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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van ons onderzoek dat onderdeel uitmaakt van de
afstudeeropdracht van de bachelor-opleiding Landschapsarchitectuur aan
de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.
Het onderzoek dient als voorbereiding op het deelontwerp van Blauwestad
in Oost-Groningen.
Geprikkeld door de vraag wat er allemaal mogelijk is op een braakliggend
terrein, zijn we onze zoektocht gestart. Al snel bleek dat deze zoektocht
bemoeilijkt werd doordat er in eerste instantie niet veel literatuur over
tijdelijk ruimtegebruik leek te zijn. Het is een actueel onderwerp, zeker
door de economische recessie van de afgelopen jaren en de stagnerende
nieuwbouw. Steeds meer gemeentes en grondeigenaren kennen het
probleem van langdurig braakliggende terreinen.
Een speurtocht op Internet leverde interessante artikelen, verslagen van
recent gehouden workshops en een speciale website over het tijdelijk anders
bestemmen op. Veel informatie en ideeën, de achtergronden, inspirerende
voorbeelden over het onderwerp die ons enthousiasme vergrootte. Maar
deze theoretische informatie was niet genoeg voor ons onderzoek. We
wilden ons niet beperken tot het maken van een lijst van mogelijke vormen
van tijdelijk ruimtegebruik, maar ook inzicht krijgen in de mogelijkheden.
De zoektocht naar goede voorbeelden van tijdelijk ruimtegebruik bleek
moeizaam. Niet omdat er geen voorbeelden voorhanden zijn, maar
omdat het door de meeste grondeigenaren niet gezien wordt als tijdelijk
ruimtegebruik. In de grotere steden komen veel projecten voor, veelal op
initiatief van bewoners die de schaarse ruimte graag willen benutten. Veel

van deze initiatieven waren kleinschalig en daardoor voor ons onderzoek
niet bruikbaar. Uiteindelijk hebben we genoeg voorbeelden gevonden om
voldoende informatie voor ons onderzoek te kunnen verzamelen.
We hebben niet alleen antwoord gekregen op onze vragen, maar ook een
aantal ontdekkingen gedaan waar we vooraf niet aan gedacht hadden. De
grote mate van inventiviteit waarmee bewoners aan de slag gaan om een
braakliggend terrein in te richten was opvallend. Het effect van grotere bomen
op het braakliggende terrein en de drang om ieder terrein op enigerlei wijze
toch te gebruiken was eveneens een verrassing voor ons. Juist deze aspecten
waar het braakliggende terrein ruimte biedt aan bewoners om hun ideeën te
verwezenlijken, al is het maar tijdelijk, heeft ons geraakt. We hopen daarom
vurig dat er in iedere stad altijd locaties blijven bestaan die tijdelijk geen
bestemming hebben. Door ons onderzoek hebben we de waarde ontdekt
van deze braakliggende terreinen, de waarde voor bewoners van de stad,
maar ook voor de natuur in de stad. Juist de niet aangeharkte plekken biedt
ruimte voor spontane ontwikkelingen.
Tot slot willen we onze begeleiders Cees Zoon, Adrian Noortman en Johan
Vlug bedanken voor hun prikkelende opmerkingen en bijdragen waardoor
we scherp bleven tijdens het onderzoek.
Velp, maart 2011
Gerda Hendriks
Willemien de Wolde
VOORWOORD
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Samenvatting
Dit rapport en de bijbehorende “waaier met ontwerptools” is het eindresultaat van de zoektocht naar de mogelijke vormen van tijdelijk ruimtegebruik
voor braakliggende terreinen.

De probleemstelling en de onderzoeksvragen
Door de veelal lange procestijd bij nieuwbouwprojecten en met de huidige
economische crisis blijven bouwterreinen soms jaren lang braak liggen. Zeker
in een land waar ruimte schaars en duur is, is dit onacceptabel. Daarom
willen we onderzoeken welke tijdelijke bestemmingen voor braakliggende
terreinen denkbaar zijn . Daarnaast willen we de gebruiksmogelijkheden van
de tijdelijke invulling in beeld brengen en de specifieke terreinkenmerken
die nodig zijn voor de tijdelijke invulling.
De volgende deelvragen moeten helpen om antwoord te krijgen op de
hoofdvraag.
1. Is er een minimale oppervlakte nodig voor een bepaalde vorm van
tijdelijk ruimtegebruik?
2. Welke relaties tussen de tijdelijke gebruiksvorm en de plek zijn van invloed
op de mogelijk toe te passen vormen van tijdelijk ruimtegebruik?
3. Wat is de flexibiliteit (in opbouw en verplaatsbaarheid) van het tijdelijke
ruimtegebruik?
4. Zijn er naast de noodzakelijke kenmerken die in de hoofdvraag genoemd
worden, factoren aan te wijzen die een toegevoegde waarde hebben
voor de locatie of het tijdelijke gebruik?

De onderzoeksmethodiek
Door middel van een literatuuronderzoek kijken we welke vormen van tijdelijk
ruimtegebruik er mogelijk zijn. Dit overzicht met de denkbare vormen van
tijdelijk ruimtegebruik is het uitgangspunt voor ons onderzoek.
We verwachten dat iedere gebruiksvorm specifieke eisen zal stellen aan
de plek waar deze vorm toepasbaar is. Door middel van veldonderzoek
van zoveel mogelijk verschillende gebruiksvormen willen we inzicht
krijgen in deze specifieke terreinkenmerken en de eigenschappen van de
tijdelijke gebruiksvorm. Op basis van vooraf opgestelde criteria worden de
onderzoekslocaties geselecteerd. We inventariseren de landschappelijke en
ruimtelijke kenmerken van de plek en de eigenschappen van de gebruiksvorm
en proberen inzicht te krijgen in het gebruik van de plek.
Uit de analyse van alle verzamelde gegevens zal duidelijk moeten worden of
iedere tijdelijke gebruiksvorm specifieke eisen stelt aan de plek en wat deze
randvoorwaarden zijn.

De resultaten van het onderzoek
Uit de analyse van de onderzoeksresultaten blijkt er een duidelijke relatie te
zijn tussen de tijdelijke gebruiksvorm, de oppervlakte van het braakliggende
terrein en de ligging van dit terrein.
De vaste kenmerken van het terrein: de ligging, de oppervlakte en de tijd dat
een terrein braak ligt, vormen de randvoorwaarden voor de plek.

SAMENVATTING
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Bij tijdelijke gebruiksvormen speelt de factor tijd een belangrijke rol. De
tijd waarin een bepaalde gebruiksvorm gerealiseerd en weer afgebroken
kan worden, de flexibiliteit, is bepalend voor de mogelijkheden. Dit geldt
ook voor de gebruiksduur waarin een bepaalde functie minimaal moet
functioneren.
Voor de tijdelijke gebruiksvorm zijn de flexibiliteit en de gebruiksduur de
bepalende eigenschappen.

bijzondere plek op, maar bevorderd de sociale cohesie in de wijk. Verrast
waren we door het effect dat er uit gaat van bomen die tijdens de sloop
gehandhaafd blijven. Hiermee wordt voorkomen dat een braakliggend terrein
er desolaat uit ziet. Op de ene plaats is het aantrekkelijk om het bestaande
gebruik te handhaven zoals bij de landbouwgronden. Op andere plaatsen
was het juist de zichtbare tijdelijkheid door de hergebruikte materialen die
de plek een speciale sfeer gaf.
We hebben geen terreinen aangetroffen waar geen enkele sporen van
gebruik zichtbaar waren. Zeker in een stedelijke omgeving hebben mensen
de behoefte om open plekken te gebruiken.

De slotconclusie en de aanbevelingen
De resultaten uit de analyse van de onderzoekslocaties geven voldoende
aanknopingspunten om alle vragen die we ons aan het begin van het
onderzoek gesteld hebben, te kunnen beantwoorden.
Vraag 1: Bij alle gebruiksvormen is sprake van een minimale oppervlakte
waaraan een locatie moet voldoen om deze vorm van tijdelijk gebruik te
kunnen realiseren.
de relaties tussen de gebruiksvorm en het terrein

Andere kenmerken zoals de ondergrond, de relaties met de omgeving en de
aanwezige landschappelijke elementen kunnen door de inrichting aangepast
worden. Deze kenmerken zijn variabel en vormen geen randvoorwaarden bij
de keuze voor een tijdelijke inrichting.
De tijd dat een terrein braak ligt, is wel medebepalend voor de mogelijkheden
van een tijdelijke inrichting. Deze tijd moet overeen komen met de tijd die
minimaal nodig is om een tijdelijke gebruiksvorm te laten functioneren.

De toegevoegde waarde
Naast de resultaten uit het onderzoek die antwoord geven op de vragen,
hebben we een aantal waarnemingen gedaan die bij de inrichting van een
braakliggend terrein zonder meer een toegevoegde waarde hebben. De
inventiviteit waarmee bewoners braakliggende terreinen inrichten heeft
onze aandacht getrokken. Hun betrokkenheid en inzet levert niet alleen een
8  
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Vraag 2: Er blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de oppervlakte,
de ligging, de flexibiliteit en de tijdelijke gebruiksvorm. Deze drie factoren
hebben een doorslaggevende rol bij de keuze van een tijdelijke gebruiksvorm
op een bepaalde locatie.
Vraag 3: De flexibiliteit wordt bepaald door de aanlegtijd en de tijd waarmee
een tijdelijke invulling afgebroken of opgeheven kan worden. Daarnaast is
de minimale gebruiksduur van de vorm mede bepalend voor de flexibiliteit.
Geconcludeerd kan worden dat voor alle tijdelijke gebruiksvormen de
flexibiliteit aan te geven is.

Vraag 4: De tijdelijke invulling kan een toegevoegde waarde krijgen door:
• de aanwezigheid van oude landschapselementen zoals bestaande
bomen
• de aanwezigheid van oude structuren en patronen (wegen, sloten enz.)
• de aanwezigheid van relaties met de omgeving
of extra bijdragen aan het gebruik van de plek doordat:
• de functie geschikt is voor meerdere doelgroepen
• er meerdere functies en gebruiksmogelijkheden zijn op één locatie
• het terrein gebruik kan worden voor een langere periode
• er sprake is van participatie en zelfwerkzaamheid door bewoners
Deze antwoorden op de deelvragen dragen bij aan het antwoord op de
hoofdvraag.
Alle denkbare vormen van tijdelijk ruimtegebruik die voldoen aan de
uitgangspunten zijn opgenomen in de separaat bijgevoegde waaier met de
daarbij behorende eigenschappen van het gebruik en de randvoorwaarden
voor de plek. Voor alle vormen geven we de oppervlakte en de ligging van de
locatie aan. Daarnaast geven we voor iedere vorm de minimale gebruiksduur
en de flexibiliteit aan. Randvoorwaarden voor de ondergrond zijn alleen
opgenomen wanneer deze cruciaal zijn.
We besluiten het onderzoek met een aantal aanbevelingen die bedoeld zijn
als leidraad bij de tijdelijke inrichting van een braakliggend terrein.

verschillende functies op één terrein
DE ONDERZOEKSPROJECTEN
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Braakliggende terrein Blauwestad

1.

Inleiding

Dit rapport is bedoeld voor landschapsarchitecten en ontwerpers, voor
ontwikkelaars en beheerders van braakliggende terreinen. Het rapport geeft
een inzicht in de mogelijkheden om braakliggende terreinen tijdelijk in te
richten en dient als inspiratiebron. Met de beslisboom en de waaier is snel
inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijk ruimtegebruik.

1.1 De opgave
Dit rapport is uitgevoerd in het kader van de afstudeeropdracht voor de
studierichting Landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein
in Velp. De afstudeeropdracht is gericht op het project Blauwestad in Oost
Groningen waarbij de centrale vraag is hoe dit nieuwbouwproject een
doorstart kan maken.

aantal deskundigen gesproken en een vraag gesteld op de discussieforum
van de groep “Groen en de Stad” op LinkedIn.
In hoofdstuk 4 worden de onderzochte locaties beschreven en zijn de
resultaten gebundeld in een matrix. In hoofdstuk 5 volgt de analyse en in
hoofdstuk 6 staan de eindconclusie met aanbevelingen.
De vermelding van alle bronnen zijn opgenomen als bijlage.
De separaat bijgevoegde waaier laat alle mogelijke vormen van tijdelijk
ruimtegebruik zien met de belangrijkste ontwerptools. De waaier en de
losse kaart met daarop de beslisboom voor de locatie zijn producten die we
als extra service bij ons onderzoek gemaakt hebben.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de vormen van tijdelijk
ruimtegebruik en in de toepasbaarheid van deze tijdelijke gebruiksvormen.

1.2 De leeswijzer
Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 de probleemstelling, de vragen
waarop we een antwoord willen krijgen en de opbouw van ons onderzoek.
In hoofdstuk 3 zijn de resultaten uit het bronnenonderzoek weergegeven.
Dit bronnenonderzoek heeft bestaan uit de beschikbare literatuur, artikelen
over het onderwerp en diverse relevante websites. Daarnaast hebben we een
INLEIDING
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2.

Het onderzoek

In de zoektocht naar informatie over tijdelijk ruimtegebruik vielen drie
artikelen op die vooral als inspiratie hebben gediend voor het onderzoek. De
belangrijkste punten die ons inspireerden hebben we opgenomen.
‘Een pleidooi voor improvisatie’, van Tom Bergevoets en Maarten Tuijl.
Beide auteurs pleiten voor het ontwikkelen van een andere manier van
ruimtegebruik die gericht is op improvisatie. In hun publicatie stellen ze
dat er een nieuw mechanisme ontwikkeld moet worden dat om kan gaan
met alle onzekerheden van tijdelijk gebruik. Hierbij kan improvisatie een
belangrijke rol spelen zodat sneller en adequater gebruik gemaakt kan
worden van braakliggende grond.
De website ‘Tijdelijk anders Bestemmen’ laat inspirerende beelden zien van
vormen van tijdelijk ruimtegebruik. De ontwikkelde waaier aan voorbeelden
heeft ons geïnspireerd bij de ontwikkeling van de ontwerptools. De website
is ontwikkeld door WINN Waterinnovatieprogramma Rijkswaterstaat en
Deltares, CURNET, Innovatienetwerk en Dura Vermeer.
Tenslotte werd onze blik verruimd door Nummer 05, het verslag van een
ontwerpopgave van de Academie van Bouwkunst / Hanzehogeschool
Groningen. Het kijken naar een plek en zoeken naar geschikte tijdelijke
gebruiksvormen zoals in deze studie gebeurd, laat zien hoe divers de
mogelijkheden zijn.

2.1 De probleemstelling
Een van de uitgangspunten voor de Blauwestad was de ontwikkeling van een
kwalitatief hoogwaardig woonmilieu waarmee de regio van Oldambt een
sociaal economische impuls zou kunnen krijgen. Door o.a. de tegenvallende
verkopen en de economische recessie zijn er minder kavels verkocht dan
gepland. De kwaliteit van het gebied wordt op dit moment gekenmerkt door
verspreide woningen tussen braakliggende kavels en geheel braakliggende
woongebieden. De afgesproken woonkwaliteit wordt hiermee niet bereikt,
wat weer een negatief effect kan hebben op toekomstige kopers.
Dit probleem is niet uniek voor Blauwestad, veel grootschalige projecten
kennen een lange procestijd en met de huidige economische crisis blijven
bouwterreinen soms jaren lang braak liggen. Zeker in een land waar
ruimte schaars en duur is, is dit in wezen onacceptabel. Daarom willen we
onderzoeken welke tijdelijke bestemmingen voor braakliggende terreinen
denkbaar zijn . Daarnaast willen we de gebruiksmogelijkheden van de
tijdelijke invulling in beeld brengen en de specifieke terreinkenmerken die
nodig zijn voor de tijdelijke invulling.
Voor ons projectgebied Blauwestad willen we kijken of we tot nieuwe
inzichten en ontwerpprincipes komen die bruikbaar zijn voor de verdere
uitwerking van de ontwerpopgave.

Met name door deze drie publicaties zijn we enthousiast geworden om met
deze actuele opgave aan de slag te gaan.
HET ONDERZOEK
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2.2 De vraag
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Welke vormen van tijdelijk ruimtegebruik voor braakliggende terreinen
zijn denkbaar, wat zijn de eigenschappen van het tijdelijk gebruik en
aan welke randvoorwaarden moet de plek voldoen voor een specifieke
gebruiksvorm?
In de ontwikkelingsvisie “Blauwestad in het Oldambt” is gekozen voor
een gefaseerde ontwikkeling van het woongebied waarbij de leegstaande
kavels tijdelijk een andere invulling krijgen. We willen aan de hand van
praktijkvoorbeelden onderzoeken of een tijdelijke invulling het gebied
aantrekkelijker maakt om in te wonen of zich te vestigen.
Er zijn diverse vormen van tijdelijk ruimtegebruik denkbaar, zoals natuur,
recreatief gebruik, landschappelijke aankleding, evenementen, water
(buffering, zuivering,etc.), educatie, energieproductie, maar ook tijdelijke
gebouwen zijn denkbaar. Belangrijk is te ontdekken welke eisen de
verschillende vormen stellen aan de plek waar deze gerealiseerd kan worden.
Hiervoor zullen we eerst een beeld moeten krijgen hoe de tijdelijke vorm er
uit ziet en welke kenmerken ze hebben.
De hoofdvraag richt zich niet op de vraag of tijdelijk ruimtegebruik mogelijk
is, maar op de vormen die er van tijdelijk ruimtegebruik denkbaar zijn. Om
de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen
geformuleerd.
Is er een minimale oppervlakte nodig voor een bepaalde vorm van tijdelijk
ruimtegebruik?
Wat is de flexibiliteit (in opbouw en verplaatsbaarheid) van het tijdelijke
ruimtegebruik?
Welke relaties tussen de tijdelijke gebruiksvorm en de plek zijn van invloed
op de mogelijk toe te passen vormen van tijdelijk ruimtegebruik?

16  
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mogelijke relaties tussen de gebruiksvorm en het terrein

Zijn er naast de noodzakelijke kenmerken die in de hoofdvraag genoemd
worden, factoren aan te wijzen die een toegevoegde waarde hebben voor
de locatie of het tijdelijke gebruik?

2.3 De afbakening
Voor de afbakening van ons onderzoek is het belangrijk om een aantal
begrippen duidelijk te omschrijven. De meest belangrijke begrippen zijn hier
gedefinieerd.
Vormen van tijdelijk ruimtegebruik is in ons onderzoek gelijk aan tijdelijke
gebruiksvorm en heeft de volgende betekenis: alle vormen van gebruik van
de ruimte die slechts enige tijd duren en niet blijvend zijn.
In ons onderzoek leggen we geen beperkingen op aan de duur waarop
een terrein braak ligt, uitgangspunt is dat het terrein wel een toekomstige
bestemming heeft, maar nog niet als zodanig ingericht is. Zo gauw
de bestemming van het terrein verdwijnt is er niet langer sprake van
tijdelijkheid.
Naast de tijdelijkheid is ook het begrip braakliggend of braakliggend terrein
belangrijk in het onderzoek.
Een braakliggend terrein is een stuk grond dat geen functie vervult en dat
niet wordt onderhouden. Het is een onbebouwd en onbenut liggend stuk
grond.

Omdat de term gebruiker erg algemeen is, is het voor ons onderzoek
belangrijk aan te geven wie wij zien als de gebruiker van een braakliggend
terrein.
De gebruiker is de buurtbewoner of de wijkbewoner die in de omgeving van
het braakliggend terrein woont en gebruik maakt van het braakliggende
terrein en de tijdelijke functie, maar ook de gebruiker waarvoor de functie
speciaal is aangelegd: de boer die het landbouwgebied beheert of de
motorcrossers voor wie de crossbaan aangelegd is.
Het onderzoek richt zich op braakliggende terreinen. In veel gevallen
zal dat een bestemming als bouwlocatie hebben voor woningen of een
bedrijventerrein.
In ons onderzoek gaat het niet om de herbestemming of het hergebruik van
gebouwen. Deze sluiten we uit van ons onderzoek. Bij de keuze van tijdelijke
gebruiksvormen kunnen wel tijdelijke gebouwen binnen ons onderzoek
vallen, mits deze geplaatst worden op een braakliggend terrein.
Het onderzoek heeft alleen betrekking op situaties in Nederland, we hebben
ons niet specifiek gericht op een bepaalde regio of provincie.
Verder gaan we in ons onderzoek niet in op de economische consequenties
van tijdelijk ruimtegebruik en we nemen de juridische aspecten van tijdelijk
gebruik niet mee in deze studie.
Dat deze aspecten een belangrijke rol spelen bij het besluit om een terrein
tijdelijk in te richten is vanzelfsprekend, echter het in beeld brengen van
deze gevolgen, is een studie op zich en past niet in de korte periode waarin
we ons onderzoek afronden.

2.4 De onderzoeksmethodiek
Ons onderzoek bestaat voor een deel uit een literatuuronderzoek waarin
we duidelijkheid willen krijgen over de vormen van tijdelijk ruimtegebruik
die mogelijk zijn. De groslijst die hieruit ontstaat, is een overzicht met de

strandpark Rotterdam
HET ONDERZOEK
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denkbare vormen van tijdelijk ruimtegebruik die als uitgangspunt dient voor
ons onderzoek.
We verwachten dat iedere gebruiksvorm specifieke eisen zal stellen aan de
plek waar deze vorm toepasbaar is. Door middel van een veldonderzoek
voor zoveel mogelijk verschillende gebruiksvormen willen we inzicht krijgen
in deze specifieke terreinkenmerken en eigenschappen van de tijdelijke
gebruiksvorm. Op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria worden de te
onderzoeken locaties uitgezocht. We inventariseren de landschappelijke en
ruimtelijke kenmerken van de plek en de eigenschappen van de gebruiksvorm.
Daarnaast willen we inzicht krijgen in het gebruik van de plek.
Met de inventarisatie willen we inzicht krijgen in de kenmerken van de plek
en de gebruiksmogelijkheden van de vorm. Aan de hand van een checklist
worden de gegevens verzameld. Per locatie wordt een beschrijving gemaakt
van de gebruiksvorm en de gegevens uit de inventarisatie. Vervolgens
worden de inventarisatiegegevens van alle onderzoeksgebieden geordend
en gegroepeerd. Uit de analyse van alle gegevens zal duidelijk moeten
worden of iedere tijdelijke gebruiksvorm specifieke eisen stelt aan de plek
en wat deze randvoorwaarden dan zijn.
De gevonden conclusies moeten antwoord geven op de deelvragen en
leiden tot een antwoord op de hoofdvraag. Vervolgens beschrijven we in
het kort welke risico’s er kleven aan tijdelijk ruimtegebruik en maken we een
stappenplan voor de ontwerper.
We toetsen de groslijst van gebruiksvormen uit de literatuurstudie van
hoofdstuk 3 met de bevindingen van de analyse en sluiten het onderzoek af
met ontwerptools voor alle denkbare tijdelijke gebruiksvormen.

2.4.1. De uitgangspunten voor de onderzoekslocaties

Schema onderzoeksmethodiek
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Om antwoord te krijgen op onze deelvragen, hebben we uitgangspunten
vastgesteld waaraan de te onderzoeken locaties moeten voldoen. De relatie
tussen de inrichting, de ligging en het gebruik zijn hierbij belangrijk.
We maken onderscheid in: locaties in de stad, aan de stadsrand of in het
buitengebied.

De maat moet voldoende onderscheidend zijn om hier conclusies uit te
kunnen trekken. We onderscheiden 3 categorieën: klein, middel en groot.
Een terreinen tot een halve hectare is klein, groot is een terrein met een
oppervlakte boven 1,5 ha. en een terrein van een gemiddelde oppervlakte
zit hier tussen in.
We zijn op zoek naar zoveel mogelijk tijdelijke gebruiksvormen, op basis
van literatuurstudie maken we een indeling in: recreatie; kunst en cultuur;
opslag; spelen en ontmoeten; evenementen; bebouwing; energieteelt;
tijdelijke natuur en landbouw.

Omdat het in ons onderzoek gaat over tijdelijk ruimtegebruik, is het ook
belangrijk om te weten hoe lang het betreffende terrein nog braak zal
liggen. Deze termijn kan invloed hebben bij de keuze van een tijdelijke
gebruiksvorm.
Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de flexibiliteit van de
tijdelijke gebruiksvorm. Hoe lang is de aanlegtijd en hoeveel tijd is nodig om
de tijdelijke gebruiksvorm af te breken.

Voor een gedegen onderzoek zouden van iedere gebruiksvorm zes varianten
(3 voor de maat en 3 voor de ligging) moeten onderzoeken. Omdat de
onderzoeksperiode kort is, zullen we een keuze moeten maken waarbij we
er vanuit gaan dat:
• we van alle gebruiksvormen minstens één locatie bezoeken
• er locaties zijn voor elke categorie in oppervlakte
• de locaties zowel in de stad, de stadsrand en in het buitengebied liggen

2.4.2. De inventarisatie van de onderzoekslocaties
We zijn op zoek naar de relaties tussen de tijdelijke gebruiksvorm en
de plek. Om hier inzicht in te krijgen, moeten we de kenmerken van de
onderzoekslocatie en de eigenschappen van de gebruiksvorm in beeld
brengen. Voor de inventarisatie stellen we een checklist op waarin alle
kenmerken van de plek en de eigenschappen van de gebruiksvorm opgenomen
worden. De kenmerken van de plek bestaan o.a. uit de oppervlakte, de
ligging, de ondergrond, de ruimtelijke kenmerken zoals open – gesloten,
ruimte – massa en de aanwezige landschappelijke elementen zoals o.a. de
aanwezige begroeiing, gebouwen en waterlopen.
De eigenschappen van de vorm hebben vooral betrekking op het gebruik en
de gebruiksduur. De gebruiksduur is de minimale tijd waarop de vorm moet
kunnen functioneren. Deze kan per gebruiksvorm verschillen: een tijdelijke
speelplek kan voor enkele maanden prima functioneren, terwijl voor de
ontwikkeling van tijdelijke natuur eerder enkele jaren nodig zijn.

ongewenst gebruik
HET ONDERZOEK
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de risico’s

20  

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

3.

Vormen van tijdelijk
ruimtegebruik

In dit hoofdstuk laten we zien welke gebruiksvormen uit de literatuurstudie
zijn opgenomen en welke risico’s er kleven aan tijdelijk ruimtegebruik.

3.1. De risico’s
Naast de grote diversiteit aan vormen van tijdelijk ruimtegebruik hebben we
tijdens het bronnenonderzoek ook veel gelezen en gehoord over de risico’s
die kleven aan tijdelijk ruimtegebruik. Zonder hier diep op in te gaan, willen
we toch een aantal aspecten aanstippen waar rekening mee moet worden
gehouden.
Bij veel eigenaren, projectontwikkelaars en terreinbeheerders is er een
grote scepsis tegen tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen. Hoe zorg
je er voor dat het terrein op ieder gewenst moment weer beschikbaar is
voor ontwikkeling en voorkom je procedures. Deze vraag moet beantwoord
worden voordat er een terrein tijdelijk ingevuld kan worden.
De risico’s bestaan uit bewoners die gewend zijn geraakt aan de tijdelijke
bestemming en geen afstand willen doen, maar ook kunnen onbedoelde
natuurlijke ontwikkelingen een risico vormen.
Over de tijdelijke invulling moet goed gecommuniceerd worden, er moet
vooraf duidelijk aangegeven worden dat het een tijdelijke situatie is en tot
hoe lang de tijdelijkheid ongeveer zal duren. Op verschillende plaatsen is
ervaring opgedaan met de tijdelijke inrichting van een plek voor de buurt.
Wanneer er vooraf duidelijkheid geschapen wordt, bewoners betrokken
worden bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen en het einde van de
tijdelijkheid wordt gevierd, blijkt er weinig verzet te zijn tegen het opheffen

van de tijdelijke functie. Vooral de eindigheid van het project blijkt belangrijk
te zijn, hier moet voldoende aandacht aan besteed worden, het moet een
onderdeel zijn van de tijdelijkheid. Hierbij kun je denken aan een groot
afsluitend kampvuur waarbij alle houten materialen die voor de tijdelijke
invulling gebruikt zijn aan het einde verstookt wordt. Dit kampvuur maakt
dan deel uit van de tijdelijke vorm.
Het andere grote risico is de vestiging van beschermde planten en diersoorten
op een braakliggend terrein. Op verschillende bouwlocaties is hiermee
voldoende ervaring opgedaan om dit risico tijdig te kunnen ondervangen. In
IJburg worden voorafgaand aan de bouwactiviteiten alle rugstreeppadden
gevangen en overgezet naar een poel die speciaal als compensatie aangelegd
is. Hiermee hebben de padden een nieuw en permanent leefgebied gekregen
en kan de bouw gewoon door gaan. In Arnhem worden alle braakliggende
terreinen direct na het broedseizoen van vogels die hun habitat hebben
in ruderale terreinen, geklepeld om te voorkomen dat de vogels zich hier
permanent vestigen.
Sinds 2010 heeft het ministerie van ELI een beleidslijn tijdelijke natuur
uitgegeven. In het najaar is een pilot gestart voor een viertal locaties en
zijn contracten voor tijdelijke natuur met de minister getekend. Dit maakt
de weg vrij om op braakliggende terreinen tijdelijke natuur te stimuleren
zonder dat dit een risico oplevert bij het verwijderen van de tijdelijke natuur.
Tot nu toe is er nog geen ervaring opgedaan met deze vrijstellingen.
De ontheffing voor tijdelijke natuur is vastgesteld op 5 jaar. Na die termijn is
de ontheffing niet meer geldig. Er zal gestart moeten worden met de bouw
van de permanente invulling. Is dit nog niet mogelijk, dan zal een nieuwe
VORMEN VAN TIJDELIJK RUIMTEGEBRUIK
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ontheffing aangevraagd moeten worden.
Voor tijdelijke bestemmingen waar een wijziging van het
bestemmingplan noodzakelijk is, wordt ook uitgegaan van
5 jaren. Wordt de tijdelijke functie dan niet omgezet in
een permanente, dan moet een verlenging aangevraagd
worden.

NATUUR

SPELEN
&
ONTMOETEN

LANDBOUW

Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende ervaring opgedaan
is met de risico’s van tijdelijk ruimtegebruik en dat dit geen
belemmering hoeft te zijn om een braakliggend terrein een
tijdelijke bestemming te geven.

3.2. Voorbeelden van tijdelijk ruimtegebruik
De tijdelijke gebruiksvormen die in het schema staan op
pagina 22 en 23 komen voort uit de literatuurstudie. In het
schema zijn ze gecategoriseerd naar gebruiksfuncties.
Omdat we ons onderzoek uitvoeren in de winterperiode
hebben we een aantal vormen niet kunnen waarnemen
zoals bijvoorbeeld een circus, een kermis, concert of een
jaarmarkt. In onze eindconclusies proberen we deze vormen
wel mee te nemen.
Voor een aantal categorieën uit het schema maakt het niet
uit wat de functie van de gebruiksvorm is. Zo maakt het voor
ons onderzoek niet uit of het gaat om tijdelijke woningen of
bijvoorbeeld om een tijdelijk kinderdagverblijf. De categorie
tijdelijke bebouwing wordt in ons onderzoek meegenomen.
Dit geldt ook voor alle vormen van opslag waarbij het geen
verschil maakt of het een gronddepot is of een opslagterrein
voor bouwmaterialen.

Bloemenveld

Speelplek

Pluktuin

Groenbemester bijenteelt

Zwembad

Stadslandbouw

Rietvegetatie

Zitgelegenheid

Maisvelden

Natuurspeelplaats

Klimwand

Weide

Natuurgebied

Park

In het schema hebben we de verschillende gebruiksvormen
uit de literatuurstudie, die we in ons onderzoek bezoeken,
met een roze rand omkaderd.
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RECREATIE

KUNST
&
CULTUUR

OPSLAG

EVENEMENTEN

BEBOUWING

ENERGIE

Camping

Beeldententoonstelling

Grondbank

Kermis

Containerwoningen

Koolzaad

Crossbaan

Kunstspeelplek

Auto-opslag

Circus

Opblaasbare moskee

Zonnecellen

Stadsstrand

Kunst in de openlucht

Opslag puin

Jaarmarkt

Voorzieningen

Hakhout, biomassa

Speelweide

Openlucht bioscoop

Concert

Kinderopvang

Kunstenaarswerkplaats
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Onderzoekslocaties		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

beschrijving

Wijkpark Hoogvliet			
Buurtpark Presikhaaf			
Eco Kinderparadijs Rotterdam		
Natuurspeelplaats Deventer		
Speelplek Presikhaaf			
Strandpark Rotterdam		
Stadslandbouw Schiedam		
Bouwopslag Presikhaaf		
Braakliggend terrein Rotterdam
Wijkvoorzieningen Schuytgraaf		
Kunstwerkplaats Schuytgraaf		
Struingebied Schuytgraaf		
Uitloopgebied A4 Schiedam		
Landbouw Nijmegen Lent		
Tijdelijke natuur Steenwijk		
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blz.28
blz.30
blz.32
blz.34
blz.36
blz.38
blz.40
blz.42
blz.44
blz.46
blz.48
blz.50
blz.52
blz.54
blz.56
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4.

De onderzoekslocaties

Bij de zoektocht naar geschikte onderzoekslocaties vormden de
uitgangspunten uit paragraaf 2.4.1 als basis. Het vinden van geschikte
locaties was niet eenvoudig.

4.1. De onderzoekslocaties
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de maatschappelijke behoefte aan
tijdelijk gebruik van de ruimte bestaat. WINN het Waterinnovatieprogramma
van Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkelt samen met CURNET,
InnovatieNetwerk en Dura Vermeer een concept voor Tijdelijk anders
Bestemmen (TAB). Binnen het TAB programma wordt onderzocht of de
inrichting van Nederland mooier, klimaatbestendiger en duurzamer kan. Het
project is in 2010 gestart en moet in 2011 afgerond worden. Het project
heeft wel als inspiratiebron gediend voor onze zoektocht, maar door het
hoge abstractieniveau leverde het geen concrete voorbeeldprojecten op.
Andere initiatieven zoals een workshop over dit onderwerp en een brochure
van de Academie van de Bouwkunst Groningen boden geen uitkomst voor
onze zoektocht naar geschikte locaties. Prachtige voorbeelden uit Berlijn en
Zurich, maar voor een buitenlandse trip was onze onderzoeksperiode te kort
en het budget te krap.
Een oproep bij de discussiegroep Groen en de Stad op LinkedIn leverde met
name in Rotterdam een aantal interessante locaties op waardoor we een
representatieve lijst konden samenstellen.
Om te kunnen vaststellen of braakliggende terreinen die geen functie hebben
toch gebruikt worden, hebben we in Rotterdam en aan de rand van Schuytgraaf

in Arnhem braakliggende terreinen bezocht en geïnventariseerd.
Op de kaart zijn alle onderzoekslocaties aangegeven. De nummering
correspondeert met de volgorde waarin de onderzoekslocaties beschreven
worden en de nummers in de matrix.

4.2. De checklist
Om inventarisatiegegevens te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat de
uitgangspunten meetbaar en helder omschreven zijn. Alle uitgangspunten
voor de inventarisatie hebben we weergegeven in een checklist die als leidraad
bij de veldbezoeken heeft gediend. De checklist is als bijlage opgenomen
in het rapport. We hebben gekeken naar de algemene kenmerken zoals
de ligging en de omvang, de ruimtelijke kenmerken, de landschappelijke
elementen en alle factoren die iets vertellen over het gebruik van de plek.
Om te onderzoeken of er een relatie is tussen de tijdelijke invulling en het
gebruik, is het belangrijk om te weten of het braakliggende terrein in de
stad, aan de rand van de stad of in het buitengebied ligt. De omvang van het
braakliggende terrein kan bepalend zijn voor de tijdelijke gebruiksvorm.
We hebben ook de landschapselementen vastgelegd om te kijken of deze
bij de keuze van de tijdelijke vorm een rol spelen. De verhouding ruimte –
massa, de oriëntatie en de relatie met de omgeving vertellen iets over de
ruimtelijke kenmerken van de plek. De randen van het gebied zijn van belang
omdat deze in grote mate de sfeer van de plek bepalen.
Om iets meer te kunnen zeggen over de gebruiksvorm, hebben we niet
alleen gekeken naar de gebruiksmogelijkheden, maar ook naar de mate van
DE ONDERZOEKSLOCATIES
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dat gebruik. Om dit vast te stellen hebben we gekeken naar het gebruik op
het moment van het bezoek en naar gebruikssporen zoals betreding, slijtage,
maar ook naar eventuele vernielingen en achter gelaten afval. Omdat we
de locaties in de winterperiode bezoeken, maken we tevens gebruik van
informatie van internet en de gegevens die we hebben ontvangen van
geraadpleegde personen.

Legenda
RUIMTELIJKE TEKENINGEN
routes

Bij tijdelijk gebruik is het belangrijk om te weten hoe flexibel dit gebruik
is. We willen inzicht krijgen in de tijdsduur waarbinnen de tijdelijke functie
gerealiseerd kan worden, de tijd die het kost om de voorziening te verwijderen
en de kosten die nodig zijn om de tijdelijke functie te realiseren. Om hier
enig inzicht in te krijgen hebben we tijdens de inventarisatie gekeken naar
de ingrepen die nodig zijn om de tijdelijke vorm te realiseren. Op basis van
deze werkzaamheden hebben we een inschatting gemaakt van de kosten en
de tijdsduur nodig is voor de aanleg. We maken hierbij onderscheid tussen
dagen, weken en maanden.

belangrijke route
minder belangrijke routes

massa/ harde rand
minder belangrijke rand
zachte rand

4. 3. De beschrijving per onderzoekslocatie
In het volgende onderdeel van het rapport beschrijven we voor iedere
locatie de vorm en de plek. Bij iedere locatie vertellen we iets over de
ligging en de tijd, de ruimtelijke en landschappelijke kenmerken en het
gebruik. In de conclusies worden de belangrijkste kenmerken van de plek
beschreven en de eventuele relaties tussen de kenmerken van de plek en
de eigenschappen van de gebruiksvorm. Tevens zeggen we iets over de
flexibiliteit van de gebruiksvorm. Op de luchtfoto is te zien waar de plek ligt
en krijg je een indruk van de omvang en de ligging van de locatie. De foto’s
en de perspectief tekening maken de plek inzichtelijk, het ruimtelijke kaartje
geeft de context weer en de symbolen geven de kenmerken van de plek en
de eigenschappen van de vorm weer.

structuur element, bomenrij
open ruimte
reliëf
structuur element, water

4.4. De symbolen en legenda
Door gebruik te maken van symbolen kan snel een overzicht verkregen
worden van de kenmerken van de verschillende tijdelijke gebruiksvormen.
Een overzicht van de symbolen en de betekenis is hiernaast weergegeven.
De legenda heeft betrekking op de ruimtelijke kaartjes die voor iedere locatie
gemaakt is.
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Symbolen van kenmerken
OPPERVLAK

BEPLANTING
< 0,5 ha

0,5 - 1,5 ha

> 1,5 ha

ruigte

bloemenmengsel

vaste
planten

bakbeplanting

open
randen

gesloten
randen

half open
randen

samenhang
omgeving

spelen

wandelen,
struinen

hond uitlaten

ontmoeten

productie
landbouw

tuinieren

RUIMTELIJK
BEELD

LIGGING
in de stad

stadsrand

FLEXIBILITEIT

buitengebied

FUNCTIE/
GEBRUIK

flexibel

niet flexibel

dagen

maanden

seizoenen

jaren

kunst,
cultuur

wonen, werken, leren

bodem

ontwaterering

reliëf

bezonning

natuur
beleven

opslag

intensief

extensief

spontaan

intensief

extensief

geen

GEBRUIKSDUUR

ONDERGROND

BEPLANTING

MATE VAN
GEBRUIK

oppervlaktewater

bomen

BEHEER
heesters

gras

oeverbeplanting
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TIJDELIJK WIJKPARK
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0

0,5km
Locatie

Algemeen
In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet
ligt het tijdelijke wijkpark aan de Baarsweg
in de wijk Meeuwenplaat. De komende jaren
wordt 50% van de woningen in deze wijk, veelal
portiekwoningen uit de jaren ’50, gesloopt
en vervangen door nieuwbouw. De oude
groenstructuur, grasvelden met bomen, zijn
gehandhaafd en de opengevallen plekken van
de in 2007 gesloopte woningen ingezaaid met
gras. Een hekwerk aan de buitenzijde moet
voorkomen dat er vuil gestort wordt.
Je hebt niet het gevoel dat het terrein braak ligt,
het hekwerk heeft wel een tijdelijke uitstraling.
De grote openheid van het gebied geeft het een
saaie indruk.
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Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
De aanwezige forse bomen bepalen de
groene uitstraling van het terrein. Aan de
noordzijde grenst het braakliggende terrein het
Oedevlietsepark dat recent opgeknapt is. Een
deel van dit park is ecologisch ingericht, grote
waterpartijen met natuurvriendelijke oevers en
moerasdelen. Het park maakt deel uit van de
Groene Gordel, een groene buffer om de stad.
Doordat het gras in het tijdelijke park vier keer per
jaar gemaaid wordt, geeft het de indruk van een
weiland met solitaire bomen en boomgroepen.

Ruimtelijke kenmerken

Door de aanwezige bomen wordt de grote open
ruimte (330 m x 110 m) enigszins ingedeeld
in kleinere eenheden waardoor de plek
enige structuur krijgt. Doordat de bomen erg
willekeurig staan, is er geen sprake van een
ruimtelijke samenhang. Het park is open en
wordt alleen door de woningen aan de overzijde
van de Baarsweg begrensd.
Door het hekwerk aan de straatzijde is de
overgang naar de woonwijk hard. Aan de
zijde van het aangrenzende park bestaat een
geleidelijke overgang.

Sporen in de sneeuw van gebruikers

Oude bomen hebben een toegevoedge waarde

Gebruik

Conclusie

Het relatief forse hekwerk aan de straatzijde
nodigt niet uit tot gebruik van de ruimte. In de
sneeuw zijn nagenoeg alleen sporen zichtbaar
over het pad dat in het middel door het terrein
loopt. Dit pad sluit aan op de padenstructuur van
het aangrenzende Oedevlietsepark.

Het totale terrein wat bestemd is voor
herontwikkeling bestond voor een deel uit een
parkachtige omgeving met aan de randen de
gesloopte flats. Voor de invulling als tijdelijk park
is deze oppervlakte relatief groot te noemen,
de oppervlakte is hier groter dan voor de vorm
noodzakelijk is.
De aanwezigheid van de oude bomen en de
verbinding met het naastgelegen park vormen
een toegevoegde waarde voor de tijdelijke
gebruiksvorm.
De flexibiliteit van het tijdelijke park is groot
omdat het terrein vrij snel ontruimd kan
worden.
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TIJDELIJK BUURTPARK
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0

0,5km
Locatie

Algemeen
Het buurtpark Presikhaaf ligt aan de rand van
deze Arnhemse wijk uit de jaren veertig. Een
groot deel van het Deltakwartier is gesloopt
en wacht op een nieuwe invulling. Omdat er
weinig speelruimte in de wijk is, heeft een groep
kunstenaars zich in de zomer van 2010 ingezet
om samen met kinderen kunst-speelobjecten
te maken. In dit tijdelijke buurtpark staan
twee van deze objecten: het Boomhuis en het
Vikingschip. De eerste indruk is verzorgd, door
de grote openheid oogt het wel kaal en weinig
uitdagend.
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Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Bij de sloopwerkzaamheden zijn verschillende
bomen gespaard en midden op het terrein zijn
een aantal knotbomen geplant. Voor een deel is
de oude laanstructuur behouden en sluit aan bij
de beplanting van de wijk dat nog niet gesloopt
is. De spoordijk met de dichte beplanting,
de daaraan grenzende groenstrook en de
wegbeplanting bepalen het groene karakter van
de plek. Opvallend zijn de rechthoekige vlakken
die ingezaaid zijn met een bloemenmengsel. Deze
vakken lijken de contouren van de toekomstige
nieuwbouw aan te duiden.

Ruimtelijke kenmerken

Het braakliggende terrein wordt duidelijk
omsloten door de groenstrook langs de spoordijk
en de boomstructuur van de doorgaande weg.
Door deze groene omlijsting ontstaat een
geleidelijke overgang naar de omgeving. Alleen
aan de zijde van de woningen is sprake van een
harde overgang.
Het oude wegenpatroon met de gedeeltelijk
aanwezige wegbeplanting geven structuur aan
de plek en hebben een duidelijke relatie met de
rest van de wijk.

Gebruikers

Speelelement in parkachtige omgeving

Gebruik

Conclusie

Gelet op de sporen in de sneeuw wordt het
tijdelijke buurtpark goed gebruikt. Vooral
hondenbezitters gebruiken het terrein om de hond
uit te laten. Het gebruik van de speeltoestellen
was op het moment van ons bezoek moeilijk vast
te stellen. De inrichting sluit aan bij de omgeving,
er zijn weinig speelvoorzieningen in de buurt. De
groenzone langs de spoordijk is aangewezen als
hondenuitlaatgebied.

Door het handhaven van de aanwezige bomen,
de aangebrachte bloemperken en het intensieve
beheer heeft het terrein niet de uitstraling
van tijdelijkheid. De aanwezige bloemperken
zullen zeker in de zomermaanden bijdragen
aan de parkachtige uitstraling van de plek.
Deze landschappelijke elementen hebben
een toegevoegde waarde voor de tijdelijke
inrichting.
De flexibiliteit van de plek is groot, binnen enkele
dagen kan het terrein ontruimd zijn en bouwrijp
gemaakt worden.
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Algemeen
Het braakliggende terrein aan de Zinkerweg
in de Rotterdamse wijk Feyenoord is ingericht
als ecologisch buurtpark. Het terrein heeft
verschillende functies zoals natuureducatie,
een schooltuin, spelen en elkaar ontmoeten.
Buurtkinderen en bewoners staan er centraal.
Samen met Creatief Beheer heeft het EcoKinderpark vorm gekregen. Creatief Beheer is
een organisatie die diverse bewonersinitiatieven
in Rotterdam ondersteund en begeleid. Zij
richten zich vooral op terreinen die braak liggen.
Het terrein heeft een woningbouwbestemming
en kan voorlopig gebruikt worden als buurtpark.
De plek ziet er aantrekkelijk uit en nodigt uit om
op avontuur te gaan.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Het terrein wordt omgeven door de oude
boombeplanting terwijl op het terrein jonge
bomen en heesters geplant zijn. Er zijn bakken
gemaakt met o.a. maïs, zonnebloemen en een
bloemenmengsel. Een ontmoetingsplek wordt
omsloten met enkele borders met liguster.
Het terrein is afgeschermd met omgezaagde
boomstammen die inrijden moet voorkomen.
Deze boomstammen geven bovendien de
tijdelijkheid weer.

Ruimtelijke kenmerken

De oude wegbeplanting en de huizenblokken
omzomen het braakliggende terrein waardoor
een besloten gebied ontstaat. Door deze
omlijsting is een ruimtelijke relatie met de
omgeving aanwezig. De openheid van de plek
vormt een contrast met de dichtbebouwde
woongebieden in de omgeving.
Op het terrein staan enkele gebouwtjes zoals
een speelhuis en een creatief vormgegeven
opslagruimte van golfplaten. De gebouwtjes
vormen de ruimtelijke massa in het gebied.

Speeltoestellen worden intensief gebruikt

Ontmoetingsplek van hergebruikte materialen

Gebruik

Conclusie

Centraal in het park is een ontmoetingsplek
ingericht, omsloten door beplanting; in de
noordelijke punt staan enkele uitdagende
speeltoestellen en een kleine klimmuur. De
boomstammen kunnen als speelobject gebruikt
worden. Naast spelen en ontmoeten wordt het
parkje door de buurt beheerd, wat een extra
dimensie is en bijdraagt tot de sociale cohesie
in de buurt. Gelet op de sporen in de sneeuw
wordt de plek intensief gebruikt. Opvallend is dat
honden wel langs de randen uitgelaten worden,
maar niet op het terrein.

De plek lijkt goed te functioneren in de buurt. De
inrichting sluit aan bij het hoog stedelijke gebied
en er is veel ruimte voor de ideeën en wensen
van de bewoners en de buurtkinderen. Doordat
het parkje tot stand is gekomen door de inzet
van bewoners en zelf beheerd wordt, zijn er
geen vernielingen en ziet het terrein er verzorgd
uit. Deze vorm van bewonersparticipatie draagt
zeker bij aan het succes van de tijdelijke inrichting
van deze plek.
De flexibiliteit van de tijdelijke inrichting is groot,
de plek kan in een dag ontruimd worden, de
speeltoestellen zijn op een andere locatie weer
te gebruiken.
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In Deventer wordt in de komende 10 jaren een
derde deel van de Rivierenwijk geherstructureerd
waarbij 500 nieuwe woningen worden
gerealiseerd. De sloop en de herbouw gebeurd in
fasen. Vanuit de woningcorporatie wordt samen
met gemeente en bewoners bekeken of een
tijdelijke invulling gewenst is. In de Maasstraat
is op een deel van het braakliggende terrein
in 2009 een natuurspeeltuin gerealiseerd. De
kinderen hebben meegedacht over de invulling
en de inrichting. Het terrein is ongeveer 1.000 m2
groot en duidelijk omsloten door een hekwerk.
De eerste indruk is uitnodigend, spannend,
veelzijdig en avontuurlijk.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
De beplanting binnen de speelplek bestaat uit
een jonge boom, enkele heesters, ruigtekruiden
en grassen. De omheinde speelplek sluit aan op
een groengebied dat onderdeel is van een groene
gordel om de totale wijk. Door de situering van de
speelplek kan deze gezien worden als onderdeel
van de aanwezige groenstructuur.
De speelplek is relatief klein en biedt verschillende
speelelementen zoals een schommel, glijbaan,
klim- en klautertoestellen, een waterpomp en
hoogteverschillen.

Ruimtelijke kenmerken

De speelplek is relatief intensief ingericht en
door de omheining duidelijk afgebakend van de
rest van het braakliggende terrein aan de ene
zijde en de groenstrook aan de andere zijde. Er
is geen duidelijke ruimtelijke relatie tussen deze
gebieden.

Gebruikers

Plattegrond van de natuurspeelplaats

Gebruik

Conclusie

De gebruiksmogelijkheden van de speelplek zijn
divers en uitdagend. Gelet op de vele sporen
in de sneeuw, lijkt de plek goed gebruikt te
worden.

De gebruikte eenvoudige en sobere materialen
zoals oude rioolbuizen, betongaas en
hergebruikte plankdelen hebben een tijdelijke
uitstraling, met uitzondering van de waterpomp.
Op het informatiebordje wordt ook duidelijk
aangegeven dat het gaat om een tijdelijke
speelplek. De locatie kan binnen een paar dagen
ontruimd worden waardoor deze gebruiksvorm
flexibel is.
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Algemeen
De speelplek ligt in de wijk Presikhaaf, een van
de eerste nieuwbouwwijken uit de jaren 40 in
Arnhem. De wijk is aangewezen al Prachtwijk en
wordt de komende jaren grondig gerenoveerd.
Op de tijdelijke speelplek staat een klimtoestel
met glijbaan, er is een trapveldje, een basketbal
oefenveld en een trimparcours. Het terrein is
ongeveer 5.000 m2 groot. De gehandhaafde
bomen en de inrichting als speelplek met
speeltoestellen geeft het terrein een verzorgde
indruk en niet het gevoel van tijdelijkheid. De
geschilderde panelen tegen de afrastering geven
kleur aan de plek.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Bij de sloop van de woningen zijn enkele bomen
gehandhaafd waardoor de plek landschappelijke
betekenis heeft gekregen. Er zijn niet alleen
speel - en trimtoestellen geplaatst, maar er
is beplanting aangebracht ter afscherming en
beschutting. Hierdoor zijn ruimtes gecreëerd
en is het gebied ingericht. De aangebrachte
grondwal vormt een natuurlijke afscherming
tussen de speelplek en het trapveld.
Door de inrichting van het terrein en de bestaande
bomen bestaat er een duidelijke relatie met de
rest van de wijk.

Ruimtelijke kenmerken

De aanwezige bomen en de beplantingsvakken
geven enige structuur aan de plek. De massa
wordt bepaald door de beplantingsvakken en de
speelheuvel. Het gebied heeft een open karakter
dat aansluit bij de omliggende bebouwing. De
overgangen van de speelplek naar de omgeving
zijn hard: het terrein wordt aan drie zijden
omgeven door de aanwezige wegen. Aan één
zijde grenst het gebied aan een opslagterrein dat
afgezet is met hekken.

Speeltoestellen

Belevingswaarde door handhaven van bomen

Gebruik

Conclusie

De sporen in de sneeuw laten duidelijk zien dat
het terrein goed gebruikt wordt. Gelet op de tijd
van het jaar en de sneeuwval is niet vast te stellen
in hoeverre de speeltoestellen gebruikt worden.
Er is wel een duidelijke relatie met de wijk, de
speelplek is in samenspraak met de buurt hier
tijdelijk gerealiseerd.

Door het handhaven van de bestaande bomen
en de eenvoudige inrichting van de speelplek,
heeft de plek geen tijdelijk karakter en draagt
zeker bij aan de belevingswaarde van de wijk.
De landschappelijke elementen hebben een
toegevoegde waarde voor de tijdelijke invulling
van deze plek.
De inrichting is relatief flexibel, de speeltoestellen
kunnen binnen enkele dagen opgepakt worden
en op een andere plek weer gebruikt worden.
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Op een relatief klein oppervlak is door een
enthousiast team vrijwilligers een parkje en een
strand gerealiseerd. De initiatiefneemster liep al
geruime tijd met het idee om in Rotterdam een
stadsstrand te realiseren toen de gelegenheid
zich voordeed aan de Coolhaven. In een maand
tijd is het idee uitgewerkt en uitgevoerd. Binnen
een week is het braakliggende terrein, waar
een kennis- en cultuurfabriek gerealiseerd
moet worden, omgetoverd tot een mooie
ontmoetingsplek voor de buurt. 150 kubieke
meter zand is gestort, strandmeubels zijn
getimmerd en het gebied is ingericht. Er
worden diverse evenementen voor de buurt
georganiseerd.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Alle beplanting die aanwezig is, staat in bakken
of potten. Het dijkje dat de plek afsluit van de
grote parkeerplaats, en het talud naar de weg,
zijn de enige groene plekken in het gebied.
Er is geen landschappelijke relatie met de
omgeving

Ruimtelijke kenmerken

Doordat het terrein ingesloten ligt tussen het
dijkje, het talud en een muur heeft het een
intiem karakter gekregen en staat los van de
omgeving.

Gebruikers

Een plek met veel bewoners initiatieven

Gebruik

Conclusie

Het strandpark lijkt goed gebruikt te worden, er
zijn geen sporen van vernieling of verloedering
van de toch kwetsbare inrichting en elementen.
Honden bezitters gebruiken het dijkje om hun
viervoeter uit te laten.

Vooral de gebruikswaarde is een aanwinst voor
de buurt, zeker in de stenige omgeving van de
Coolhaven. Ook hier wordt duidelijk dat door het
initiatief van bewoners de sociale betrokkenheid
groot is en de plek met respect gebruikt wordt.
De sobere inrichting van allemaal hergebruikte
materialen, kan op een snelle manier verwijderd
worden.
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Algemeen
Als onderdeel van de herstructurering van de
wijk Nieuwland in Schiedam is een tijdelijk park
ontworpen. Bewoners hebben samen met de
organisatie Creatief Beheer uit Rotterdam een
eenvoudig basisontwerp bedacht, waarbinnen
diverse invullingen mogelijk zijn. Het idee
“terug naar de polder” is gebaseerd op de naam
Nieuwland en gaat uit van een centraal pad,
naar het idee van de oude polderwegen, met
daarnaast diverse veldjes die door bewoners zelf
ingevuld kunnen worden voor o.a. volkstuinen,
schooltuinen en bloementuinen. Het ingerichte
gebied is ongeveer een hectare groot en heeft
een woonbestemming. De eerste indruk is
geordend en aantrekkelijk.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Het terrein grenst aan een oude weg waarlangs
monumentale bomen staan. Aan beide zijden
van deze weg liggen braakliggende terreinen
waarvan een zijde ingericht is voor tijdelijke
stadslandbouw. In het midden is een slingerend
dijkje aangelegd met aan beide zijden een
greppeltje. Op het dijkje staan knotwilgen en
haaks op de dijk markeren haagjes de akkers.
Deze basisinrichting is recent aangebracht, de
akkers zijn gefreesd, maar nog niet ingeplant.
De laatste veldjes zijn niet bewerkt, hier groeien
ruigtekruiden, evenals langs de slootkant en op
het dijkje.

Ruimtelijke kenmerken

Het tijdelijk ingerichte terrein wordt aan één
zijde begrensd door een woonblok, aan de
andere zijde door de weg met de monumentale
bomen. De overige zijden zijn open en sluiten
aan bij een grotere groenstructuur in de wijk.
Het dijkje en de greppels geven structuur aan
de ruimte. Door de inrichting en de combinatie
van oude en nieuwe bomen, is er een ruimtelijke
relatie tussen het parkje en de omgeving.

Gebruikers ontmoetingsolek

Ontwerpschets met bstaande landschap als basis

Gebruik

Conclusie

Het
parkje
biedt
verschillende
gebruiksmogelijkheden, het dijkje sluit aan op
een doorgaande fiets- en wandelroute en nodigt
uit om een ommetje te maken. De akkertjes
en de velden zullen in het voorjaar door de
bewoners ingevuld worden. Naast de functie
van stadslandbouw krijgt het ook een educatieve
functie als schooltuin. De bankjes op het dijkje
nodigen uit om elkaar te ontmoeten.
Omdat het terrein nog verder ingericht moet
worden, is niet aan te geven hoe het gebruik van
de akkers zal zijn. Wel was duidelijk zichtbaar dat
het dijkje veelvuldig gebruikt wordt.

Doordat bij het ontwerp het bestaande
landschap als basis heeft gediend en er bij de
visie achter het ontwerp uitgegaan is van het
polderlandschap van weleer, heeft de tijdelijke
invulling van de plek zowel landschappelijk als
ruimtelijk een toegevoegde waarde gekregen.
Omdat bewoners betrokken zijn geweest bij
de inrichting van het terrein, lijkt het gebruik
vooralsnog aan te sluiten bij de behoefte van de
bewoners.
De inrichting is eenvoudig en sober zodat het
terrein op een snelle wijze als bouwterrein
ingericht kan worden.
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De opslagplaats grenst direct aan de eerder
beschreven speelplek in de wijk Presikhaaf.
De gehele wijk wordt de komende jaren
grondig gerenoveerd. Om de wisseling van
sloop, braakligging en nieuwbouw mogelijk
te maken is het logistiek ook noodzakelijk om
bouwmaterialen op te slaan in de wijk.
Het terrein ligt centraal in de wijk aan een
kruispunt van doorgaande wegen. Het bepaald
tijdelijk de sfeer van de wijk. De eerste indruk
is rommelig en niet aantrekkelijk. Het terrein is
ruim 2 hectare groot.
Het terrein is grondig afgezet, er zijn geen
openingen in de omheining.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Op het terrein zijn geen landschappelijke
elementen aanwezig. Omdat het terrein door
de werknemers veelvuldig gebruikt wordt,
is er nauwelijks sprake van de ontwikkeling
van ruigtekruiden. Graslandvegetatie en
pioniersoorten bezetten de bodem.

Ruimtelijke kenmerken

Het bouwhek, het gronddepot, de stapel stenen,
en andere bouwmaterialen bepalen het beeld
van het terrein. Doordat het gebied frequent
gebruikt wordt, er materialen weg gaan en bij
komen, veranderd het beeld continue.
Er is geen ruimtelijke aansluiting bij de
omgeving.

Geen toegang voor gebruikers

Opslag materiaal

Gebruik

Conclusie

Het terrein wordt actief als opslagterrein
gebruikt. Ongewenst gebruik door bijvoorbeeld
buurtbewoners is niet geconstateerd, de
afzetting is stevig en er hangen op verschillende
plekken bordjes “verboden toegang”.

De vorm van tijdelijk gebruik heeft wel een
functie in het renovatieproces, maar is geen
aanwinst voor de omgeving. Het heeft eerder
een negatief effect op de buurt. De flexibiliteit
is groot en de vorm stelt geen specifieke eisen
aan de locatie.
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Algemeen
Het braakliggende terrein ligt naast het
hoofdkantoor van Unilever aan de Roentgensstraat
in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Het terrein
maakt deel uit van het bedrijventerrein. Aan
de overzijde van de weg grenst een woonwijk.
Het terrein is afgesloten met bouwhekken. Een
van de hekken is geopend waardoor het terrein
toegankelijk is.
Het gebied ligt al langere tijd braak, er is geen
beheer en de beplanting geeft een verruigd
beeld. Het terrein is ruim 2 hectare groot en
heeft de bestemming bedrijventerrein.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
De beplanting op het braakliggende terrein
bestaat uit ruigtekruiden met enkele bramen
en een uitgelopen heester, vooral elzen. Aan
de straatzijde is een groot deel van het terrein
afgeschermd door een uitgegroeide elzenhaag.
In de verharding van de Roentgensstraat staat
een rij bomen.

Ruimtelijke kenmerken

Het terrein wordt aan een zijde omsloten door
de elzenhaag en op de kop van het terrein staat
een muur die het bedrijfsterrein van Unilever
begrenst. Het open deel tussen de muur en de
elzen is afgesloten met een hekwerk. Aan de
overzijde is het terrein open en grenst aan een
parkeerterrein. Het gebied aan die zijde is open
en biedt uitzicht op de Willemsbrug in de verte.
Er is geen ruimtelijke samenhang met de
omgeving.

Opening in hekwerk geeft toegang

Een ruig terrein in stedelijk gebied

Gebruik

Conclusie

Het hekwerk geeft duidelijk aan dat gebruik
van het terrein niet toegestaan is, terwijl de
buurt deze behoefte wel heeft. Zeker in een
hoogstedelijke gebied zal deze behoefte groot
zijn omdat de ruimte al beperkt is. Een van de
hekken is opgetild waardoor er een opening
in het hekwerk is ontstaan. Het terrein wordt
vanuit de buurt gebruikt, met name voor het
uilaten van de hond. Er zijn enkele looppaden te
onderscheiden.

De oppervlakte van het gebied, de ruigte van
het terrein en het spontane gebruik geeft
het braakliggende terrein de functie van een
struingebied. Om te kunnen struinen is de
oppervlakte wel belangrijk, het terrein moet niet
te klein zijn en minimaal de gemiddelde grote
van 1,5 ha. hebben. De flexibiliteit van deze
gebruiksvorm is groot, er hoeft niets verwijderd
te worden.
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Algemeen
De nieuwbouwwijk Schuytgraaf ligt aan de
westzijde van de spoorlijn Arnhem Nijmegen, het
is de eerste uitbreiding aan de zuid - westzijde van
de stad. Omdat het geplande winkelcentrum nog
niet ontwikkeld wordt, zijn tijdelijke voorzieningen
aangebracht. Er staat inmiddels twee scholen,
een kinderdagverblijf, een gezondheidscentrum,
postkantoor en een supermarkt. Bij de scholen
hoort een basketbalveld en een voetbalveldje.
De prefab gebouwen staan geclusterd en aan
de voorzijde ligt een grote parkeerplaats.
Het voorzieningencentrum is in totaal ruim
een hectare groot en zal in de toekomst deel
uitmaken van een groengebied.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
De tijdelijke wijkvoorziening ligt in de middle
of nowhere, landschappelijke elementen zoals
bomen zijn niet aanwezig. Op het speelterrein
van de school en kinderopvang staan een paar
bakken met kleine boompjes ter verfraaiing van
het plein. De directe omgeving van de voorziening
bestaat uit gazon. Aan de achterzijde maakt het
terrein een desolate indruk, de muren hebben
nauwelijks ramen aan deze zijde.

Ruimtelijke kenmerken

De voorzieningen zijn gebouwd op een open
vlakte, er is ruimtelijk geen relatie met de
omgeving.
De plek heeft een pragmatische invulling
gekregen, er is niet gekeken naar de ruimtelijke
aspecten.

Intensief gebruik

Voorzieningen aan de stadsrand

Gebruik

Conclusie

Het voorzieningencentrum wordt intensief
gebruikt zeker tijdens ons bezoek, een dag
voor de kerstdagen. Het gebruik sluit aan bij de
behoefte in de wijk.

De tijdelijke wijkvoorziening bestaat voor ruim
75% uit gebouwen en valt hiermee binnen de
gebruikscategorie van tijdelijke bebouwing.
Afhankelijk van de functie van deze tijdelijke
gebruiksvorm kan de oppervlakte variëren van
klein tot middel groot. De meeste functies die in
een tijdelijke bebouwing ondergebracht worden,
hebben een relatie met de stad. De ligging zal dan
ook meestal in de stad of aan de stadsrand zijn.
Voor de realisatie moeten hoge kosten gemaakt
worden, het zal zeker enkele maanden duren
voordat de tijdelijke voorzieningen geplaatst of
verwijderd is. Hierdoor zijn tijdelijke gebouwen
niet flexibel te noemen.
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De Kunstenaarswerkplaats in Schuytgraaf is
door een samenloop van omstandigheden tot
stand gekomen. Een groep kunstenaars was
op zoek naar een nieuwe locatie voor hun
kunstenaarsnederzetting waar kunst, wonen en
werken in elkaar overvloeiden. Daarnaast was
de gemeente op zoek naar nieuwe atelierruimte
voor kunstenaars. Door de stagnerende
ontwikkeling werd in de Schuytgraaf gezocht
naar een tijdelijke invulling die een impuls zou
kunnen betekenen voor de wijk. De verschillende
parijen hebben de handen ineen geslagen en
de tijdelijke Kunstwerkplaats ingericht. Op het
terrein komen meerdere functies samen, er is
veel te zien en is uitnodigt voor een bezoek.

TUSSENTIJDS een zoektocht naar de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik

Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Bij de inrichting van het terrein is alleen het deel bij
de containerwoningen enigszins ingericht. Tegen
de lelijke gevels van de containers zijn klimplanten
aangebracht en bij het kinderdagverblijf is een
speelruimte ingericht met enkele boompjes
en een gazon. Het gehele terrein is omgeven
door braakliggende velden waar voornamelijk
pioniersoorten groeien. Op een grondwal aan de
spoorzijde groeien ruigtekruiden en opslag van
houtige gewassen.

Ruimtelijke kenmerken

Het gebied kan opgedeeld worden in twee
deelgebieden: het centrale plein met
daaromheen containerwoningen die ingericht
zijn als atelierruimte en een kinderdagverblijf.
Centraal over het terrein loopt een slingerend
pad waarlangs de woonwagens, bouwsels en
sculpturen van de kunstenaarsgroep uitgestald
staan. Het pleintje met de atelierruimtes is als
ruimtelijke eenheid herkenbaar, de rest van
het terrein is organisch ontstaan. Er is geen
ruimtelijke relatie met de omgeving.

Kunstenaarsnederzetting

Werkplaats in de wildernis

Gebruik

Conclusie

Sinds 2009 toen de eerste bewoners de
kunstenaarsnederzetting bevolkte, is deze verder
uitgebouwd. De plek is nog steeds in ontwikkeling,
kunstwerken verschijnen en er komen nog steeds
nieuwe bouwsels bij. Het gezamenlijke doel van
de tijdelijke kunstwerkplaats is om te kijken in
hoeverre kunst een plek kan krijgen in de nieuwe
woonwijk. Bij de opening van de Kunstwerkplaats
was de hele wijk uitgenodigd en kunstenaars en
wijkorganisatie streven jaarlijks naar een aantal
gezamenlijke activiteiten.

De kunstenaarswerkplaats lijkt door de diversiteit
van gebouwen, oude auto’s en bussen meer op
een grote wildernis en vormt een groot contrast
met de aangeharkte nieuwbouwwijk.
Deze gebruiksvorm moet minimaal een halve
hectare groot zijn en door het karakter bij
voorkeur aan de rand van de stad liggen. Verder
stelt de Kunstwerkplaats geen eisen aan de
locatie.
Gelet op de omvang van het terrein en de
aanwezige voorzieningen, zal het zeker weken
tot maanden duren voordat de het terrein
volledig ontruimd zal zijn.
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Algemeen
Dit braakliggende terrein ligt aan de rand van
de grootschalige nieuwbouwwijk Schuytgraaf
in Arnhem tegenover de woonbuurt De
Waarden die in 2010 gerealiseerd is. In de strip
tussen de rondweg en de verderop gelegen
zandwinplas, worden in de toekomst enkele
appartementencomplexen gerealiseerd. Tot
die tijd ligt het terrein braak en op verzoek van
bewoners wordt een deel regelmatig gemaaid
zodat enig gebruik mogelijk is. Er zijn een paar
struinpaden naar de waterplas. Het terrein oogt
als een braakliggend terrein met pioniersoorten
en ruigtekruiden. De oppervlakte bedraagt
ongeveer 2 hectare groot.
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Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Op het terrein is geen beplanting aanwezig,
ruigtekruiden overheersen en aan de waterkant
is enig opslag van elzen en wilgen. Een deel
van de beplanting is korter en lijkt regelmatig
gemaaid te worden.

Ruimtelijke kenmerken

Het terrein is open en kaal en heeft geen enkele
ruimtelijke begrenzing. Er is geen relatie met
de woningbouw aan de overzijde van de weg.
De openheid van het gebied sluit wel aan op de
openheid van de plas en het daarachter gelegen
agrarische gebied.

Gemaaide paden

Ruig terrein

Gebruik

Conclusie

De gebruikswaarde is beperkt, er zijn geen
voorzieningen die uitnodigen tot gebruik, De
gemaaide paden leiden naar de waterkant
en geeft de mogelijkheid om een ommetje te
maken. Het terrein wordt vooral gebruikt als
hondenuitlaatplaats.

Het struingebied stelt geen specifieke eisen aan
de omgeving. De oppervlakte moet wel minimaal
een halve hectare zijn en het terrein moet bij
voorkeur ruig zijn.
De aanwezige landschappelijke elementen en
de aansluiting bij een zandwinplas hebben een
toegevoegde waarde voor de plek. De ruige
terreinen bieden broedgelegenheid aan een
bepaald soort vogels dat anders geen leefgebied
zou vinden in de stad.
Omdat er geen sprake is van enige vorm van
inrichting, is de flexibiliteit van deze gebruiksvorm
groot.

Uit informatie van de gemeente Arnhem blijkt
dat de braakliggende terreinen jaarlijks buiten
het broedseizoen van vogels die gebruik maken
van ruderale terrein, geklepeld worden. Dit
wordt gedaan om te voorkomen dat er natuur
kan ontstaan en de terreinen een redelijk
verzorgd beeld geven.
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Algemeen
In de jaren ’60 werd door het rijk besloten
dat er een noord-zuidroute moest komen van
Amsterdam naar Antwerpen. Deze A4 moest de
snelwegen op de Rotterdamse Ruit ontlasten
waardoor een betere bereikbaarheid zou
ontstaan voor o.a. de Maasvlakte. Over het
noordelijke deel tussen Schiedam en Delft zuid
wordt al sinds de jaren ’60 gesteggeld. In de
tweede helft van de jaren zeventig is tegen de
aanleg van de weg gestemd, terwijl de aanleg
van de aarden baan al bijna voltooid was. Deze
aarden baan ligt nog steeds ongebruikt tussen
de twee gemeentes Vlaardingen en Schiedam.
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Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijk
kenmerken
De beplanting van het grondlichaam bestaat
voor het grootste deel uit ruigtekruiden en
grassen. In het zuidelijke deel van het tracé zijn
de taluds ingeplant met bosplantsoen. Deze
beplanting sluit aan bij de groengebieden die
de woonbuurten omkaderen. Het noordelijke
deel van het tracé is niet beplant, langs aan de
voet van de grondwal loopt een sloot die het
wegtracé begrensd.
Bij de aanleg van de woonwijken in Vlaardingen
en Schiedam is ruimte gereserveerd voor de
aanleg van een snelweg. Ter voorbereiding

Ruimtelijke kenmerken

van de wegwerkzaamheden is een aarden
grondlichaam aangebracht waarop de snelweg
gerealiseerd moest worden. Het braakliggende
terrein met de metershoge grondwal, heeft geen
enkele relatie met de naastgelegen woonwijken.
Het is een object dat geheel niet past binnen de
schaal van de woonomgeving. De totale strook
voor de snelweg is ruim 100 meter breed en
bijna 2 kilometer lang.

Een geweldige sleebaan voor gebrukers in de winter

Het tarce van de snelweg

Gebruik

Conclusie

Het tracé van de geplande snelweg wordt op
verschillende manieren gebruikt: tijdens ons
bezoek was het een geweldige sleebaan en
werden honden uitgelaten en een ommetje
gemaakt. Aan sporen was duidelijk zichtbaar dat
het ook gebruikt wordt om met motoren en auto’s
te crossen. Allemaal gebruiksmogelijkheden die
niet gepland zijn geweest en normaal in een
woonwijk niet mogelijk zijn.
In de volksmond wordt de reservering voor de
doortrekking van de A4 wel gekscherend de
duurste hondenuitlaatplaats genoemd.

Het geplande tracé van de snelweg is een
uitzonderlijke vorm van tijdelijk ruimtegebruik:
niet bewust gekozen en uit nood geboren. In
de loop van jaren heeft de plek een functie als
uitloopgebied gekregen voor de woonwijken.
In die context kan dan ook niet gesproken
worden over randvoorwaarden voor de plek.
Afhankelijk van de toekomstige invulling is de
inrichting meer of minder flexibel. Wanneer het
oorspronkelijke idee van de snelweg uitgevoerd
wordt, is de inrichting flexibel. Krijgt de plek een
andere invulling, dan is de inrichting niet flexibel
meer te noemen.
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Algemeen
Het terrein van de tijdelijke landbouw: een
weiland en een maïsveld, ligt in de wijk Nijmegen
– Lent. Het voormalige dorp Lent is rond 1995
geannexeerd door Nijmegen en is opgegaan in
de nieuwbouw van de Waalsprong. Opvallend
is dat het totale gebied niet herkenbaar is als
een nieuwbouwgebied. De gemeente Nijmegen
heeft er voor gekozen om het oude grondgebruik
voort te zetten in een tijdelijk gebruik. De oude
eigenaar krijgt een jaarcontact en kan het gebied
blijven gebruiken tot de daadwerkelijke bouw
gepland is. Hierdoor blijft de nieuwbouwlocatie
een agrarisch uiterlijk behouden. Het totale
terrein is ongeveer 5 hectare groot.
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Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
Het bezochte perceel ligt aan de huidige rand
van de nieuwbouwwijk Visveld. De woningen
kijken uit over een open agrarisch landschap
met rechts een maïsveld en links een grasland
gescheiden door een landbouwweggetje met
enkele boompjes. Doordat het oude gebruik
voortgezet is, sluit de tijdelijke functie prima aan
bij het omliggende landschap.

Ruimtelijke kenmerken

Tussen de woonwijk en de agrarische gronden
is geen overgang aanwezig, er is sprake van
een harde overgang. Het landbouwweggetje
en de jonge bomen zorgen voor een ruimtelijke
verdeling van het verder open gebied. Het gebied
sluit ruimtelijk aan bij de omgeving, maar niet op
de woonwijk.

Restanten van de mais

Wonen aan de rand van een agrarisch gebied

Gebruik

Conclusie

Het gebied heeft primair een tijdelijke agrarische
bestemming en is niet bedoeld voor ander
gebruik. Het landbouwweggetje wordt gebruikt
om een ommetje te maken en de hond uit te
laten.

Door de gekozen strategie om het agrarische
gebruik zo lang als mogelijk voort te zetten, krijg
je niet de indruk in een grote nieuwbouwwijk
te wonen. Aan de randen bestaat het gevoel
van wonen in het agrarische gebied. Dit is een
toegevoegde waarde.
Boeren krijgen een pachtovereenkomst van
één jaar, met jaarlijks een verlenging van de
overeenkomst. Wanneer duidelijk is dat het
terrein in ontwikkeling komt, krijgt de boer de
keuze om dat jaar het terrein nog in productie
te nemen of niet. De boer betaald dat jaar geen
pacht, maar de risico’s zijn voor hem. Op deze
wijze is het gebruik flexibel.
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Algemeen
Eeserwold is een ontwikkellocatie van Steenwijk
voor een woongebied, een bedrijvenpark en de
uitbreiding van een Zandwinplas aan de oostzijde
van de A32. Natuur, recreatie en waterberging
zijn onderdeel van het totale plan. Op initiatief
van Landschap Overijssel zetten de particuliere
ontwikkelaars zich in voor tijdelijke natuur op de
braakliggende terreinen. Steenwijk heeft voor
het project Eeserveld een ontheffing van de flora
en faunawet ontvangen.
De eerste indruk is gestructureerd, georganiseerd
en verzorgd. Door de begroeiing rond de
zandwinplas en de groenzone op het terrein, ziet
het gebied er aantrekkelijke uit.
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Sfeerbeeld

Landschappelijke en ruimtelijke
kenmerken
De bouwlocatie sluit aan op het landelijke gebied.
Voor een deel zijn de oude polderwegen met
de landschappelijke beplanting opgenomen in
het plan. De nieuwe wegen op het bouwterrein
zijn al aangelegd en bij een aantal is de nieuwe
groenstructuur al aangebracht. De oevers met
rietbegroeiing van de zandwinplas zijn mede
beeldbepalend. De begroeiing van de bouwkavels
bestaat overwegend uit pioniersoorten en
ruigtekruiden.
Inventarisatiegegevens laten
zien dat er al sprake is van een natuurlijke
ontwikkeling.

Ruimtelijke kenmerken

De houtwal dwars over het terrein vormt
een scheiding tussen de woningbouwlocatie
en het bedrijven terrein. Doordat op enkele
plaatsen al bedrijfspanden en woningen staan
en de wegenstructuur met bijbehorende
boombeplanting aangebracht is, is de
toekomstige ruimtelijke structuur van het gebied
al leesbaar. De tijdelijke natuurfunctie sluit
aan bij de ecologische verbindingszone en het
omliggende agrarische gebied.

Gebruik door middel van een ommetje

Blivende natuurfunctie op het terrein

Gebruik

Conclusie

Gelet op de korte duur waarop het terrein in
ontwikkeling is en de resultaten die al geboekt
zijn, kunnen we constateren dat het gebruik
voor de natuur geslaagd is. De Herefordrunderen die het terrein begrazen, hebben een
vriendelijk karakter waardoor het gebied ook
geschikt is voor recreatief gebruik. Wandelaars
en hondenbezitters weten het terrein inmiddels
te vinden. Op een mooie zondag in januari wordt
er veel gewandeld, gefietst en gevliegerd.

De bestaande en nieuwe beplanting sluit aan
bij het omliggende landschap en zorgt voor een
goede landschappelijke inpassing. Omdat de
tijdelijke natuur een impuls kan geven aan totale
gebied, heeft het een toegevoegde waarde.
Voor de natuur kan al vastgesteld worden dat
de tijdelijke inrichting een succes is, soorten die
juist afhankelijk zijn van pioniersituaties hebben
baad bij de inrichting. Door tijdelijke natuur in
te zetten op braakliggende terreinen wordt de
biodiversiteit vergroot.
De inrichting is flexibel en ondanks de ontheffing
voor de flora en faunawet moet wel gewezen
worden op de mogelijke risico’s.
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4.5. De gegevens samengevat
In de matrix zijn alle inventarisatiegegevens van de bezochte locaties opgenomen. We hebben eerst alle gegevens van de checklist overgenomen in
de matrix. Bij de kolomindeling zijn we uitgegaan van de clusters ruimte en
tijd, de ondergrond, alle componenten die betrekking hebben op de landschappelijke kenmerken en het ruimtelijke beeld en vervolgens de factoren
die betrekking hebben op het gebruik. Een kruisje geeft aan of de onderdelen bij de onderzochte locaties voorkomen.
Alle factoren die minimaal noodzakelijk zijn om de beschreven tijdelijke vorm
te kunnen realiseren en te laten functioneren zijn in de matrix aangegeven
met een roze cel.
Sommige factoren zijn niet gemarkeerd omdat ze van ondergeschikt belang
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de factor reliëf. Een buurtpark kan prima
functioneren zonder dat er reliëf aanwezig is.
De kenmerken van de locaties wijken op sommige plekken af van deze
minimale eisen die voor een tijdelijke vorm noodzakelijk zijn. Zo is het
geïnventariseerde natuurgebied in Steenwijk groter dan een halve hectare,
terwijl een tijdelijk natuurgebied ook te realiseren is op een terrein van
enkele duizenden vierkante meters. Deze matrix is immers een overzicht van
de geïnventariseerde locaties. In een volgende stap bij de eindconclusies in
hoofdstuk 6 hebben we deze ontwerpgegevens wel verwerkt.
Hieronder volgt een toelichting op de uitgangspunten die in de matrix terug
te vinden zijn.

gemaakt kunnen worden.
Ligging geeft de plek in de stad aan, in de stad, de rand of juist buiten het
stedelijke gebied.
Alle factoren onder het kopje ondergrond hebben betrekking op de abiotiek
van de plek.
In de kolom beplanting zijn alle voorkomende begroeiingtypen opgenomen.
De uitgangspunten voor de bodem en de beplanting behoeven geen nadere
toelichting en spreken voor zich.

De oppervlakte hebben we met Google Earth opgemeten en na de
inventarisatie ingevuld.
De flexibiliteit is een inschatting op basis van de noodzakelijke werkzaamheden
om de tijdelijke vorm te realiseren en deze weer af te breken.
De gebruiksduur is de periode die een tijdelijke invulling minimaal moet
functioneren. Een tijdelijke speelplek functioneert onmiddellijk, terwijl
tijdelijke landbouw minimaal een seizoen gehandhaafd moet blijven om
te functioneren. Voor tijdelijke natuur is meestal meer tijd nodig om een
resultaat te kunnen bereiken. De tijdelijke wijkvoorzieningen staan er
minimaal enkele jaren, de hoge investeringskosten moeten rendabel
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Het ruimtelijke beeld wordt vooral bepaald door de randen van de locatie, de
samenhang met de omgeving, of er structuurbepalende elementen aanwezig
zijn en door de verhouding tussen massa en ruimte. Bij de samenhang is
gekeken of er elementen zijn in het tijdelijke gebruik die een relatie hebben
met de omgeving. Bijvoorbeeld een bomenrij die behouden is en doorloopt
in het omliggende woongebied. Ook hebben we gekeken of de functie een
relatie heeft met de omgeving: een speelplek in een stedelijk gebied vervult
een belangrijke functie in de buurt.
Structuurelementen zijn elementen die een gebied of een plek structureren
zoals een bomenrij of een waterloop. De randen en de samenhang vertellen
iets over de context waarbinnen de tijdelijke vorm gerealiseerd is. We willen
hiermee onderzoeken of de omgeving bepalend is voor de gekozen vorm.

begroeiing bestaat uit ruigte, bramen en opslag van houtige gewassen. Het
doet vermoeden dat hier alle meerdere jaren niets gedaan is.

De ontsluiting is vooral belangrijk bij functies die intensief gebruikt zullen
worden, zoals bijvoorbeeld een speelplek. Bij de functies natuurbeleving en
landbouw is het wel belangrijk dat de plek bereikt kan worden, maar speelt
deze geen doorslaggevende rol.
De verschillende functies hebben we vastgesteld op basis van de aanwezige
elementen, het geconstateerde gebruik en de mogelijkheden die de
inrichting biedt.
Om vast te kunnen stellen op welke wijze en in welke mate een tijdelijke
voorziening gebruikt wordt, hebben we gekeken naar sporen in de sneeuw,
slijtageplekken en waarneming van gebruik tijdens het bezoek.
Sommige locaties zijn niet ingericht om te gebruiken zoals het braakliggende
terrein in Rotterdam. In deze gevallen spreken we van spontaan gebruik.
De mate van beheer is bepalend voor het beeld, het uiterlijk, het zegt iets
over de mate van natuurlijkheid en over de kosten die nodig zij om het beeld
van de tijdelijke functie in stand te houden. In de matrix staat de mate van
beheer vermeld die we hebben waargenomen. Er is sprake van intensief
beheer als bijvoorbeeld het gras als gazon gemaaid wordt en wanneer de
veelvoud aan elementen erom vraagt: wekelijks of twee wekelijks. Van
extensief beheer is sprake als de plek maximaal enkele keren per jaar wordt
onderhouden. Op enkele locaties is duidelijk geen beheer aanwezig, de
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5.

De analyse

In dit hoofdstuk groeperen en categoriseren we de bevindingen van
de veldbezoeken en zoeken we naar relaties tussen de verschillende
kenmerken.

5.1. De conclusies uit de onderzoekslocaties
Om uitspraken te kunnen doen over de meest belangrijke kenmerken van
de gebruiksvormen is onderzocht of er verbanden zijn tussen verschillende
onderzoeksresultaten.
Oppervlakte - ligging
Er lijkt een relatie te zijn tussen de oppervlakte en de ligging van het terrein.
Op basis van de inventarisatiegegevens kan gesteld worden dat braakliggende
terreinen die kleiner zijn dan een 0,5 ha alleen in het stedelijke gebied liggen.
Terreinen tussen 0,5 en 1,5 ha liggen zowel in de stad als aan de stadsrand.
Een enkel groot braakliggend terrein ligt in de stad. Het gaat daarbij om
terreinen die onderdeel zijn van een grootschalige wijkrenovatie zoals in
Hoogvliet, Schiedam en Arnhem.
Oppervlakte - gebruik
De meeste gebruiksvormen hebben een minimale oppervlakte nodig om te
kunnen functioneren. Een tijdelijke speelplek hoeft niet groter te zijn dan
een paar duizend vierkante meter terwijl tijdelijke landbouw om een groter
gebied vraagt van minimaal 1,5 ha. De maat van een landbouwgebied wordt
vooral bepaald door de machines die voor de grondbewerking en de oogst
gebruikt worden.

Ligging - gebruik
Er bestaat een relatie tussen de functie en de ligging ten opzichte van de
stad. Een buurtpark of een speelplek zal in de meeste gevallen in de stad
liggen. Juist in een hoog stedelijk gebied is meer behoefte aan ruimte en
om iedere ruimte die er is ook te benutten. We zien dat deze plekken ook
intensief gebruikt worden en dat er veelal meerdere gebruiksfuncties op
één locatie aanwezig zijn. Het Eco Kinderpark in Rotterdam is hier een goed
voorbeeld van.
Er zijn echter ook vormen waarvan de ligging op meerdere plekken denkbaar
is: stadslandbouw kan zowel in de stad als in de stadsrand gerealiseerd
worden. Voor deze functie zal vooral op initiatief van bewoners gekozen
worden.
Gebruiksduur - functie - kosten
De tijd waarop een vorm minimaal gehandhaafd moet worden om te kunnen
functioneren wordt bepaald door de functie die de vorm heeft. Een speelplek
kan prima voor een korte periode functioneren, terwijl voor tijdelijke natuur
enkele jaren nodig is om enige natuurwaarde te bereiken.
Een andere factor die een rol speelt bij de minimale gebruiksduur zijn de
investeringskosten die gemaakt moeten worden om de tijdelijke gebruiksvorm
te realiseren. Om een tijdelijke wijkvoorziening te maken, moet riool, gas,
water en elektra aangelegd worden en verharding met parkeerplaatsen: de
aanlegtijd is lang en de kosten zijn hoog. Deze hoge kosten worden alleen
gemaakt als de voorziening minimaal 3 tot 5 jaar kan blijven staan.
Voor een aantal gebruiksvormen speelt de gebruiksduur een rol bij de keuze
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van de tijdelijke gebruiksvorm. Om dit te kunnen bepalen is het belangrijk
om vooraf inzicht te hebben over de periode waarvoor het terrein braak zal
liggen.
Flexibiliteit
De flexibiliteit van een tijdelijke gebruiksvorm wordt bepaald door de
realisatietijd en de tijd waarop de tijdelijke vorm verwijderd kan worden.
Een park waarbij de bestaande bomen blijven staan, kan in een korte tijd
veranderen in een parkachtige omgeving door egaliseren en het inzaaien van
gras. De kosten zijn relatief laag, het park functioneert bijna direct na aanleg
en de tijd die nodig is om dit tijdelijke park als bouwlocatie in te richten, zijn
eveneens kort. De flexibiliteit van deze tijdelijke functie is daarmee groot.
De tijdelijke wijkvoorziening is daarentegen niet flexibel omdat de aanleg en
de afbraak periode relatief lang zijn en de kosten hoog.
Ondergrond - functie
Omdat het in alle gevallen gaat om een tijdelijke functie, is de bodemsoort
en de aanwezigheid van reliëf en oppervlaktewater veelal van ondergeschikt
belang. Voor veel functies is het wel belangrijk dat de plek een goede
ontwatering heeft om te kunnen functioneren. Een park of speelplek die na
iedere regenbui blank staat, functioneert niet optimaal.
Beplanting - ruimtelijke samenhang - beleving
Op veel bezochte locaties bepalen met name de gehandhaafde bomen de
sfeer en het karakter van de plek. Er is sprake van een ruimtelijke samenhang
en de bomen geven structuur aan de plek. Een tijdelijk park of speelplek
is aantrekkelijker met grote bomen. Als deze aanwezig zijn, kan aan de
tijdelijke inrichting minder aandacht besteed worden. Door de aanwezigheid
van oude bomen lijkt de plek niet op een braakliggend terrein waarmee de
tijdelijkheid minder zichtbaar is.
Ruimtelijke beeld - beleving
De randen bepalen voor een belangrijk deel de sfeer en de aantrekkelijkheid
van een plek. Een buurtpark omsloten door woonblokken is aantrekkelijker
dan een buurtpark waarbij er geen duidelijke randen aan het gebied zijn. Het
besloten Eco Kinderpark in Rotterdam en het grootschalige open buurtpark
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in Hoogvliet laten dit verschil in beleving duidelijk zien.
De verhouding massa en ruimte hangt samen met de vorm van het gebruik.
Dit komt duidelijk naar voren bij het voorzieningencentrum in Schuytgraaf
waar 75% van het terrein bebouwd is.
Ontsluiting - functie
Om goed te kunnen functioneren is een goede ontsluiting noodzakelijk. De
wijze van ontsluiten moet afgestemd zijn op het gebruik van de functie.
Functie - locatie
Recreatieve functies zijn de meest voorkomende tijdelijke functies bij de
braakliggende terreinen in het stedelijke gebied. Naast wandelen, struinen
en het uitlaten van de hond, is er vooral behoefte aan spelen en elkaar
ontmoeten. Gebieden aan de rand van de stad en in het buitengebied
worden vooral gebruikt door wandelaars en hondenbezitters. Van spelen en
ontmoeten is hier minder sprake. Tuinieren en educatieve functies zien we
alleen op die locaties waar bewoners nauw betrokken zijn bij de inrichting
van het braakliggende terrein.
De functies natuur en landbouw lijken meer bruikbaar voor het buitengebied,
de functies vragen om een relatief groot oppervlak.
Beheer
Een deel van de locaties wordt beheerd door de eigenaar, een aantal locaties
worden door bewoners beheerd. Alle locaties die op initiatief van bewoners
zijn gerealiseerd, worden onderhouden door bewoners of een stichting die
samen met de bewoners het beheer organiseert zoals in Rotterdam en
Schiedam het geval is.

5.2. De bepalende kenmerken en eigenschappen
Een deel van de geïnventariseerde gegevens zeggen iets over de locatie, het
zijn de kenmerken van de plek. De andere gegevens hebben betrekking op de
tijdelijke gebruiksvorm: dit zijn de eigenschappen van de tijdelijke functie.

5.2.1 De kenmerken van de plek
De kenmerken van de plek zijn onder te verdelen in kenmerken die gezien
moeten worden als een vast gegeven en niet te veranderen zijn. Andere
kenmerken van de plek kunnen beïnvloed worden door de inrichting en de
aankleding van de plek, deze kenmerken zijn daarmee beïnvloedbaar.

toekomstige contouren nieuwbouw zichtbaar

De vaste kenmerken bestaan uit de oppervlakte en de ligging van de
locatie.
De kenmerken die beïnvloedbaar zijn:
• de ondergrond (de bodem, ontwatering, reliëf) – deze kenmerken
kunnen beïnvloed worden door bijvoorbeeld grondbewerking
• de randen van het gebied – deze kunnen veranderen door bijvoorbeeld
het aanbrengen van beplanting of het plaatsen van een gebouw of het
verwijderen ervan
• de ruimtelijke samenhang is veranderbaar door middel van het ontwerp
van de gebruiksvorm
• de beplanting – dit is de aankleding van de plek
• beheer
De tijd dat een terrein verwacht wordt braak te liggen, heeft invloed op de
mogelijk toe te passen gebruiksvormen.
De vaste kenmerken van de locatie zijn bepalend voor de keuze van de
tijdelijke gebruiksvorm. De ligging, de oppervlakte en de tijd dat een terrein
braak ligt, vormen de randvoorwaarden voor de locatie.

5.2.2 De eigenschappen van de gebruiksvorm

onbedoeld gebruik - A4 Schiedam

Deze indeling naar vaste en beïnvloedbare eigenschappen kunnen ook
gemaakt worden voor de verschillende gebruiksvormen. De belangrijkste
eigenschap voor een gebruiksvorm is de functie van deze vorm. Hierbij
onderscheiden we de hoofdgroepen: recreatie, spelen en ontmoeten,
landbouw, natuur, kunst en cultuur, energieteelt, evenementen, bebouwing
en opslag (zie ook de indeling in de groslijst van hoofdstuk 3). Uit het
onderzoek blijkt dat bij vele gebruiksvormen meerdere functies mogelijk zijn.
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Hoewel de functie gekoppeld is aan het gebruik, kan deze door de inrichting
ook beïnvloed worden. In welke mate een bepaalde plek gebuikt wordt, is
van zoveel factoren afhankelijk, dat de mate van gebruik geen bepalende
eigenschap is.
Omdat het in ons onderzoek gaat om de tijdelijke gebruiksvormen, speelt
de factor tijd een belangrijke rol. De tijd waarin een bepaalde gebruiksvorm
gerealiseerd en weer afgebroken kan worden, is bepalend voor de
mogelijkheden. De flexibiliteit van de gebruiksvorm heeft invloed op de
toepasbaarheid op een bepaalde locatie.
Bij de analyse hebben we al gezien dat de gebruiksduur ook van
doorslaggevend belang is.
De bepalende eigenschappen van de tijdelijke gebruiksvorm bestaan uit de
flexibiliteit en de gebruiksduur.
De andere kenmerken van de plek zoals de ondergrond, de beplanting en
het ruimtelijke beeld hebben geen directe invloed op de toepasbaarheid van
een tijdelijke gebruiksvorm, deze hebben meer te maken met de aankleding,
de inrichting en kunnen aangepast worden en zijn variabel. Dit geldt ook
voor het beheer: beheer heeft invloed op het beeld, het uiterlijk, maar is niet
bepalend voor de keuze van een tijdelijke gebruiksvorm op een bepaalde
plek.
De relatie tussen de gebruiksvorm en de kenmerken van de plek zijn in het
bigevoegd schema weergegeven.

5.3. De toegevoegde waarde
Naast de antwoorden op de hoofdvraag en de deelvragen, hebben we
in ons onderzoek een aantal bevindingen gedaan die de keuze voor de
tijdelijke gebruiksvorm niet bepalen, maar wel beïnvloeden. Ze hebben een
toegevoegde waarde voor de locatie en voor het gebruik.
de aanwezige relaties tussen de plek en de gebruiksvorm
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Participatie van bewoners
Diverse locaties zijn op initiatief van bewoners ingevuld of bewoners hebben
een grote inbreng gehad bij de inrichting van de plek. Deze plekken worden
vooral gekenmerkt door een gevarieerde inrichting, verschillende functies
op één locatie, intensief gebruik en beheer door of met bewoners.
In Rotterdam en Schiedam is de stichting Creatief Beheer erg actief en neemt
het initiatief om braakliggende terreinen een tijdelijke invulling te geven.
Samen met de direct omwonenden wordt gezocht naar een gewenste en
passende invulling. De organisatie verzorgt samen met de bewoners het
beheer van de plek. Dit heeft diverse voordelen zoals een toename van de
sociale cohesie in de buurt en verantwoordelijkheid vanuit de buurt voor de
plek, de inrichting. Opvallend is hoe verzorgd de plekken er uit zien.
De aanwezigheid van bestaande elementen
Een andere factor die als een roze draad door de onderzochte locaties loopt
is de aanwezigheid van bestaande elementen zoals bomen, beplanting,
de wegenstructuur of een slotenpatroon. Wanneer deze elementen nog
aanwezig zijn, is een duidelijke relatie en samenhang met de omgeving
aanwezig. Hierdoor lijkt er geen sprake te zijn van een tijdelijke situatie. Er is
sprake van een toegevoegde waarde voor de plek en voor het gebruik.
Voortzetting van het oude gebruik
Dit geldt ook voor die gebieden waar het oude gebruik gehandhaafd blijft
totdat de ontwikkeling definitief start zoals bij de tijdelijke landbouw in Lent
en het tijdelijke wijkpark in Hoogvliet.
Vergroten van de biodiversiteit
Doordat er in de stad met enige regelmaat terreinen braak komen te liggen,
ontstaan op deze plekken kansen voor spontane ontwikkelingen. Zeker als
de plekken minder of niet onderhouden worden, krijgen planten en dieren
kansen die er anders niet geweest zouden zijn. Met name inheemse kruiden,
veelal pioniersoorten en insecten profiteren hier van, maar ook vogels en
kleine zoogdieren zoals muizen en egels. Op het moment dat de ene plek
ontwikkelt wordt, is er op een andere locatie wel weer een braakliggend
terrein ontstaan. Op deze wijze hebben braakliggende terreinen ook zonder

tijdelijke invulling toch een betekenis voor de biodiversiteit van de stad.
In het voorbeeld van de gemeente Arnhem wordt extra broedgelegenheid
geboden aan vogels die zonder de braakliggende terreinen in de stedelijke
omgeving geen habitat kunnen vinden. Op deze wijze wordt de biodiversiteit
door de braakliggende terreinen vergroot.
Dit geldt in het bijzonder voor de gebieden die speciaal ingericht worden
als tijdelijke natuur. Als deze tijdelijke natuur aansluit bij permanente
natuurgebieden zoals in Steenwijk het geval is, zijn de kansen voor de
natuurontwikkeling extra groot. Wanneer de tijdelijke natuur moet
verdwijnen, kunnen met name de diersoorten een geschikte habitat vinden
in de resterende natuurgebieden.
Hergebruik van materialen
Op een aantal locaties zijn oude materialen hergebruikt zoals oude
rioolbuizen, verhardingsmaterialen en gezaagde boomstammen. Meubilair
gemaakt van steigerplanken, oude pallets, ruwe planken en eenvoudige
bouwwerken accentueren het tijdelijke ruimtegebruik. Juist die materialen
en de wijze van inrichten hebben invloed op de sfeer en de beleving van de
plek. Het bewust zichtbaar maken van de tijdelijkheid van de functie heeft
een toegevoegde waarde.
Het zichtbaar maken van de toekomstige ontwikkeling
De tijdelijke invulling van een braakliggend terrein kan ook benut worden om
de toekomstige ontwikkeling al vast in beeld te brengen. De bloemenperken
in Presikhaaf zijn hier een voorbeeld van. In de Waalsprong in Nijmegen is een
wandelroute aangelegd met daarlangs kunstobjecten die de contouren van
de toekomstige zandwinplas aangeven. Op deze wijze wordt iets toegevoegd
aan de plek en het anticipeert al op de toekomst.
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6.

Eindconclusie en
aanbevelingen

Met de kennis uit de onderzoekslocaties kunnen we antwoord geven op
de hoofdvraag en de deelvragen uit ons onderzoek. Daarnaast levert de
informatie uit het onderzoek voldoende gegevens op om aanbevelingen te
doen voor de keuze van een tijdelijke gebruiksvorm. De aanbevelingen zijn
vertaald in het stappenplan.

6.1. Het antwoord op de vragen
Het onderzoek geeft voldoende antwoord op de hoofdvraag:
Welke vormen van tijdelijk ruimtegebruik voor braakliggende terreinen zijn
denkbaar, wat zijn de eigenschappen van het tijdelijk gebruik en aan welke
randvoorwaarden moet de plek voldoen voor een specifieke gebruiksvorm?
In de bijgevoegde waaier zijn alle tijdelijke gebruiksvormen opgenomen met
de daarbij behorende eigenschappen van het gebruik en de randvoorwaarden
voor de plek. De belangrijkste randvoorwaarden zoals de ligging en de
oppervlakte zijn tevens opgenomen in een beslisboom. Verderop leggen
we uit op welke wijze deze hulpmiddelen ingezet kunnen worden bij de
zoektocht naar de meest ideale tijdelijke invulling voor een locatie.
De deelvragen
De informatie uit de onderzoekslocaties geeft niet alleen antwoord op
de hoofdvraag, maar hiermee kunnen ook alle deelvragen beantwoord
worden.

Vraag 1: Is er een minimale oppervlakte nodig voor een vorm van tijdelijk
ruimtegebruik?
Bij alle gebruiksvormen is sprake van een minimale oppervlakte waaraan
een locatie moet voldoen om deze vorm van tijdelijk gebruik te kunnen
realiseren.
Vraag 2: Welke relaties tussen de tijdelijke gebruiksvorm en de plek zijn van
invloed op de mogelijk toe te passen vormen van tijdelijk ruimtegebruik?
Uit de conclusies in paragraaf 5.2. blijkt er een duidelijke relatie te bestaan
tussen de oppervlakte, de ligging, de flexibiliteit en de tijdelijke gebruiksvorm.
Deze drie factoren zijn met name bepalend welke tijdelijke gebruiksvorm op
een bepaalde locatie mogelijk is.
Vraag 3: Wat is de flexibiliteit (in opbouw en verplaatsbaarheid) van het
tijdelijke ruimtegebruik?
De flexibiliteit wordt bepaald door de aanlegtijd en de tijd waarmee een
tijdelijke invulling afgebroken of opgeheven kan worden. Daarnaast is de
minimale gebruiksduur van de vorm mede bepalend voor de flexibiliteit.
Geconcludeerd kan worden dat voor alle tijdelijke gebruiksvormen de
flexibiliteit aan te geven is.
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Vraag 4: Zijn er naast de noodzakelijke kenmerken die in de hoofdvraag
genoemd worden, factoren aan te wijzen die een toegevoegde waarde
hebben voor de locatie of het tijdelijke gebruik?

•
•

Op een aantal locaties hebben we gezien dat de belevingswaarde van de
plek vergroot kan worden door:
• de aanwezigheid van oude landschapselementen zoals bestaande
bomen
• de aanwezigheid van oude structuren en patronen (wegen, sloten enz.)
• de aanwezigheid van relaties met de omgeving
Ook zien we dat er factoren zijn die extra bijdragen aan het gebruik van de
plek zoals:
• meerdere functies en gebruiksmogelijkheden op één locatie
• geschikt voor meerdere doelgroepen
• gebruik voor een langere periode
• participatie en zelfwerkzaamheid door bewoners

6.2. Het stappenplan
In onderstaand stappenplan hebben we een aantal aanbevelingen
opgenomen die zijn bedoeld als leidraad bij de tijdelijke inrichting van een
braakliggend terrein.
De voorbereidingen ideevorming
• Denk voor de sloop al na over de mogelijke tijdelijke gebruiksvormen.
• Onderzoek of het huidige gebruik voortgezet kan worden tot de
daadwerkelijke aanpak van de nieuwe invulling.
• Betrek de direct omwonenden bij de zoektocht naar de mogelijkheden
voor de plek.
• Maak gebruik van de creativiteit van bewoners bij het ontwerp, de
inrichting en het beheer.
De aanlegfase
• Ga uit van de aanwezige ondergrond en zorg voor een goed doorlatende
bodem.

•
•
•

Maak gebruik van aanwezige materialen op het terrein of uit voorraad
bijvoorbeeld de klinkers uit de opgebroken straat of oude rioolbuizen
als speelobject.
Maak gebruik van goedkope materialen zoals bijvoorbeeld oude
steigerplanken voor banken en zitelementen.
Kies voor nieuwe materialen die hergebruikt kunnen worden en
makkelijk verplaatsbaar zijn.
Onderzoek of er mogelijkheden zijn om de nieuwe inrichting van het
gebied in een tijdelijke vorm zichtbaar te maken.
Anticipeer op hetgeen gaat komen op de locatie zoals het beplanten van
de toekomstige kavels met een bloemenmengsel

Communicatie
• Communiceer duidelijk over de tijdelijkheid van het ruimtelijke
gebruik.
• Geef vooraf aan hoe lang de tijdelijke situatie zal duren.
• Betrek de bewoners, de gebruikers van de tijdelijke inrichting bij de
nieuwe plannen.
• Vier niet alleen de opening van de tijdelijke gebruiksvorm, maar juist
ook het einde van het tijdelijke gebruik.

6.3. Tot slot
Het onderzoek naar de mogelijke vormen van tijdelijk ruimtegebruik heeft
een aantal producten opgeleverd die kunnen helpen bij de keuze voor een
tijdelijke invulling van een braakliggend terrein.
Met de beslisboom van pagina 70 wordt snel duidelijke welke vormen van
tijdelijk gebruik op een bepaalde locatie mogelijk zijn. In de waaier staan
de ontwerptools aangegeven waarmee de keuze voor de tijdelijke invulling
concreter gemaakt kan worden. De aanbevelingen dragen mogelijk bij om
de juiste keuze voor de betreffende plek te maken.
De waaier met de ontwerptools is een afgeleide van de voorbeeldwaaier
van “Tijdelijk Anders Bestemmen” gebaseerd op de verkende vormen van
tijdelijk ruimtegebruik en aangevuld met de voorwaarden voor de locaties.
EINDCONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
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voorbeeld ontwerptools uit de waaier

Oppervlak

Gebruiksduur
Flexibiliteit
Ondergrond
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