor beslissers, opdrachtge-
vers, ontwikkelaars, ontwerpers en uitvoerders. Het project loopt in de uitvoering parallel aan,
of zelfs iets vooruit op de ontwikkeling van de VINEX-locaties. Als start voor de kennisuit-
wisseling heeft VROM een werkboek laten samenstellen waarin de kwaliteitsaspecten op
hoofdlijnen staan beschreven. Het werkboek geeft inzicht in wat er onder kwaliteit wordt ver-
staan, en laat aan de hand van enkele voorbeelden zien dat de aangegeven kwaliteitsniveaus
ook haalbaar zijn. De kwaliteitsaspecten worden ingedeeld in de volgende categorieën:
- proces (stadsgewest als integratiekader, proceskwaliteit)
- samenhang (functiemenging, pluriformiteit, openbare ruimte, mobiliteit)
- hoogwaardigheid (vraagkant woningbouw, vraagkant utiliteitsbouw, sociale veiligheid,

dichtheid, flexibiliteit, identiteit)
- duurzaamheid (natuur in de stad, water, bodemkwaliteit, afval, grondstoffen en materialen,

energie, hinder, lange gebruiks-/levensduur, lucht)
Omdat deze visie is ontwikkeld voor de stad in aanbouw, komen er andere kwaliteitsaspecten
in de schijnwerpers te staan dan in de voorgaande visies. Los daarvan valt natuurlijk vooral de
introductie van proces als kwaliteitaspect op. Omdat proces noch als extra rij, noch als extra
kolom te interpreteren valt, zou er een aparte matrix nodig zijn om proces conceptueel te
incorporeren.

Economisch Sociaal Ecologisch Cultuureel 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Accenten in Kwaliteit op locatie 

Meervoudigheid zit erin als kwaliteitsaspect (functiemenging, pluriformiteit), maar ook expli-
ciet bij duurzaamheid, onder het mom van ‘natuur in de stad’. 

3.8 Kwaliteit in debat

Het idee dat men in Den Haag bepaalt wat kwaliteit is, komt steeds meer op losse schroeven
te staan. ‘Den Haag’ onderneemt van alles om tot een gezamenlijke, gedeelde kwaliteitsbepa-
ling te komen. Zo worden er debatten georganiseerd rond VINEX-locaties, loopt er een grote
maatschappelijke discussie onder het motto ‘Geef mij de ruimte’. De directie natuurbeheer van
LNV voerde de ‘Operatie Boomhut’ uit, die z’n weerslag gevonden heeft in de laatste nota
(LNV, 2000). De vraag is: geven deze debatten aanleiding tot een andere invulling van het
begrip ruimtelijke kwaliteit, of tot accentverschuivingen?
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Geef mij de ruimte gaf mensen de gelegenheid om via de krant of internet te reageren op stel-
lingen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. De link met ruimtelijke kwaliteit is een-
voudig te leggen. Het is een gesloten enquête. Nieuwe aspecten kunnen om die reden niet in
de enquête naar voren gebracht worden, maar er is er wel een discussieforum verbonden aan
de internetsite (www.geefmijderuimte.nl) en er zijn regionale discussiebijeenkomsten georga-
niseerd waarop men vrijelijk kan spuien. De uitslag van de enquête brengt een paar duidelijke
voorkeuren aan het licht:
- stad en land mooi en afwisselend houden; 
- meer ruimte inruimen voor natuur; 
- blanke en gekleurde, arme en rijke mensen moeten door elkaar kunnen wonen;
- Nederland Kennisland wordt verre geprefereerd boven Nederland Distributieland. 
Hieruit blijkt wederom dat als mensen vrijuit en vrijblijvend kunnen kiezen, de mooie dingen
van het leven de voorkeur krijgen boven de meer basale. 

Het doel van Operatie Boomhut was om de maatschappelijke vraag naar natuur in kaart te
brengen en perspectieven te verzamelen om Nederland mooier, leuker en spannender te
maken. Boomhut was een zoekproces naar mensenwensen voor natuur. Dit alles vanuit de
gedachte: de natuur is er niet alleen om te beschermen, maar ook om van te genieten. Kortom,
natuur voor mensen en mensen voor natuur. Vele gesprekken, diverse onderzoeksprojecten,
een filosofendag, een avond aan zee, een dag over zelfsturing en een debat over natuur en
gezondheid maakten o.a. deel uit van Operatie Boomhut. De uitkomst in grote lijnen: mensen
wensen een gevarieerd natuuraanbod dichtbij huis. LNV heeft er nog een harde dobber aan
om dat in de Randstad - waar de knelpunten zitten - waar te maken, in zware competitie met
alle andere ruimtelijke claims, wensen en eisen. 

Een andere Boomhut-lijn is gericht op het lokale niveau. Zelfsturing is daarin het centrale
begrip: de plaatselijke bevolking ontplooit initiatieven om de kwaliteit van de eigen leefomge-
ving te verbeteren. Het mooiste voorbeeld - door Boomhut ter inspiratie opgevoerd - is mis-
schien wel te vinden in Zieuwent (Stortelder, 1999) waar kerkepaden in hun oude glorie wer-
den hersteld. De directe aanleiding voor het succes was een verkeersongeluk, dat een eigenaar
van cruciaal gelegen gronden ertoe deed besluiten om mee te doen met het project. Het ver-
beteren van de verkeersveiligheid voor kinderen was het eerste doel. Kinderen fietsen nu vei-
lig over de herstelde paden van school naar huis. Herstel van de route heeft een cultuurhisto-
rische betekenis, maar langs de route is ook veel aandacht besteed aan ecologische waarden.
Het belangrijkste resultaat van het project is wellicht het herstel van de sociale structuur, door-
dat er gezamenlijk aan het project werd gewerkt. Zo raakten mensen die in een isolement ver-
keerden weer betrokken bij de lokale gemeenschap. 

Mooie weilanden
De Volkskrant hield onlangs een onderzoek onder liefhebbers van weilanden. De vraag was:
wat vindt u het mooiste weiland en waarom? In de toelichting op de antwoorden kwamen de
volgende kwaliteitsaspecten voor: 
- het is nog net zoals de Romeinen het aantroffen
- grutto, vlinders, kikkerbeet, zwart-witte koeien, rode blaarkoppen
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- cultuur historisch waardevol - het landschap vertelt de (verkavelings)geschiedenis
- uniek in de wereld
- oneindige verten
- tijd heeft stilgestaan, tijdloos
- dorpjes die herkenbaar zijn aan de torentjes
- schaatsend erdoor heen, dan zie je de (rommelige) achterkanten van de huizen
- stapelwolken tegen de lucht
- verrassing, bijvoorbeeld door slingerende riviertjes, kronkelende kreekjes
- afwisseling van land en wateroppervlakten
- geluid van de zomer
- veel verschillende sferen
- mijn grootouders zijn er geboren
- contrast met de stad
- weids en nat (een mooi weiland is nat)
- strakke lijnen
- mooie boerderijen
In de conceptuele matrix zijn de opmerkingen rechtsonderin te plaatsen, op de kruispunten
van belevings- en toekomstwaarde met ecologisch en cultureel. 

3.9 Conclusies

Op het hoogste abstractieniveau draait ruimtelijke kwaliteit om identiteit, samenhang en duur-
zaamheid. Het is in de uitwerking en de toepassing van het begrip dat er verschillen ontstaan,
afhankelijk van doel en context, en misschien ook van kennis. Er zijn visies - van bevlogen
instanties of individuen - waarin men zich sterk maakt voor een bepaald samenspel van kwa-
liteiten, met duidelijke accenten en voorkeuren. Nog vrij kort geleden lag in de nota’s van het
Ministerie van LNV het accent ondubbelzinnig op het ecologische- en het cultuurhistorische
belang. Maar het afgelopen decennium zijn de nota’s geëvolueerd van eenzijdig tot meervou-
dig; de meest recente versie omvat vrijwel de gehele conceptuele matrix. Al blijft, in overeen-
stemming met doel en werkveld, het economische belang ondergeschikt aan het ecologische
en culturele. LNV legt nu een duidelijke voorkeur voor verbreding aan de dag, voor integratie
van het sociale belang met ecologie en cultuur, en daarmee ook voor meervoudig ruimtege-
bruik. Ook de Raad voor het Landelijk Gebied neemt duidelijk stelling; de Raad perkt het
begrip kwaliteit in tot kwaliteit van het landschap, om vervolgens te stellen: 'De kwaliteiten
(van het landschap) vormen het kapitaal van een gebied, de economische functies genereren
de rente om dat kapitaal te onderhouden'.

Niet elke visie is zo expliciet. Er zijn ook visies die een meer neutrale insteek hebben, waarin
de lezer of gebruiker een spectrum van elementen aangeboden krijgt. Gezamenlijk bepalen
deze elementen ruimtelijke kwaliteit, maar het is niet op voorhand duidelijk welke elementen
de overhand krijgen, dat hangt van de context af. De RPD (1996) laat de gebruiker kiezen. Er
is wel een (voor)selectie gemaakt van elementen en criteria, en uit de positionering met de
conceptuele matrix bleek dat deze verre van compleet is. Dus zit er ook in minder uitgespro-
ken benaderingen van ruimtelijke kwaliteit impliciet wel een visie op ruimtelijke kwaliteit ver-
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werkt. De keuze om de gebruiker te laten kiezen is natuurlijk ook een weerslag van een visie
op ruimtelijke kwaliteit. 

In een totaal open visie is het aan de gebruiker om te onderzoeken en te benoemen welke ele-
menten kwaliteit bepalen, en in welke verhouding deze elementen tot elkaar moeten staan
(Incodelta). Deze benadering zit dicht aan tegen lokale projecten die met zelfsturing tot stand
zijn gekomen. Uit het hier genoemde voorbeeld in Zieuwent bleek overigens geenszins dat er
dan nieuwe elementen of criteria opdoemen. Integendeel, de ‘klassieke’ aspecten van ruimte-
lijke kwaliteit kwamen naar voren. Wel ligt er in een project gebaseerd op zelfsturing sterk de
nadruk op het sociale belang. Het sterke draagvlak verhoogt de toekomstwaarde, niet alleen
door ‘uitsluiting’ te voorkomen, maar ook door een grotere garantie op ‘beheerbaarheid’ van
het landschap. 
Dit hoofdstuk legt een zwaar accent op overheidsvisies. Marktpartijen en eindgebruikers
komen slechts zijdelings aan bod. Dit komt doordat ervoor gekozen is om te focussen op visies
die een expliciete invulling geven aan het begrip ruimtelijke kwaliteit. We hebben alleen met
deskundigen gesproken over onze keuze en interpretatie van (geschreven) visies, en geen
interviews gehouden om (ongeschreven) visies in beeld te brengen. Marktpartijen schrijven
geen visies over ruimtelijke kwaliteit. Daarom komen ze in dit hoofdstuk niet voor.
Gezaghebbende literatuur over de visies van marktpartijen op ruimtelijke kwaliteit is voor
zover wij weten niet voorhanden. Een verkenning van Van Vliet (2000, in voorbereiding)
levert een bijdrage aan de opvulling van dit kennishiaat. Daaruit blijkt dat marktpartijen niet
geneigd zijn om van te voren een proces in te gaan met een bepaalde opvatting over ruimte-
lijke kwaliteit; samen met betrokken partijen zoeken zij naar gedeelde ambities. 

De visie van de eindgebruiker - voor zover deze niet betrokken is bij de planvorming - is in
onze studie niet aan bod gekomen. Naar het kwaliteitsoordeel van eindgebruikers (de bevol-
king) wordt wel onderzoek verricht, maar er zijn veel kennishiaten aan te wijzen. Inrichting
gaat nu vooraf aan beleving, en er bestaat nog geen ervaringstheorie op basis waarvan men
vooraf uitspraken kan doen over de belevingswaarde van een plan (Jacobs, 2000b).
Kwaliteitsbeleving wordt nu vaak eenzijdig geassocieerd met ecologische en culturele belangen
(natuur en landschap). Kennisontwikkeling over het oordeel van de bevolking of eindgebrui-
ker over de ruimtelijke kwaliteit van verschillende vormen van meervoudig ruimtegebruik
staat nog in de kinderschoenen
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4. Concretisering van ruimtelijke 
kwaliteit

4.1 Inleiding

Meervoudig ruimtegebruik leidt niet vanzelfsprekend tot ruimtelijke kwaliteit. Toch is het van-
uit de matrix geredeneerd niet toevallig dat meervoudig ruimtegebruik opduikt in de discus-
sie over ruimtelijke kwaliteit. Het intensiveren en stapelen van functies leidt tot een zuiniger
gebruik van de ruimte, waardoor de ruimte als reservevoorraad wordt veiliggesteld. Op één
aspect van de matrix (voorraden als toetsteen van de ecologische toekomstwaarde) scoort
meervoudig ruimtegebruik dus positief. 
Toch is dit slechts een klein onderdeel van de meerwaarde die kan worden bereikt door meer-
voudig ruimtegebruik. De ruimtelijke inrichting van Nederland van de tweede helft van de
vorige eeuw heeft zowel in stedenbouwkundig als in planologisch opzicht sterk in het teken
gestaan van de ruimtelijke scheiding van functies op uiteenlopende schaalniveaus. 
In de brainstorm over Meervoudig Ruimtegebruik werd een relatie gelegd tussen deze ruimte-
lijke scheiding en de scheiding van activiteiten in de tijd (de monochrone cultuur). Het cul-
tureel bepaalde beeld van efficiency in het Westen is één ding tegelijkertijd doen, waardoor
activiteiten achter elkaar geplaatst worden in de tijd. Doordat activiteitenplaatsen naast elkaar
gerangschikt worden in de ruimte ontstaat een dwingend keurslijf, waarbij de overgang van de
éne naar de andere activiteiten een verplaatsing met zich meebrengt. Vanuit het individu
bezien kunnen plekken waarop meerdere activiteiten afwisselend, of zelfs tegelijkertijd kun-
nen worden afgehandeld een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren, dan wel nieuwe gedrags-
mogelijkheden bieden die eerder niet pasten binnen het tijdsbudget. Bij een doelbewuste men-
ging van functies kan meervoudig ruimtegebruik hoog scoren op het criterium multi-purpo-
se, waardoor voor bezoekers een aanzienlijke meerwaarde ontstaat.
Op het hogere niveau van de ruimtelijke inrichting lijkt de ruimtelijke scheiding van functies
in eerste instantie te passen binnen de toetsteen van allocatieve efficiency. De ruimtelijke
scheiding van functies is de eenvoudigste oplossing voor de differentiatie van grondopbreng-
sten en voor het vermijden van negatieve externe effecten. In hoofdstuk 2 is echter reeds aan-
gegeven dat een belangrijk deel van de meerwaarde kan worden gerealiseerd door het benut-
ten van positieve externe effecten die juist nabijheid en menging veronderstellen. Nog een stap
verder gaat het om de interactie tussen actoren die kunnen leiden tot agglomeratievoordelen
voor ondernemers en tot cumulatieve attractie voor consumenten. Aangezien deze effecten
sterk endogeen zijn (niet a priori te verbinden met ruimtelijk ontwerp) is de betrokkenheid
van actoren in het proces van ruimtelijke inrichting een voorwaarde voor het tot stand komen
van deze effecten.
Tegelijkertijd is in hoofdstuk 2 reeds aangegeven dat vooral de negatieve externe effecten bij
meervoudig ruimtegebruik veel vaker een probleem vormen. Vooral in de paragraaf over het
ecologisch belang is stil gestaan bij de risico’s in termen van veiligheid, gezondheid en hinder
die gekoppeld zijn aan het mengen van functies. Ook bij het thema sociale rechtvaardigheid
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is gewezen op de risico’s van uitsluiting van groepen bij het gebruik van meervoudig ingerichte
gebieden door de compositie is de vorm van uiteenlopende groepen gebruikers die elkaar
soms slecht verdragen (parochialisering) en de vormgeving van de overgang tussen publiek en
privaat die gevoelens van onveiligheid kunnen oproepen. 
Meer algemeen kan worden gesteld dat meervoudig ruimtegebruik de kans op ruimtelijk con-
flict vergroot, maar ook de kans op onderlinge versterking van functies door verweving daar-
van in ruimte en tijd.

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van twee cases - stationslocaties en Waardevolle
Cultuurlandschappen - beschreven hoe ruimtelijke kwaliteit geconcretiseerd kan worden.
Stationslocaties zijn een interessant object voor een nadere toetsing van visies op ruimtelijke
kwaliteit in relatie tot meervoudig ruimtegebruik omdat veel van de aspecten: intensivering,
combineren van functies, stapelen en combineren in de tijd hier op een natuurlijke manier aan
de orde komen. In termen van het object, de (her)ontwikkeling van de locatie, is er per defi-
nitie sprake van een combinatie van functies (als concentratie van activiteiten - site - en als
knooppunt - situation - ) die elkaar onderling versterken (draagvlak) en van een combinatie
van bereikbaarheid en nabijheid, waardoor stapeling in ruimte en tijd tot de mogelijkheden
gaan behoren. Ook in termen van het proces zijn stationslocaties interessant, omdat er per
definitie meerdere actoren met uiteenlopende rollen en belangen betrokken zijn en omdat sta-
tionslocatie sterk afhankelijk zijn van een gelaagde ruimtelijke context, waardoor elke locatie
uniek is. 

Ook Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL’s) zijn zeer geschikt om te bezien hoe een
abstract rijksdoel (ruimtelijke kwaliteit) in de praktijk geconcretiseerd kan worden. WCL’s zijn
een uiting van eigentijdse opvattingen over landschappelijke kwaliteit in de groene ruimte,
waarin de dynamiek en interactie van en tussen functies een belangrijke rol speelt. Meervoudig
ruimtegebruik speelt daarbij een cruciale rol, evenals proces. Kortom, dat maakt nieuwsgierig
naar de wijze waarop ruimtelijke kwaliteit gebruikt wordt in WCL-beleid.

4.2 Ruimtelijke kwaliteit van stationslocaties

Een stationslocatie is een plek waar verschillende vervoersnetwerken, waaronder het spoor-
netwerk samenkomen (situation of knoop) en waar activiteiten (site of plaats) zijn gevestigd.
Startpunt van de operationalisering is de spanning tussen plaats en knoop. Mogelijkheden tot
intensiever ruimtegebruik ontstaan als er een discrepantie is tussen de ontwikkeling van de
locatie als knoop en als plaats (Bertoloni en Spit 1999). Naarmate de kwaliteit van de knoop
toeneemt is er meer ontwikkeling van plaatskwaliteit mogelijk. Plannen voor verbetering van
de knoop geven daarmee aanleiding tot planvorming voor intensivering van de plaats. Op een
hoger niveau ligt hier een mogelijkheid voor sturing van ruimtelijke investeringen. In dit
onderdeel concentreren we ons echter meer op het niveau van de locatie. Hoewel de ruimte-
lijke en institutionele context van grote betekenis zijn voor de mogelijkheden worden deze
hier grotendeels buiten de beschouwing gelaten, juist omdat zij in de ruimte sterk variëren.
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2.4.1 Invulling van de matrix
In hoofdstuk 2 is de matrix gepresenteerd waarin uiteenlopende belangen zijn opgenomen in
de kolommen en de ontwerpeisen zijn opgenomen in de rijen. In dat hoofdstuk is per kolom
uitgewerkt hoe via de ontwerpeisen criteria voor ruimtelijke kwaliteit konden worden afgeleid.
Het doel van dat hoofdstuk was met andere worden sterk analytisch. De matrix is hieronder
opnieuw afgedrukt. 
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Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde Allocatie-efficiency Toegang Veiligheid, Hinder Keuzevrijheid

Bereikbaarheid Verdeling Verontreiniging Verscheidenheid

Externe effecten Deelname Verdroging Ontmoeting

Multi-purpose Keuze Versnippering

Belevingswaarde Imago Ongelijkheid Ruimte, Rust Eigenheid

Attractiviteit Verbondenheid Schoonheid Schoonheid

Veiligheid Gezondheid Contrast

Toekomstwaarde Stabiliteit/flexibiliteit Insluiting Voorraden Erfgoed

Agglomeratie Cultures of poverty Ecosystemen Integratie

Cumulatieve attractie Vernieuwing

In dit hoofdstuk gaat het om de toepassing van deze globale criteria in meer concrete termen
in de context van de stationslocaties. Het betreft geen normen waaraan voorstellen kunnen
worden getoetst, maar aandachtspunten in het formuleren van de ambitie. In paragraaf 2.5 is
de rol van de matrix in het proces uiteengezet. Daarin werd de opvatting dat het mogelijk zou
zijn al dan niet wetenschappelijke onderbouwde, objectieve criteria voor ruimtelijk kwaliteit
te formuleren verworpen. Juist het normatieve en voor een deel inherent subjectieve karakter
van ruimtelijke kwaliteit vereist interactieve processen. De aandachtspunten die hier worden
geformuleerd kunnen functioneren als een checklist die aan het begin van het proces kan wor-
den ingebracht om een gedeeld begrip en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen bij de
formulering van de ambitie.
Om tot dergelijke aandachtpunten te komen wordt bovenstaande matrix niet per kolom maar
per rij afgelopen om te zien in hoeverre uiteenlopende belangen en functies op elkaar kunnen
worden afgestemd om meerwaarde te bereiken.

4.2.2 De gebruikswaarde van stationslocaties
In het kader van meervoudig ruimtegebruik kan de gebruikskwaliteit van de knoop (situation)
en die van de plaats nader worden geconcretiseerd vanuit de eerste cel. Bij de knoopkwaliteit
gaat het niet alleen om de bereikbaarheid maar ook om de multi-modaliteit (multi-purpose).
Bij de plaatskwaliteit gaat het niet alleen om de intensiteit van het grondgebruik (allocatieve
efficiëntie) maar ook om de diversiteit in functies (multi-purpose). Dit wordt hieronder uitge-
werkt, waarna de volgende cellen aan de orde komen.

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde Allocatie-efficiency Toegang Veiligheid, Hinder Keuzevrijheid

Bereikbaarheid Verdeling Verontreiniging Verscheidenheid

Externe effecten Deelname Verdroging Ontmoeting

Multi-purpose Keuze Versnippering
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Een stationslocatie kan met verschillende modaliteiten worden bereikt: trein; bus, tram en/of
metro; auto; fiets; en te voet. Juist de combinatie van de verschillende vervoermiddelen draagt
sterk bij aan de knoopkwaliteit. Op het niveau van het individu gaat het om de efficiency in
de vorm van overstapmogelijkheden waardoor individuele verplaatsingspakketten mogelijk
worden en tijdsbesparing bereikt wordt. Op een hoger niveau wordt de kwaliteit van de loca-
tie sterk bepaald door het gegeven dat deze met uiteenlopende vervoermiddelen te bereiken
is. Gezien het grote aandeel dat de auto heeft in alle verplaatsingen is autobereikbaarheid een
cruciaal gegeven in dit pakket. Voor veel functies zal een locatie waarin deze bereikbaarheid
slecht is, een inferieur karakter hebben omdat veel gebruikers op die manier van de locatie
worden uitgesloten. Dit geldt niet alleen voor activiteiten, maar ook voor bijvoorbeeld de
spoorverbinding. Dit vereist altijd een vorm van voor- en natransport waarin de auto een
belangrijke rol speelt, en waarbij juist onafhankelijkheid van het gekozen vervoermiddel kan
bijdragen aan verruiming van het aantal reizigers. Dit wil overigens niet zeggen dat stationslo-
caties die slecht per auto bereikbaar zijn per definitie inferieur zijn. Integendeel een aantal sta-
tions (Amsterdam CS en Utrecht CS) kennen een dermate grote plaatskwaliteit dat parkeren
een te laagwaardige functie is om ingepast te worden. 

1: Toetssteen voor de knoopkwaliteit is de aanwezigheid en de samenhang tussen de verschillende net-
werken die de overstapmogelijkheden vanuit verschillende vervoermiddelen bepalen. 

Naast diversiteit speelt de intensiteit van de netwerken een belangrijke rol omdat deze de
omvang van het draagvlak voor functies bepalen. De positie in het netwerk en de intensiteit
van de knoop is betrekkelijk eenvoudig te meten. De kwaliteit van de verbinding kan worden
bepaald met behulp van het aantal stations dat binnen acceptabele reisafstand (per functie ver-
schillend) ligt van de knoop, het aantal lijnrichtingen van het lokaal regionaal openbaar ver-
voer, de afstand tot alle mogelijk andere locaties over de weg met uiteenlopende vervoermid-
delen. Het onderzoek op dit terrein (onder andere bij het RIVM en de Universiteit Utrecht) is
inmiddels zo ver voortgeschreden dat bepaling van de positie van een knoop (de locaties van
waaruit de knoop kan worden bereikt) betrekkelijk eenduidig voor uiteenlopende tijdstippen
op de dag is vast te stellen. Door dit te koppelen aan de intensiteit, waarbij niet alleen het aan-
tal verbindingen met locaties wordt meegenomen, maar ook de frequentie van de verbindin-
gen en de mogelijkheden tot stalling van auto’s en fietsen kan een verdere weging van de
bereikbaarheid ontstaan en kunnen plannen voor verbetering worden doorgerekend. 

2: Toetssteen voor de knoopkwaliteit is positie in uiteenlopende netwerken, de frequentie van de ver-
bindingen en de mogelijkheden tot stalling van privé vervoermiddelen.

Met behulp van GIS-technieken kan de knoopintensiteit zelfs worden omgerekend in het
potentiële draagvlak voor functies, door het aantal bezoekers te tellen binnen het ‘catchment’
gebied van de knoop. Bij de locatiekeuze van grote detailhandelsvestigingen (bv IKEA) is dient
inmiddels een standaardonderdeel van de planning, waarbij overigens de autobereikbaarheid
een zeer groot gewicht krijgt. Overige vormen van bereikbaarheid tellen hier veel minder
zwaar, maar kunnen wel de doorslag geven bij keuze uit verschillende locaties. 
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3: Toetssteen voor de koppeling tussen de knoopkwaliteit en de plaatskwaliteit is de aanduiding van
het draagvlak voor functies en daarmee de mogelijkheden tot intensivering van het ruimtegebruik

De intensiteit van het ruimtegebruik als plaatskenmerk kan worden berekend aan de hand van
het aantal bezoekers. Hoewel dit aantal afhankelijk is van de knoopintensiteit, geldt dit ook
andersom, aangezien de aantallen bezoekers in belangrijke mate het draagvlak bieden voor de
vervoersmaatschappijen. Intensivering van het ruimtegebruik kan dan ook in belangrijke mate
bijdragen aan de reizigersaantallen, wat op zich weer draagvlak biedt voor verbetering van de
knoopintensiteit door opvoering van de frequentie en uitbreiding van stallingmogelijkheden. 

4: Toetssteen voor de mogelijkheden tot intensivering is de wederzijdse versterking van het draagvlak
van knoop en plaats.

De economische voordelen van functiemenging zijn veel moeilijker aan te geven. Duidelijk is
in ieder geval dat uiteenlopende functies elkaar in economische zin kunnen versterken door
de uiteenlopende spreiding van het gebruik over de dag en over de week (bv wonen, werken,
winkelen, vergaderen, recreëren). Vooral de koppeling met het vervoer is opnieuw een belang-
rijk aandachtspunt. Door menging kan de capaciteit van de infrastructuur veel optimaler wor-
den benut (spreiding in de tijd door combinatie in de ruimte). Ook voor individuen geldt dat
opvoering van de multi-purpose kenmerken van de locatie tot aanzienlijke tijdsbesparingen
kan leiden (combineren van werken, winkelen, verzorging en ontspanning op één plek) en de
noodzaak tot verplaatsingen sterk kan reduceren. Een ‘objectieve’ berekening van de optima-
le mix is echter veel moeilijker te geven dan bij de berekening van knoopintensiteit en draag-
vlak. 

5: Toetssteen voor de mate waarin functies elkaar versterken is het bedienen van dezelfde consumen-
ten door uiteenlopende ondernemers die gezamenlijk inspelen op hun aanwezigheid en is onderdeel
van innovatie in het ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties. 

Vanuit de sociale rechtvaardigheid vindt een andere weging plaats van de eerder genoemde
kenmerken. Multimodaliteit kent een wel zeer directe koppeling aan het criterium van de toe-
gankelijkheid voor bezoekers en de mogelijkheden tot deelname van groepen die verschillen
in vervoermiddelbezit en -gebruik. Dit leidt eerder tot de vraag of werk-, winkel en vrijetijds-
locaties die niet multimodaal bereikbaar zijn eigenlijk wel zouden moeten toegestaan als daar
geen ander zwaarwegend belang mee gediend is, dan tot eisen aan de invulling van stations-
locaties. Echter dit belang gaat veel verder dan uitsluitend de aanwezigheid van vervoersmo-
gelijkheden. Ook de intensiteit is in het geding. Naarmate de samenleving zich meer ontwik-
keld in de richting van een 24-uurs economie is ontsluiting op elk moment van de dag van
steeds groter belang. Onderzoek naar verplaatsing van ziekenhuizen van goed onsloten naar
minder ontsloten leert dat veel vrouwen hun baan hebben opgezegd vanwege de slechte
bereikbaarheid op uren buiten de spits. 

6: Toetssteen voor de sociale rechtvaardigheid is de toegankelijkheid van de locatie met uiteenlopende
vervoermiddelen op verschillende tijdstippen van de dag
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Vanuit het milieubelang spelen vooral de aspecten van veiligheid, hinder, verontreiniging en
versnippering. Juist op stationslocaties moeten hoge eisen gesteld worden aan de scheiding en
koppeling van uiteenlopende verkeer- en vervoerstromen. Door het multimodale karakter en
de overstapmogelijkheden ontstaan potentieel gevaarlijk situaties. Dit betreft niet alleen het
personenverkeer, maar ook het vrachtverkeer te bevoorrading van functies die op de locaties
gevestigd zijn en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

7: Toetssteen voor de veiligheid is de scheiding en koppeling van stromen en de afwezigheid van ver-
voer van gevaarlijke stoffen.

Ten aanzien van de hinder en verontreiniging zullen vooral voorzieningen om geluidshinder
te voorkomen en/of te beperken van doorslaggevende betekenis zijn. Hoewel de tolerantie-
grens op en rond de stations hoger zal liggen dan elders, betekent meervoudig ruimtegebruik
met een menging van functies, waaronder wonen en vergaderen, dat hier bijzondere aandacht
aan moet worden besteed. Meer algemeen is de scheiding van functies binnen de locatie van
grote betekenis omdat zij ieder andere eisen stellen aan de toegankelijkheid en elkaar op basis
van externe effecten soms uitsluiten.

8: Toetsteen voor de hinder is de weloverwogen scheiding van functies binnen de locatie en voorzie-
ningen tegen geluidshinder binnen de locatie en met de omgeving

Met betrekking tot de versnippering gaat het minder om de locatie zelf, maar om de vormge-
ving van de verkeerswegen en de vervoerslijnen naar en van de locatie. Versterking van de
knoopkwaliteit impliceert vaak de toevoeging van nieuwe infrastructuur, waardoor in de direc-
te omgeving ruimtelijke barrières kunnen ontstaan en in de wijdere omgeving open ruimte
kunnen worden doorsneden.

9: Toetssteen voor de versnippering is de bundeling van aan- en afvoerwegen en -lijnen en het voor-
komen van ruimtelijke barrières.

Ten aanzien van het cultureel belang, is de keuzevrijheid van de burger wel degelijk een aan-
dachtspunt als het gaat om de invulling van de locatie, bijvoorbeeld in de beoordeling van
multimodaliteit, maar vooral in de variëteit van functies (voor elk wat wils). 

10: Toetsteen voor de keuzevrijheid is niet alleen een ruime keuze uit vervoermiddelen, maar ook het
assortiment aan goederen en diensten die op de locatie worden geboden.

Moeilijker in concrete normen te vertalen, maar wel degelijk een aandachtspunt zijn de moge-
lijkheden tot ontmoeting en onderlinge verrijking van verschillende culturen. Juist stationslo-
caties als plek waar velen elkaar in de ruimte treffen is het een uitdaging dit treffen meerwaarde
te geven in de vorm van een daadwerkelijke ontmoeting.

11: Toetssteen voor de ontmoeting is de inrichting van de openbare ruimte voor culturele uitingen die
uitnodigen tot kennisname
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4.2.3 Belevingswaarde

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Belevingswaarde Imago Ongelijkheid Ruimte, Rust Eigenheid

Attractiviteit Verbondenheid Schoonheid Schoonheid

Veiligheid Gezondheid Contrast

Vanuit economisch oogpunt zijn imago en attractiviteit de sleutelwoorden bij de invulling en
vormgeving. Veel economische functies ontlenen hun imago aan de exclusiviteit in ruimtelijke
zin, hetgeen op gespannen voet staat met toegankelijkheid en het gegeven dat vooral gebieden
met omvangrijke semi-publieke ruimten en veel publieke goederen en diensten (vervoers-
plicht) aantrekkelijk zijn voor marginale groepen in de samenleving. 

12: Toetssteen voor het imago is de scheiding van functies die elkaar qua beleving in de weg zitten
zeker belangrijk (vermijding van negatieve spanning). 

De attractiviteit kan juist in positieve zin worden ontleend aan de diversiteit in vervoersmid-
delen (je kunt alle kanten op) en functies (er valt van alles te beleven). Het elfde aandachts-
punt is dan ook in hoeverre deze inherente kwaliteiten worden gebruikt om belevenissen te
creëren voor bezoekers. Hier geldt a fortiori dat vooraf opgestelde ‘objectieve’ normen onmo-
gelijk zijn, omdat het om innovatieve en creatieve elementen gaat die ook in economische zin
meerwaarde opleveren.

13: Toetssteen voor de attractiviteit is de benutting van de diversiteit in de levendigheid van de locatie.

Vanuit de sociale rechtvaardigheid spelen gevoelens van uitsluiting en veiligheid een doorslaggeven-
de rol. Parochialisering van de ruimte doet zich juist op dit soort van locaties meer voor dan elders
doordat zij grote grensvlakken kennen tussen publiek en privaat. Hier ligt een opgave voor zowel ont-
werp als beheer van de locatie waarbij toe-eigening van de ruimte wordt voorkomen dan wel geleid
langs banen waarin er voldoende veilige ruimte is om bijvoorbeeld enge plekken te vermijden.

14: Toetssteen voor de beleving van ongelijkheid en de veiligheid is de vormgeving van de openbare
ruimte die toe-eigening en enge plekken voorkomt.

Vanuit cultureel oogpunt is extra aandacht voor de esthetische waarde een zeer belangrijk aan-
dachtspunt. Juist gezien de complexiteit van de ontwerpopgave door de sterke menging van
functies is het aanbrengen van de juiste contrasten tussen druk en rustig, het creëren van over-
zicht, het vermijden van blinde vlekken et cetera een belangrijke opgave. 

15: Toetssteen in de culturele beleving is esthetische kwaliteit van het ontwerp
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4.2.4 Toekomstwaarde 
Hierboven is ten aanzien van het economisch belang al impliciet verwezen naar de aandachts-
punten voor de toekomstwaarde van stationslocaties. Veel van de aandachtspunten die onder de
gebruikswaarde zijn genoemd gaan in op de onderlinge versterking van functies in het proces
van ontwikkeling van de locatie. Juist gezien de omvang van de investeringen in infrastructuur
en gebouwen dreigt het gevaar van de gestolde ruimte hier meer dan op andere locaties. 

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Toekomstwaarde Stabiliteit/flexibiliteit Insluiting Voorraden Erfgoed

Agglomeratie Cultures of poverty Ecosystemen Integratie

Cumulatieve attractie Vernieuwing

Een aandachtspunt betreft dan ook zeker de oplossing van de spanning tussen stabiliteit en
flexibiliteit, door aanpasbaarheid. Verwacht mag worden dat herinrichting van de locatie in de
toekomst aan de orde van de dag zullen zijn al was het alleen maar vanwege de sterke wisse-
lingen die zich voordoen in de consumentenvoorkeuren. Mogelijkheden tot (uit)wisseling van
functies zijn zowel van betekenis in het proces van planvoorbereiding als na realisatie. Dit
betreft niet alleen de plaatsgebonden functie, maar ook de vervoersfuncties (bv opvolging bus
door light-rail). Bij de investeringen dient daarom in het bijzonder aandacht geschonken aan
de dynamische flexibiliteit.
Naast aanpasbaarheid is uitbreidbaarheid een belangrijk aspect. Onderzoek naar de heront-
wikkeling van bestaande stationlocaties (o.a. Zerlie 2000) laat zien dat deze op veel plaatsen
sterk geremd is door de onmogelijkheden de stedenbouwkundige structuur aan te passen. 

16: Toetsteen voor de economische toekomstwaarde is de mate van dynamische flexibiliteit en uit-
breidbaarheid.

Meervoudig ruimtegebruik in het algemeen en op stationslocaties in het bijzonder leent zich
bij uitstek voor het creëren van condities waaronder agglomeratievoordelen kunnen ontstaan.
Dit betreft zowel lokalisatievoordelen (de samenwerking bij dingen als beveiliging, promotie,
et cetera) als urbanisatievoordelen (het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe markten door
aanbieders van uiteenlopende producten).

17: Toetssteen bij de agglomeratie-effecten is de mate waarin zinvolle samenwerkingsverbanden
mogelijk zijn door de compositie van functies op de locatie

Het op gang brengen van processen van cumulatieve attractie is in economisch opzicht wel-
licht het moeilijkst te operationaliseren aandachtspunt bij de invulling van de locatie. Inspelen
op de tijdregimes van de bezoekers is waarschijnlijk doorslaggevend in het op gang brengen
van dergelijke processen, waarbij doelmatigheid (efficiënt activiteiten afwikkelen) gekoppeld
kan worden aan beleving (diversiteit aan leuke dingen).
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18: Toetsteen voor de cumulatieve attractie is de koppeling van doelmatigheid aan diversiteit

Vanuit het belang van de sociale rechtvaardigheid speelt meer in het algemeen het aandachts-
punt dat er locaties ontwikkeld worden en economisch ondersteund die in de toekomst de toe-
gankelijke plekken vormen in een bredere ruimtelijke inrichting die in toenemende mate auto-
beschikbaarheid vereist.

19: Toetssteen voor de insluiting van sociale groepen is het proces van ruimtelijke concentratie van
hulpbronnen op breed toegankelijke plekken.

Vanuit het oogpunt van ecologische toekomstwaarde is de reductie van het autoverkeer door
de bereikbaarheid via andere vervoersmodaliteiten en door de overstapmogelijkheden die de
stations bieden, van belang in de vermindering van de milieudruk. Een goede autobereik-
baarheid in de vorm van toegangswegen en parkeerruimte, is paradoxaal genoeg een voor-
waarde voor een vermindering van het autogebruik.

20: Toetssteen voor de ecologische toekomstwaarde is een goede autobereikbaarheid van de stationslo-
catie 

Op een aantal plekken speelt het belang van het bestaande stationsgebouw als onderdeel van
het cultureel erfgoed. Wat in economisch opzicht een bedreiging voor de toekomst is, is daar-
mee in culturele zin juist een positief aspect waarop voorstellen kunnen worden beoordeeld.

21: Toetsteen voor de culturele toekomstwaarde is het gebruik van cultuurhistorische waarde bij de
herontwikkeling van de locatie.

Samenvattend kunnen de aandachtspunten die uit bovenstaande analyse naar voren komen als
volgt in de matrix worden ondergebracht:
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Tabel Operationalisatie van ruimtelijke kwaliteit in stationslocaties

niveau  ➔ conceptueel operationeel

belang

economisch

gebruikswaarde 1a bereikbaarheid aanwezigheid en samenhang tussen netwerken

positie in netwerken, frequentie verbindingen, 

stallingsmogelijkheden

externe effecten wederzijdse versterking van draagvlak, 

mogelijkheden intensivering

multi-purpose efficiënte afhandeling van activiteiten 

nieuwe product-marktcombinaties

belevingswaarde 1b imago scheiding van functies die elkaar bijten binnen locatie

attractiviteit benutting diversiteit voor levendigheid

toekomstwaarde 1c dynamische 

flexibiliteit aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid

agglomeratie compositie van functies gericht op samenwerking

cumulatieve 

attractie koppeling van doelmatigheid aan diversiteit 

sociaal

gebruikswaarde 2a toegang toegankelijkheid met uiteenlopende vervoermiddelen

toegankelijkheid op uiteenlopende tijdstippen

belevingswaarde 2b veiligheid voorkomen toe-eigening openbare ruimte en enge 

plekken

toekomstwaarde 2c insluiting proces van concentratie van hulpbronnen op breed 

toegankelijke locaties

ecologisch

gebruikswaarde 3a versnippering bundeling wegen en vervoerlijnen, voorkomen barrières

hinder scheiding functies binnen locaties, geluidsisolatie

veiligheid scheiding en koppeling verkeer- en vervoerstromen

belevingswaarde 3b

toekomstwaarde 3c voorraden autogebruikreductie door goede autobereikbaarheid

cultureel

gebruikswaarde 4a keuzevrijheid assortiment in vervoermiddelen en producten

ontmoeting ruimte voor culturele uitingen en kennismaking

belevingswaarde 4b schoonheid, esthetische kwaliteit

contrast

toekomstwaarde 4c erfgoed gebruik cultuurhistorische waarde

proces

5a mobilisatie

5b procesmanagement

5c planvorming
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4.2.5 Proces
Stationslocaties zijn complexe gebieden waarin veel actoren betrokken zijn. De (her)ontwik-
keling van dergelijke locaties stelt dan ook eisen aan het proces. Hier wordt ingegaan op de
basiselementen van het procesontwerp: mobilisatie, management en planvorming.

Mobilisatie
De belangrijkste shareholders in de (her)ontwikkeling van een stationslocatie zijn eenvoudig
te identificeren en hun belangen doorsnee goed te duiden. Vervoersbedrijven zijn uiteraard
een belangrijke partijen en de laatste jaren in toenemende mate private organisaties. De hoofd-
doelstellingen betreffen het aantrekken van reizigers en de spreiding daarvan over de dag.
Vanuit deze doelstellingen hebben de bedrijven een groot belang bij functiemenging op de
locatie, niet alleen uit het oogpunt van spreiding, maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid
(altijd mensen aanwezig). Daarnaast speelt het comfort op de halteplaatsen en de veiligheid op
de toevoerroutes een belangrijke rol in het imago en het gebruik van de diensten.
Projectontwikkelaars en beleggers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en het beheer
van het vastgoed en ontlenen hun macht veelal aan hun investeringskapitaal hun kennis en
soms hun grondposities. Rendement op korte termijn (ontwikkelaars) dan wel lange termijn
(beleggers) zijn de doelstellingen. Functiemenging is mogelijk omdat ontwikkelaars een voor-
keur voor kantoren hebben en beleggers voor winkels en woningen. De overige private share-
holders zijn de eigenaar-gebruikers.
De rijksoverheid streeft met de verdichting op stationslocaties diverse doelen na, zoals het ste-
delijk knooppuntenbeleid, versterking van de stedelijke economie, beperking en geleiding van
de mobiliteit en de creatie van internationale toplocaties. De provinciale doelstellingen sluiten
hier veelal op aan, maar het accent ligt meer op de werving van bedrijvigheid dan op het loca-
tiebeleid. Gemeenten sluiten ook aan op de doelstellingen van het Rijk, maar verschillen vaak
van mening met het Rijk over parkeernormen, omdat deze de werving van bedrijven in de weg
zitten. Hiervoor is al op deze paradox ingegaan. Verdichting en beperking van autogebruik
hangen juist af van de autobereikbaarheid van de stationslocatie. Verder zij de inrichting van
de openbare ruimte, de sociale veiligheid en de relatie met de bestaande stad voor gemeenten
belangrijke punten.
Stakeholders zijn er in de vorm van huurder-gebruikers van het vastgoed, van reizigers en van
passanten (al dan niet georganiseerd) en belangenorganisaties (bv monumentenwacht). Het
initiatief ligt veelal bij de lokale overheid. Voor zover de herontwikkeling van stationlocaties
een plaats heeft binnen de ontwikkelingsplannen van de gemeenten in het kader van het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing zijn er al procesvereisten vastgelegd ten aanzien
van de mobilisatie, door de prestatievelden ten aanzien van het betrekken van shareholders en
stakeholders in de locatie.

Procesmanagement
Voor het procesmanagement wordt veelal gekozen voor een projectorganisatie, gekoppeld aan
een verantwoordelijke projectwethouder. Een dergelijke organisatie stelt de lokale overheid in
staat niet alleen als publieke, maar ook als private partij risicodragend te participeren in het
proces van (her)ontwikkeling. Onderdeel van de lopende discussie in vakkringen is de vraag
of PPS-constructies de meest geëigende weg zijn om kwaliteit te realiseren, dan wel dat ver-
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kaveling van het gebied tot betere oplossingen leidt. Het formuleren van een gezamenlijke
ambitie is in doorsnee eenvoudiger binnen samenwerkingsconstructies, maar het afbreukrisi-
co is groter door de sterke complexiteit van het proces en de verwevenheid van partijen.
Daarnaast neigen dergelijke constructies vaak tot uitsluiting van derden om de complexiteit
niet verder te vergroten. Hier ligt een duidelijke kennislacune.

Planvorming
Bij de planvorming speelt de regiefunctie van de overheid een belangrijke rol. Het zou aanbe-
veling verdienen voorafgaand aan het definiëren van het project niet alleen de publieke belan-
gen en ambities helder te formuleren, maar ook vooraf de verschillende belangen, machtsver-
houdingen en coalitiemogelijkheden in kaart te brengen. De rol van de overheid is doorslag-
gevend, niet alleen in de vorm van procesbewaking, maar ook in de uiteindelijke belangafwe-
ging in de besluitvorming. Systematische evaluatie van lopende processen van planvorming
(bv UCP) zou op dit punt veel kunnen verduidelijken.

4.2.6 Conclusie
Er blijkt een enorme verscheidenheid aan aandachtspunten te kunnen worden afgeleid uit de
matrix voor ruimtelijke kwaliteit, toegepast op stationslocaties. De aandachtspunten verschil-
len in het gewicht van de uiteenlopende belangen en bovendien in de mate waarin zij geob-
jectiveerd kunnen worden, dan wel in de mate waarin binnen dit project expliciete kennis
beschikbaar was. Verdere uitwerking van vooral de vormgevingaspecten is in dit project niet
of nauwelijks gebeurd. Aanvulling vanuit ontwerpdisciplines is dringend gewenst.

4.3 Waardevolle Cultuurlandschappen

Deze paragraaf gaat over de operationalisering van ruimtelijke kwaliteit in WCL-beleid. Na een
korte aanloop waarin het doel van WCL-beleid aan de orde komt, volgt een bespreking van een
bestaande set evaluatiecriteria voor WCL-beleid. Met deze operationele criteria wordt de con-
ceptuele matrix zover mogelijk ingevuld. Vergeleken met de vorige, bewandelt deze paragraaf
dus de omgekeerde weg. Het voordeel van deze aanpak is dat we kunnen nagaan op welke aspec-
ten van ruimtelijke kwaliteit het WCL-beleid in de praktijk wordt getoetst. Hoe wordt ruimte-
lijke kwaliteit in een dergelijke evaluatie geoperationaliseerd? Welke witte plekken kunnen we
met behulp van de matrix aanwijzen? En omgekeerd: zijn er criteria aan te wijzen die wel in
WCL-evaluatie gehanteerd worden, maar die niet in de conceptuele matrix passen? 

4.3.1 Een korte toelichting op WCL’s
Waardevolle cultuurlandschappen - de naam zegt het al - zijn landbouwgebieden die rijk zijn
aan natuur- en landschapswaarden. Ze hebben een aantrekkelijk agrarisch landschap, met veel
natuur en een rijke cultuurhistorie. Daarbij gaat het om verkavelingspatronen, sloten en poe-
len, beplantingen en bebouwing, en ook om kenmerkende vegetaties en fauna. In bijna alle
WCL-gebieden is de landbouw de economische drager. Dit terwijl de landbouw het in de
meeste WCL-gebieden moeilijk heeft. Productie- of uitbreidingsbeperkingen die samenhangen
met het karakter van het gebied dragen daartoe bij. Maar een slecht florerende agrarische sec-
tor leidt tot afbraak van het landschap. Versterking van de agrarische sector is daarom tot
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speerpunt van beleid gemaakt. De heroriëntatie van de landbouw houdt in dat boeren met
behulp van WCL-gelden:
• overschakelen op duurzame productiemethoden of biologische landbouw
• natuur en landschap beheren
• een (recreatieve) neventak opstarten
• streekeigen producten telen
Daarmee wordt het beleid sterk gericht op meervoudig gebruik van landbouwbedrijven.

WCL-beleid staat voor een integrale aanpak, waarin economie en ecologie een nieuwe impuls
krijgen. 
Ter verduidelijking noemen we een paar voorbeelden van maatregelen die in de gebieden zijn
uitgevoerd. In veel WCL-gebieden worden natuurgebieden samengevoegd tot grotere eenhe-
den. Daarin kan het grondwaterpeil omhoog, waardoor verdrogingsverschijnselen afnemen.
De natuur profiteert ook doordat boeren zuiniger om gaan met water, energie, mineralen en
gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor verbetert de waterkwaliteit. Boeren verbouwen streek-
eigen producten - vaak biologisch - die ze vervolgens aan toeristen verkopen. Toeristen ver-
blijven in monumentale boerderijen die behouden kunnen blijven doordat ze een recreatieve
functie hebben gekregen. Zo snijdt het mes steeds aan twee kanten: de landbouwsector draagt
bij aan behoud en ontwikkeling van waardevolle cultuurlandschappen, en de waardevolle cul-
tuurlandschappen betekenen op hun beurt de redding voor agrarische bedrijven.
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De rijksoverheid heeft elf Waardevolle
Cultuurlandschappen aangewezen: Zuidwest-
Friesland, Noord-Drenthe, Noordoost-Twente,
Vecht-Regge, de Graafschap, Winterswijk, de
Veluwe, Waterland, de Zak van Zuid-Beveland, de
Meierij en Midden-Limburg.

De uiteindelijke ambitie is om 400.000 hectare
waardevol cultuurlandschap landschappelijk op te
knappen en het duurzaam beheer daarvan veilig
te stellen.

Bronnen:
www.minlnv/thema/groen/wcl en
www.minlnv/nbl21.
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Kenmerkend voor WCL’s is dat het rijk op afstand stuurt, en dat de provincie de regie voert.
Via een bottom-up benadering en een integrale gebiedsbenadering worden actoren in de streek
erbij betrokken. Top-down rijksbeleid is er dus niet langer bij; gezamenlijke planvorming is
het motto. Een andere belangrijke verschuiving ten opzichte van eerdere jaren is dat men niet
langer uitsluitend inzet op behoud en herstel van natuur, cultuurhistorie en landschap, maar
ook op ontwikkeling van kwaliteiten op dit vlak. De rol van economische functies wordt expli-
ciet bij de planvorming betrokken. Het stimuleringsbeleid voor WCL’s is sinds 1994 van
kracht. Het beleid brengt een heel scala aan doelen met zich mee. Er zijn sectorale, integrale,
facet- en procesdoelen. Eén van de facetdoelen is behoud en ontwikkeling van de aanwezige
ruimtelijke kwaliteit. Maar impliciet zit ruimtelijke kwaliteit verweven in praktisch alle WCL-
doelstellingen. Omdat er aanzienlijke verschillen zijn tussen WCL’s - in natuur- en land-
schapswaarden, recreatieve mogelijkheden en structuur van de landbouw - zullen de gebieds-
doelstellingen per WCL-gebied verschillen. Maatwerk is het sleutelwoord.

4.3.2 Een evaluatie van WCL’s
In een studie van Pleijte et al. (2000) wordt het WCL-beleid per gebied geëvalueerd. Geheel
in de geest van WCL’s, spelen in de evaluatie proceskenmerken minstens net zo sterk mee als
inhoudelijke kenmerken. Proces valt niet onder te brengen in de conceptuele matrix, wat een
operationalisatie van proceskwaliteit overigens niet perse in de weg hoeft te staan. Voor de
inhoudelijke kenmerken is de link met de conceptuele matrix daarentegen minder moeilijk te
leggen. De uitdaging is om recht te doen aan de multifunctionaliteit en de dynamiek in WCL-
gebieden. De inhoudelijke kenmerken hebben betrekking op:
- natuur, landschap en cultuurhistorie
- milieu
- recreatie en toerisme
- landbouw

4.3.3 Proces 
Procesvariabelen zijn: projectorganisatie, planvorming en mobilisatieproces.

Projectorganisatie
Het eerste thema onder proceskwaliteit is ‘projectorganisatie’: de deelname van personen en
partijen binnen de organisatie van WCL en de werkbaarheid van de organisatie. In de meeste
WCL’s is een projectbureau actief. De vraag is dan of het projectbureau uitvoeringsgericht is,
een belangrijke rol speelt bij de mobilisatie van partijen in de streek, en bij de uitvoering van
projecten. Ook de samenstelling van de stuurgroep wordt bepalend geacht voor de kwaliteit
van het proces. Hoe is het gesteld met de formele betrokkenheid van bestuurders, van belan-
genorganisaties en van de streek? Vooral het laatste is van belang voor de doorwerking van
besluiten in de streek. Voor de organisatiestructuur geldt dat helderheid een belangrijk crite-
rium is. Daarnaast is een goede verhouding tussen de bestuurlijke organisatie en de uitvoe-
ringsorganisatie van belang. Daar schijnt het nog wel eens aan te schorten, waardoor plannen
en ideeën blijven hangen op bestuurlijk niveau.
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Planvorming
Hoe breed is de bestuurlijke betrokkenheid? En in welke mate is er sprake van maatschappe-
lijke betrokkenheid? In de evaluatie van Pleijte et al. (2000) gaat het concreet om de vraag of
maatschappelijke actoren betrokken zijn geweest bij de uitwerking van het gebiedsperspectief,
een activiteit die in alle WCL's ondernomen is. Bij veel WCL’s was die betrokkenheid niet erg
groot, terwijl het bij uitstek de weg is naar draagvlak. Is het wel het geval geweest, dan voelen
de betrokkenen zich inderdaad verantwoordelijk voor de uitvoering. De volgende vraag is of
er wel procesdoelen zijn opgenomen in het gebiedsperspectief. Het opnemen van procesdoe-
len is bevorderlijk voor de sturings- en mobilisatiemogelijkheden. Verder valt of staat de plan-
kwaliteit met het opnemen van inhoudelijke doelen. Bij gebrek aan concrete, meetbare doelen
behoren beleidstoetsing en beleidsbijstelling tot de onmogelijkheden. Tot slot is ook de door-
werking van het plan naar gemeenteniveau een belangrijk kwaliteitsaspect, omdat gemeenten
een belangrijke rol kunnen spelen bij de uitwerking van het gebiedsperspectief.

Mobilisatieproces
Wat doet men om draagvlak te krijgen? Welke informatie wordt er verspreid, en hoe worden
mensen benaderd? In het kader van het WCL-beleid worden ook cursussen gegeven. Bij de
beoordeling van het mobilisatieproces is het interessant om te bekijken wat voor cursussen dat
zijn en wie daaraan deelnemen. En wat voor effect heeft dit alles op de mobilisatie - hoeveel
mensen doen er mee? Luisteren ze alleen, of doen ze ook echt iets? Per mogelijke betrokken
partij (overheid, maatschappelijke organisaties en sectoren, bedrijfsleven) dient de vraag
beantwoord te worden of de partij betrokken is, en wat de kwaliteit van de betrokkenheid is.
Een andere vraag is of er nieuwe (integrale) samenwerkingsverbanden ontstaan.

4.3.4 Inhoud
Landbouw
Voor de landbouw komen de volgende criteria aan bod. Allereerst is dat de omvang van het
agrarisch natuurbeheer, af te lezen aan de hand van het areaal agrarisch natuurbeheer en het
aantal agrarische bedrijven dat agrarisch beheer toepast. Agrarisch natuurbeheer is een uiting
van het aanboren van nieuwe bronnen van inkomen en het vergroten van natuurwaarden. Het
is daarmee een operationalisatie van zowel natuurlijkheid als flexibiliteit, en wellicht ook van
cumulatieve attractie. Overeenkomsten tussen boeren en terreinbeherende (natuur)organisa-
ties nemen een soortgelijke plaats in. Biologische landbouw - het aantal bedrijven - ligt op het
snijvlak van ecologie en economie, en heeft daardoor raakvlakken met termen in beide kolom-
men (o.a. ‘imago’ en ‘verontreiniging’). Overige verbreding (zelf producten verwerken, ver-
koop aan huis, zorgtaken, stalling & verhuur, en ontvangstmogelijkheden) is bevorderlijk voor
de toegankelijkheid van agrarische bedrijven. Het kan dus dienst doen als operationalisering
van ‘toegang’, op het snijvlak tussen gebruikswaarde en sociale belangen. Ook heeft verbre-
ding duidelijk aspecten van toekomstwaarde, op het kruispunt met economische belangen.

Recreatie & toerisme
De dichtheid van slaapplaatsen bij de boer is het eerste criterium. Dit lijkt toch in de eerste
plaats een operationalisatie van het kruispunt gebruikswaarde/cultureel te zijn. Ook het totaal
aantal slaapplaatsen wordt als criterium opgevoerd. Daar geldt hetzelfde voor. De prestaties
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van de sector recreatie en toerisme worden ook afgemeten aan de mate waarin de toeristisch-
recreatieve routestructuur en voorzieningen versterkt zijn. Dit is een uitwerking van bereik-
baarheid, maar ook van toegang, keuzevrijheid en verscheidenheid. 

Milieu
Belangrijke parameters voor het meten van de milieukwaliteit zijn het fosfaat- en nitraatgehalte
in bodem en water. Fosfaat- en nitraatverontreinigingen doen afbreuk aan de gebruikswaarde van
het gebied. Hetzelfde geldt voor verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. 
Omdat fosfaat- en nitraatmetingen sterk gevoelig zijn voor weersinvloeden, is het meten van het
effect van het beleid langs deze weg onzuiver. Daarom is ervoor gekozen om ook ‘aan de bron
’ te meten. Niet alleen de milieueffecten van de landbouw, ook die van recreatie en toerisme
worden gemeten. Daarbij gaat het vooral om overlast door auto’s. Veranderingen in de auto-
mobiliteit door het aantrekken van het toerisme worden meegenomen. In sommige gebieden
worden (zand)wegen afgesloten om overlast door autoverkeer terug te dringen.

Natuur en landschap
Ook hier komt weer het areaal agrarisch natuurbeheer naar voren, ditmaal als operationalisa-
tie van natuurlijkheid. Daarnaast wordt er een uitgebreide categorie ‘overige prestaties’ opge-
voerd, gericht op het versterken van landschappelijke en cultuurhistorische elementen.
Daartoe behoren o.a. het opzetten van een landschapszorgsysteem, aanleg en onderhoud van
hoogstamboomgaarden, houtwallen of poelen, toegankelijk maken van landgoederen of de
aanleg van ecologische verbindingszones. 

Uit de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (Ministerie van LNV, 2000):

...'In substantiële delen waardevol cultuurlandschap is extra geïnvesteerd in een vlechtwerk
van landschapselementen, watergangen met natuurlijke oevers, moerasjes en poelen, brede
bermen, kleine bospercelen en paden. Door aanleg van deze ‘groen-blauwe door-adering’ heeft
het landelijk gebied een forse opknapbeurt gekregen, in het bijzonder in die gebieden die
landschappelijk, ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief kansrijk zijn. Waar dat mogelijk
was, is bijgedragen aan het realiseren van waterbeheerdoelstellingen.
In deze gebieden zijn natuur en landschap juist een bondgenoot van de landbouw gebleken
bij het inspelen op een aantal ontwikkelingen (nitraatbeleid, waterbeheer, aandacht voor
gezonde voeding, liberalisering van de wereldhandel). Extensieve landbouw gaat hier samen
met natuur- en landschapsbeheer en een opvangfunctie voor water. Kenmerkende aardkundi-
ge structuren en cultuurhistorische elementen zijn versterkt en de recreatieve toegankelijkheid
is sterk verbeterd. Veel (beschermde) soorten blijken te profiteren van de groen-blauwe door-
adering van het landschap.'

4.3.5 Invulling van de matrix
In deze paragraaf wordt een aanzet gegeven tot een operationalisatie van ruimtelijke kwaliteit
voor WCL-gebieden volgens de conceptuele matrix, die we voor het leesgemak nogmaals in
herinnering roepen:
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Inhoud
Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde Allocatie-efficiency Toegang Veiligheid Keuzevrijheid

Bereikbaarheid Verdeling Hinder Verscheidenheid

Externe effecten Deelname Verdroging Ontmoeting

Multi-purpose Keuze Versnippering

Belevingswaarde Imago Ongelijkheid Ontsnapping Eigenheid

Attractiviteit Verbondenheid Natuurlijkheid Schoonheid

Veiligheid Contrast

Toekomstwaarde Stabiliteit/flexibiliteit Insluiting Voorraden Erfgoed

Agglomeratie Cultures of poverty Ecosystemen Integratie

Cumulatieve attractie Vernieuwing

In aanvulling op de inhoudelijke matrix onderscheiden we een eenvoudige procesmatrix:

proces

projectorganisatie 5a

planvorming 5b

mobilisatieproces 5c
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Tabel Operationalisatie van ruimtelijke kwaliteit in WCL-gebieden

niveau  ➔ conceptueel operationeel

belang

economisch

gebruikswaarde 1a allocatie-efficiency bodem- en klimaatgeschikheid, positie in watersysteem, 

ligging ten opzichte van netwerken in de (landbouw)keten

bereikbaarheid recreatieve routestructuur

multi-purpose agrarisch natuurbeheer, agrotoerisme

belevingswaarde 1b imago verkoopmogelijkheden voor streekproducten, 

aantrekkelijkheid als vestigingslocatie

attractiviteit recreatieve aantrekkelijkheid 

toekomstwaarde 1c stabiliteit beheerbaarheid van het landschap

cumulatieve meervoudig verbrede landbouw

attractie

flexibiliteit aanvullende inkomsten voor de landbouw

sociaal

gebruikswaarde 2a toegang werkgelegenheid, toegankelijkheid van natuur- en landschap

ecologisch

gebruikswaarde 3a versnippering ecologische verbindingen

hinder beperken automobiliteit door het afsluiten van wegen

verdroging watergebruik landbouw; grondwaterpeil

verontreiniging gebruik fosfaat, nitraat en gewasbeschermingsmiddelen

belevingswaarde 3b schoonheid behoud waardevolle landschappen; duurzame ('schone') landbouw

rust & ruimte recreatieve ontsluiting agrarisch gebied 

risico’s vervuiling (drink)water

toekomstwaarde 3c ecosystemen agrarisch natuurbeheer, aanleg houtwallen en poelen, 

vergroten areaal

voorraden sluiten van agrarische kringlopen

cultureel

gebruikswaarde 4a keuzevrijheid recreatieve mogelijkheden

verscheidenheid kleinschaligheid van het landschap, landschapspatronen

belevingswaarde 4b eigenheid landschappelijke en cultuur-historische elementen

toekomstwaarde 4c vernieuwing verankering van landschap en cultuur-historische waarden 

in de economie van de streek 

proces

5a projectorganisatie deelname, werkbaarheid, helderheid van de organisatiestruc-

- tuur, uitvoeringsgerichtheid bestuurlijke organisatie, verhou-

ding tussen bestuurlijke organisatie en uitvoeringsorganisatie

5b planvorming breedte bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid, het

formuleren van procesdoelen, doorwerking naar gemeenteniveau

5c mobilisatieproces mobilisatiemiddelen, ontstaan van nieuwe, integrale 

samenwerkingsverbanden
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Conclusie
Ook voor WCL-gebieden blijkt dat er een grote verscheidenheid aan aandachtspunten uit de
matrix voor ruimtelijke kwaliteit kan worden afgeleid. Bij het invullen van de matrix komen
bovendien soms onverwachte, verrassende aspecten van ruimtelijke kwaliteit naar voren. Niet
alle aspecten zijn eenvoudig te plaatsen. Zo is één van de kerngedachten van het WCL-beleid
het vergroten van het economische draagvlak in de streek. Deze beoogde economische impuls
raakt aan verschillende begrippen in de conceptuele matrix (imago, multi-purpose, flexibi-
liteit), maar de kern van de zaak - de plaatselijke economie op een hoger plan brengen - wordt
daarmee niet geraakt. De laatste opgave is nog om de procesmatrix te verbinden met de inhou-
delijke matrix. Dat is een noodzakelijke stap om de vraag te beantwoorden in hoeverre pro-
ceskwaliteit bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit. Een paar lijntjes zijn eenvoudig te spinnen. Zo
leidt een sterker draagvlak in de streek tot een hogere toekomstwaarde. Vooral beheerbaarheid
en handhaafbaarheid zijn daarbij in het geding. In de WCL-evaluatie van Kranendonk et al. is
getracht meer grip te krijgen op de vraag naar link tussen proces en ruimtelijke kwaliteit door
deze vraag voor te leggen aan de betrokken partijen. Er is uitvoerig gediscussieerd over de rela-
ties tussen de procesprestaties van WCL-beleid en de inhoudelijke prestaties en effecten in
WCL-gebieden. 
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Slotbeschouwing

5.1 Inleiding

Het doel van deze studie was om ruimtelijke kwaliteit te conceptualiseren en te operationali-
seren, en in verband te brengen met meervoudig ruimtegebruik. De opzet was om zoveel
mogelijk gebruik te maken van bestaande studies, en de kennishiaten te signaleren. De con-
ceptuele uitwerking van ruimtelijke kwaliteit heeft de vorm gekregen van een matrix. Het doel
van de conceptualisering was om ruimtelijke kwaliteit zo te beschrijven dat op basis daarvan
een vruchtbare uitwisseling van visies en opvattingen over ruimtelijke kwaliteit mogelijk
wordt. Paragraaf 5.1 geeft in het kort de ervaringen met de matrix als analysekader weer. De
opdracht was om bij de beschrijving niet alleen aandacht te besteden aan de inhoud, maar ook
aan de proceskant van ruimtelijke kwaliteit. Hierover gaat paragraaf 5.2. Vervolgens gaan we
in paragraaf 5.3 uitvoerig in op de kennishiaten die we tijdens het uitvoeren van deze studie
tegenkwamen. Op basis daarvan doen we aanbevelingen voor verdere activiteiten in het
Habiforum-spoor ‘kennisontwikkeling’, gevolgd een aantal suggesties voor activiteiten in de
twee andere Habiforum-sporen, ‘conceptontwikkeling’ en ‘bewustwording’. 

5.2 De matrix als analysekader

De matrix heeft in ieder geval in dit onderzoek zijn nut bewezen als kader om verschillende
aspecten van ruimtelijke kwaliteit een plaats te geven. Zo bleek het in hoofdstuk 4 goed te
kunnen fungeren om verschillende visies op ruimtelijke kwaliteit ten opzichte van elkaar te
positioneren. De matrix lijkt dus veelbelovend. Maar toetsing in de praktijk zal nog moeten
uitwijzen of de belofte kan worden ingelost. 

De matrix dwingt gebruikers om de aspecten van ruimtelijke kwaliteit op onderling vergelijk-
baar niveau te plaatsen. Veel verwarring ontstaat doordat men begrippen op verschillende
abstractieniveaus door elkaar heen gebruikt. Deze verwarring wordt nog versterkt doordat de
eensgezindheid over wat kwaliteit is verschilt per abstractieniveau. Dijkstra en Schöne (2000)
stellen dat de opvattingen over kwaliteit op het hoogste niveau overeenkomen, maar dat met
de concretisering de meningsverschillen toenemen. Op het hoogste abstractieniveau staat het
begrip kwaliteit, op één tree lager staan begrippen als samenhang, duurzaamheid en identiteit.
De begrippen op de assen van de conceptuele matrix liggen een niveau daaronder, en in de
operationalisering van de matrix komen we begrippen tegen van een nog lager abstractieni-
veau. Alleen al het aanbrengen van deze ordening verheldert de discussie aanzienlijk. 

Zowel bij het atelier ‘Mix to the max’ als bij het schrijven van dit onderzoeksrapport bleek de
matrix te kunnen fungeren als middel om tot een gemeenschappelijke taal te komen. Dit
gebeurt door in discussies en besprekingen steeds weer aan de matrix te refereren. Zo ontstaat
gaandeweg begrip voor elkaars standpunten en voorkeuren. Maar dit gaat niet vanzelf. Voor
een burger die niet vertrouwd is met het vakgebied zullen de abstracte begrippen in de matrix

Kwaliteit in meervoud   85

(fo
to

: J
o

ha
nn

es
 A

b
el

in
g

, A
m

st
er

d
am

)

opmaak  27-06-2001  17:22  Pagina 85



nauwelijks betekenis hebben. We willen daarom nogmaals benadrukken dat de matrix een
startpunt en geen eindpunt is. Het is geenszins de bedoeling om de matrix als dwingend keurs-
lijf te gebruiken. De bedoeling is juist om desgewenst kolommen toe te voegen of cellen een
andere invulling te geven. Ook in de loop van ons onderzoek bleek dat verschillende aspec-
ten van ruimtelijke kwaliteit nog onvoldoende tot hun recht komen in de conceptuele matrix.
Voorbeelden zijn ‘beheerbaarheid’ en ‘handhaafbaarheid’. Ook een begrip als ‘zingeving’ is
moeilijk in de matrix in te passen. Aardkundige waarden, om een laatste voorbeeld te geven,
vormen een aparte categorie. Als de situatie daarom vraagt kan er een kolom ‘aardkundige
waarden’ aan de matrix worden toegevoegd. 

We hebben ons niet gebogen over de vraag hoe de kwaliteit van een plan, of het product ‘meer-
voudig ruimtegebruik’, bepaald kan worden. Garvin (1984) onderscheidt vijf benaderingen
om productkwaliteit te bepalen. De eerste is de transcendente benadering, waarin kwaliteit
alleen door ervaring is te herkennen. De tweede is de productgerichte benadering, waarin kwa-
liteit een precieze en meetbare variabele is. In de gebruikersgerichte benadering wordt kwa-
liteit door de gebruikers bepaald, terwijl in de productiegerichte benadering kwaliteit ontstaat
als de productie aan de gestelde eisen voldoet. De vijfde benadering is de waardegerichte bena-
dering, waarin kwaliteit direct gekoppeld wordt aan prijs. Ook verschillen in benaderingen om
kwaliteit te bepalen vormen een grote bron van verwarring. 

5.3 De link tussen kwaliteit en proces

In hoeverre is proceskwaliteit bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit? Hoe kom je tot een goed
plan, en welke stappen dragen daar aan bij? We hebben wel hier en daar een aanzet gevonden,
maar doorwrochte antwoorden op deze vragen kunnen we niet bieden. Intuïtief is er een dui-
delijke link tussen de twee begrippen, die loopt via beheerbaarheid/handhaafbaarheid: als het
plan teveel is van boven- of buitenaf is opgelegd, en er is geen overeenstemming over doel en
inhoud, dan zal het draagvlak in de streek gering zijn en is de kans dat onderhoud en beheer
erbij inschieten groot. Alles begint bij de begrijpelijkheid van een plan. Als een plan niet wordt
begrepen door burgers, wordt het ook niet gedeeld. Het is daarom zaak om een gemeen-
schappelijke taal te vinden die door burgers en planners wordt begrepen. Pas dan kunnen
betrokken burgers hun opvattingen over ruimtelijke kwaliteit voldoende terugvinden in de
opzet en ontwikkeling van een plangebied. 

Beheer kan ook worden opgevat als garantie voor het handhaven van de kwaliteit zoals
bedoeld in het ontwerp. Dat richt de aandacht op het tijdsaspect. Twee elementen kunnen
worden onderscheiden:
(a) de mate waarin een (plan)gebied kwaliteit houdt tijdens het proces van herstructurering. In

hoeverre vindt verstoring plaats, en in welke mate wordt die zodanig beheerst dat het
(plan)gebied desondanks een hoogwaardige kwaliteit behoudt? Dat legt een accent op kwa-
litatief hoogwaardige tijdelijke voorzieningen en op een goede fasering en afstemming. Dit
punt speelt met name bij het realiseren van meervoudig ruimtegebruik. Twee voorbeelden:
de Zuidas-Amsterdam, waar dit heel nadrukkelijk een aandachtspunt is, en Japan waar ste-
delijke bouwplaatsen opmerkelijk schoon en overzichtelijk zijn. 
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(b)de mate waarin een (plan)gebied kwaliteit heeft in geval de ontwikkeling tussentijds wordt
gestopt of gewijzigd. Ook dat plaatst een accent bij een goede fasering: hebben de resulta-
ten van de verschillende ontwikkelingsfasen elk voor zich (ruimtelijke) kwaliteit en is de
ontwikkeling van het (plan)gebied zodanig gefaseerd dat er steeds een kwalitatief optimum
kan worden bereikt?

5.4 Confrontatie met de sporen van Habiforum

Habiforum onderscheidt drie sporen van activiteiten in haar werkprogramma: kennisontwik-
keling, conceptontwikkeling en bewustwording. In deze paragraaf staat de vraag centraal
welke bijdrage deze studie over ruimtelijke kwaliteit kan leveren aan de verdere activiteiten in
elk spoor.

Kennisontwikkeling
In dit spoor is niet zozeer de vraag relevant wat het voorgaande toevoegt aan de bestaande ken-
nis over ruimtelijke kwaliteit, maar welke kennishiaten er in de toekomst gedicht zullen moe-
ten worden. 

a. Visies van marktpartijen en eindgebruikers

De visie van de overheid op ruimtelijke kwaliteit is in deze studie uitvoerig aan bod gekomen,
de visie van marktpartijen niet of nauwelijks. Dit terwijl het initiatief voor een plan ook bij de
markt of bij een lokale organisatie kan liggen. Over visies van marktpartijen is veel minder
bekend dan over overheidsstandpunten, die netjes in nota’s verwoord worden. Zeker voor
meervoudig ruimtegebruik, waarin vrijwel altijd sprake is van samenwerkingsvormen tussen
markt en overheid, is het van groot belang om meer zicht te krijgen op hoe marktpartijen aan-
kijken tegen ruimtelijke kwaliteit. Van Vliet (2000) heeft in een verkennende studie een goed
begin gemaakt, maar meer onderzoek is zeker gewenst. Dit leidt tot de volgende aanbevelin-
gen:
• Over de visie van marktpartijen, maar ook van eindgebruikers op ruimtelijke kwaliteit valt

nog veel te leren, zeker als ruimtelijke kwaliteit in verband wordt gebracht met meervou-
dig ruimtegebruik. Op grond van de ervaringen in dit project zijn interactieve ateliers waar-
in partijen worden uitgenodigd hun visie te expliciteren tegen de achtergrond van de hier
gepresenteerde matrix een zeer geschikte manier om deze kennis te generen.

• Over beleving van en waardering voor verschillende vormen van ruimtegebruik is nog erg
weinig bekend. Aanvulling vanuit de sociaal-psychologische discipline waarin meer alge-
mene inzichten daarover worden toegepast op diverse vormen van ruimtegebruik is
gewenst. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot de ontwikkeling van een instrument waar-
mee de belevingsaspecten van inrichtingsvoorstellen kunnen worden geanalyseerd en
beoordeeld.

• Aandacht voor de visie van niet-overheidspartijen heeft veel te maken met aandacht voor
proces. We hebben in deze studie wel het een en ander aangestipt over de link tussen ruim-
telijke kwaliteit en proces, maar de kennis over deze link vertoont nog veel hiaten. Cruciaal
zijn de totstandkoming van een gedeelde ambitie ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en
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de doorwerking van deze ambitie gedurende het proces. Op dit punt is dringende behoef-
te aan een verdere methodiekontwikkeling die deze elementen kan waarborgen. Inzichten
uit de bestuurskundig georiënteerde planologie zijn hier zinvol.

• Ontwerp is locatiespecifiek en valt niet in een conceptuele matrix onder te brengen.
Vormgevingaspecten hebben in dit project mede om die reden nauwelijks aandacht gekre-
gen. Aanvulling vanuit ontwerpdisciplines is dan ook dringend gewenst. Over vormgeving
op zich is uiteraard veel bekend. Ook hier zou het accent daarom meer moeten liggen op
het effect van vormgevingsaspecten op de waardering en beleving van eindgebruikers.

• Aan de samenhang tussen de criteria van de matrix is nog onvoldoende aandacht besteed,
terwijl dit juist de crux van ruimtelijke kwaliteit vormt. Dit geldt wellicht des te sterker
voor meervoudig ruimtegebruik. Een mix van ruimtegebruiksvormen kan een rijke verza-
meling aan aspecten van ruimtelijke kwaliteit opleveren. Bij een gunstige wisselwerking
tussen deze criteria levert meervoudig ruimtegebruik een positieve bijdrage aan ruimtelijke
kwaliteit. 

b. De link van meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit.

Ook over de link tussen ruimtelijke kwaliteit en meervoudig ruimtegebruik is het laatste
woord nog niet gesproken. Ruimtelijke kwaliteit heeft veel raakvlakken met meervoudig ruim-
tegebruik. We hebben laten zien dat er in stationslocaties en in WCL-gebieden sprake is van
positieve interactie tussen verschillende vormen van ruimtegebruik. Dit neemt niet weg dat er
ook negatieve interactie-effecten kunnen optreden. Een belangrijk motief voor functieschei-
ding is juist het beteugelen van negatieve externe effecten. In deze studie lag de nadruk op de
positieve aspecten van meervoudig ruimtegebruik. We wilden laten zien dat verschillende
aspecten van ruimtelijke kwaliteit gebaat zijn bij meervoudig ruimtegebruik, of zelfs meer-
voudigheid impliceren. De schaduwzijde van deze positieve benadering is dat de negatieve
kant onderbelicht gebleven is. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
• Inventarisatie van negatieve externe effecten die ontstaan bij het verweven of combineren

van verschillende vormen van ruimtegebruik door uiteenlopende groepen, met bijzondere
aandacht voor de verkeersruimten die verschillende functies binnen één locatie verbinden
en de overgangen tussen publiek en privaat.

• Het identificeren van ontwerpoplossingen die een alternatief bieden voor het scheiden in
de ruimte van functies die negatieve externe effecten oproepen.

• Een zeer wezenlijk alternatief voor scheiding in de ruimte is scheiding in de tijd. Op dit
punt is een inventarisatie van bestaande oplossingen, het starten van weloverwogen expe-
rimenten en onderzoek naar de wijze waarop deze passen in de tijd-ruimte activiteiten
patronen van uiteenlopende bevolkingsgroepen dringend gewenst.

Daarnaast dienen positieve aspecten niet te worden vergeten. Hiervoor is slechts een eerste
inzicht gegeven in de mogelijk positieve interacties. Deze moeten veel verder worden uitge-
diept onder het motto waarde scheppen door meervoudig ruimtegebruik. In het voorgaande
is op veel plekken al verwezen naar verdergaand onderzoek, bijvoorbeeld ten aanzien van het
proces van cumulatieve attractie dat steunt op de onderlinge versterking van functies en bele-
ving, maar ook de onzekerheden omtrent de voor- en nadelen van ruimtelijke specialisatie
(localisatievoordelen) en ruimtelijke menging (urbanisatievoordelen).
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c. Afweging en sturing

Om de balans op te maken ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit is een afweging nodig tussen de
verschillende criteria, in relatie tot het doel van een project. Ook de afwegingsvraag is blijven lig-
gen. Juist bij meervoudige projecten is het van belang om de diverse criteria in onderlinge samen-
hang te beschouwen. De conceptuele matrix biedt daarvoor wel aanknopingspunten, maar
draagt nog geen oplossing aan. In deze bijdrage is slechts in algemene zin een aanzet gegeven in
de richting van interactieve beleidsvoering. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
• Identificeren van de succes- en faalfactoren van interactieve beleidsvoering, zowel in ter-

men van de condities waaronder deze kan worden toegepast, de fasen in het planproces, de
uitsluiting van belanghebbenden en de democratische verantwoording.

• Aanvulling van de methodiek in het bijzonder in de voorfase van het proces, door middel
van plananalyse, arenavorming, belangenduiding etc.

• Spiegeling aan andere vormen van projectplanning, reflectie op de rol van de overheid op
uiteenlopende niveaus (governance) en onderzoek naar het juridisch kader.

Conceptontwikkeling 
De matrix is op een hoog abstractieniveau gedefinieerd en de begrippen die erin opgenomen zijn eer-
der gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en beleidsstukken dan op praktijksituaties. In de uit-
werking naar de stationslocaties en de WCL gebieden blijken dergelijke begrippen overigens wel dege-
lijk concrete inhoud te kunnen krijgen in de vorm van operationaliseringen maar blijven gezien de
breedte van deze studie toch noodzakelijkerwijs algemeen. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
• Het doen uitvoeren van een aantal concrete case-studies, waarin de invulling van een indi-

viduele locatie wordt beschreven en beoordeeld in het licht van de matrix. Per case-study
kunnen zo voorbeelden van meer en minder geslaagde oplossingen naar voren komen en
ontstaat inzicht in hoeverre de genoemde concepten in de praktijk duidelijk zijn.

• De proof of the pudding is natuurlijk het genereren van nieuwe praktijkcases in de vorm
van experimenten waarbij niet alleen interdisciplinair gekeken wordt naar de opzet en het
verloop, maar waarbij ook het leerproces van partijen van tevoren in beeld gebracht wordt
en gaandeweg geëvalueerd.

Bewustwording
• De spanning die zich voordoet tussen de kolommen en de rijen van de matrix is het moei-

lijkst vast te houden. De matrix laat zich het makkelijkst lezen binnen de rijen en de
kolommen, waarbij belevingsaspecten nog het moeilijkst verbaal over te brengen zijn. Het
maken van beeldverhalen die juist de spanning tussen de cellen tot onderwerp hebben, kan
meer doen het schrijven van 25.000 woorden (de omvang van de voorliggende tekst). Het
Nederlandse paviljoen op de EXPO en de beeldpresentatie die daar werd gegeven vormen
de eerste aanzetten daartoe (mag wel kritischer uiteraard). 

• Een tweede vorm van bewustwording die op gang gebracht zou moeten worden is het
inzicht bij beleidsmakers bij overheid en marktpartijen over de betekenis die eindgebrui-
kers hechten aan hun producten. Zowel sociologisch als etnografisch onderzoek kan daar
een bijdrage aan leveren, met name als het gaat om verschillen in betekenisgeving door uit-
eenlopende groepen.
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Bijlage 1 
Verslag van het atelier op de Mookerhei 8/9 juni 2000
Onder leiding van Jannemarie de Jonge (Alterra)

Mix to the max
Zicht/licht op de relatie tussen ruimtelijke kwaliteit en meervoudig ruimtegebruik

Donderdagavond 8 juni

In de torenkamer van Jachtslot de Mookerhei associëren we vrijuit rond de thema’s kwaliteit
en meervoudigheid. Een serie van honderd kaarten, het verbluffende uitzicht en het naderen-
de Noorderlicht dienen daarbij als inspiratiebron. 

Associaties kwaliteit

Opdracht: Kies een kaart die voor jou kwaliteit uitdrukt. Schrijf op, geïnspireerd door de

kaart, wat je associaties zijn bij kwaliteit. Vraag jezelf steeds af waarom. Geef een kernachtig

antwoord, en bedenk dan weer waarom. Herhaal dit totdat je niet verder kunt. 

De associatiereeksen kunnen in een serie trefwoorden gevangen worden:
- de elementen 
- veiligheid
- duurzaamheid (blijvendheid)
- verbondenheid 
- vrijheid
- beweging
- afwisseling 
- contrast
- oorspronkelijkheid
- schoonheid
- ‘groots en meeslepend’
- wezenlijke ervaringen

Een paar observaties:
• De trefwoorden zijn - met enige goede wil - in de piramide van Maslow te plaatsen: onder-

in fysieke elementen als veiligheid en duurzaamheid, dan komt de sociale laag met ver-
bondenheid als trefwoord. Daarop plaatsen we een laag met psychologische behoeften, en
tenslotte komen bovenin de existentiële ervaringen.

• De weg naar meervoudigheid loopt op het eerste gezicht niet via kwaliteit: alleen de kwali-
teitstrefwoorden contrast en afwisseling zijn te herleiden tot meervoudigheid. Kwaliteit lijkt
haast ééndimensionaal, zo groot is de nadruk op (enkelvoudige) psychologische behoeften. 

• Grote afwezigen zijn begrippen als efficiency bereikbaarheid, functionaliteit...
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Associaties meervoudigheid

Opdracht: Kies een kaart die voor jou meervoudigheid uitdrukt. Schrijf op, geïnspireerd

door de kaart, wat je associaties zijn bij kwaliteit. Vraag jezelf steeds af waarom. Geef een

kernachtig antwoord, en bedenk dan weer waarom. Herhaal dit totdat je niet verder kunt. 

Dit leverde een serie associatiereeksen op, die we achteraf onder een aantal noemers gerang-
schikt hebben:

Keuzevrijheid en vernieuwing
- moet binnen kaders ➔ om variaties mogelijk te maken ➔ geeft ruimte aan velen
- vertakkingen in structuur ➔ kunnen kiezen ➔ vrijheid
- 1+1>2 ➔ oneindig veel combinaties ➔ creativiteit ➔ scheppend ➔ blijvende vernieuwing, 

ontwikkeling
- keuzemogelijkheden ➔ spontaniteit ➔ niet alles hoeven plannen ➔ vrijheid
- verrassing ➔ nieuwe dingen ➔ onverwachtheid
- dynamiek ➔ flexibiliteit ➔ verschuivend evenwicht ➔ vernieuwing

Bezieling en betekenis
- diepgang/kakafonie ➔ betekenis ➔ (functionaliteit) ➔ bezieling ➔ betekenis
- werkelijkheid ➔ diepgang ➔ oorspronkelijkheid ➔ betekenis ➔ bezieling
- het leven ➔ onderlinge aanvulling ➔ productie-consumptie
- compleet ➔ meerwaarde ➔ meer=beter ➔ de behoefte naar altijd meer
- identiteit ➔ karakter

Proces in de loop der tijd
- toekomst ➔ je moet het gewoon doen ➔ leren & analyseren ➔ creativiteit ➔ soms slecht, soms

perfect ➔ je bereikt het voor onze kinderen
- idee design plan gebruik toepassing uitvoering ➔ individuele kwaliteit ➔ relatie met object

➔ stapje voor stapje steeds verder op wat goed is gebleken ➔ processen als mental design
- techniek van dimensies ➔ 4e tijd 5e emotie ➔ grand design ➔ soms tijdelijk, soms eeuwig

➔ ruilreputatie
- ruimte & tijd ➔ groei en verval ➔ passend

Spanning
- spanning ➔ wedstrijd ➔ verdringing
- fantastisch ➔ buitenaards ➔ fascinerend
- vriendschap/rivaliteit ➔ prikkels verschillende kanten op

Variatie en veelzijdigheid
- afwisseling ➔ groen-bebouwing
- verscheidenheid ➔ natuur water ruimte openheid
- veelzijdig ➔ veelvormig ➔ kleurrijk ➔ verrassend ➔ subliem ➔ speels
- veelzijdig ➔ presteren ➔ creatief ➔ onverwacht ➔ vluchtig
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- levendig➔ prikkels ➔ wakker➔ onrust ➔ chaos
- variatie ➔ afwisseling/verbreding ➔ dynamiek ➔ inspiratie ➔ vrijheid/keuze ➔ oorspronke-

lijkheid
- variëteit ➔ nooit verveling ➔ meer functies 
- helderheid ➔ maakt variaties mogelijk ➔ schoonheid
- laat veel toe ➔ legt slechts contouren vast ➔ om variaties mogelijk te maken

Efficiency en uitwisselbaarheid
- ‘hersenen’ kunnen veel tegelijkertijd ➔ als een deel niet meer werkt, neemt ander deel het

over ➔ uitwisselbaarheid ➔ risicospreiding ➔ zekerheid
- multifunctioneel ➔ handig, praktisch ➔ flexibel ➔ slim, vernuftig ➔ uitgekiend
- efficiency ➔ gebruiksgemak van meer mogelijkheden op één plek ➔ tijdwinst
- efficiency ➔ bereikbaarheid ➔ toegankelijkheid ➔ verweving

Vervreemding, twijfel en verveling
- homogeniteit ➔ monotonie ➔ oppervlakkigheid ➔ onzinnigheid ➔ leegte ➔ 'frustratie' ➔

verveling
- vervreemdend ➔ verwarrend ➔ onvoorspelbaar bedrieglijk ➔ veranderlijk ➔ glibberig
- twijfel ➔ anders ➔ als opdracht ➔ als wens ➔ is niet echt zo???

Een vergelijking tussen de associaties rond kwaliteit aan de ene en meervoudigheid aan de
andere kant:

• Bij meervoudigheid komt alleen de top van de piramide van Maslow in beeld, de basis niet.
• Efficiency en uitwisselbaarheid komen bij meervoudigheid nadrukkelijk als thema naar

voren, bij kwaliteit niet.
• Meervoudigheid roept ook negatieve associaties op (verdringing, rivaliteit, verval, verve-

ling, twijfel, vervreemding), kwaliteit niet. 
• Ook spanning (in positieve zin) komt vooral bij meervoudigheid voor.
• Contrast en afwisseling komen bij kwaliteit en bij meervoudigheid voor.
• Bij meervoudigheid ligt een stevig accent op veelzijdigheid, keuzevrijheid en proces.

Vrijdagochtend 9 juni

De ochtendsessie begon met een korte toelichting op het onderzoek, in twee delen. Eerst een
algemene toelichting op het onderzoek (wat, hoe en waarom). Dan een deel met een uitwer-
king van kwaliteitscriteria (knoop- en plaatskwaliteit en de link daartussen) voor stationsloca-
ties. Met de favoriete stationslocaties van de deelnemers als intermezzo. 

Favoriete stations
Iedereen heeft vooraf nagedacht over de vraag: wat is je favoriete station en waarom? Zeer uit-
eenlopende stations passeren de revue. Van de Schipholse hektiek tot de ultieme rust van
Overveen, een stationnetje in de Alpen of het kopstation waar de wereld eindigt. 
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De trefwoorden zijn geplaatst in de conceptuele matrix: 

Economische Ecologische Sociale Culturele 

Doelmatigheid Duurzaamheid Rechtvaardigheid Identiteit

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Een grote groep overwegingen is te plaatsen in de kolom economische doelmatigheid, op de
kruising met gebruikswaarde. Met als sleutelwoorden dynamiek, flexibiliteit, knoopkwaliteit,
verblijfskwaliteit, inzichtelijkheid, gebruikslogica (ondergrondse ruimte goed gebruiken, kop-
stations horen aan het eind van de lijn te liggen, en niet in een stad), efficiency. Ook moet er
iets te doen en te beleven zijn (belevingswaarde); ook verblijfskwaliteit is een belevingswaarde.
Op het snijpunt met toekomstwaarde ligt flexibiliteit in de tijd.

De kolom ecologische doelmatigheid blijft, op een opmerking over duurzaam bouwen na, leeg.

Sociale rechtvaardigheid zit erin onder de noemers veiligheid, toegankelijkheid voor iedereen
(gebruikswaarde) en diversiteit, gelijkwaardigheid - niemand detoneert (belevingswaarde) 

Culturele identiteit (op het snijvlak met belevingswaarde) is ook goed vertegenwoordigd, met
als sleutelwoorden: groot, mooi, kunst, rust, stilte, bijzondere geluiden, smeltkroes, prikkels
uit de hele wereld, mensen in verschillende hoedanigheden, idyllisch plekje, station als visite-
kaartje, contrast tussen rust en (trein)lawaai en tussen rust binnen en de levendigheid buiten.

Wat niet in de matrix past: 
• Combinaties van verschillende functies, behoeften en gebruiksvormen (gebruikswaarde)
• Individuele emoties als thuiskomst en vertrek, nostalgie, goede herinneringen.... 

(belevingswaarde)
• Enthousiasme, ambitie om er echt iets van te maken (toekomstwaarde).

Conclusie van deze exercitie
De matrix functioneert heel aardig als ordeningskader. Er ontstaat een duidelijk beeld van
accenten en zaken die erbuiten vallen (hoe meer overwegingen er zijn geopperd, des te
zwaarder is de arcering aangezet): 

Economische Ecologische Sociale Culturele 

Doelmatigheid Duurzaamheid Rechtvaardigheid Identiteit

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Kwaliteit in meervoud   97

Bijlage 1

opmaak  27-06-2001  17:22  Pagina 97



Nogmaals stationslocaties
De volgende oefening was het invullen van een regel van de matrix voor stationslocaties. Nu niet
langs de associatieve en intuïtieve weg, zoals in de vorige oefening, maar via doelgericht nadenken. 

Gebruikswaarde & ...
• economische doelmatigheid: Product-marktcombinaties: er moet voor diverse groepen

gebruikers, met verschillende tijdsbudgetten, iets te halen zijn. Het gebruik moet dyna-
misch zijn.

• ecologisch duurzaamheid: duurzaam bouwen/energieprestatie. 
• sociale rechtvaardigheid: veiligheid en toegankelijkheid zijn de kernbegrippen.
• culturele identiteit: het individu moet kunnen kiezen. 
Kanttekening: bruikbaarheid van de begrippen hangt sterk af van het beoogde doel en het
schaalniveau waarop de zaak zich afspeelt.

Belevingswaarde &......
• economische doelmatigheid: helderheid, overzichtelijkheid, doelmatigheid.
• ecologische duurzaamheid: moeilijk in te vullen. Als we ecologische duurzaamheid zo

opvatten dat de menselijke habitat er ook toe behoort, dan kan rust een kenmerk van eco-
logische duurzaamheid zijn. (Afwezigheid van) stank en geluidshinder horen hier thuis.

• sociale rechtvaardigheid: universele gastvrijheid en culturele toegankelijkheid.
• culturele identiteit: oorspronkelijkheid, bezieling, schoonheid, originaliteit.
• ter overweging: variatie, individuele niveau (met veiligheid) en maatschappelijke actualiteit

als nieuwe categorieën aan de matrix toevoegen 
Kanttekening bij de interpretatie van de kenmerken: alle kenmerken (of criteria) dienen afge-
wogen te worden op een schaal van - naar + 

Toekomstwaarde & ....
• Een tijdsas (tijdsvlak) als nieuwe dimensie aan de matrix toevoegen, waarin dynamiek en

ontwikkeling tot uitdrukking komen!!
• Definieer toekomstwaarde niet in termen van het gestolde object!! Het object is dynamisch:

houd rekening met verval/onderhoud. Een object krijgt vaak ook nieuwe functies in de
loop der tijd. 

• economische doelmatigheid: rendement, ook op de lange termijn. 
• ecologische duurzaamheid:
• sociale rechtvaardigheid: hoe ziet de samenleving er over x jaar uit??
• culturele identiteit: groei en continuïteit versus flexibiliteit. Het individu ervaart het gestol-

de object afhankelijk van eigen kenmerken.
Kanttekeningen:
• de piramide van Maslow is (1800)aan het draaien; de top komt steeds meer onderop te lig-

gen, en de basis wordt de top 
- waar passen de extremen?? Het lijkt wel of alles aan veel eisen moet voldoen, terwijl

kwaliteit ook kan zijn: van één ding ontzettend veel, en van de rest helemaal niks.
- welke plaats krijgt het proces in het geheel?
- bedenk dat wij de discussie voeren vanuit een overdrukgebied
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Vrijdagmiddag 9 juni

1. Verbinding tussen het donderdagavond- en vrijdagochtendresultaat.
In de avondsessie kwam de nadruk vrijwel geheel op belevingswaarden te liggen - al was dat
bij meervoudigheid minder het geval dan bij kwaliteit. Bij het nadenken over stationslocaties
ontstond meer evenwicht, al bleef de ecologische component onderbelicht (een andere, meer
landelijke case moet dit gemis ondervangen). Of we bij het denkwerk sterk beïnvloed zijn
door de associatieve voorbereidingen laat zich raden. In ieder geval hebben ook de moeilijk
benoembare kwaliteiten in de avondsessie volop aandacht gekregen. Dit heeft er vast toe bij-
gedragen dat we in de donderdag ochtendsessie een breed scala aan mogelijke kwaliteitscrite-
ria hebben zien passeren. Bij het uitwerken van de matrix, en het in kaart brengen van (ken-
nis)hiaten rond ruimtelijke kwaliteit zal dat zeer zeker helpen om een volledige, ‘rijke’ criteri-
aset te ontwerpen. 

2. Conclusies bij de matrix
Eén van de vragen is of we dimensies moeten toevoegen of herformuleren. Al hebben we geen
knopen doorgehakt, er zijn wel veel zinnige suggesties gedaan die het onderzoek een vrucht-
bare impuls zullen geven. Bijvoorbeeld om te werken met contrastparen (contrasterende ter-
men). In ieder geval moet de matrix dynamisch worden opgevat. De matrix moet geen doel op
zich zijn, maar een instrument, een medium voor de discussie en beeldvorming. In het licht
van de discussies op het atelier kunnen we concluderen dat de matrix ‘werkt’. Proces en dyna-
miek behoeven de meeste extra aandacht. Een optie is om een (aparte) matrix te ontwerpen
waarin het proces wordt ontleed. Met op de ene as de reikwijdte van het proces, en ‘partici-
patie’ op de andere as. De matrix geeft weer hoe, gegeven de kenmerken van een specifiek pro-
ject, het proces moet worden ingericht.
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Bijlage 2 
Checklist voor visies op ruimtelijke kwaliteit

Doel, reikwijdte & strategie

• Wat wil men met de visie bereiken?
• Hoe algemeen is de visie: alleen geschikt voor een bepaalde situatie of algemeen toepas-

baar?
• Kwaliteit waarvan?
• Kwaliteit voor wie?
• Hoe wil men het doel bereiken?

Inhoud

Economisch Sociaal Ecologisch Cultureel

Gebruikswaarde Allocatie-efficiency Toegang Veiligheid Keuzevrijheid

Bereikbaarheid Verdeling Hinder Verscheidenheid

Externe effecten Deelname Verdroging Ontmoeting

Multi-purpose Keuze Versnippering

Belevingswaarde Imago Ongelijkheid Ruimte, rust, Eigenheid

Attractiviteit Verbondenheid Schoonheid, Schoonheid

Veiligheid Gezondheid Contrast

Toekomstwaarde Stabiliteit/flexibiliteit Insluiting Voorraden Erfgoed

Agglomeratie Cultures of poverty Ecosystemen Integratie

Cumulatieve attractie Vernieuwing

Conceptuele matrix ruimtelijke kwaliteit

• In hoeverre passen de gehanteerde begrippen en criteria binnen deze matrix? 
• Waar in deze matrix kunnen we de centrale begrippen van de visie plaatsen?
• Eventueel: wat valt er buiten deze matrix?
• Hoe normstellend is de visie?
• Welke plaats heeft meervoudig ruimtegebruik in de visie?

Proces
• Hoe open is de visie: bepaalt de ontwerper wat kwaliteit is, of worden er elementen aange-

dragen waaruit de gebruiker kan kiezen?
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• Hoe vrij is de visie: kan de gebruiker zelf elementen toevoegen?
• Hoe dynamisch is de visie: gericht op een einddoel of op een proces?
• Hoe verloopt de interactie tussen verschillende elementen van ruimtelijke kwaliteit
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Deelnemerslijst Mix to the Max

Dick van Alphen RMNO
Josine Donders Alterra
Berci Florian Fröger Enkelaar Communications
Hans Hetsen Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 
Pieter Hooimeijer NETHUR
Jannemarie de Jonge Alterra
Paul Kersten Alterra
Henk Kroon Alterra
Ita Luten EGM-onderzoek
Joke Luttik Alterra
Peter Smeets Alterra
Marinka van Vliet RMNO
John Weebers EMR 
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Colofon

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Habiforum. De Raad voor ruimtelijk, milieu- en
natuuronderzoek (RMNO) en Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (voorheen
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek) waren er als kennismakelaars bij betrok-
ken. De Rijksplanologische Dienst (RPD) heeft het onderzoek mede-gefinancierd. Het onder-
zoek werd uitgevoerd door onderzoekers van Alterra en Nethur. De Nethur-bijdrage aan het
onderzoek kwam tot stand met medewerking van:

dr. Oedzge Atzema
dr. Ron Boschma
dr. Peter Driessen
prof.dr. Ton Kreukels
dr. Tejo Spit
dr. Walter Vermeulen
dr. Evert-Jan Visser

In het eindproduct zijn suggesties en ideeën verwerkt van leden van de begeleidingscommis-
sie en deelnemers aan het atelier ‘Mix to the max’. 
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Begeleidingscommissie ‘Conceptualisering Ruimtelijke kwaliteit’

ir A.B. van Luin (vz.) Habiforum, Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik
drs H.J.M. van Alphen plv. algemeen secretaris Raad voor ruimtelijk, milieu- en 

natuuronderzoek (RMNO)
dr G. Bennett Syzygy, raadslid RMNO
mw ir A.G.M. Bijvoet Rijksplanologische Dienst, Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
prof. dr H.J.P. Eijsackers Alterrra Research Instituut voor de Groene Ruimte. Wageningen UR

raadslid RMNO
dr ir W de Haas Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij
dr H. Hetsen Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster

(voorheen Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek)
mw drs J. Jonkers RMNO
mw drs M. Kloosterman Raad voor het Landelijk Gebied
dr B.H. van Leeuwen Raad voor het Landelijk Gebied
Prof. Dr D.B. Needham Faculteit der Beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit 

Nijmegen
mw ir A. Nijhof MBA Rijksplanologische Dienst, Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
drs J. Pattipeilohy FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
mw ir M. Rip RMNO
mw dr M.C. van Schendelen Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit van 

Amsterdam
drs S.A. Sprengers Stichting Natuur en Milieu
mw ir E.A. de Vries raadslid RMNO
ir A.J.F. de Vries plv. algemeen secretaris VROM-raad
mw M.E. van Vliet RMNO
ir M.C.H. Wagemans Directie Zuid, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij
ir. J.E.M. Weebers Habiforum, Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik
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