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Sfeer en gebruik van park en omliggend gebied
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INLEIDING
Uitnodiging aan de nieuwe bewoners

Het concept voor het park de Groene wig is een 
opeenvolging van drie zones van west naar oost. 
De hele noordrand van de Groen Wig is voorna-
melijk dichte woningbouw, en aan de zuidkant 
vinden we een dunnere bebouwing, chiquer, 
groener. Vanuit de dichter bebouwde noordzijde 
steken woongebouwen en voorzieningen het 
park in, aan de zuidkant heerst ook in het park 
meer rust met als kern de bebouwing op het 
smeltwaterduintje van de Dommeweg.
Het ontwerpprincipe is de drie hoofdzones 
steeds iets in elkaar over te laten lopen, een 
principe dat binnen ieder deelgebied  opnieuw 
toegepast kan worden. Tegenstellingen worden 
niet benadrukt, maar op elkaar betrokken. Het 
gaat niet om zichtlijnen die punten met elkaar 
verbinden, maar om verhaallijnen die zich nog 
verder kunnen ontwikkelen.

De eerste, westelijke zone, sluit aan op de 70er jaren wijk 
Zevenhuizen en wordt aangeduid met Tabula Rasa: op een 
schone lei verschijnt een nieuw beeld zonder refrentie aan 
het voorafgaande. Hier zijn de grote voorzieningen onder-
gebracht als volkstuinen, schooltuin, speelweide, en is het 
beeld dat wat men van een stadspark verwacht. De tweede 
is de middenzone van de Groene Wig. Hier liggen de lande-
rijen die horen bij het buurtschap Dommeweg. Deze zone 
wordt aangeduid met Palimpsest: het huidige landschap is 
onderzocht op wat er nog leesbaar is van het voorafgaande 
en dat oudere landschap staat model voor de nieuwe in-
richting. Tenslotte, grenzend aan het autonome landschap 
van de snelweg, ligt de zone Terra Incognita: het gebied 
waarvan de randen bekend zijn, maar dat zelf nog onbekend 
is.  De geluidswal lijkt te horen bij de snelweg en daarmee 
bij het autonome landschap van een (inter)nationale schaal, 
maar blijkt bij toepassing van het ontwerpprincipe om zones 
steeds iets in elkaar over te laten lopen, ook deel uit te kun-
nen gaan maken van de Groene Wig. 
De metafoor van het Terra Incognita is betekenisvol omdat 
in dit deel van het park water DE vormende kracht van het 
landschap zal zijn. Water dat opwelt uit de ondergrond, water 
dat komt uit de noordelijke wijken, en het oppervlaktewater 
uit Zuidbroek zelf zal zoveel vrijheid gegeven worden dat het 
beeld jarenlang in ontwikkeling kan blijven. Het is een deel 
van het park dat voor natuur en mens onbestember is, avon-
tuurlijker is, dan de andere twee zones. Hier wordt het land-
schap tot zo ver vormgegeven dat het een uitnodiging is aan 
de natuur om zich zelf vorm te geven. De mens formuleert 
die uitnodiging en kan het gebied betreden op voorwaarde 
dat duidelijk is dat het water hier regeert.

Inhoudelijke indeling tijdsbeelden

Beleving vande ruimte: verhaallijnen door de Groene Wig

Doorschietende verdeling inhoudelijke vormgeving



Een cartograaf meet de ruimte op, brengt haar onder in een 
schaal, een maatsysteem, dat voor de metrische abstractie 
(eind 18e eeuw) vooral bestond uit de voet, de duim, de 
stap, de elleboog of de arm: een antropomorf maatsysteem 
van de wereld. Iedere kaart lijkt nog steeds ideologisch gela-
den, is per definitie antropocentrisch. Daarin is het landschap 
niet anders omdat de natuur niet langer de vormgever is van 
onze cultuur. In tegendeel, de natuur wordt gedefinieerd door 
de cultuur. Het werk aan Terra Incognita park Zuidbroek zie ik 
als het (be)schrijven van een noodzakelijke positiewijziging: 
de cultuur nodigt de natuur in al haar variaties uit. Hiermee 
zet ik een spiegeling in gang van hoe ooit de mens zich ves-
tigde in een natuurlijk landschap en zich een cultuur vormde 
naar de kansen die het landschap haar te bieden had. 

Basis van de cartografie is een (universeel) systeem van 
meetpunten ter referentie van …. ?

Pere Noguera: Kaart van Spanje, 1979

Jeroen van Westen: ATLAS 1994

Dennis Oppenheim: Ground Mutations, Shoes Prints, Kearny, 
New Jersey en New York, 1968

VISIE
Natuur als spiegel van cultuur

Terra Incognita is een term uit de kartografie, 
ontstaan in de tijd van de grote ontdekkings-
reizen. Met het groeien van de bekende wereld 
werd ook duidelijker wat nog niet in kaart  
gebracht was, natuur en culturen die nog  
onbekend waren. 

Kaarten zijn bij uitstek geabstraheerde portretten van een 
landschap. Wanneer we een nieuw landschap ontwerpen, te-
kenen we dat in eerste instantie als een kaart, maar de kaart 
is niet de ziel van het landschap. Een kaart communiceert 
complexe ideeën door middel van symbolen, kleuren, struc-
tuur, vormen. Een kaart, een wereldbol, maar ook een foto, 
een schilderij, brengen de wereld onder handbereik, geven 
een illusie van er te zijn, van het onder controle hebben. De 
open plekken, het niet afgebeelde, brengt onrust, iets tussen 
angst en verlangen. 

Met de opengelaten plek op de kaart, gaat de kaart vooraf 
aan het territorium: “het is zij die het territorium genereert.” 
Schreef Baudrillard. Die prioriteit van kaart op het territorium 
bestaat echter niet in disciplines als Land Art of de Concep-
tuele Kunst; daar komt in tegendeel het territorium gelijktijdig 
met de kaart tot stand en de kaart gelijktijdig met het ter-
ritorium (de ene krijgt zijn betekenis pas in de ander) De Land 
Art of the Conceptuele Kunst verliet de ruimte van het atelier 
om in de natuur of de stad te gaan werken. Voor hen was de 
kaart een instrument om de ruimtelijkheid van het werk tot 
de reële ruimte uit te breiden. De kaart werd een instrument 
voor plaatsbepaling én afbakening van een nieuw buiten 
zichzelf treden van de creativiteit. De noodzaak daartoe werd 
gevoeld door wat later is genoemd de confrontatie met het 
postmoderne verlies van ‘de plaats’. Een plaats is niet langer 
zichzelf, maar het product van belever, en draagt daarmee 
vele betekenissen in zich zonder hiërarchie. 

De kaart is voor deze kunstenaars ook een middel dat woord 
en beeld samenvoegt tot één taal, en daar voor hen kaart en 
territorium samenvallen kunnen kaarten gemaakt worden met 
de aarde van het landschap, kunnen in het territorium hoog-
telijnen binnengebracht  worden, en woorden verschijnen in 
het landschap: kunstwerken als legenda van landschap, het 
landschap een portret van onze cultuur. 

Pieter Goos: de Zeeatlas ofte Water-wereld – 1669 – kaart: 
Oostkust van Amerika

Timm Ulrichs: Landschaft mit eingetragenen Höhenlinien, 1970

De eerste stap om deze spiegeling tot stand te 
kunnen brengen is te zoeken naar de natuurlijke 
krachten die (nog) in het gebied aanwezig zijn, of 
die we binnen de randen (het bekende) tot leven 
kunnen wekken.
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Grens 3 De Domme weg
Deze grens is de oudste. Hier schemeren eerdere landschap-
pen nadrukkelijk door tot in het heden. Dit is HET land-
schappelijk gegeven dat de aanleiding was om de subtiele 
hoogteverschillen te ontwikkelen in de Groene Wig. 

Grens 4 De stedelijke wand van Zuidbroek
De stedelijke wand is het grote stedenbouwkundige gebaar 
waarmee verschillende geledingen van het bebouwde deel 
aan elkaar gekoppeld worden. De appartementen gebouwen 
zijn vooruitgeschoven posten die de wand verbinden met 
het park. De groenstroken tussen de appartementgebouwen 
brengen het park tot vlak bij de wand. 
Het oostelijk gelegen woon-werk deel schuift iets uit de wand 
om een contact te maken tussen woonwijk, park, woon-
werkzone en geluidswal. Op dit punt ontstaat een kans om 
een bijzonder bedrijf te vestigen dat zich in werkzaamheden 
en architectuur verbindt aan hetTerra Incognita.

INVENTARISATIE
De Randen

Grens 1 De hoogtelijn 
Tussen Palimpsest en Terra Incognita wordt het subtiele 
hoogteverschil als thema voor met name het TI gebied 
nadrukkelijk aangegeven. Het Palimpsest is verbonden met 
het TI door de Dommeweg. Het TI is verbonden met het 
Palimpsest door het doorlopende deel waar bossages vrijer, 
hoger door mogen groeien.

Grens 2 De geluidswal
Zonder duidelijke ontwerpbeslissingen hoort de Geluidswal 
bij het autonome landschap van de A50. De wal zou dan een 
harde begrenzing, in feite beëindiging van het park zijn. Dit 
is zo strijdig met het idee dat Apeldoorn van zichzelf heeft: 
een stad in een groen mal, en dat het park een groene wig 
is waar Stad en buitengebied contact met elkaar maken. 
Onlangs is groen licht gegeven om het aan de overzijde van 
de A50 liggende Weteringse broek groener te ontwikkelen 
als uitloopgebied voor de stedeling. 

Actuele Hoogtekaart Nederland: Groene Wig-A50

Geluidswal bedrijventerrein bij nacht (oud ontwerp) 

Combinatiebeeld geomorfologie, hoogte, en archeologie

Het landschap in gebruik
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Water en hoogte

We zijn hier op de oostflank van de Veluwe, op 
de westrand van het IJsseldal. Het landschap is 
in eerste instantie gevormd door zandafzettingen 
tussen verschillende ijstijden en het profiel is ge-
vormd tijdens en na de laatste ijstijd. Eerst door 
een opstuwende gletsjer, vervolgens door smelt-
waterstroompjes van de stuwwal komend. Het 
reliëf is daardoor waaiervormig, behalve waar 
later door een windafzettingen een dekzandrug 
is ontstaan. Het land was nat, erg nat vaak ook 
door de nog steeds bestaande kwelwaterstroom 
onder druk van de stuwwal. Door het gebied 
stroomt een (voortijdig afgeleid) gekanaliseerd 
beekje. Het verschil met een gewone kavelsloot 
is nauwelijks te zien, behalve wanneer je naar de 
stroomwelvingen in de heldere zandbodem kijkt. 
Als je dit beekje de ruimte zou geven om het  
microreliëf te volgen dan ontstaat er een boven-
loop van een laaglandbeek, gevoed door kwel-
water met een hoge natuurwaarde. 
Op de dekzandruggen en stroomruggen ontstond 
de eerste bewoning. Mooi herkenbaar is het 
groepje boerderijen aan de Dommeweg. 
De Groene Wig is een groene open ruimte waarin 
een door kwelwater gevoede beek haar weg 
zoekt. In het Terra Incognita deel is de beek 
steeds binnen het zicht van de dekzandrug waar-
op het buurtschap continuïteit van bewoning en 
historisch gebruik uitdrukt. Maar de beek is ook 
hier een contrasterende belijning van de lange 
stedelijke boog. Hier is het ware ‘stiltegebied’, 
dit is  de rand van de stad. Vanuit de beek gezien 
mag die hier gaan oproepen wat ze eigenlijk wil 
bereiken: natuurlijkheid. Vanuit de stad mag hier 
het water zich verzamelen wanneer het langdurig 
hard regent, de woonwijk heeft deze ruimte niet 
steeds nodig voor menselijke activiteiten. Het 
wordt het gebied dat niet weet of het water is of 
land. Hier wordt gaan samen retentie, natuur en 
avontuurlijk terrein voor de oudere jeugd.

Flora en fauna
De ecologische inventarisatie die is gemaakt 
door Eelerwoude laat zien dat een deel van de 
flora en fauna die afhankelijk is van een open, 
veelal agrarisch landschap zal verdwijnen of 
sterk achteruit zal gaan. De onderstaande eco-
logische alinea’s zijn samenvattingen en hier en 
daar letterlijke citaten uit het rapportËcologische 
Inventarisatie Zuidbroek” waar de bevindingen 
van dit rapport toepasbaar zijn op de Groene Wig, 
en met name op Terra Incognita,  het retentie-
gebied daarin.

Nijbroekse weg 2004

Ledeboerpark Enschede

Roep om ruigte
Er wordt aangegeven dat compensatie van de leefgebieden  
voor Haas, Veldmuis, Kievit, Kleine Plevier, Patrijs (beschermd),  
Scholekster en Veldleeuwerik,  binnen de begrenzing van het 
plangebied niet mogelijk is. Met goede vormgeving van de 
groenvoorziening kunnen andere soorten behouden blijven: 
Bunzing Wezel, Hermelijn, Vos, Steenmarter en Woelrat.  
De Das, bewoner van De Vellert, wordt (is) verhuisd. Voor 
deze soorten en roofvogels als Torenvalk, Steenuil, en Kerkuil 
is compensatie in de Groene Wig beperkt mogelijk door 
extensief te beheren ruige graslanden te maken, overhoekjes, 
ruigten, boomgroepen, bomenrijen, en houtwallen. Daarbij 
moet gelet worden op het mogelijk ontbreken van voldoende 
nestgelegenheid (holten). Met het verdwijnen van de Vellert 
komen bosbewoners als Ree, Bosmuis en Rosse Woelmuis 
onder druk komen te staan terwijl Eekhoorn en Konijn zich 
makkelijk zullen handhaven. Bij aanleg van nieuwe bosper-
celen moeten er maatregelen genomen worden dat die aan 
kunnen sluiten met bestaande stukjes bos (denk aan fauna-
buizen en tunneltjes onder drukkere wegen door). 



Lange lanen
Oude (holle) bomen moeten bewaard blijven waar mogelijk, 
nieuwe bomen en nieuwe verbindende lanen, singels en  
bomenrijen zullen positief werken voor vleermuizen. De in  
Nederland meest algemene vleermuissoort, de Gewone 
Dwergvleermuis is ook in Zuidbroek de meest algemene 
en meest talrijke soort. Deze vleermuis heeft een duidelijke 
voorkeur voor beschutte plaatsen in en langs lanen en erf-
beplantingen. De Watervleermuis werd vooral waargenomen 
rond de Nijbroeksweg., maar waar de kolonie is gehuisvest 
(zomerkolonies zitten meestal in oude bomen) is onbekend. 
Er werden ook enkele fouragerende exemplaren waargenomen 
langs de beplanting van het viaduct over de A50. De Rosse 
vleermuis werd alleen aangetroffen op het Spatieterreien, 
foerafgerend en zwermend rondom oude bomen. Ook op het 
Spatie-terrein en boven de watergang langs De Vellert zijn 
groepjes van de vrij zeldzame Franjestaart waargenomen. 
Exacte locaties van de kolonies konden niet worden vast-
gesteld. Deze soort vestigt zich zowel in holle bomen als in 
gebouwen, het aanbod van kolonieplaatsen is dan ook groot. 
De onderzoekers gaan op basis van enkele argumenten er 
vanuit dat ook de Ruige dwergvleermuis en de Grootoorvleer-
muis in het onderzoeksgebied voorkomen ook al zijn die op 
de 5 onderzoeksavonden niet echt afzonderlijk waargenomen.
De bestaande groenstructuur; de in het onderzoek vast-
gestelde vliegroutes; en de vermoedelijke kolonieplaatsen 
kunnen versterkt worden door een continue lijnstructuur toe 
te voegen. Een onderbreking van een paar honderd meter 
maakt al dat met namen kleinere vleermuissoorten de open 
ruimte niet meer zullen oversteken. 

Licht en duisternis
Belangrijk hulpmiddel om de soortenrijkdom van vleermuizen 
en andere nachtactieve dieren te bevorderen is een aantal 
gebiedsdelen niet te verlichten. Extensief beheer, en de al 
genoemde aanleg van overhoekjes, ruige graslanden en hout-
wallen leidt tot meer insecten en dat draagt bij aan de diver-
siteit van de vleermuisfauna. Er kan ook worden gedacht aan 
nieuwe vleermuisverblijven (nestkasten of zelfs een bunker of 
kelder). De aanleg van waterpartijen is waarschijnlijk aantrek-
kelijk voor de aanwezige watervleermuizen die houden van 
een onbegroeid wateroppervlak en niet houden van licht. De 
gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger worden juist weer 
aangetrokken door (straat)verlichting omdat de verlichting 
insecten aantrekt. Geconcludeerd wordt dat de planrealisatie 
uiteindelijk een positief effect kan hebben op de vleermuis-
fauna.

Levend water
Er werden binnen het onderzoeksgebied (hele plangebied  
Zuidbroek) 4 algemene amfibieënsoorten aangetroffen:  
Bruine Kikker, Groene kikker, Gewone Pad en (Kleine water) 
salamander.
Als de waterelementen het hele jaar waterdragend zijn, zal 
de planrealisatie uiteindelijk een positief effect hebben op 
de groep van de waterfauna. Bekende amfibieënpopulaties 
moeten weggevangen worden en verplaatst naar geschikte 
nieuwe biotopen. Waar paddentrek plaatsvindt moeten goten,  
of buis met keerwand de paddentrek beschermen. Een grotere 
variant, de ecoduiker, kan worden toegepast bij de A-50 om 
uitwisseling van zowel land- als watergebonden fauna met 
omliggende gebieden mogelijk te maken.
De floristische waarden in het gebied kunnen voor het 
grootste deel behouden blijven, hier en daar zullen planten 
verplaatst worden. Holpijp en Veldrus zijn kwelindicatoren, 
waarbij andere, beschermde, indicatoren als Dotterbloem 
en Gagel, en flora uit het bosmilieu zoals Brede wespen-
orchis, Gewone en Knikkende vogelmelk en Koningsvaren 
met name zijn aangetroffen op het Spatieterrein. Wijzigingen 
in de (grond)waterhuishouding kunnen van invloed zijn op 
kwelwaterafhankelijke soorten. In het Terra Incognita zal er 
juist voor die (kwel)waterminnende soorten extra positieve 
omstandigheden zijn in vergelijking met de huidige situatie.

Groene kikker in de Groene Wig, 2004

Terra Incognita
Het rapport van Eelerwoude is door de afdeling 
Groen vertaald in een aantal simpele conclusies 
voor de inrichting van Terra Incognita:
•  Langdurige overstromingen zijn niet ge-

wenst in TI omdat er dan veel slibafzet-
ting plaats kan vinden waarop zich een 
onaantrekkelijke vegetatie ontwikkeld die 
wordt gekenmerkt door brandnetels. Wel is 
periodieke overstroming van enkele dagen 
toegestaan (en eens per meerdere jaren 
voor langere tijd).

•  De overstromingsruimte van de beek en 
van de  instroomplaatsen van de wadi’s 
moet naar de oostzijde aflopen.

•  De hoofdwaterstroom zal grofweg 40 – 50 
meter breed worden gegraven als een hoofd-
geul met nevengeulen. De hoofdgeul is  
80 cm diep en 2 meter breed op die diepte. 
In het terrein zullen op enkele plekken 
poelen nodig zijn, van 10 a 15 meter dia-
meter en 1,50 meter diepe. Ze zullen zeker 
gebruikt worden door de watervleermuizen 
en moeten daarom ook een open zijde 
hebben als aanvliegroute. 

•  Het terreinbeeld is in principe open, maar op 
enkele plekken kan zich beperkt vegetatie 
vrijer in de hoogte ontwikkelen.

•  In grote delen zal ongeveer 20 cm grond 
worden afgegraven om net boven het ghg 
uit te komen, waarbij meteen de gewenste 
verschraling bereikt wordt van de als 
landbouwgrond in gebruik geweest zijnde 
percelen. 

•  De geluidswal zal worden afgewerkt 
met 60 cm schrale grond. In het schrale 
grasland zal ruimte geboden worden aan 
aardmuis, bosmuis, dwerg(spits)muis, egel, 
haas (geen loslopende honden toegestaan), 
veldmuis, wezel, patrijs (?) en uil + enkele 
florasoorten als o.a. gewone vogelmelk.

•  In verband met de ecologische uitwisseling 
met het in (natuur)ontwikkeling te nmen 
Weteringse broek aan de overzijde van de 
A50, zal aan de binnenzijde van het (fiets-) 
viaduct een bossage moeten komen als 
stepping stone voor vogels en vleermuizen 
naar de overkant van de A50.
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ONTWERP
In Terra Incognita staat niet het eindbeeld, maar 
de uitnodiging centraal. De randen staan vast, 
en binnen deze begrenzing kan het onbekende 
groeien in dialoog met de begrenzing. Het ver-
langen naar wat komen gaat wordt gevoed door 
het afscheid. Afscheid van een boerenlandschap, 
afscheid van de Tannhauser flats, en een moge-
lijk afscheid van diersoorten als de patrijs, uilen, 
hazen, voor wie de ruimte misschien te klein 
wordt. Tegenhanger van het afscheid is de uitno-
diging aan de vleermuissoorten, knaagdieren als 
noordse woelmuis , amfibieën, steeds vormge-
geven door het water de ruimte de geven. De 
reiziger steekt het gebied dwars door, een tocht 
door het onbekende. De reiziger neemt zichzelf 
mee, is aan thuis gebonden door herinneringen 
en gewoontes, maar heeft een open oog voor 
nieuwe beelden, geluiden, geuren. Ik wil de zin-
tuiglijke beleving  aanspreken, ben op zoek naar 
het scheppen van de condities waarin vragen 
kunnen groeien, en reizigers goede verstaanders 
worden. De grens tussen zintuiglijke en intellec-
tuele beleving mag wegvallen in het landschap 
dat een portret is van onze cultuur.

REUK
Geen portret zonder een standpunt. Ieder portret is een  
spiegeling vanuit een bepaalde hoek. Het optimale portret 
leeft mee met de tijd, letterlijk door zichtbaar ouderdom te 
tonen, of conceptueel door het wezen van de geportret- 
teerde te raken.
Maar waar staat de reiziger die naar het spiegelbeeld, het 
portret kijkt?
Misschien aan de rand van een poel, op het beton waar een 
hoogspanningsmast  meekijkt naar het beeld van de ver-
staander in het stilstaande water. Water dat komt, wegzijgt 
of afstroomt. Nat ruikt de grond anders, na een bui zijn de 
geuren het sterkst.
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De geur van water

SMAAK 
De smaak van een landschap kennen we zelden. Ons voed-
sel komt van over heel de wereld en vaak uit kunstmatige 
groeiomstandigheden. De fruitboom in de achtertuin, een koe 
op eigen land, groenten uit de tuin, vlees van de jacht, het 
meeste hiervan is zelfs geen herinnering meer in Nederland. 
Sterke geuren die de herinnering oproepen aan een smaak? 
Misschien kan vanuit de boerderij die blijft aan de Dommeweg 
de smaak van Zuidbroek’s Terra Incognita ontwikkeld worden.

De smaak van de tuin

TAST  
Hoewel reliëf in Nederland niet spectaculair is, hebben we 
wel bijzonder mooie zichtbare hoogtelijnen, echte verbindin-
gen van punten met gelijke hoogte, denk aan rivieren, dijken, 
de kustlijn. Ieder miniem hoogteverschil in ons vlakke land 
heeft bijgedragen aan deze belijning van ons landschap. De 
wegen over de dijken, langs de rivieren voeren ons door het 
landschap. 

Geluidswal met hoogtelijnpad
In het ontwerp voor TI is de noodzakelijke hoogte van de 
geluidswal uitgebuit om, in combinatie met de wens te 
komen tot een echte verbinding van Groene Wig en wal, een 
gestileerd reliëflandschap aan te leggen. De beek zoekt zich 
een weg door deze heuveltjes en er ligt een duidelijke hoog-
telijn waarover je kunt lopen. Het pad biedt wisselend de blik 
op overstromingsvlakte, viaduct, beslotenheid, en dan de 
snelweg, even, een korte oversteek van de beek, en verder 
door de intimiteit van een klein landschap.

Op de tast door de glooiingen



Hoogtelijn Ti x Palimpsest
Als vermeld bij de bespreking van de begrenzingen van TI 
wordt het subtiele hoogteverschil tussen Palimpsest en Terra 
Incognita als thema voor met name het TI gebied nadruk-
kelijk aangegeven. De lijn wordt aangegeven met materialen 
die verbonden zijn met de oorsprong van het reliëfverschil: 
een opeenvolging van smeltwatersediment en windduinen, 
beiden van na de laatste ijstijd, lang voor er hier mensen 
woonden. 

Overpad
In de Groene wig liggen meerdere doorsteken die zuid met 
noord verbinden. Dit zijn steeds goed begaanbare verbindin-
gen. Het avontuurlijke karakter van het Terra Incognita waar 
water een onverwacht landschap mag voeden heeft ook 
een doorsteek, maar is in lijn met de sfeer van het gebeid 
avontuurlijker, in feite heeft de mens hier ‘slechts’ recht van 
overpad. 
De loop van de meander van het pad is bepaald door steeds 
haaks op de hoogtelijnen te blijven. Het dijkje is geperforeerd 
om water alle ruimte te geven als het eens in de zoveel jaar 
echt nat wordt. Waar het pad de stroombedding kruist en 
het eerste overloopgebied, blijft het op gelijke hoogte, wordt 
een brug. Hier is het bedekt met graniet, opnieuw een herin-
nering aan de laatste ijstijd die zo belangrijk is geweest voor 
de natuurlijke vorming van dit landschap.

Rotstekeningen
Overal op de wereld heeft de mens tekens achtergelaten 
waarin zij het landschap dat ze bewoonden afbeelden. In 
Europa kennen we vooral de prehistorische grotschilderingen, 
maar ook hier bestaan steengravures (vooral in Scandinavië 
en Bretagne), alhoewel die vooral veel gevonden kunnen 
worden in de woestijngebieden. In de ruwe steen van de dek-
stenen van de brug in ‘het overpad’, zullen gravures gemaakt 
worden die het afscheid van het voorafgaande landschap als 
onderwerp hebben. Bewoners, kinderen van Zevenhuizen en 
Tannhauser flats zullen worden uitgenodigd om hun dagelijks 
leven te tekenen. Deze tekeningen worden door een hand 
(in een stijlbenadering) opnieuw getekend en overgezet in de 
harde steen.
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Twee opties voor de Tannhauser muur

Tannhauser muur
Dwars door het gestileerde landschap van de geluidswal ver-
schijnt een muur, de top golvend, af en toe wegduikend in de 
heuveltjes. Het is de reïncarnatie van de (te slopen) Tannhauser 
flatgebouwen in de vormentaal van het minilandschap, golvend. 
Het is een muur als een hoogtelijn, maar dan gekanteld, haaks 
op zichzelf, een transformatie van de rechthoekige gestapelde 
volumes in een ongrijpbaar lichaam
De techniek voor de muur met nader uitgewerkt worden, maar 
kan worden gebaseerd op die Frank Lloyd Wright (Amerikaanse 
architect 1e helft 20ste eeuw, grondlegger van ‘organic archi-
tecture’) ontwikkelde voor brokken natuursteen. De muur van 
los puin wordt samen met beton gestort in een bekisting zo 
dat het puin ruw en herkenbaar blijft, een prachtige biotoop 
voor een micro-ecologie van korstmossen en kleine muurplant-
jes: een teken van een verborgen kracht die in staat is een 
verandering teweeg te brengen.



GEHOOR
Wie is de eigenaar van de geluidswal? De auto-
snelweg als geluidsbron, of de woonwijk als  
horende? Hoort de geluidswal bij de autosnelweg 
of bij de woonwijk? De maat van de geluidswal  
is gelijkwaardig aan de snelweg:  
de wal = onderdeel van het autonome land-
schap en beneemt het zicht op het lokale.
De wal beneemt het zicht op de snelweg. Vanuit 
de woonwijk bestaat de snelweg niet (meer): 
de wal hoort bij de woonwijk. Geluid verbindt 
de twee, ook in de afwezigheid ervan, immers 
zonder de wal zou er veel geluid in de woonwijk 
hoorbaar zijn.

Het geluid van een autosnelweg is onherkenbaar op enige  
afstand. De door de banden en asfalt ingesloten lucht die 
knallend ontsnapt bij 120 km per uur mengt met de verschillen-
de toonhoogtes van de motoren en is niet te onderscheiden van 
een machinefabriek, luchthaven, of een waterval. Pas wan-
neer je het nummerbord kunt zien wordt het geluid gekoppeld 
aan de bron: van dichtbij jankt een sportauto, klinkt een grote 
vrachtwagen in je onderbuik. De verstaander zoekt de bron.

In de meander die doet denken aan een lemniscaat wordt 
geprobeerd een geluidssluis te bouwen die wanneer de beek 
in de richting van de snelweg gevolgd wordt, eerst een brij 
laat horen, en dan steeds beter onderscheid mogelijk maakt 
om tenslotte zicht te bieden op de auto’s die in een korte flits 
voorbijschieten.

Vleermuizen
Water, stromend en in poelen, beschutting van heuveltjes, 
meer bomen, duisternis, allemaal verbeteringen van de om-
standigheden voor vleermuizen, amfibieën en andere klein 
dieren. Toch is het een te klein gebied, de fauna zal zich een 
weg zoeken naar de ‘overkant’: het Weteringse broek. Wanneer 
de watervleermuizen de nieuwe beek volgen mogen ze niet 
direct te pletter vliegen tegen de vrachtauto’s. Het viaduct 
over de A50 wordt nu al gevolgd door vleermuissoorten, 
maar ook daar kan veel verbeterd worden. Het zou mogelijk 
moeten zijn om de muur waar deze de beekbedding kruist, een 
ingang te geven naar een vrijwel onzichtbare (voor mensen 
ontoegankelijke) vleermuiskelder die met zijn bodem permanent 
in het grondwater staat.
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Ecoduct
Wanneer de amfibieën het water en de vochtige grond 
volgen moet er een goede onderdoorgang zijn bij de A50, 
hetzelfde geldt voor de andere kleine dieren.
Maar ook de mensen willen de zichtbare opening met het 
Weteringse broek echt kunnen beleven, het viaduct zal DE 
toegang zijn van het toekomstige meer natuurlijk ingerichte 
Weteringse Broek. Voor ecoduct en voor oversteek geldt 
beiden dat ze in belangrijke mate niet door de Gemeente 
Apeldoorn aangelegd en aangepast worden, maar dat de 
verantwoordelijkheid bij RWS ligt. 

Voorlopig zijn in het ontwerp beide openingen zeker ten dele 
weer gesloten met een doorlopende muur van Tannhauser 
brokken. Maar mede op basis van ervaringen met open 
doorsteken van een massieve geluidswal (bv Breda, maar 
ook bij Ypenburgh) is het waarschijnlijk mogelijk om zonder 
geluidsproblemen op deze twee plaatsen echt open te gaan. 
Dat betekent dan wel dat er aanvullende ontwerpen voor de 
passage van de A50 voor schoon water, amfibieën, kleine 
(zoog)dieren en vleermuizen gemaakt moeten worden.
Er liggen hier thematisch gezien interessante links te wachten. 
Bijvoorbeeld geluid van de A50 (hoorbaar maar ongewenst) en 
het onhoorbare geluid van de vrijwel onzichtbare vleermuizen.



VERANTWOORDING

Dit ontwerpverslag is het vervolg op een deel waarin het 
concept voor De Groene Wig in is beschreven. Daarmee is 
ook dit deel schatplichtig aan de goede samenwerking met 
de ambtenaren en de kunstcommissie die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van de nieuwe wijk Zevenhuizen in Apeldoorn.  
Voor dit tweede deel is met name samengewerkt met 
Linda Hooijer en Heleen Langeveld. Voor de ecologische 
component van dit ontwerp is overleg gevoerd met Gertjan 
Blankena van de Gemeente en Gerard Lubbers van Eelerwoude. 
Het boek ‘Ecological Engineering’ van Hein van Bohemen en 
de folder van RWS over Vleermuizen en de snelweg zijn zeer 
belangrijke informatiebronnen geweest om na te denken over 
de nabijheid van de A50 en de kruisingen daarmee.
In mijn atelier werkte Julian Scaff mee aan het plan, stagiair 
van het DAI, Enschede. 
Voor het overpad heeft Steenatelier Looije meer dan een 
extra stap gezet door het contact te leggen met de graniet-
zagerij en zelfs een test te maken. 

Bij het schrijven van het deel VISIE is dankbaar gebruik ge-
maakt van vele boeken over landschapskunst, met name de  
tentoonstellingscatalogus ORBIS TERRARUM uitgegeven door  
LUDION Gent t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 
Plantin Moretus in Antwerpen (2000) was richtingbepalend. 

Voor het ontwerp uitvoerbaar is zal met namen onderzoek 
gedaan moeten worden naar de consequenties voor de geluids-
last van verschillende varianten op hoe de doorbraak van de 
beek met de geluidswal vorm krijgt. De Tannhauser muur die 
daarin een belangrijke rol speelt moet zelf ook nader bekeken 
worden hoed deze bouwtechnisch het beste uitgevoerd kan  
worden zo dat er ook een maximale kans ontstaat om een 
microhabitat voor mossen en varens e.d. tot stand te brengen.

Het overpad verdient nog een verdiepingsslag waarbij ge-
keken wordt hoe het graniet maximaal ingezet kan worden, 
hoe duisternis voor de vleermuizen en begaanbaarheid voor 
wandelaars in het donker met elkaar samen kunnen gaan.

De oversteek voor vleermuizen en andere dieren van de A50 
blijft een punt van zorg, Hier is niet alleen de Gemeente 
Apeldoorn bij betrokken, maar moet vooral ook RWS zich 
kunnen vinden in het concept van Apeldoorn om te denken  
over de stad als omgeven door een groene mal. Geen ecoduct  
onder de A50 voor de nieuwe beek, of een groene strook 
over de A50 zonder medewerking van RWS.

Tenslotte, in een schetsontwerp blijft noodzakelijk veel onuit-
gewerkt. In dit ontwerp is een belangrijk detail nergens in 
het boek uitgewerkt. Op de maquette is een poel te zien 
hogerop in de heuveltjes van de geluidswal. Kan dat? Alleen 
met (technische) hulp, maar dan kan het ook een magische  
plek worden waar water altijd in een zachte opwelling rimpelt, 
een kleine poel die niet direct zichtbaar is, een beschermde, 
inspirerende rustgevende plek vlak naast een snelweg.

Jeroen van Westen, Enschede, februari 2006 DTP  Petra • Grafische Dienstverlening





Jeroen van Westen  Reelaan 25  7522 LS  Enschede  NL  06-21587046   www.jeroenvanwesten.nl


