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i
n het kader van het ‘Programma Leren voor Duur-
zame Ontwikkeling’ werden de kansen van oogstbare 
landschappen onderzocht. Dat landschap blijkt niet 

alleen oogstbaar, maar kan ook een nieuwe financierings-
bron voor investeringen in het landschap bieden. Ook, en 
wellicht juist, in tijdelijke landschappen biedt dit 
uitkomst. 

van afval naar waardevol product 
Op beheer en onderhoud van het landschap en het 
openbaar groen moet op veel plekken sterk worden 
bezuinigd. Dit vereist een zoektocht naar verlaging van 
kosten en alternatieve financiering. Baten uit het land-
schap zijn natuurlijk niet nieuw. Grote natuurbeheren-
de instanties krijgen bijvoorbeeld inkomsten uit hout-
verkoop. De oorsprong van bijna alle landschapsele-

menten ligt in een, tegenwoordig vaak vervallen, func-
tionaliteit: elke haag of houtwal had vroeger een doel. 
Inmiddels vormen rietvelden, houtwallen en gerief-
houtbosjes een kostenpost. Nu biomassa steeds effectie-
ver kan worden omgezet in energie, en op termijn zelfs 
componenten van plastic kan vervangen, kan de functi-
onaliteit van weleer weer worden hersteld. Ons land-
schap wordt weer oogstbaar.

oogstbaar landschap als tijdelijke en 
dynamische invulling
Stedelijke ontwikkeling is een langlopend proces dat 
vele jaren in beslag neemt. Als gevolg van een aantal 
trends op hoger schaalniveau, zoals de economische 
crisis, demografische krimp en de vergrijzing van de 
bevolking, worden stedelijke ontwikkelingen momen-
teel gefaseerd over een langere periode uitgevoerd. 
Door sommige plannen wordt zelfs helemaal een streep 
gezet. Dit leidt tot toenemende aandacht voor het reali-
seren van tijdelijke bestemmingen op braakliggende 
stadsontwikkelingsgebieden. Tijdelijk verpachten van 
deze grond biedt niet altijd de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit en de oogst is voor de agrariër. Gemeenten 
zijn gebaat bij goede alternatieven. Een invulling met 

Ons landschap vergt onderhoud. De resten van dit beheer, zoals hout, 

gras en riet blijven vaak ter plaatse liggen of worden behandeld als 

afval. Dat is jammer, want deze producten vertegenwoordigen een 

steeds grotere waarde als biomassa. Dat komt goed uit in tijden van 

bezuinigingen!

De oogstcarrousel
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Oogstbaar landschap  
kan een impuls geven aan 
‘slapende plannen’
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een oogstbaar landschap - al dan niet tijdelijk - kan hier 
uitkomst bieden. Een goede inrichting geeft het gebied 
kwaliteit en de oogst ervan werpt zo zijn financiële 
vruchten af. 

Dit idee is als casus uitgewerkt voor een stad in het 
Rivierengebied. In Culemborg wordt al enige jaren 
gewerkt aan de uitbreiding van de uitleglocatie Pa-
rijsch-Zuid. De locatie voor duizend woningen zal 
gefaseerd worden gerealiseerd. Huidige tijden nopen 
tot een langere fasering dan voorzien. Dit betekent dat 
een deel van de gronden voorlopig niet ontwikkeld 
wordt; er is sprake van een pauzelandschap. Ook blijft 
de grens tussen stad en land lang onduidelijk, terwijl 
het beleid er juist op is gericht een goede overgang te 
realiseren. Het hierna beschreven ontwerpend onder-
zoek naar de toepassing van oogstbaar landschap 
speelt hierop in. 

In het Rivierenland horen grienden van wilgenhak-
hout thuis. Binnen de contouren van de toekomstige 
woonwijk kan het landschap op tijdelijke basis oogst-
baar worden gemaakt door toepassen van grienden. 
De dynamiek van dit oogstbare landschap, dat er tel-
kens anders uitziet, is in het ontwerp tot uitdrukking 
gebracht. Het ontwerp gaat uit van een mozaïek van 
grienden, uitgekiende zichtlijnen en brede rietoevers 
die enerzijds de cultuurhistorie van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie en anderzijds de toekomstige woon-
wijk accentueren. Hoofdstructuren van de nieuwe 
woonwijk kunnen met duurzame soorten worden 
beplant, die bij later beheer grote takken leveren. De 
grienden krijgen een uitgekiend machinaal oogstsche-
ma, zodat het een dynamisch landschap wordt. In de 
tussentijd ziet het landschap er verzorgd uit, wat aan-
trekkelijk is voor de recreatie, goed voor het woonge-
not in de wijk in aanbouw en gunstig voor de verkoop-
baarheid van woningen. Dit tijdelijke landschap biedt 
identiteit aan het Rivierengebied en geeft karakter aan 
de nieuwe wijk. Maar bovenal levert het landschap 
ook energie uit biomassa op, zowel op korte termijn 
(grienden) als op langere termijn (bosblokken en 
takken van laanbomen). Deze energie wordt bij voor-
keur lokaal benut, in dit geval voor de verwarming 
van het gemeentelijk zwembad. 

naar een oogstcarrousel
Elk type landschap levert andere soorten biomassa. 

Riet, hout, gras, verschillende producten, 
allemaal energie. De opbrengst varieert, en ook het 
tijdstip van oogsten. Als bij modernisering van een 
zwembad wordt gekozen voor (gedeeltelijke) stook 
op biomassa, dan moet de aanvoer van biomassa wel 
gegarandeerd zijn. Voor de rekenaars onder ons: een 
overdekt subtropisch- en sportzwembad heeft een 
energievraag van circa 5.000 gigajoule per jaar. Dit 
vereist een griendoogst van jaarlijks circa 36 hectare. 
De biomassa is bij voorkeur van lokale of regionale 
oorsprong. Naarmate de tijd verstrijkt en de wijk 
vordert, komt er van het oogstbare landschap Pa-
rijsch-Zuid steeds minder aanbod. Maar ook aan het 
begin wordt de totale vraag niet gehaald in alleen 
Parijsch-Zuid. Er is dus aanvullende biomassa van 
andere locaties nodig, bij voorkeur in een roulatiesy-
steem dat een constante aanvoer van biomassa garan-
deert. Voor deze aanvulling kan gedacht worden aan 
het overige snoeihout van de gemeente of een reser-
vering voor uitbreiding van een bedrijventerrein. En 
wellicht zijn beheerders van grienden in de omgeving 
ook bereid hun oogst aan te bieden wanneer er vraag 
blijkt te bestaan. Zo kan op lokale schaal een oogst-
carrousel worden opgezet: een dynamisch roulatie-
schema om aan de duurzame-energievraag van bij-
voorbeeld het zwembad te voldoen en tegelijk het 
landschap en het stedelijk groen van Culemborg en 
omstreken mooi en karaktervol te houden. 

 Oogstbaar Landschap 
Parijsch-Zuid. 

 Schetsontwerp Oogstbaar 
landschap Parijsch-Zuid.

TekST MASCHA VISSER, Bureau Waardenburg  GESKE BARENDREGT, BMC
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beeld: masCha visser.  

bUreaU WaardenbUrg
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nieuwe strategie, rollen en 
instrumenten
De oogstcarrousel is een uitgekiende strategie om in 
te spelen op pauzelandschappen, zowel in de stad als 
op het platteland. Het is niet meer ‘programma zoekt 
ruimte’ maar ‘ruimte zoekt programma’. De tijdelijke 
functies vormen een aanjager voor de verdere ontwik-
keling van gebieden. Het geeft nieuwe dynamiek en 
resulteert in een nieuwe manier van samenwerken die 
bottom-up werkt. Het is de kunst vraag en aanbod van 
biomassa bij elkaar te brengen. 

Een gemeente met een groot buitengebied lijkt een ge-
schikt schaalniveau, vooral wanneer deze ook optreedt 
als regisseur. Het is overzichtelijk en de transportkosten 
en -emissie blijven laag. Een regionaal schaalniveau kan 
ook geschikt zijn, afhankelijk van het landschap en de 
manier waarop dit oogstbaar gemaakt wordt.

Gemeenten als grote groenbeheerder, natuur- en 
landschapsbeheerders en marktpartijen kunnen be-
langrijke spelers zijn. Heldere communicatie en 
voortdurende publieksvoorlichting over de tijdelijk-
heid en de veranderlijkheid zijn van groot belang. 
Mensen gaan zich hechten aan het omliggende land-
schap, wat weerstand kan opleveren wanneer het 
verandert of verdwijnt. Lokale energievoorziening 
voor openbare voorzieningen kan juist draagvlak 
bieden. 

De tijdelijkheid van het oogstbare landschap in de 
carrousel verdient speciale aandacht vooraf. De pla-
nologisch-juridische regelgeving speelt steeds meer in 
op tijdelijke landschappen; dit moet goed vastgelegd 
worden. Een generieke ontheffing voor de natuur-
waarden die zich in de tijdelijke oogstbare landschap-
pen ontwikkelen is in principe mogelijk. Dit voorkomt 
dat pauzelandschappen een obstakel worden voor 
gewenste stedelijke ontwikkeling op langere termijn. 

Tel uit je winst!
Het oogstbaar inrichten van een woonwijk die gefaseerd 
wordt uitgevoerd biedt kansen op meerdere vlakken: 
•  een aantrekkelijke inrichting van een pauzeland-

schap biedt karakter, sfeer en identiteit die past bij de 
plek

• het oogstbaar inrichten van een landschap genereert 
opbrengsten

• het biedt een lokale impuls voor investeringen in 
duurzame energie, binding tussen oorsprong en afzet 
van biomassa en de inzet van nu nog onbenutte stro-
men biomassa

Het oogstbaar inrichten van het landschap kan een 
impuls geven aan ‘slapende plannen’, herstelopgaven, 
tijdelijke opgaven en ook nieuwe opgaven genereren. 
Kortom, het inrichten van oogstbaar landschap in com-
binatie met een oogstcarrousel is een kansrijk concept 
dat op lokale schaal een impuls kan bieden aan duur-
zaamheid, identiteit en ruimtelijke kwaliteit. • 

Noot

1. De gemeente Culemborg is betrokken geweest bij dit ontwer-
pend onderzoek op initiatief van Bureau Waardenburg en 
BMC, maar er heeft in de gemeente geen besluitvorming plaats-
gevonden over het in dit artikel beschreven voorbeeld.

WeBSiTeS
www.buwa.nl

www.bmc.nl

www.oogstbaarlandschap.nl

 Cartografische 
verbeelding van de 
oogstcarrousel.
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