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7.2 Scheiding en verweving van funkties 
 
In het kader van planologische studies staan de voor- en nadelen van 
‘scheiding’ dan wel ‘verweving’ van funkties tegenwoordig nogal in de 
belangstelling. In beginsel betreft het hier de vraag of en wanneer het beter is 
om, zoals het in die kringen heet, ‘diverse ruimtelijke gebruiksvormen’ op 
onderling uiteenliggende plaatsen te situeren (iedere gebruiksvorm op een 
aparte, eigen plek = het principe van ruimtelijke ‘kompartimentering’ of 
‘schieding’ = monofunktioneel gebruik = single use), dan wel juist in een 
gezamenlijke of gekombineerde vorm binnen één en dezelfde lokaliteit te 
koncentreren (‘verweving’ of ‘verbinding’ = multifunktioneel gebruik = multiple 
use). 
In plaats van ‘scheiding’ en ‘verweving’ zou met even goed kunnen spreken 
van ‘spreiding’ en ‘koncentratie’ van funkties, ware het niet dat men bij 
‘spreiding’ aan ruimtelijke kleinschaligheid en bij ‘koncentratie’ aan ruimtelijke 
grootschaligheid denkt, terwijl voorstanders van ‘verweving’ (koncentratie van 
funkties) zich hierbij juist kleinschaligheid voorstellen en bij ‘scheiding’ 
(spreiding van funkties) juist grootschaligheid.  
Als voorbeeld van verweving van funkties, waarbij ook de natuurtechnische 
doelstelling ‘mag meedoen’, wordt gedacht aan een ‘getemperde’ vorm van 
grasteelt of houtteelt (beide: agro-techniek), die ter plekke ook de ‘nodige 
ruimte laat’ aan bedreigde wilde organismen. 
De gedachte dat men met één en hetzelfde gebied energetisch-materieel 
meer dan één doel zou kunnen dienen komt neer op de veronderstelling dat 
door middel van hetzelfde apparaat meer dat één ander apparaat zou kunnen 
worden beschermd, respektievelijk meer dat één maatregel zou kunnen 
worden genomen (zulks in tegenstelling tot de bijbelse uitspraak: ‘niemand 
kan twee heren dienen’). 
Nu zijn er vele apparaten aan te wijzen waarmee men ‘meer dan één kant uit 
kan’, vooral wanneer dat robuuste, eenvoudige bouwsels voorstellen 
(bjvoorbeeld de bajonet van Talleyrand), maar de eerste belemmering bij dit 
multifuntionele gebruik levert de tijd. Zo’n multifunktionele toepassing kan 
namelijk nooit gelijktijdig plaatsvinden, dus nooit gekoncentreerd in de tijd 
(synchroon).  
Wil men één en hetzelfde apparaat (wat dat apparaat ook moge voorstellen) 
voor meer dat één doel benutten, dan zal dat gespreid in de tijd moeten 
gebeuren, dat wil zeggen in van elkaar gescheiden perioden. 
Zo kan men een voetbalveld voor nog vele andere doelen gebruiken dan 
alleen voor het houden van wedstrijden in het voetbalspel, maar gelijktijdig 
optreden van twee elftallen, die dit spel bedrijven, en enkele 
majorettenkorpsen, die daar tussendoor ook hun beste beentje moeten 
komen voorzetten, is nog zelden vertoond. Bovendien zijn er allerlei 
gebruiksvormen van zo’n terrein denkbaar die de gebruikswaarde vor de 
voetballers daarna grondig kunnen bederven. 
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ook in de werled van de spontane levensgemeenschappen verloopt het 
‘multifunktionele’ gebruik van een gegeven ruimte voor een belangrijk deel 
langs de weg van spreiding in de tijd (diachroon), ofwel de verdeling van 
perioden: sommige soorten gebruiken zo’n gebied al heel vroeg in het 
voorjaar, andere pas laat in de herfst (denk ook aan het bi-funktionele 
karakter van het mannelijk geslachtsorgaan of van ons aller mond: niet met 
volle mond praten!). Daarom is het voor onze agrariërs ook maar gelukkig dat 
de grote aantallen wilde ganzen, gedurende de wintermaanden in deze 
streken verblijven en daarbij vooral mede gebruik maken van de voor 
landbouw dienende gronden, zulks in die periode doen en niet in de zomer. 
En wie zou een verkeersweg met er overheen razende auto’s tegelijkertijd als 
rolschaatsbaan voor kinderen willen laten gebruiken? 
  
Maar bij gemeenschappelijk gebruik van één en dezelfde plek voor meer dan 
éeen oogmerk stelt men zich wel degelijk een synchroon gebruik voor: het 
bosterrein in kwestie moet tegelijkertijd een hout produceren én ‘natuur’ in 
stand helpen houden (ook hier is het nog een gelukkige bijkomstigheid dat de 
normale houtteeltaktiviteiten zich in de winter afspelen en niet in de zomer, 
wanneer ‘de natuur’ gebruik maakt van het bos in kwestie). 
 
Bij de verdediging van deze gang van zaken beroept men zich doorgaans op 
de gang van zaken in het (nabije) verleden, toen de agro-technische 
maatregelen nog zoveel gunstige neveneffecten voor de wilde organismen 
met zich meebrachten. Wil men deze ‘plezierige bijkomstigheid’ ook in deze 
tijd gerealiseerd zien, dan zullen de landbouwers van thans weer op precies 
dezelfde manier aan de slag moeten als hun voorgangers uit de historie! 
Vanuit agro-technisch standpunt bezien betekent dit dat men veel zou moeten 
‘inleveren’. Dit laatste is de onvermijdelijke konsekwentie van ieder synchroon 
multifunktioneel gebruik van willekeurig welk apparaat ook: de verschillende 
doelstellingen die er gelijktijdig mee gediend worden moeten dan allemaal wat 
‘inleveren’, komen dan nooit volledig ‘aan hun trekken’. De fundamentele 
wetten op het terrein van funktionele betrekkingen tussen apparaten laten 
gewoon geen andere gevolgtrekkingen toe (vergelijk 3.1.). 
 
Twee voorbeelden hiervan uit de praktijk: 
1. Met grind bestrooide leempaden kunnen twee doelstellingen dienen; 
a. met relatief veel grind bedekt en dus geen, bij regen modderig wordende 
leem bloot, zijn ze goed te gebruiken als wandelpad. De wandelaars lopen 
dan geen kans modder aan hun schoenen te krijgen of door waterplassen te 
moeten ‘banjeren’: het dikke grinddek verricht voor het oogmerk 
‘beloopbaarheid’ (bruikbaarheid voor lopen) een passende resistentie- 
respektievelijk retentiefunktie; 
b. met relatief weinig grind bedekt, dus met op veel plaatsen blootliggende 
leem, vertoont zo’n pad een hoge gebruikswaarde voor diverse soorten wilde 
planten (waaronder een voor onze omgeving zeer zeldzame soort 
(mosbloempje-Tilleae muscosa) die hier alleen op dergelijke paden kunnen 
leven: het dunne grinddek heeft voor het doel ‘in stand houden van zeldzame 
planten’ een ‘allround’ be4schermende werking (voeding, lozing, resistentie 
en retentie). 
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Zou men hier kiezen voor de ‘gulden middenweg’, dan zouden beide, met 
elkaar in konflikt zijnde partijen nu juist niet dåt bereiken wat ieder voor ogen 
stond.  
De natuurtechnikus moet dan net die soorten inleveren waar het hem in feite 
om begonnen is. 
2. de abiotische bekleding van een dijklichaam kan, in afnemende volgorde 
van kwetsbaarheid, respektievelijk in afnemende volgorde van 
waterstaatkundige bruikbaarheid (resistentie), bestaan uit asfalt, stevige 
komklei of lichte, losse, kalkrijke zavel (zandige klei). Diezelfde typen van 
bekleding als bodem voor bedreigde soorten wilde planten en dieren 
vertonen, ten aanzien van hun ekologische bruikbaarheid, een precies 
omgekeerde volgorde: het beste is zavel, het minst bruikbare asfalt. 
Om de tegenpartij (de natuurtechniek, als potentiële medegebruiker van 
dijktaluds) wat ‘tegemoet te komen’, zal men hier van waterstaatszijde 
eveneens op de ‘gulden middenweg’ mikken en dus voor komklei kiezen, 
zoals in werkelijkheid ook gebeurt. Maar voor de natuurtechnikus zet dit ‘geen 
zoden aan de dijk’, als bleek de Waterstaat nu juist wel bereid om dat laatste 
in letterlijke zin uit te voeren: Bij verbreding en verhoging van een rivierdijk 
werd eerts het nieuwe dijklichaam met komklei bekleed. Vervolgens werden 
zoden uitgestoken van de oude dijktaluds, op plaatsen waar veel 
natuurtechnisch waardevolle planten groeiden en daarna neergelegd op de 
nieuwe taluds, in de hoop dat de aldus overgebrachte begroeiïng daar wel 
zou ‘aanslaan’. Deze wijze van handelen die volledig in strijd is met de 
passende methoden van de natuurtechniek, kan slechts worden opgevat als 
een kostbaar ‘doekje voor het bloeden’. Dat helaas niet zal helpen. 
  
‘Het spel van de twaalf apostelen’ 
 
Bestaat er dan geen enkele vorm van ‘verweving’ van funkties, die niet 
neerkomt op ‘het door elkaar klutsen van funkties’, en die dan ook wel 
acceptabel is vanuit het oogpunt van natuurtechniek? 
Het antwoord op deze vraag luidt: zo’n vorm blijkt wel degelijk te bestaan 
maar de eerste voorwaarde hiertoe houdt in dat er ruimtelij dan zeer duidelijk 
moet worden gescheiden! 
De bijbelse persoonlijkheid die eens zo helder stelde: niemand kan twee 
heren dienen (= één knecht kan niet tegelijkertijd meer dan één heer naar 
behoren verzorgen, ofwel: wanneer twee of meer apparaten X allemaal onder 
bescherming willen staan van één en hetzelfde apparaat Y, dan is de kans 
groot dat zij elkaar om de gunst van Y gaan ‘bekonkurreren’), toonde door zijn 
manier van doen tevens aan dat een aan het voorgaande tegengestelde 
funktionele betrekking wel relevantie vertoont, namelijk: 
Een heer kan zich beter door twee of meer knechten tegelijk laten bedienen 
dan door slechts één. Hij stelde voor zichzelf dan ook maar liefst 12 apostelen 
aan! 
Met tenminste twee knechten en één heer valt dus veel goeds te bereiken, 
met name ook ten aanzien van de natuurtechnische doelstellingen. Wat 
moeten we ons bij die twee knechten en één heer dan voorstellen? Wel, om 
te beginnen niets anderes dan : een bron hier en een put daar (de twee 
knechten) die samen het daartussen gesitueerde te beschermen apparaat (de 
heer) dienen! 
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Zo’n trio vinden wij op  kosmische schaal in de kombinatie: 
1 de koude, donkere ruimte (put-knecht), 
2 de aarde (heer), en  
3 de zon (bron-knecht). 
Keren wij, ter illustratie van dit principe, nog even terug naar de hierboven 
genoemde voorbeelden van het lemige grindpad en de bekleding van de 
dijktaluds. Wat is in die twee gevallen nu de in principe enig juiste oplossing 
om beide partijen volledig aan hun trekken te laten komen en de zwakste van 
de twee, zijnde de natuurtechniek, zelfs beter dan ooit? 
Antwoord voor het lemige grindpad: verdeel het pad ruimtelijk overlangs in 
tweeën, gebruik de ene strook (met dik grind) om te lopen. Breng op de 
andere strook, zover mogelijk van de ‘loopbaan’ af, in het geheel geen grind 
aan (alleen leem) en zorg dat in de tussengelegen grenszone een ruimtelijke 
gradiënt ontstaat en blijft, waarbinnen de grinddikte van de ene naar de 
andere kant uiteenloopt van 0 cm tot die van de wandelstrook. Deze 
bedekkingsgradiënt biedt de grootste ruimtelijke variatie in 
levensomstandigheden die denkbaar is op basis van het samenspel van leem 
en grind.   
Antwoord voor de bekleding van een dijktalud: verdeel de dijkhelling ruimtelijk 
overlangfs in tweeën, bedek de onderste strook (dijkteen) met asfalt en de 
bovenste met kalkrijke zavel (dijkkruin). Uit het samenspel van deze twee 
bekledingstypen kan dan binnen de zone van de zavelstrook die aan de 
asfaltstrook grenst op den duur een ekologische omgevingsapparatuur 
worden gevormd en daarna in stand gehouden, die levensmogelijkheden 
biedt voor organismen die uitsluitend en alleen op zavelgrond thuis horen 
wanneer die grond tevens min of meer onder invloed staat van zoiets als een 
aangrenzende asfaltstrook. Ook dit is weer een kwestie van gradiëntvorming 
met bodemverdichting als variabele. 
De hierboven geschetste kombinatie van hier zavel en daar asfalt levert dus 
veel hoogwaardiger mogelijkheden voor de natuurtechniek op dan alleen 
maar zavel, laat staan komklei (welke grondsoort zelf toch een intermediair 
karakter heeft!), om van zuiver asfalt op zichzelf maar niet te spreken.  
Dus: juist die soorten wilde organismen, waaraan men binnen de 
natuurtechniek de hoogste waarde hecht, kunnen alleen maar daar leven, 
respektievelijk voortbestaan waar de landschapsekologische 
bruikbaarheidsbetrekkingen berusten op het principe van één heer (= de 
ekologische omgevingsapparatuur van de tussengelegen ruimtelijke gradiënt) 
die door minstens twee aan weerskanten van hem opgestelde knechten wordt 
bediend (de twee buiten elkaar liggende, onderling sterk uiteenlopende 
ekologische apparaten). Uiteraard zal zo’n ‘heer milieugradiënt’ nog 
aanzienlijk waardevoller elementen te zien geven wanneer hij ter plaatse niet 
de hulp van slechts twee, maar van bijvoorbeeld wel twaalf knechten, 
respektievelijk krasse tegenstellingen kan profiteren: de gradiënt zal dan een 
ruimtelijk nog veel ingewikkelder karakter kunnen krijgen. 
Dit principe, dat ook in ‘pure’ natuurgebieden de grondslag vormt voor de 
ontwikkeling en instandhouding van fragiele, soortenrijke stelsels (op basis 
van tegenstellingen als zeer dynamisch-rustig, warm-koud, licht-donker, nat-
droog, voedselrijk-voedselarm, zout-zoet, begraasd-onbegraasd, basisch-
zuur, mineraal-organisch en kale rotsbodem-dikke verweringslaag), dient ook 
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in landschapstechnisch verband het voornaamste richtsnoer te zijn wanneer 
men denkt aan integratie en koördinatie van technische doelstellingen ten 
voordele van natuurtechnische belangen. 
Hierbij behoort men dan echter wel te bedenken dat de wederkerige relaties 
der betrokken knechten aan stringente voorwaarden moeten voldoen, waarbij 
in het bijzonder de onderlinge ruimtelijke machtsverhoudingen, gekoppeld aan 
de oppervlakteverhoudingen en de hoogteligging, veel gewicht in de schaal 
leggen (een kwestie van vervulling van resistentie- en retentiefunkties, zie 
verder ook 6.3.2.2.). 
Theoretisch gezien kan zo in beginsel iedere tegenstelling zijn nut afwerpen 
mits uiteraard aan alle voorwaarden wordt voldaan.  
De allerbelangrijkste van deze normen is wel dat er slechts dan sukses te 
verwachten valt van het spel met de twee of meer apostelen indien er binnen 
het totaal een dynamisch evenwicht tot stand komt en gehandhaafd blijft, er 
zal dus kontinu bescherming van de desbetreffende landschapstechnisch 
konstruktie nodig zijn. 
 
Opmerking 1: Van diverse technisch-ekologische apparaten, die de mens in 
een landschap kan aanbrengen, behoren lintvormige stelsels, zoals paden, 
wegen, sloten, kanalen, vanwege hun geringe oppervlakte (gemeten in de 
dwarsrichting), vergeleken bij de verdere omgeving, tot de meest bruikbare uit 
het oogpunt van verweving van funkties te gunste van de natuurtechnische 
doelstelling. Deze uitspraak houdt overigens geen enkel pleidooi in voor de 
aanleg van dergelijke apparaten door natuurgebieden, respektievelijk 
natuurreservaten, omdat zulke stelsels dienen voor aan- en afvoer (voeding 
en lozing) en dus altijd een offensief karakter vertonen! 
Maar indien het onvermijdelijk is dat er zo’n weg door een natuurgebied komt, 
dan dient men te zorgen dat de potentiële gebruiksmogelijkheden voor de 
natuurtechniek, als hierboven beschreven, ook ten volle worden benut. 
 
Opmerking 2: Bezien we nog even het spel der 12 apostelen, wat betreft 
landschapsekologische bruikbaarheidrelatie tussen ‘wonen’ en ‘natuur’, dan 
zal duidelijk zijn, dat een enkel huis, gekoppeld aan een natuurgebied van 
zekere oppervlakte, meer perspektieven voor dit laatste biedt dan een heel 
dorp en zo’n dorp weer meer dan een stad. 
 
Opmerking 3: Voor een goed begrip van de manier waarop er 
‘natuurtechnische ‘winst’ kan worden geboekt door een ruimtelijke integratie 
van houtteelt met natuurbescherming, wijzen wij er nogmaals op dat het 
bewandelen van de ‘gulden middenweg’ (boskomplx in zijn geheel voor beide 
doelstellingen benutten) nooit die waarden zal opleveren die in principe 
denkbaar zijn bij verdeling van dat boskomplex in twee, naast elkaar liggende 
kompartimenten, waarvan het kleinste (hoogstens 1/3 van de totale 
oppervlakte) de houtteelt dient en het grootste (ten minste 2/3 van de totale 
oppervlakte) de natuurtechniek: beide, onderling tegengestelde uitersten zijn 
onmisbaar om daartussen die specifieke levensomstandigheden te krijgen en 
te handhaven die zich niet laten verwezenlijken door instelling van een zich 
over het geheel uniform uitstrekkend mengsel van gebruiksvormen. 
 


