
De Betuwelijn, de HogeSnel
heidsLijn, de uitbreiding van 
Schiphol: allemaal infrastructu
rele werken die als nooit tevoren 
de politieke agenda bepalen. 
Meestal worden zij op de noemer 
van de milieucrisis gebracht. Dan 
hebben we het over de uitstoot 
van verbrandingsmotoren en 
over geluidscontouren. Hoe be
langrijk die kwesties ook zijn, 
door zich daarop exclusief te 
richten, worden problemen van 
een andere orde ontlopen. Wat 
betreft de ruimtelijke ordening 
vorrnt de infrastructuur van de 
mobiliteit namelijk een van de 
grootste struikelblokken. 

In de ruimtelijke ordening 
gaat het vooral om uitwassen van 
verstedelijking en de versnippe
ring van het landschap door het 
mobiliteitsnetwerk. Die laatste 
thema's worden doorgaans ge
koppeld aan massificatie, ont
heemding en vervreemding. Mo
derne mensen zouden zijn losge
slagen van hun wortels in de 
natuur. Het natuurareaal wordt 
steeds kleiner. Wat er nog is, 
wordt in toenemende mate 
doorkruist door wegen, enz. Het 
ligt voor de hand wat de tegenbe
weging wil: een compacte stad 
aan de ene kant en vergroting en 
aaneensluiting van natuurarealen 
door middel van natuurontwik
keling aan de andere kant. W aar 
nieuw aan te leggen snelwegen of 
spoorlijnen bestaande natuurge
bieden doorsnijden, moet daar
voor compensatie worden gebo
den door elders natuurgebieden 
uit te breiden. Wie zich met de 
infrastructuur van verkeer en 
vervoer inlaat, ziet zich dus 
gedwongen deel te nemen aan 
een ingewikkeld spelletje land
veroveren. Desnoods moet er 
land bij worden gemaakt: een 
kunstrnatig eiland voor de kust 
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omwille van het groeiende vlieg
verkeer. 

De politieke besluitvorrning 
zit verstrikt in een Gordiaanse 
knoop waarin zeer verschillende 
departementale belangen en 
strijdige lobbies onlosmakelijk 
met elkaar zijn vervlochten. Die 
knoop ziet er weliswaar hopeloos 
uit, maar de belangrijkste win
dingen zijn wel te volgen . Ik 
schets achtereenvolgens de groei 
van het netwerk van verkeer en 
vervoer en de vrees die dat 
inboezemt, het tegenwicht dat 
de natuurontwikkelaars in de 
schaal gooien, en een mogelijke 
verzoening van de ogenschijnlijk 
tegenstrijdige opties door middel 
van de ontwikkeling van een eco
logische infrastructuur voor ver
keer en vervoer. 

Versnippering 

Honderd jaar geleden moesten 
de meeste wegen nog worden 
geasfalteerd. Wegen verbonden 
dorps- en stadskernen. Zij liepen 
van kerktoren naar kerktoren en 
werden voornamelijk te voet 
begaan. Een eeuw later koersen 
we in pijlsnelle voertuigen over 
rijbanen die de woonkernen juist 
mijden. Woonplaatsen worden 
vlak voor afslagen aangekondigd 
via beletterde richtingborden. 
Pas aan het einde van de afslag 
vangt de bewoonde wereld aan . 
De doorgewinterde reiziger leeft 
meer 6p de snelweg dan in de 
woonplaatsen ernaast. Aan de 
snelweg vast woekeren benzine
pompstations, wegrestaurants, 
bedrijfsterreinen, motels en re
creatieparken, conferentie-oor
den, enz. Die behoren tot de 
wereld van de snelweg en vor
men een schemerzone tussen het 
vervoermiddel en de woonplaat
sen. De woning is niet Ianger het 
centrum van waaruit de wereld 
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wordt geordend in concentrisch uitdijende cirkels 
van vertrouwdheid, maar de woning ligt aan de 
periferie van de snelweg. 

Van de woning wordt verwacht dat zij gemakke
lijk aansluiting biedt op het wegennet. Maar dat is 
maar een kant van het verhaal. Tegenover het jach
tige bestaan dat het vervoerssysteem oplegt, wordt 
een contra-mal in stelling gebracht: de rust van de 
natuur. Vanuit de voordeur springt men in de auto, 
vanuit de achterdeur wenst men per fiets in luttele 
minuten puur natuur te kunnen bereiken. Onlangs 
werden de resultaten gepresenteerd van een onder
zoek waarin door middel van enquetes het draag
vlak voor natuurbeleid werd gepeild. De Neder
landers willen maar wat graag participeren in puur 
natuur. Hoe ongerepter, hoe beter. De Neder
landers verklaren hun voorkeur door te wijzen op 
de 'intrinsieke waarde' van de natuur (natuur is be
langrijk van zichzelf). Zuivere natuur achten zij van 
belang voor het nageslacht en voor de gezondheid. 
Maar de immateriele functies scoren het hoogst: 
'Natuur is belangrijk omdat het ons herinnert aan 
de oorsprong van het Ieven' 1 De kunstmatige land
schappen van klaverbladen en stads-skylines appel
leren niet aan dergelijke diepe gevoelsgronden. 

Het natuurbeleid verdedigt natuurontwikkeling 
in termen van tijdritmes: tegenover de hoogdyna
mische functies van verkeer en vervoer worden de 
laagdynamische functies van de natuur in bescher
ming genomen. Op de weg moet het snel gaan, in 
de natuur wenst men rust te vinden. Een sectorale 
scheiding moet contaminatie over en weer voorko
men. Op die manier wordt de behoefte aan trage 
natuur (bereikbaar via de achterdeur) veilig 
gesteld, terwijl wordt gewerkt aan steeds snellere 
vormen van vervoer (te beginnen bij de voordeur). 

Tussen woonplaats en snelweg aan de ene kant 
en tussen woonplaats en natuur aan de andere kant 
strekken zich de landbouwgronden uit: half be
drijfsterrein, half natuur. De landbouw is door 
inlijving van meer en meer ultramoderne techno Io
gie in een investeringsspiraal geraakt. Veel boeren 
leggen het loodje. Op minder grond wordt onder
tussen meer geproduceerd. Het landbouwareaal 
mag krimpen. De vrijkomende grond wordt in het 
raamwerk van de Ecologische Hoofd-Structuur 

1. A.E.Buijs en C.M.Volker, Publiek 
draaavlak voor natuur en natuurbeleid, 
Rapport 546, o LO-Staring Centrum, 
Wageningen 1 9 9 7. 

weer aan de natuur prijsgegeven. Deze natuur moet 
tegenwicht bieden aan de verstedelijking. De 
tegenstelling van stad en natuur wordt zodoende op 
de spits gedreven . 

De verkeers- en vervoerssector ligt ondertussen 
niet stil. Tendensen die in het verleden reeds kon
den worden onderkend, escaleren. Eerst verbon
den wegen wooncentra, toen werden zij erlangs 
geleid en werd de stad de buitenrand van de snel
weg - we zagen dat reeds - , maar dit proces her
haalt zich tegenwoordig op een hoger schaalniveau. 
Op een recent congres gewijd aan de toekomst van 
Schiphol sprak de architect Rem Koolhaas 2 • Vroe
ger lag Schiphol aan de rand van Amsterdam, zo 
orakelde hij, thans is Amsterdam een buitenwijk 
van Schiphol. Rond de luchthaven groeien conglo
meraties van afgeleide diensten; hotels, loodsen, 
winkels, promenades, taxicentrales, casino's. De 
internationale reizigers die Nederland aandoen 
hoeven niet meer naar Amsterdam tenzij als pitto
resk uitstapje. Er groeit een halve maan van transi
to-stedelijkheid onder de Randstad. Koolhaas 
tekende met viltstift een liggende banaan op de 
kaart. Die stelde het nieuwe internationale cen
trum van Nederland voor. Dat centrum wordt niet 
gedefinieerd door historische bebouwing en is 
evenmin een groene oase. Het is een pulserende 
doorgangssluis waarvan de rest van Nederland de 
periferie vormt. 

De verwerkelijking van mondiale aspiraties lijkt 
ook al de leidraad voor de politiek te zijn. Er wordt 
vee! ophef gemaakt van het concept Nederland
doorvoerland. Op de kaart van internationale 
luchthavens wordt Schiphol als een naaf in een wiel 
voorgesteld. De spaken van dat wiel strekken zich 
uit over Europa. Het snelwegvervoer wordt daarop 
afgestemd. Grote overslagplaatsen aan de oostgrens 
moeten het Duitse achterland en verderop bedie
nen. Dat daarvoor eeuwenoude cultuur/natuur
landschappen moeten worden opgeofferd, wordt in 
deze droom graag op de koop toegenomen. Om de 
pil te vergulden wordt bij wijze van gelijkenis 
Nederlands Gouden Eeuw aangehaald, toen de 
Zeven Provincien via de scheepvaart de schatten 
van de wereld doorverhandelden naar het oosten. 
Deze vergelijking gaat mank. In die tijd werd meer 

2 . Symposium Airport city, 27 - 2-1998, 
NAI, Rotterdam. 
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met de lading gedaan dan aileen doorvoeren. Aan 
een bloeiende trafieknijverheid ontleenden velen 
een bestaan. Oat perspectief ontbreekt thans. Ne
derland moet het in de huidige ideologie hebben 
van de werkgelegenheid en de verdiensten van ver
keer en vervoer tout court. Aan weerszijden van de 
slagaders van west naar oost en in mindere mate 
naar zuid strekt de periferie zich uit, aan de buiten
ste randen begrensd door verpoos-natuur. 

VervlechtinB 

Tegenover de oprukkende verstedelijking en de 
versnippering van hetland door het mobiliteitsnet
werk werd de Ecologische Hoofd-Structuur in het 
veld gebracht . Met lede ogen hebben de Nederlan
ders moeten aanzien hoe in slechts enkele genera
ties de kaart van hun land van kleur verschoot. Nog 
maar een eeuw her was ze groen met hier en daar 
een rode vlek van stedelijke bebouwing, nu is ze 
overwegend rood met wat uitgespaarde groene 
enclaves. Het aandeel groen zakte onder de twintig 
procent. Via natuurontwikkeling moet die onder
grens weer opwaarts worden gebracht. Tweehon
derdduizend hectare landbouwgrond moeten weer 
in natuur worden omgezet, tussen nu en pak weg 
twintig jaar. Het achterliggende idee is de versprei
de en soms gei'soleerde klassieke natuurgebieden 
onderling te verbinden door groene corridors in te 
richten. Aan de ontketening van eerder bedwongen 
rivieren valt de meeste eer te behalen. Het buiten
dijkse gebied wordt van haar keurslijf bevrijd. 
Rivieren meanderen weer, er verrijzen spontaan 
ooibossen, watervogels herkoloniseren de oevers. 
De rivieren met verwilderde uiterwaarden vormen 
kant en klare verbindingslijnen tussen natuurgebie
den. Als daarnaast nog vroeger gevelde houtwallen 
worden hersteld, komt er een groen raster over 
Nederland te liggen met daarin her en der grote 
groene eilanden. In de mazen van dat web kunnen 
industrie en woningbouw in hun hogere tempo hun 
ganggaan. 

Het idee van een Ecologische Hoofd-Structuur 
is prima. Het is aileen jammer dat de ecologen er 
exclusief mee aan de haal zijn gegaan. De groene 
hoofdstructuur moet in hun ogen puur natuur zijn. 
Daar is ook een legitimerend praatje bij bedacht en 
de wetenschap wordt te hulp geroepen ter onder
steuning daarvan. Puur natuur moet men zich in de 
gepropageerde visie voorstellen als een zelfregule
rend ecosysteem. Soorten vormen ondergeschikte 
radertjes in een groter geheel. Energie wordt van 

wieltje naar wieltje doorgegeven naar ornhoog. Het 
geheel moet men zien als een voedselpiramide. Hoe 
groter het grondvlak, des te hoger de top. Een flink 
roofdier eet massa' s kleinere herbivoren die op hun 
beurt ook heel wat fourageerruimte vergen. Een 
levensvatbare E H s client dus uitgestrekte natuurge
bieden te bevatten. Door uitbreiding van natuurge
bieden enerzijds en de inrichting van onderlinge 
verbindingslijnen anderzijds, worden trekkend 
wild en gevogelte toch praktisch een natuurgebied 
ter grootte van Nederland aangeboden. Maar daar 
mag dan op geen enkele wijze inbreuk worden 
gemaakt door cultuur. Natuur moet volgens de 
ecologische lobby op zuiver biologische grondslag 
zichzelf kunnen bedruipen, voor minder is in de 
EHS geen plaats. 

Of men nu vanuit de natuur naar het mobili
teitsnetwerk kijkt, of omgekeerd: in beide richtin
gen wordt er gesproken over corridors. Wat het 
natuur-raster betreft, hebben we het dan over de 
verwilderde uiterwaarden van de rivieren, die als 
groene heirbanen door het land klieven, over ver
bindende houtwallen tussen grotere natuurperce
len, over wildviaducten over de snelwegen heen, of 
over wildtunnels eronderdoor . De mobiliteitscor
ridors zijn daarentegen wat moeilijker te definie
ren. 

Traditioneel gezien heeft het begrip corridor de 
betekenis van een smalle strook grond die door vij
andelijk gebied aan weerszijden voert. Een corridor 
wordt in dat gevallouter ruimtelijk gedefinieerd als 
een gangpad tussen twee pun ten . Oat lijkt aardig op 
te gaan voor een dassentunnel, maar als we het over 
verkeerscorridors hebben, is er meer aan de hand. 
Een corridor is dan niet slechts een lijn tussen twee 
punten, maar het geheel aan praktijken die de snel
le verplaatsing tussen de punten mogelijk maakt. 
Daar horen dus ook de vervoermiddelen bij, de 
pompstations met toiletten, de wegrestaurants en 
motels, de carpoolplaatsen en parkeerplaatsen bij 
overstapgelegenheden naar andere middelen van 
vervoer, enz. Een corridor is een socio-technisch 
construct. Oat construct omvat inderdaad een 
geografisch vastlegbare verbindingsstreep, maar 
bovendien een technisch bewerkstelligd tempo en 
daarbij behorende tijdscoordinatie. Het ene laat het 
andere niet onberoerd: 'Snelheid is niet slechts een 
eigenschap van vervoermiddelen, maar van 
geconstrueerde corridors waarin verplaatsings
praktijken zijn georganiseerd ... De homogene tijd 
en ruimte maken zo in conceptuele termen plaats 
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voor een verscheidenheid aan tijd-ruimteordenin
gen gevormd door de verschillende manieren waar
op corridors zijn geconstrueerd en verknoopt' 3. 

Van buitenaf gezien, zijn verkeerscorridors tijd
ruimte-buizen die zich door het landschap slinge
ren; van binnenuit turmels die de aandacht verko
kerd houden. Bij hun constructie komt meer kijken 
dan techniek alleen; zij moeten ook sociaal ge
schraagd en ideologisch bevestigd worden. Zij wor
den omgeven door expliciet in stelling gebrachte 
plaatsmythen, die de bestemmingen van het r eizen 
de moeite waard moeten maken. Ook de snelheid 
zelf moet worden verheerlijkt; het moet mogelijk 
worden gemaakt ' records' te vestigen. Wat geldt 
voor verkeerscorridors geldt mutatis mutandis 66k 
voor natuurcorridors . Net zoals versnelling tijd
ruimtelijk moet worden georganiseerd - dat wil 
zeggen: technisch gerealiseerd en ideologisch ver
ankerd - , zo moet vertraging dat eveneens . De 
civiel-technische hoogstandjes van het verkeersnet
werk vinden hun tegenhangers in de eco-technische 
paradepaardjes van de natuurontwikkeling . Ver
traging wordt onder andere bewerkstelligd door 
alles wat aan techniek herinnert uit het beeld weg te 
retoucheren . Dan belemmert niets meer het zicht 
op de eigen langzame gang van de natuur. W aar 
men een natuurgebied nadert, vangen bijbehorende 
rituelen aan. Hekken, wildroosters, rustieke uit
spanningen omgeven door huifkarren, vermanin
gen die gepaste stilte en pieteit in acht doen nemen, 
kondigen aan dat het heilige er aan komt. Men 
wordt door een sluis geleid die aangeeft dat men 
een andere tijd-ruimte-zone gaat betreden. Trage 
corridors vereisen net zo vee! kunst en vliegwerk 
als snelle . In ideologisch opzicht doen zij zeker niet 
voor elkaar onder. 

Voor de hoogdynamische functies van verkeer, 
vervoer en industrie worden snelle corridors ge
maakt. Voor de laagdynamische functie van natuur 
worden trage corridors in het Ieven geroepen. 
Waar zij elkaar kruisen of aan elkaar grenzen, wor
den geluidsschermen opgetrokken die tevens het 

zicht op de rivaliserende tijd-ruimte constructie 
benemen . Toch maken de scheidswanden integraal 
hestand uit van elk van de separate constructies. De 
snelheid mag de traagheid niet besmetten en omge
keerd. Er is een groen netwerk, de Ecologische 
Hoofd Structuur, dat grote concentraties kent in de 
natuurgebieden en dat zich bundelt in verbindende 
groene corridors. En er is een paars netwerk van 
verkeer en vervoer, dat zijn concentraties heeft in 
industriegebieden en overslagplaatsen en dat zich 
bundelt in snelwegen geflankeerd door snelheids
ondersteunende diensten. De groene en de paarse 
corridors kruisen elkaar als schering en inslag. Zo 
wordt er een vlechtwerk over Nederland gespreid. 
In de mazen ervan nestelen zich de woongebieden, 
vanwaaruit liefst beide netwerken zonder vee! 
moeite toegankelijk zijn. De landbouw vormt het 
voegsel daartussen. De landbouw kruipt aan tegen 
de natuurgebieden - en dan wordt er gepalaverd 
over boerennatuurbeheer - , of zij nestelt zich in de 
luwte van de industrie - en dan wordt er vals over 
bio-industrie gesproken. Nederland is qua ruimte
lijke ordening een gesegregeerd land. Moet dat nou 
zo? 

Natuur onder cultureel beding 

Het vlechtwerk van scherp gescheiden strengen 
natuur en cultuur wil ik op twee manieren onder 
kritiek stellen voordat ik een alternatief verdedig. 
In de eerste plaats bestrijd ik het idee dat aileen 
ongerepte zelfregulerende natuur een rijke biodi
versiteit oplevert. Ook culturele condities kunnen 
natuur prikkelen tot een veelzijdig antwoord. Dat 
kan, maar hoeft niet zo te zijn; een en ander hangt 
uiteraard af van het soort culturele condities die 
worden aangeboden. In de tweede plaats heeft de 
inlijving van de auto en andere snelle vervoermid
delen de natuurbeleving enorm veranderd . Het 
krampachtig vasthouden aan het natuurbeeld van 
v66r het gemotoriseerde tijdperk sluit de weg af 
naar een vormgeving aan natuur die wei de merkte
kens van de technologische cultuur integreert, zon-

3. Deze manier van kijken naar corridors 
als het geheel van verplaatsingspraktij · 
ken ontleen ik aan een aanbevelenswaar
dig artikel van Peter Peters, ' Reistijd in 
de dagen van Thomas Cook, de co-evo· 
lutie van snelheid en temporele precisie 
in verplaatsingspraktijken ', Kennis 8L 
Methode,jrg. XXI, 1997-3, p. 178 · 191; 
citaatp . 188 . 
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der overigens in biodiversiteit onder te hoeven 
doen voor de klassieke natuurreservaten. Ik bekijk 
beide kanten een voor een. 

Als wij de natuur in Nederland vanaf nu aan 
zichzelf zouden overlaten, zou het laagland binnen 
enkele eeuwen overdekt raken met een eenvormig 
elsen-broekbos, terwijl op de heuvelruggen eiken
beukenbos zou verrijzen. Zo vreselijk divers zou 
dat niet zijn. Nederland bereikte zijn grootste 
diversiteit aan landschappen aan het eind van vorige 
eeuw, voordat de industrialisering van de landbouw 
en de grootschalige verkavelingen toesloegen. De 
meeste landschappen die we hebben leren waarde
ren zijn niet te danken aan de werkingen van pure 
natuur. Als er geen herders met schapen waren 
geweest om de heide grasvrij te houden, waren er 
geen heidevelden geweest. De zandverstuivingen 
die de Veluwe haar aanzien geven, zijn te danken 
aan houtkap, voor de scheepsbouw en voor de stut
ten voor de mijnbouw in Limburg. De rivierland
schappen bestaan bij de gratie van bedijking. De 
trilvenen in de Wieden en de Weerribben zijn ver
oorzaakt door turfstekers en riettelers, enz. Wat 
wij als typisch Nederlandse natuur betitelen is alle
maal natuurexpressie onder cultureel beding. Wij 
zijn dol op de natuur van mandenvlechters, klom
penmakers, veenafgravers, keuterboertjes, maar 
zodra de technologische cultuur in zicht komt, 
haken we af. Het probleem zit dus niet zozeer in 
culturele bemoeienis op zich, maar in het soort van 
culturele bemoeienis. De remedie tegen de unifor
mering en nivellering van het Nederlandse land
schap moet dan ook niet zozeer bestaan in het 
installeren van puur natuurgebieden, maar in cul
tuurvormen die onder hedendaagse technologische 
condities veelzijdige natuurexpressie faciliteren. 
Dat is punt een. 

W at de natuurbeleving betreft kunnen we wat 
opsteken van een beschouwing over de geschiede
nis van het gemotoriseerd vervoer, in casu van de 
introductie van de trein4. Toen mensen voor het 
eerst met de trein gingen reizen, werden allerlei 
ongemakken en zelfs ziektes beschreven die men 
zou krijgen van het treinreizen. Er werd melding 

gemaakt van oogontstekingen en afname van het 
zicht bij spoorwegpersoneel, en van miskramen, 
verstoppingen van de urinewegen en bloedingen bij 
de passagiers. Ook werd er gewag gemaakt van 
zenuwziektes. Een Beierse arts schreef: 'Reizen 
met een of andere stoommachine zou uit gezond
heidsoverwegingen verboden moeten zijn. De snel
le bewegingen zullen bij de passagiers een geestelij
ke onrust, delirium Jurisosum genaamd, teweeg bren
gen'. In de psychiatrische handboeken werden typi
sche treintrauma's behandeld met exotische namen 
als Railway-Spine - aandoening aan de ruggegraat 
resulterend in desorientatie - en Siderodromopho
bie- een vorm van treinhysterie. Deze nieuwe tak 
aan de taxonomie van ziektes maakte furore in 
Groot-Brittannie in de jaren zestig van de vorige 
eeuw. De ruggemergaandoeningen veroorzaakt 
door treinongevallen stonden weldra eveneens 
sterk in de aandacht in Duitsland en de vs. Een 
staartje van de hausse roerde zich ook in Nederland. 
De omstreden diagnose werd rond 1 9oo als achter
haald beschouwd; in ieder geval beroept niemand 
er zich dan nog op. De ziekte raakte omstreden 
door de moeilijke aantoonbaarheid ervan en door
dat tal van juridische processen werden gevoerd om 
schadevergoeding uitgekeerd te krijgen. De trein
ziektes vormen voorlopers van de huidige contra
verses rond whip-lash. In dat opzicht zijn zij zeker 
interessant, maar ik wil ze met het oog op de hier 
aangesneden problematiek liever duiden als een tij 
delijke culturele crisis in waarnemingspraktijken. 
Hoe beleefde een voetganger het landschap vooraf
gaande aan de introductie van de trein en wat ver
anderde er daarna? 

Wie loopt, ziet het landschap meedeinen op het 
ritme van zijn tred . Hij ziet graanvelden, ruikt 
graan en proeft het op zijn tong. Hij hoort de wind 
ruisen in de halmen en ziet hen golven. De verschil
lende zintuigen bevestigen en onderstrepen elkaar. 
Er bestaat een intieme verstrengeling tussen licha
melijk bevindelijkheid en de indruk die men krijgt 
van het landschap; het landschap neemt fysionomi
sche trekken aan. Dat verandert allemaal drastisch 
zodra men in de trein zit. Het landschap verglijdt in 

4· Reginald Luijf, 'De technologische 
vervluchtiging van de werkelijkheid', 
in: P. Kockelkoren (red.), Boven dearoe
ne zoden, Utrecht: J. van Arkel, 1990, 
p. 93 - 1o6. H.J.E.Siemerink-Hermans, 
De Railway-Spine als historische diaanose, 
NTVG, 1998. 
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rechte lijn parallel aan de rails; de verbinding met 
het ritme van het lichaam is verbroken. Men ruikt 
niet Ianger wat men ziet. Men hoort het geratel van 
de wielen . De verschillende zintlliglijke impressies 
worden uit elkaar gespeeld. De 'synesthesie' 
(ofwel 'wederkerige bevestiging' ) van de zintlligen 
raakt verstoord . Het landschap wordt een uitwen
dig voorbij schuivend tafereel. Het lichaam moest 
zich daarop leren instellen. Beroemd en vee! geci
teerd is een uitspraak van de dichter Victor Hugo 
uit een brief aan zijn dochter, waarin hij verslag 
doet van een reisje met de trein : ' De bloemen aan 
de wegranden zijn geen bloemen meer, maar kleur
vlekken of beter gezegd rode of witte strepen, er 
zijn geen punten meer, alles wordt een streep; de 
graanvelden worden lange gele strengen; de klaver 
velden zijn lange groene staarten . aan de einder 
voeren de steden , de kerktorens en de bomen een 
dans uit en !open op een krankzinnige wijze door 
elkaar. Van tijd tot tijd verschijnt en verdwijnt blik
semsnel een schim , een silhouet , een spook bij het 
portier ' . Het heeft enige decennia geduurd voordat 
de waarneming was herschoold en toegesneden op 
het nieuwe middel van vervoer. 

Meestal wordt de omscholing van de waarne
nling - vereist door de inlijving van snelle middelen 
van vervoer - gelnterpreteerd in termen van ver
lies. De volheid van de onbemiddelde perceptie zou 
worden gereduceerd. De wereld zou alleen nog als 
'ansicht ' -kaart worden bekeken. De snelle blik 
door de voorruit met haar omlijsting zou vooruitlo
pen op het even flitsende beeld van het televisietoe
stel. Maar dat lijkt mij een eenzijdige kijk . Er wordt 
ook wei degelijk winst geboekt. Het landschap ver
schijnt op voorheen ongekende wijze en geeft 
details en samenhangen daartussen prijs die eerder 
- in een langzamer tempo - niet konden opvallen . 
lemand die per spoor van Utrecht richting Den 
Haag-Rotterdam reist, komt in de buurt van 
Woerden stukken van de drooggevallen loop van 
de Oude Rijn tegen, die al vroeg werd gekanali
seerd. Oat zie je pas als je erlangs treint5. Afwate
ringssystemen en hun verbindingen, glooiingen in 
het terrein die oude essen verraden, maar ook het 
ritme van houtwallen en vel den in bijvoorbeeld een 
Twents coulissenlandschap : zij tonen zich pas aan 
de zwervende blik die voortraast over het verhoog-

de spoorwegtalud . Het geuldal in Limburg is ner
gens zo fraai te overzien als op het spoortraject van 
het vroegere 'miljoenenlijntje ' (zo genoemd van
wege de aanlegkosten van een spoorverbinding 
hoog tegen een heuvelhelling) . De voortbewogen 
panoramische blik maakt het landschap op voor
heen ongekende wijze leesbaar . Oat is punt twee. 

Als we de beide punten vervolgens op een noe
mer brengen, bereiken we een kritische positie 
tegenover het huidige beleid inzake ruimtelijke 
ordening. Onder het eerste punt werd gesteld dat 
de Nederlandse landschappen helemaal geen puur 
natuur zijn, maar onveranderlijk een cultuurhisto· 
rische index dragen. Het zou zonde zijn dergelijke 
landschappen, waarin historische cultuur-natuur
verhoudingen zich aftekenen, uit te wissen door ze 
via natuurontwikkeling te vervangen door puur 
natuur . Onder het tweede punt werd beweerd dat 
de cultuurhistorische merktekens uitstekend lees
baar zijn voor een daarin geschoolde blik vanuit de 
trein of de auto . Het is daarom cultuurbarbarij om 
de autowegen met ondoorzichtige geluidschermen 
te omheinen. De enig goede reden daarvoor zou 
zijn dat er natuurontwikkelingsterrein achter ligt, 
want aan een groen decor valt toch niet zoveel meer 
afte lezen. 

Ruimtelijke ordeninB als cultuurpolitiek 

Het Nederlandse landschap is opgebouwd uit meer 
dere lagen, afkomstig uit verschillende tijdperken 
die kunnen worden gekenmerkt door verschillende 
tempo's van waarneming . Er is een laag die gestalte 
heeft gekregen door noeste handenarbeid van 
werklieden die vaak uren liepen om hun werkplek 
in de open Iucht te bereiken . Daaroverheen ligt een 
laag die haar geleding heeft gekregen in de periode 
waarin trekschuiten en koetsen hetland ontsloten . 
Bovenop die laag ligt een nog grootschaliger lijnen
spel van spoorwegen en autosnelwegen . Het merk
waardige van die stapeling is dat latere lagen de 
oudere nooit helemaal hebben weggewist. De snel
wegen !open op verhoogde trajecten over viaduc
ten heen waaronder het oude landschap doorloopt. 
De ruilverkavelingen hebben de oude patronen 
meestal genegeerd , maar soms zijn ze in de nieuwe 
opgenomen of is hun fijnmazige verdeling nog in de 
mazen van de latere bedeling te herkennen. Oude 

5. Het voorbeeld van de Oude Rijn 
kreeg ik aangereikt door Pieter 
Schroevers. 



lagen puilen plaatselijk door de nieuwere naar bui
ten of schemeren erdoorheen. Vaak is dat aileen 
herkenbaar voor een vorm van zintuiglijkheid die 
nieuwe technieken heeft ingelijfd. In de 
Flevopolder kan men door de auto-vering heen de 
inversieruggen voelen van voormalige waterlopen 
die met het blote oog niet zijn te zien. Op luchtfo
to's, gemaakt vanuit de vliegtuigen van de carte
ringsdienst, ziet men die voormalige waterlopen 
weer wei, door de verkleuringen die zij in de graan
velden teweeg brengen. Het landschap laat zich het 
best vergelijken met een palimpsest, dat is een per
kamentrol die na afkrabbing of onzichtbaa1·making 
van het oorspronkelijk geschrevene opnieuw 
beschreven is. De oudere lagen zijn tussen de nieu
we regels door nog wei te ontwaren en plaatselijk 
leesbaar, dikwijls slechts met behulp van technie
ken die zelf de oudere landschappen bijna teniet 
deden. 

Als we de overgebleven tekens in het landschap 
trachten te spellen, dan vertellen zij een verhaal van 
de sociale verhoudingen die in iedere afzonderlijke 
laag heersten. Verhalen van landarbeiders en heer
boeren, van armoede en grote sociale projecten 
zoals de veenafgravingen . Verhalen over sociaal iso
lement. Auke van der Woud beschrijft in Het lese 
land dat een reis van Meppel naar Nieuweschans 
rond 18oo niet minder dan vijftien uur in beslag 
nam. En dat was 's zomers, in de winter was er in 
de venen in Drente geen doorkomen aan6 . Oat is 
aan die streken nog steeds af te lezen. Het 
Nederlandse landschap vormt een sociaal-politieke 
almanak. 

Wie denkt dat de sociale democratie in 
Nederland daarom wei zorgvuldig met deze land
schappen om zal springen, komt helaas bedrogen 
uit. De verantwoordelijke ministeries gonzen van 
opwinding bij de presentatie van hun plannen voor 
de ruimtelijke ordening van het volgend millenni
um. Het paarse kabinet maakt goede sier met gran
dioze infrastructurele werken. Maar de sociaal
politieke kant ervan bestaat uit magere beloftes 
voor de werkgelegenheid en het opblazen van de 
rol van Nederland op het Europese toneel. Blijken 
van cultuurpolitiek benul kan ik er niet in onder
scheiden. De Ecologische Hoofd-Structuur krijgt 
een Europese Hoofd-Structuur als uitbreiding . Ne-

derland gidsland!: een vrijbrief voor de uitwissing 
van nog meer cultuur-natuur-landschappen. Onze 
milieuminister verdedigt met aplomb de compacte 
stad, de VINEx-locaties, enz. Nederland tweestro
menland: cultuurloze natuur aan de ene kant van 
het geluidscherm, asfalt aan de andere. Ze kruisen 
elkaar via corridors, snelle en langzame. Een cul
tuurpolitieke visie in deze is non-existent. Wat kan 
daaraan worden gedaan? 

Natuur volst cultuur 
Uiteraard wil ik niet beweren dat een Ecologische 
Hoofd-Structuur niet hoeft. Ik voer een pleidooi 
voor het bevorderen van biodiversiteit in de cul
tuurvolgende natuur. Er bestaan echter ook perti
nente cultuurvlieders. Die hebben recht op een 
ongestoorde biotoop van tenminste kritische groot
te. Aileen zou ik dat niet tot boegbeeld van het 
beleid maken. En zeker niet infrastructurele ingre
pen compenseren door de cultuurvlieders nog 
meer terrein aan te bieden, alsof alle problemen 
daarmee zijn opgelost, terwijl ze evident slechts 
zijn afgekocht. Laten we eindelijk een begin maken 
met de mogelijkheden te onderzoeken van een 
groene infrastructuur. Een voorbeeldproject voor 
de verlangde aanpak is te vinden aan de Ooster
scheldestormvloedkering in Zeeland. Daar bleven 
in I 9 8 5 de constructie-eilanden na ontruiming ach
ter als nutteloos land. In I 990 gaf Rijkswaterstaat 
het Ontwerp-buro West 8, dat onder Ieiding staat 
van Adriaan Geuze, opdracht tot herinrichting van 
het gebied. De eerste 2,5 hectaren van dit project 
werden in I 99 I -9 2 verwerkelijkt. De begeleidende 
folder van Natuurmonumenten beschrijft de 
bedoeling: 'De zanddepots worden afgewerkt tot 
grote plateaus bedekt met schelpen. Schelpenvlak
ken zijn de ideale rustplaats voor kustvogels bij 
hoogwater en geschikt als locatie voor het maken 
van nesten. Door te kiezen voor zowel Iichte als 
donkere schelpen (kokkels en mossels) ontstaan 
kleurvlakken die verschillende soorten vogels aan
trekken. De vogels kiezen het schelpenvlak dat de 
beste camouflage biedt. Witte vogels op witte 
schelpen; donkere vogels op zwarte schelpen. De 
kleurvlakken zijn ontworpen in geometrische pa
tronen . Deze lijn- en schaakbordvlakken contraste
ren met de contouren van de kustlijn en verklaren 

6. A. van der Woud, Het /egeland. De 
ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, 
Amsterdam: Meulenhoff 1 9 8 7. 
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het kunstmatige karakter van de vogelkolonies. De 
vlakte van de plateaus biedt de automobilist die 
over de stormvloedkering rijdt niet aileen een kleu
renperspectief, maar opent ook het panorama over 
de zee. Het ritme van de grafische patronen rela
teert de voorbijrazende stedeling aan de ecologie 
van de Schelde, van de zee. De banen van zilver
meeuwen e~ scholeksters maken de oosterschelde
kering tot s'werelds grootste levende Zen-tuin' . 

Het lyrisch beschreven project is inderdaad een 
voorbeeld van natuurontwikkeling. Er worden 
immers culturele condities gecreeerd m et de uitno
diging aan de natuur om deze in te vullen. Aan de 
vogels worden broedplaatsen aangereikt overeen
komstig hun behoeften . Tegelijkertijd appelleert de 
betreffende natuur niet aan de wandelaar maar aan 
de automobilist . Pas in hoog tempo genoten, ont
plooit het landschap zijn maximale zeggingskracht. 
Het lijkt dus wel degelijk mogelijk om een snel
heidscorridor te realiseren die zich verhoudt tot het 
landschap eromheen, sterker nog: die de condities 
voor de leesbaarheid van dat landschap expliciet in 
zijn constructie betrekt. Vanzelfsprekend ben ik er 
gaan kijken, m et de auto. Helaas hebben de vogels 
het Iaten afweten . Daardoor schiet er groen tussen 
de schelpen omhoog, wat niet wordt weggepikt. 
Het idee bleek sterker dan de uitvoering . De natuur 
speelde niet loyaal m ee. Niettemin is het een 
poging - die navolging en verbetering verdient -
om een tijd-ruimte corridor te construeren met 
ingebouwde natuurperceptie . Het hele project kon 
zo'n futuristische gedaante krijgen omdat het eiland 
zelf een nog historisch onbeschreven artefact was. 
Ik stel het niet ten voorbeeld omdat aile natuur die 
kant op moet, maar om te Iaten zien dat we niet zijn 
gedoemd om met natuurontwikkeling te eeuwigen 
dage Jetse's schoolplaten nate bootsen . 

Behalve Adriaan Geuze, timmert ook Bhalotra 
aan de weg. In een advies aan de Rijks
Planologische Dienst bespreekt hij drie projecten 
van zijn KuipersCompagnons Buro7. Ci0' Fruiiful is 
het ontwerp van een stadsuitbreiding te Dordrecht 
waar glastuinbouw wordt gelntegreerd m et 
woningbouw. In het plan worden circa vijftien hec
tare milieuvriendelijke glastuinbouw op verschil
lende manieren vervlochten met circa 1 6oo wonin
gen. Beide partners profiteren van elkaar qua 

arbeid, afzet en watergebruik. Het tweede bespro
ken project behelst het grensoverschrijdend bedrij
venterrein Aachen-Heerlen . Dit is een ontwerp 
voor een bedrijventerr ein dat grotendeels verdiept 
of ondergronds is gelegen en waarboven hetland
schap doorloopt. Op die manier poogt dit plan de 
negatieve effecten van functiescheiding te hoven te 
komen, zoals steriele woonwijken, uitgestorven 
bedrijventerreinen buiten werktijden en lange reis
tijden voor werknemers. Daarom wordt gekozen 
voor het doorbreken van de grenzen tussen de func
ties werken, recreeren en wonen. Oat gebeurt 
door elkaar overlappende woon-, werk-, recreatie
en natuurgebieden in het Ieven te roepen. 
Zodoende worden verschiilende niveau 's in het 
landschap in een natuur-cultuurplan verenigd. Een 
derde project heeft reeds in de politieke ideeenvor
ming weerklank gevonden. In plan Sijtwende
Voorburg wordt voorgesteld om de autoweg die de 
buurt dreigt te versnipperen, deels overkapt deels 
ondergronds aan te leggen . In plaats van 2 1 hectare 
die verloren gaat wordt hierdoor een bouwlocatie 
voor ongeveer duizend woningen gewonnen . Ook 
hier loopt het landschap door over de verzonken 
weg, maar ditmaal betreft het een stadslandschap. 
In aile drie de projecten wordt een etage-landschap 
beoogd . Natuur en cultuur worden in elkaar 
geschoven of over elkaar heen gelegd . Het weder
zijdse uitsluiten wordt doorbroken. 

Een-percents-regeling 
De geschetste plannen van Geuze en Bhalotra 
beginnen bij culturele ingrepen en trachten ilatuur 
in zulk een bestek tot antwoord te prikkelen . Oat 
zoiets kan, blijkt ook al uit de rapporten van stadse
cologen die aantonen dat verwaarloosde arme 
gronden in de grote stad vaak niet onderdoen voor 
buitengaatse natuurreservaten als het om biodiver
siteit gaat. Het platteland is vaak door vermesting 
geeutrofieerd. Het grondwaterpeil wordt boven
dien kunstmatig laag gehouden terwille van de 
machinale landbouw. Dergelijke maatregelen rei
ken tegen wil en dank over de grenzen van natuur
gebieden heen . Daar helpt geen Verboden Toegang 
aan. Juist binnen de stadsgrenzen doen die proble
m en zich minder voelen. Er wordt al duchtig geex
perimenteerd m et ecologische stadstuinen en m et 

7. A.Bhalotra, De gelijktijdige ruimte, 
in: Ruimte als Voorraad, RPD, Den Haag, 
1996,p.J - IJ. 
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het bewust inramen van ecologische niches in 
gevels en daken van nieuwbouwprojecten. Het 
maakt de natuur niet uit of zij een rui:neheuvel of 
een door een architect gesigneerd prestige-bouwsel 
koloniseert. 

Als je zulke projecten op een rij zet, dan kan 
daar wei een levensvatbaar voorstel uit worden 
gedestilleerd. Vroeger had je in het Kunstbeleid de 
eenpercentsregeling. Die schreef voor dat bij 
nieuwbouw een percent van de totale bouwkosten 
moesten worden uitgetrokken en gereserveerd 
voor toegepaste kunst in het te realiseren gebouw 
zelf. Het zou toch van de gekke zijn geweest als die 
kunst in het kader van een compensatieregeling 
elders had moeten worden geconcentreerd? Kunst 
bij Kunst, beton bij beton? Maar als we voor Kunst 
'natuur' substitueren, vinden we dat ineens heel 
gewoon. Mijn voorstelluidt om ook bij infrastruc
turele werken een vergelijkbare percentsregeling in 
te stellen. Wij willen 2o percent natuur in 
Nederland, dat betekent dat 2 o percent van de to ta
le kosten moeten worden uitgegeven aan natuur
ontwikkeling in het kader van de ingreep zelf (en 
dus niet ter compensatie elders). Zoals we hebben 
gezien, zijn er legio mogelijkheden. Als er een snel
weg wordt aangelegd, kunnen we het talud mooi 
strak strekken om een machinaal grasmaairegime te 
faciliteren . Voor hetzelfde geld kunnen er grillige 
gradienten worden aangebracht, die de natuur uit
dagen zich terplekke uitbundig uit te drukken. 
Biotopen hoeven niet altijd vele hectares groot te 
zijn. 

Ondertussen moet er nodig iets worden veran
derd in de Natuur- en Milieu-Educatie . Die moet 
niet alleen meer gaan over kikkervisjes en het paar
gedrag van fluiters en piepers . Laat liever zien hoe 
de natuur inspeelt en ook altijd al veelzijdig heeft 

ingespeeld op culturele condities. In de bus miar het 
natuurreservaat is in dat opzicht minstens zoveel te 
beleven alsop de plaats van bestemming. Mocht dat 
nog steeds te romantisch overkomen, licht dan de 
Kaart van Nederland eens door en bekijk die in de 
klas met een cultuurpolitieke bril. Er zijn te voet 
bereikbare, lokale verstrengelingen van cultuur en 
natuur die kunnen worden bevorderd. Er zijn 
streekplannen, die overzichtelijk en leesbaar blijven 
bij een snelheid tussen de so en So km/ uur. Er zijn 
nationale plannen, waarmee Nederland zich op de 
Europese kaart in de kijker . wil spelen: H s L, 

Schiphol. Op al die schaalniveau's wordt een cul
tuurpolitieke bekommernis om de leesbaarheid van 
het landschap bij verschillende tempo's node 
gemist. In de retoriek rond de HSL wordt zelfs een 
jubelzang aangeheven op het vrijblijvende kosmo
politische gevoel dat men krijgt bij een anoniem 
voorbijsuizend landschap8 . 

Is het niet het overdenken waard wat de land
schappen die het paarse kabinet ons voor de toe
komst voorspiegelt, te zeggen hebben over de 
sociale verhoudingen in onze tijd? En zouden we 
van daaruit terugredenerend niet wat eenvoudige 
maatregelen kunnen treffen om de verschillende 
etages van het landschap meer betekenisvol met 
elkaar te verbinden? Het instellen van snelheids
grenzen per schaalniveau en het faciliteren van 
overstapmogelijkheden naar andere vervoermidde
len zodra hogere schaalniveau's worden geaspi
reerd, kunnen al wonderen doen . Een duurzaam 
landschap behelst meer dan Nederland inpluggen in 
het razendsnelle internationale verkeersweb en 
pronken met percentages puur natuur gewonnen 
uit compenserende natuurontwikkeling. De sociale 
kwestie verschijnt tegenwoordig in de gedaante van 
een EIS: een Ecologische Infra-Structuur. 

8. Daarover meer in: Petran 
Kockelkoren, 'De esthetiek van het 
gecreeerde landschap', in: De inrichting 
van Nederland, Het achttiende jaarboek voor 
het democratisch socialisme, Amsterdam: 
De Arbeiderspers/wss, 1997 , 
p. 134- 162; zieo .a. citaatblz. I56-I57 -




