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Wat is de zin van trage netwerken? 

Nut en noodzaak
Tot het midden van de twintigste eeuw dienden padennetwerken vooral om doelgerichte 
verplaatsingen mogelijk te maken. De situatie was tot dan anders dan vandaag, want 

--- landbouwgebieden waren dichter bevolkt dan nu; 
--- er bestonden meer bestemmingen die met elkaar verbonden moesten worden 
 (woningen, agrarische en andere werk-, stapel-, handels- en overslagplekken, kerken); 
--- er was nog maar weinig gespecialiseerde infrastructuur voor snelle verplaatsingen. 

Over de Nederlandse landbouwgebieden lag dan ook een dicht net van goeddeels 
onverharde wegen, paden, karrensporen en kleine waterwegen. En dan was er nog het 
zogeheten onland: talrijke en zeer uitgestrekte gebieden waar de landbouw pas door de 
opkomst van kunstmest en moderne ontginnings- en waterbeheersingstechnieken mogelijk 
of lonend werd. Omdat er tot het midden van de negentiende eeuw geen noodzaak bestond 
om die gebieden te ontsluiten was het netwerk in de onlanden veel minder dicht. De laatste 
resten van de onlanden koesteren we nu als natuurreservaten. 

Zowel in landbouwgebied als in onland werd de dichtheid en de ligging van de paden niet 
alleen bepaald door de behoefte, maar ook door natuurlijke belemmeringen als water, slappe 
grond of verstuivingen. Liever zeven mijl over droge zandgrond dan één door zompig veen. 
Door de eeuwen heen leerden mensen steeds beter zulke belemmeringen te overwinnen. 
Daarom geven ligging en constructie van paden een beeld van de verhouding tussen de 
natuurlijke omstandigheden en de staat van het menselijk vernuft ten tijde van de eerste 
aanleg. 

Aan het gebruik van paden voor verpozing en 
ontmoeting is het grootste deel van de bevolking 
eeuwenlang nauwelijks toegekomen, en wie er aan 
toekwam zocht zijn vertier vooral in de stad, aan 
de stadsrand en in de lusthoven. Slechts een enkele 
kunstenaar of nieuwsgierige welgestelde met veel vrije 
tijd zocht ook het rurale netwerk op voor esthetische 
productie en consumptie, of om zich op de hoogte 
te stellen van wat er zoal gebeurde in het land. Via 
schilderijen, gravures, teksten en andere media is ons 
een grote hoeveelheid waarnemingen en ervaringen overgeleverd, opgedaan tijdens zulk niet 
door onmiddellijk nut en vaststaande noodzaak ingegeven gebruik. Daardoor lijkt het of er 
altijd wel een onbevangen oog of oor in het veld geweest moet zijn. Maar in werkelijkheid 
was destijds de kans om op een willekeurige dag in een willekeurig landelijk gebied 
vertegenwoordigers van deze groep gebruiker tegen te komen vrijwel nihil. En op ontstaan, 
bestaan en vergaan van padennetwerken hadden zij geen invloed, met uitzondering van de 
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paden die mensen met veel geld en grond al sinds 
mensenheugenis speciaal hebben laten aanleggen 
voor louter verpozing en verfraaiing. 

Toch moeten we de toenmalige culturele betekenis 
van die oude, door nut en noodzaak bepaalde 
netwerken niet onderschatten. Er speelden kinderen, 
die er een belangrijk deel van hun omgang met de 
wereld op die manier vorm gaven. En de volwassenen 
bewogen zich er zo langzaam en met zo weinig 
mogelijkheden voor andere nuttige bezigheden, dat ze onderweg allerlei zaken konden 
opmerken waar geen nut of noodzaak mee te verbinden viel, maar betekenis des te meer. Ze 
zochten het nutteloos betekenisvolle niet op, het kwam letterlijk op hun pad, en er was alle 
tijd om zich daarmee bezig te houden, ook al omdat de aard van het verkeer hen nog niet in 
een bepaald gareel dwong. Tijdens hun verplaatsing waren ze nog niet gedwongen zich te in 
te voegen in een verkeerstechnisch systeem. 

Verder ontmoette men anderen, uit de eigen leefwereld en uit andere landen en streken. 
Tot nog niet zo heel lang geleden was een veel groter deel van de bevolking onbehuisd of 
langdurig ver van huis dan tegenwoordig. Marskramers, transporteurs, seizoenarbeiders, 
handwerkslieden, potsenmakers, kwakzalvers en mensen die weer van hun medereizigers 
leefden (al dan niet met hun vrijwillige medewerking) – voortdurend bewoog zich een 
omvangrijke en rijkgeschakeerde populatie van economische kansenzoekers uit alle 
windstreken traag door het netwerk van land en stad. Bij hun ontmoetingen zullen ze het 
vast niet alleen gehad hebben over hun meest onmiddellijke drijfveren, over noodzaak en 
nut. Al met al moet het netwerk, dankzij zijn in onze ogen enorme traagheid en ineffi ciëntie, 
naast een economische ook een enorme culturele betekenis gehad hebben. Die was echter 
zo terloops, zozeer bijproduct van verplaatsingen die op zich alleen door nut en noodzaak 
ingegeven werden, dat niemand op het idee kwam om in die culturele betekenis een 
zelfstandige bestaansgrond voor het netwerk te zien. 

De oeroude gebruikslogica achter het ontstaan en bestaan van het oude fi jnmazige 
padennetwerk verklaart ook zijn latere verdwijning. Uit oogpunt van nut en noodzaak werd 
het in de loop van de twintigste eeuw allengs steeds overbodiger door de opkomst van snelle, 
gemotoriseerde verplaatsingen en van daarop toegesneden infrastructuur. Onderhoud kostte 
maar geld en het loutere bestaan van onnodige paden werd steeds meer ervaren als hinderlijk 
voor de landbouw. Zo bezien gehoorzaamde het verdwijnen van padennetwerken aan 
dezelfde cultuurhistorische logica als hun verschijnen. In totaal werden in Nederland na 1950 
in enkele decennia vele tienduizenden kilometers pad opgeruimd. En dat ging ten koste van 
de culturele bijproducten van hun gebruik – een sprekend voorbeeld van de wegversnelling, 
–normalisatie en –specialisatie van de culturele dimensies van het alledaagse.
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Vrijwillige tijd
Intussen vroeg ook een andere logica dan die van het functionele steeds luider om een 
ruimtelijke vertaling – de logica van een leven los van noodzaak en nut. Op zich heeft dat 
een oeroude geschiedenis. Al in de oudheid was, voor wie het zich kon veroorloven, vrije tijd 
en culturele uitwisseling geen bijproduct van traagheid en ineffi ciëntie en alleen te benutten 
in de marges van noodzaak en nut. Nee, het was een apart levensdomein dat om bijzondere 
voorzieningen vroeg. Naar de mate van zijn welstand zocht en zoekt de welgestelde zijn 
werkelijke levensvervulling buiten de wereld van noodzaak en nut. Niet voor niets noemde de 
Romeinse elite tweeduizend jaar geleden het deel van het leven dat vrij kon worden besteed 
aan verpozing en eventueel aan de publieke zaak otium, en de tijd die nodig was voor harde 
noodzaak en nut negotium, dus ‘niet-otium’. Otium was de positieve tegenhanger van 
negotium, het druk bezig zijn met werk, een moeilijke en inspannende opdracht. Otium is 
niet zomaar ontspanning. Het is een staat van rust en bezinning die de openheid creëert om 
iets anders te doen, om te studeren of vrienden te ontmoeten. 

Dat geeft de prioriteit wel aan. Het ziet er naar uit dat dit culturele mechanisme van alle 
tijden en van alle landen is, het lijkt wel een menselijke constante. Daartoe hoort ook dat 
men veel van wat men in het leven los van noodzaak en nut op prijs stelde, in de loop van 
de tijd steeds meer projecteert op de invulling van het deel van nut en noodzaak zelf. Het 
werken zelf kreeg andere dimensies. Het moest leuk en bevredigend zijn, en zich afspelen in 
een aangename omgeving. Ook dat heeft in tijden en streken waar veel welvaart heerste een 
grote invloed op het aanzien van de omgeving.

Ruimtelijk vond deze levenswijze zijn vertaling onder meer in lusthoven met daarin en 
daaromheen netwerken van paden. Het waren goed gearrangeerde rondgangen met fraaie 
afwisselingen, intieme plekken, weidse vergezichten en punten van waaraf men zich van een 
afstandje een beeld kon vormen van de wereld van noodzaak en nut: waterstaat, militair 
bedrijf, boerenbedrijf, transport, overslag, handel en nijverheid. Want menig welgestelde 
wilde zijn vrije tijd niet alleen gebruiken voor loutere verpozing, maar ook voor mentale 
toe-eigening van zijn omgeving, voor zijn eigen verhaal en verbeelding en voor beeld- en 
oordeelsvorming omtrent de staat van de fysieke, culturele en economische wereld om hem 
heen. 

Maar deze levenswijze was door de millennia heen aan slechts zeer weinigen voorbehouden. 
Daarom was er ook maar een zeer beperkt deel van de ruimte voor dit doel ingericht. In 
grote delen van de wereld is dat nog steeds het geval. Niemand komt daar op het idee om 
speciaal voor vrijetijdsbesteding paden aan te leggen of in stand te houden, tenzij het de 
vrijetijdsbesteding betreft van welgestelden waaraan men kan verdienen. In dat geval is het 
pad geen verbindingsmiddel meer, maar productiemiddel.
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Trage netwerken in onze tijd – een lusthof voor allen
In ons deel van de wereld is bijna iedereen rijk, gemeten naar de beschikbaarheid van tijd 
en geld dat besteed kan worden aan hobby’s en vrijwillige inzet voor de openbare zaak 
(burgerschap). Dat is een unieke situatie, niet eerder en niet elders vertoond. Velen van 
ons kunnen het zich veroorloven de dwang van noodzaak en nut van tijd tot tijd op zij te 
schuiven. Bijna iedereen vindt het vanzelfsprekend niet alleen te doen wat noodzakelijk 
is, maar tijd te vinden voor datgene wat mag. De modale Nederlander van tegenwoordig 
zal na zijn zestiende jaar pakweg 180.000 uur slapen, 130.000 uur bezig zijn met nut en 
noodzaak (werk, huishouden etc), en 240.000 uur over hebben voor tijdsbesteding naar 
eigen verkiezing. Voor de modale Nederlander van honderdvijftig jaar geleden zal dat pakweg 
140.000, 220.000 en 15.000 uur geweest zijn. 

De toenemende waarde die we toekennen aan ‘vrije tijd’ komt onder andere tot uitdrukking 
in de verschijningsvorm van huis en erf, en het stelt eisen aan de inrichting van de 
leefomgeving. Eén van die eisen is een fi jnmazig padennetwerk door landelijk gebied nabij 
die plekken waar de voor “otium” levende burgers wonen. En dat is dus bijna overal. Ook dit 
netwerk dient een doel, heeft zijn nut en zijn noodzaak. We spreken dan over een netwerk 
ten behoeve van verpozing in, hechting aan, mentale toe-eigening van en betrokkenheid bij 
de leefomgeving waar men woont. Eigenlijk is dit hetzelfde als het lusthof van vroeger. Het 
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verschil is dat het moderne lusthof qua schaal is aangepast aan het aantal mensen dat een 
lusthof nodig heeft. Waren het vroeger kleine geïsoleerde enclaves voor enkelen, vandaag 
spreken we van een lusthof voor allen dat het hele land omvat. 

Economisch belang
Die algemene en landsdekkende lusthof in de vorm van een padennetwerk met aanhangende 
plekken voor verblijf, genot en verdieping – in totaal zal het gaan om enkele procenten 
van het Nederlandse grondgebied – is niet alleen cultureel gewenst, maar ook economisch 
noodzakelijk. Daarbij is het belangrijk om te bedenken dat zo’n lusthof ook allerlei delen 
van andere programma’s in zich op kan nemen, met name delen van de water–, natuur– en 
woningbouwopgave. Die kunnen dus ook worden ingezet als mede kostendragend. Als 
het goed wordt aangepakt kan dit voor alle partijen meerwaarde opleveren. Economisch 
belangrijk is de sociale, culturele en ruimtelijke aantrekkelijkheid van de directe en wat wijdere 
omgeving ook in die zin, dat dit een steeds belangrijker motief wordt voor vestiging van 
mensen en bedrijven die werkzaam zijn in de meest toekomstrijke (kennisintensieve) sectoren. 
In de concurrentie tussen landen en regio’s gaan die aantrekkelijkheden dan ook een steeds 
grotere rol spelen.

Wat leert ons het oude netwerk?

Het mag gerust ironisch heten dat we de maatschappelijke en economische behoefte 
aan zo’n lusthof voor allen pas beginnen in te zien, nadat we oude functionele netwerk 
grotendeels hebben vernietigd. Was er meer overlap geweest, dan had dat oude functionele 
netwerk opnieuw in gebruik genomen kunnen worden, nu als netwerk voor verpozing en 
burgerschap, ongeveer zoals oude fabrieken nu in gebruik genomen worden als theater 
of muziekzaal. Het voordeel zou geweest zijn dat in die oude padenstructuren al veel 
afwisseling, complexiteit en historische gelaagdheid gratis meegeleverd zou zijn – kwaliteiten 
die voor aantrekkelijkheid van groot belang zijn (met name als je wilt dat het niet bij één 
bezoekje blijft). Nieuwe aanleg kost voor een deel veel geld en voor een veel groter deel kán 
zo’n netwerk niet eens worden aangelegd, omdat het veel tijd nodig heeft om te kunnen 
ontstaan. 

Maar het is anders gegaan. We staan nu vrijwel met lege handen, en een groot deel van het 
Nederlandse landschap is alleen nog op luchtfoto’s en kaarten te bewonderen, niet vanaf 
paden. Maar helemaal met lege handen staan we niet: 

--- Er liggen nog wat openbaar toegankelijke resten van de oude netwerken 
 (heel wat lopen dood op infrastructurele barrières). 
--- Niet meer toegankelijke resten liggen er nog wel maar het zijn slecht onderhouden relicten 
 die liggen te wachten op een kus. Het is aan ons om te bepalen of dit de doodskus wordt 
 van de shovel die ze uit hun lijden verlost, of dat ze wakker worden gekust en liefdevol 
 worden opgenomen in het nieuwe netwerk. 
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--- Er liggen resten die nog functioneren als kade, schouwpad, boerderij- of kaveltoegangsweg. 
 Die resten moeten we koesteren, want binnen de fi jnmazige netwerklusthof van de toekomst 
 zullen het de parels zijn die een boeiende complexiteit en gelaagdheid zomaar in de 
 aanbieding hebben en die verleden, heden en toekomst letterlijk en fi guurlijk met elkaar 
 kunnen verbinden. 
--- En er ligt een grofmazig netwerk van nieuwe toeristische paden, speciaal aangelegd voor, 
 inderdaad, verpozing. Vaak gaat het dan wel om paden die zijn ontworpen vanuit een nogal, 
 monofunctionele logica, van waaruit niet veel te beleven is. Het zal een hele tijd duren voor 
 zulke paden door processen van verval, herstel en patinering zoveel kwaliteiten verworven 
 hebben dat ze volwaardig kunnen meedoen in het nieuwe netwerk. 

Beschouwen we al deze bestaande paden, toegankelijk of niet, samen als bouwstenen voor 
het nieuwe netwerk (met de erkenning dat het nog heel wat fysiek, fi nancieel en diplomatiek 
duw- en trekwerk zal vergen om ze ook benutbaar te krijgen), dan kunnen we vaststellen 
dat het schamele netwerk van enkele kilometers waar veel dorpen en steden het nu moeten 
doen, kan uitgroeien tot vele tientallen kilometers (dat wil zeggen genoeg) door slechts een 
paar kortsluitingen en verbeteringen aan te brengen en een fl ink deel van de tot nu toe 
gesloten structuren open te stellen. In (ook niet weinig) andere gevallen moet er veel meer 
gebeuren. 

Het netwerk weer op peil brengen

Moeten we nieuwe paden leggen op die plekken waar ze vroeger ook lagen?

Een gedachte-experiment: 
De stad A en haar ommelanden hebben een rijke geschiedenis. Er moet dus wel een dicht 
padennetwerk gelegen hebben, maar daarvan is niets meer terug te vinden. 
We vinden dat het landelijk gebied toegankelijk moet zijn want: 

--- bewoners willen hun landschap terug en
--- toegankelijkheid profi leert de regio in de interregionale concurrentie om 
 vestigingsaantrekkelijkheid.

Dus is er opnieuw een fi jnmazig padennetwerk aangelegd. Dat is nog niet klaar of er 
komt een oude kaart boven water waar het hele vroegere netwerk van paden voor nut en 
noodzaak op staat. Dat leidt tot twee vragen: 

--- Hoe groot is de kans dat het nieuwe en het oude netwerk grotendeels samenvallen? 
--- En zou het nieuwe netwerk anders zijn vormgegeven als die oude kaart aan het begin van 
 de planvorming opgedoken was? 

Het antwoord op de eerste vraag is natuurlijk: die kans is klein, want de achterliggende 
logica is een andere, en er staan ons hele andere technische middelen ter beschikking. 
Het zou een onverklaarbare speling van het lot zijn wanneer het daaruit voortvloeiende 
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netwerk qua plaatsing en verschijningsvorm van paden hetzelfde zou zijn als datgene, dat 
volgde uit de vroegere combinatie van de onderlinge ligging van nuttige bestemmingen, 
de natuurlijke gesteldheid en de technische mogelijkheden. 

Het antwoord op de tweede vraag lijkt op het eerste gezicht voor de hand te liggen: 
natuurlijk moet je verdwenen structuren weer oppakken. Historische gelaagdheid bepaalt 
immers mede de aantrekkelijkheid van de lusthof die het landschap vandaag voor ons is. 
Maar in het licht van het antwoord op de eerste vraag spreekt dat misschien toch niet zo 
vanzelf. Want wat herstel je eigenlijk als je nieuwe paden maakt op plekken waar vroeger 
ook paden lagen? Hun oorspronkelijke bestaansreden valt niet te herstellen, en hun met 
armoede, traagheid en ineffi ciëntie meeliftende culturele betekenis al helemaal niet. 

Bij een bestaand relict kan je zeggen: dat ligt hier omdat mensen ooit de logica en 
mogelijkheden van hun eigen tijd toepasten. Het is blijven liggen, en dat kan je nu zien. 
Dat verhaal gaat echter niet op voor geheel verdwenen en weer “teruggebrachte” paden. 
Is het dus eigenlijk niet veel beter om de nieuwe toevoegingen die in combinatie met 
de oude structuren de complete nieuwe lusthof moeten vormen, zo te traceren en uit te 
voeren dat ze juist de behoeften en mogelijkheden van vandaag en morgen uitdrukken en 
faciliteren? Dan voeg je, net als vroeger altijd gebeurd is, een nieuwe laag toe, maak je het 
landschap en zijn geschiedenis leesbaarder, rijker en afwisselender. Dan heb je ook meer 
mogelijkheden om (ook nieuwe) interessante punten en uitzichten te ontsluiten, die geen 
deel uitmaakten van de oude structuren. 

Dit betekent niet dat je absoluut nooit een oud en verdwenen stuk pad zou moeten 
herstellen. Het kan niet de bedoeling zijn dat er nieuwe dogma’s ontstaan (reconstructie 
mag niet tenzij, reconstructie moet juist altijd) De onderliggende landschapsstructuur is 
– ook zonder historisch padenpatroon – altijd aanwezig (feitelijk was het padenpatroon 
daar een onderdeel van) en ook een nieuw stelsel zal daarmee een relatie moeten hebben 
waarbij historische, maar verdwenen paden belangrijke aanwijzingen of inspiratie kunnen 
opleveren.
Maar dit is wel een pleidooi om voor de generaties na ons duidelijk te maken dat wij het 
zijn geweest die dit hebben gedaan. Zij moeten niet denken dat dit pad er nog steeds ligt 
sinds de tijd dat het ooit is ontstaan. Laten we proberen ons bij al onze ingrepen ervan 
bewust te zijn dat het landschap ook voor de generaties na ons ‘leesbaar’ moet zijn. Zij 
moeten dus ergens aan kunnen merken dat we in een bepaalde tijd en om een bepaalde 
reden de moeite hebben genomen een pad, of een deel ervan, of een hel netwerk in ere te 
herstellen, door aan te knopen bij het bestaande, maar met nieuwe middelen.

Niemand twijfelt eraan of we willen ons landschap zo toegankelijk mogelijk maken. 
Maar waar plaatsen we de ontbrekende delen van het netwerk en hoe realiseren we ze? 
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Bij de aanleg van nieuwe structuren doet zich het risico voor van vervlakking. Die vervlakking 
ontstaat vooral wanneer verschillen in de natuurlijke omstandigheden minder ervaarbaar 
worden. Het is boven al vastgesteld dat in de loop van de geschiedenis nieuwe technieken 
de overwinning van eerder onoverkomelijke natuurlijke belemmeringen mogelijk gemaakt 
hebben, en dat ook dat tot de kwaliteit van het landschap hoorde. Maar als een pad door een 
moeras er net zo uit komt te zien als een pad over een hogere rug of als een oud knuppelpad, 
dan snapt niemand meer waar hij is en waarop hij loopt. Het landschap is des te interessanter 
als zowel de trots over wat mensen nu kunnen als de fysisch-geografi sche onderlegger 
ervaarbaar zijn. Daar ligt een ontwerpopgave van formaat. 

De lessen
Bovenstaande beschouwingen over de vroegere en tegenwoordige oorzaken, economische 
functies en culturele betekenissen van padennetwerken, bieden aanknopingspunten voor 
het waar, wat en hoe van de ontwikkeling van nieuwe, dan wel voor de completering van 
oude netwerken. Hieronder daarvoor enkele aanzetten. Een deel grijpt terug op het eerder 
gestelde, een deel voegt daar nog iets aan toe. 

Wat zijn de afmetingen van het ideale trage padennetwerk?
Op basis van de (voorlopige) resultaten van het project Oude paden – Nieuwe wegen kan men 
alvast de volgende conclusie trekken: wil het netwerk beantwoorden aan de wensen van de 
gebruikers zou het een maaswijdte moeten hebben van zo’n 250 meter vlak bij de bebouwde 
kom, afnemend tot 1000 meter verderop. Dit betekent gemiddeld 40 strekkende meter pad per 
hectare, variërend van 20 tot 80. Als we een gemiddelde breedte aanhouden van vier meter 
(inclusief bermen) en ook ruimte reserveren voor uitkijkplekken en natuurlijke rustplaatsjes, 
beslaat de oppervlakte van het padennetwerk 2 à 3 procent van het landelijk gebied.

Hoe is het gesteld met het trage netwerk?
Een deel van het gewenste netwerk is reeds aanwezig en beschikbaar, maar functioneert nu 
niet als deel van een fi jnmazig netwerk. Een aanzienlijk deel is fysiek aanwezig maar niet 
toegankelijk, zoals de padeninfrastructuur van waterschappen en particuliere toegangswegen 
tot boerderijen en kavels. Dit ‘gemankeerde netwerk’ kan tot leven worden gewekt door enige 
aanvullende inrichting en het maken van kortsluitingen tussen bestaande lijnstructuren (zie 
verderop). Tenslotte zal een deel van het netwerk nieuw moeten worden aangelegd. De hiervoor 
benodigde ruimte beslaat maximaal 1 procent van het landelijk gebied, circa 20.000 ha. Op 
veel plaatsen zal deze uitbreiding kunnen samenvallen of meeliften met andere voornemens 
waarvoor reeds ruimteclaims zijn gehonoreerd, zoals de groenblauwe dooradering. Met deze 
bescheiden ruimte kan de hoeveelheid landschap in Nederland (immers het waarneembare 
deel van het oppervlak) worden verveelvoudigd. Essentieel is dat het netwerk werkelijk publiek 
domein is, als de pendant van de openbare pleinen, wandelstraten en parken in de bebouwde 
gebieden.



12

Kleine fi jnmazige netwerken verbinden tot netwerken voor grotere afstanden
Essentieel is het, de naaste landelijke omgeving van steden, dorpen en andere woonoorden 
weer fi jnmazig te dooraderen, en die fi jnmazige lokale netwerken minder fi jnmazig, maar wel 
goed met elkaar te verbinden. Het aardige is dat een netwerk dat de logica van het wonen 
bedient, meteen ook werkt als aantrekkelijke toeristische structuur voor de lange afstand (het 
omgekeerde is bepaald niet het geval). Voor recreatieve en toeristische ontsluiting is dit daarom 
extra aantrekkelijk, omdat het de mogelijkheid biedt veel te kiezen en veel te ontdekken. 

Nieuwe paden als nieuwe culturele en historische laag
De logica van de ontwikkeling van paden is nu een andere dan vroeger. In feite dient de aanleg 
van paden in het landelijk gebied tegenwoordig enerzijds de voortzetting van de paden van de 
oude lusthoven (verpozing, beleving, hechting, verbeelding, mentale toe-eigening), alleen met 
andere middelen en op grotere schaal. Wie vandaag de paden gebruikt, die doet dat voor zijn 
plezier, het plezier van het wandelen, maar ook het plezier om iets van het landschap te zien en 
te leren. Het hele landschap om ons heen dient dan eigenlijk als ‘lusthof’. En tegelijk geeft het 
ons de mogelijkheid te kunnen zien en beoordelen wat er aan de hand is, fraai en minder fraai. 
Op die manier kunnen we ons informeren en engageren. Voor verplaatsing van A naar B dienen 
zij niet of nauwelijks. 

Daarom spreekt het niet vanzelf om vooral in te zetten op het 
herstel, precies op het oude tracé, van vroegere functionele 
paden die al spoorloos verdwenen zijn. Het gaat er nu om, net 
als vroeger, nieuwe lagen toe te voegen die de behoefte en 
mogelijkheden van nu tot uitdrukking brengen en faciliteren. 
Juist de aanleg van nieuwe, eigentijds vormgegeven paden (en 
‘kunstwerken’ daarin, zoals bijvoorbeeld bruggetjes) op plekken 
waar paden vroeger onbestaanbaar waren, is een waardige 
voortzetting van oeroude tradities. Natuurmonumenten heeft dit 
op verschillende plekken opgepakt. 

Belangrijk is in dit verband ook dat rechte lijnen door een “krom” 
landschap meer laten zien van de onderliggende structuren en 
daarom ook afwisselendere beelden opleveren dan lijnen die met die structuur meebuigen. 
Het fi etspad op de trekweg langs het kanaal Almelo – Nordhorn is hier een goed voorbeeld van. 
Zo’n rechte lijn, die niet meebuigt met het landschap laat duidelijk zien: hier is sprake van een 
nieuw pad dat in een ander tijd dan het omringende landschap is ontstaan en met een ander 
doel is aangelegd. Het pad zelf is dan dus een nieuwe laag. De nieuwe laag kan ook bestaan uit 
een heel netwerk van paden die door een bepaald thema met elkaar zijn verbonden. De manier 
waarop dit thema wordt verbeeld, en waarop de paden met elkaar worden verbonden, geeft dan 
duidelijk aan: hier zijn mensen uit begin van de 21ste eeuw met het netwerk bezig geweest. Ze 
hebben er iets nieuws aan toegevoegd en ze hadden er een bepaalde reden voor. Men zou zich 
kunnen voorstellen dat degenen die over 100 jaar over de paden lopen, die nieuwe laag en de 
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bedoeling erachter kunnen herkennen en interpreteren. De nieuwe laag van vandaag is als het 
ware de cultuurhistorie van morgen.

Het benutten van historische structuren in de stedebouw
Met oude paden die er nog liggen of waarvan nog fysieke restanten over zijn ligt het 
heel anders. Die zijn extreem waardevol, niet alleen omdat ze samen al een deel van het 
netwerk vormen, maar ook vanwege de leesbaarheid van hun vroegere functionaliteit, hun 
meegeleverde gelaagdheid en complexiteit, en hun verankering in collectief geheugen. Dat 
geldt ook voor gebieden waar grote ruimtelijke transformaties aan de orde zijn, bijvoorbeeld 
van landbouwgebied naar woongebied. Als in de stedebouw zo veel mogelijk van wat er fysiek 
nog over is van de oude, gelaagde fysisch-geografi sche en cultuurlijke onderlegger ervaarbaar 
blijft, kan dat voor de kwaliteit van de nieuwe woonomgeving van onschatbare betekenis zijn. 
Er zijn in Nederland al met al heel wat voorbeelden van dit soort voorzichtige stedebouw, van 
sommige “bloemkoolwijken” uit de jaren ’60 en ’70 tot eigentijdse stadsuitbreidingen.

Een voorbeeld: Bij de aanleg van het woonerf Bargeres, een Emmense woonwijk uit begin 
jaren ‘70 van de vorige eeuw, is rekening gehouden met de structuren die er op dat moment 
nog aanwezig waren. Bargeres ligt gedeeltelijk op de heuvelrug, gedeeltelijk in het beekdal. 
Het Oranjekanaal, gegraven ten behoeve van de veenontginning, vormt grofweg de scheidslijn 

Afb. XX: Het woonerf Bargeres in Emmen

bomen wegen water

1900

1985
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tussen deze twee ondergronden. Het Oranjekanaal met z’n indrukwekkende begroeiing aan 
weerszijden is als bepalend element opgenomen in het ontwerp. En ook de houtopstand uit de 
houtwallen maakt er deel van uit. Geheel in overeenstemming met de bij het ontwerp gestelde 
prioriteiten zijn de bomen vooral gehandhaafd vanwege de beleving vanuit de woning. In het 
oostelijk deel van Bargeres is getracht de aanwezige, geringe, hoogteverschillen op te nemen in 
het ontwerp. 

Met betrekking tot de infrastructuur is een bijzondere afweging gemaakt. In het eerste plan 
was nog voorzien in een centrale hoofdweg, zoals die in de eerdere woonerven in Angelslo en 
Emmerhout is gerealiseerd. Om echter te voorkomen dat het Oranjekanaal gekruist zou worden 
en de wijk in vieren zou worden onderverdeeld is er uiteindelijk gekozen voor een lus als 
hoofdontsluiting: de Brinkenweg. Het slingerende karakter van de lus is bedoeld als referentie 
aan slingerende brinkenwegen. De brink is een typerend element van veel esdorpen en wordt 
daarom ook als structurerend element voor de Bargeres gebruikt. Aan de Brinkenweg is een 
aantal brinken gekoppeld met een grillig wegenpatroon, bedoeld voor bestemmingsverkeer. 
Er is naderhand veel kritiek geuit op de grilligheid en onoverzichtelijkheid van de woonerven uit 
die periode. Daaraan hebben ze ook de bijnaam ‘bloemkoolwijken’ te danken. De bewoners van 
de Bargeres waarderen echter juist die onoverzichtelijkheid die de wijk kleinschalig en intiem 
maakt. Ze zijn vooral gehecht aan de vele kleine wegen die met name langs de oorspronkelijke 
houtwallen nog aanwezig zijn en die aanleiding geven tot kleine wandelingen en zwerftochtjes. 
Vanwege de slingerende weg kan je nergens ver kijken, zodat je achter elke hoek weer iets 
nieuws kan verwachten. Dat men zich niet gemakkelijk kan oriënteren wordt daarmee eigenlijk 
een sterk punt. Want voor wie is de wijk? Voor de bewoners toch? 

Hieruit volgt een belangrijke toevoeging voor de ‘leesbaarheid’ van een wijk en van het netwerk 
dat de wijk mede draagt. Leesbaarheid lijkt op het eerste gezicht te vragen om eenduidigheid, 
maar bij nader inzien berust ze op complexiteit en gelaagdheid. Dit maakt uitwisseling tussen 
mensen mogelijk: de een ziet iets anders dan de ander. En dat is wederom een belangrijke 
voorwaarde voor levende cultuur. 
Die bestaat immers niet alleen 
uit de verhalen van vroeger, maar 
ook uit die van nu. De kunst is 
hiervoor ruimte te scheppen. En 
de beslissende vraag is hoe je 
dat doet: volgens het boekje, of 
op een manier die ruimte laat en 
ruimte maakt voor eigentijdse 
toevoegingen. Problemen 
ontstaan daar, waar de ruimte 
van tevoren geprogrammeerd is, 
en waar dit van tevoren bedacht 
programma geen ruimte voor een 
andere invulling laat.
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Enorme vergroting door kleine ingrepen
In de meeste gebieden ligt een groot deel van het wenselijke netwerk er al. Met wat 
kortsluitingen en toevoegingen, met openstelling van nu wel bestaande maar niet toegankelijke 
paden, en met de inrichting van aan het netwerk opgehangen plekken voor verpozing etc.,
is het klaar. Zo is bijvoorbeeld uit een studie voor de omgeving van het Groningse kleidorp 
Eenrum het volgende gebleken: Het toegankelijkheidsnetwerk van niet-doodlopende paden 
binnen een half uur lopen van de rand van het dorp zou toenemen van minder dan 10 km naar 
meer dan 50 km:
--- door slechts enkele kilometers kortsluiting te maken
--- en door een kilometer of veertig bestaande structuren openbaar toegankelijk te maken.

Traditie is vernieuwing
Stel u voor het is 2100. Een cultuurhistorische analyse van de paden en routes die zijn 
gerealiseerd tegen het einde van de 20e en de eerste helft van de 21e eeuw brengt een cesuur 
rond het jaar 2015 aan het licht. Voor die tijd was de tracering en de uitvoering zo dat op dat 
moment recente of eigentijdse, al dan niet agrarische, bedrijfs– en burgerlijke gebouwen en 
bouwwerken en erven zo veel mogelijk werden vermeden of aan het oog onttrokken. Paden die 
na ca. 2015 zijn aangelegd laten zien dat men kennelijk weer trots was op nieuwe gebouwen, 
bouwwerken en erven. Het nieuwe mocht weer gezien worden. En met reden, want het 
ondernemers-elan, de architectonische kwaliteit en vooruitstrevendheid en de zorgvuldigheid 
van de omgang met de bestaande context spat er van af. Daarmee werd een eeuwenoude 
traditie weer opgepakt die in de tweede helft van de twintigste eeuw in het slop geraakt was. 
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Voorkom private annexatie
Wat er al ligt moet met hand en tand verdedigd worden, want we zullen het hard nodig hebben 
als vertrekpunt voor de netwerklusthof, en veiliggesteld is het nog allerminst. Waren het vroeger 
vooral de ruilverkavelingen, nu is het de toe-eigening van voorheen algemeen toegankelijke 
structuren door bemiddelde particulieren, gefaciliteerd door kortzichtige bestuurders. Extra 
vervelend is dat ze vooral dol zijn op plekken met een hoge belevingswaarde. In Fryslân zijn 
door nieuwbouw (“mooi wonen aan het water”) tal van prachtige en vertrouwde dorpsuitlopen 
verdwenen, in Groningen is de Munsterweg tussen Winsum en Onderdendam, al sinds de 
middeleeuwen een eenvoudige kaarsrechte verbinding, lomp onderbroken doordat een aan 
deze weg gelegen boerderij mocht worden verprotst tot besloten “landgoed” (je mag er nog 
wel eerbiedig omheen, via een speciaal aangelegd ‘omleidingspad’). Paden kunnen heel goed 
privaat eigendom zijn maar ze mogen niet door de eigenaar naar eigen goeddunken worden 
afgesloten. 
Als een private eigenaar zijn pad openstelt laat hij het publiek werkelijk toe tot een deel van 
zijn eigen dagelijkse wereld. De voor het publiek opengestelde private ruimte moet dan ook 
niet worden opgevat als een voortzetting van de openbare ruimte met andere middelen en 
door de overheid ook niet zo worden behandeld, bijvoorbeeld via uniformerende inhoudelijke 
voorschriften. De toegankelijkheid van private ruimte is afhankelijk van interactie en 
vertrouwen tussen de eigenaar en degenen die er gebruik van maken. Bij de toelating van 
wandelaars op boerenland is dat heel duidelijk te zien. Dat vraagt aan de andere dat veel 
wandelaars opnieuw moeten leren hoe men zich in het landschap dient te gedragen en dat ze 
wel degelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen (wan)gedrag.

Maak geen netwerken speciaal voor toeristen
Speciaal voor het toerisme ontwikkelde toegankelijkheidsstructuren zijn zelfs voor toeristen 
minder aantrekkelijk dan een fi jnmazige dooradering die er in de eerste plaats is voor de 
bewoners en omwonenden. Off the record vertellen betrokkenen dat die informele structuren 
voor vaste Drenthegangers steeds belangrijker worden, ten koste van het gebruik van het 
beroemde speciale toeristisch-recreatieve fi etspadennet.

De betekenis van een pad is niet via metingen vast te stellen
Ook al wijzen metingen uit dat een ogenschijnlijk amper gebruikt wordt, de werkelijkheid is 
anders. Het is bijvoorbeeld heel goed denkbaar 
--- dat de helft van de volwassen bevolking van een dorp van 3.000 inwoners een bestaand 
 padennetwerk met een totale lengte van 10 km op enige afstand rond het dorp essentieel 
 vindt voor de leefbaarheid, als aanvulling op het 3 km lange ommetje krap tegen de 
 dorpsrand aan; 
--- dat deze opvatting gevoed wordt doordat men 4 keer per jaar een stuk (stel 4 km) van dat 
 extra netwerk feitelijk bezoekt in groepjes van gemiddeld 1,6 persoon;
--- dat men daar 1 uur over doet;
--- en dat elke passant vanaf elke willekeurige plek gemiddeld gedurende een kwartier 
 waarneembaar is. 
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Dan komt er bij daglicht op elke willekeurige plek gemiddeld 2,5 maal per dag iemand langs, 
is er gedurende 95% van de tijd niemand te zien, en zijn er op elk moment in totaal gemiddeld 
0,5 groepjes aanwezig in het hele netwerk. Ofwel: de helft van de tijd is er helemaal niemand in 
het hele netwerk, de andere helft één persoon of een groepje van twee, en de kans dat iemand 
waarneemt dat ook anderen het netwerk bezoeken is zeer klein. En toch is het voor 1.000 
mensen, en daardoor ook voor het hele dorp, een essentiële voorziening die grote invloed heeft 
op de waardering van de leefomgeving als geheel.

Integreer woonplek en omgeving in planning en fi nanciering
Het padennetwerk ter plaatse van de plekken waar men woont maakt samen met het 
padennetwerk in het omringende landelijke gebied onverbrekelijk deel uit van de 
woonomgeving zelf. Daarom moet bij herstructurering en nieuwbouw van woongebieden 
het padennetwerk binnen en buiten de bebouwde kom mee-ontworpen worden, mee 
opgenomen in het bestemmingsplan, en onderdeel zijn van de grondexploitatie (inclusief het 
gekapitaliseerde onderhoud). Dat betaalt zich overigens terug in een grotere aantrekkelijkheid 
van het wonen. Helaas zijn mij hiervan nog geen voorbeelden bekend. 

Een netwerk op basis van een vrijwillig netwerk
De ontwikkeling, het bestaan en de 
toegankelijkheid van een redelijk fi jnmazig 
netwerk dat zo veel mogelijk samenvalt met 
de structuren die er al liggen moet in ieder 
geval publiek gewaarborgd zijn. Culturele 
meerwaarde wordt verkregen wanneer het 
netwerk verfi jnd wordt door vrijwillige 
openstelling door grondeigenaren, met 
het recht de toegankelijkheid ook weer te 
beëindigen. Daardoor wordt deze padenlaag 
immers onderdeel én uitdrukking van 
levende cultuur, van wat er tussen mensen 
gebeurt. In de Noord-Groninger gemeente 
De Marne is hiervan een mooi voorbeeld 
te vinden: “de landloop”, opgezet door 
plaatselijke kunstenaars in samenwerking 
met enkele boeren. De landloop is een 
agrarische wandelroute met onderweg 
informatie over de landbouwgewassen 
en de ontstaansgeschiedenis van het 
Marnelandschap. De wandeling gaat over 
niet–gebaande paden, zoals de maaipaden 
van het Waterschap en de tractorpaden 
van drie agrariërs en is uitgezet en voorzien 



18

van borden door twee leden van de Coöperatieve Vereniging van Beeldende Kunstenaars 
“Andorra” in Pieterburen. De informatieborden zijn tegelijk ook kunstobjecten. Een unieke 
mogelijkheid om als gast van de landbouwers het land te betreden. Onderweg ontdekt men 
het Marnelandschap, met oude en nieuwe dijken, een dobbe, de kwelder, het Wad en de 
waterbeheersing met een stuw uit 1872. (Folder verkrijgbaar bij de VVV’s en Boerderijcamping 
“Klein Deikum”. Overigens: Honden mogen niet mee, ook niet aangelijnd, in verband met 
besmetting.)

Tot slot

Het project Oude paden – Nieuwe wegen heeft ons veel geleerd. Veel over wat landschap is 
en vooral veel over hoe mensen hun landschap waarderen. Kun je nog samen over landschap 
spreken, als iedereen er toch iets anders mee bedoelt? Oude paden – Nieuwe wegen heeft 
laten zien dat dit wel degelijk kan. Alleen niet als hét landschap. Hét landschap als collectief 
begrip met een eenduidig beeld erbij bestaat niet. 

Paden zijn een belangrijke drager van het landschap, zowel in de zin van fysieke als 
van mentale toegankelijkheid. Paden in het landschap zijn zoals de songlines waarin de 
oorspronkelijke bewoners van Australië hun continent beschrijven. Er schuilt een hele 
wereld aan verhalen en beelden achter die via de paden kunnen worden ontsloten. De 
landschapskaart zoals die in Oude paden – Nieuwe wegen is ontwikkeld dient wederom ter 
ontsluiting van deze ontsluiting. Als we er ooit in slagen, en dat gebeurt zeker, die verhalen 
en beelden te koppelen aan het Global Positioning System, heeft iedere wandelaar of fi etser 
vanuit het veld met een mobiele telefoon toegang tot de gegevens en verhalen over de plaats 
waar hij zich bevindt. Een koppeling met het Biogeografi sch Informatiecentrum (BIC) levert 
de natuurliefhebbers gegevens over planten, vogels, paddestoelen en insecten.

Deze nadruk op de ‘lokale’ verhalen wil het belang van ‘traditionele’ wetenschappelijke 
informatie geenszins bagatelliseren. Ook die ‘verhalen’ zijn het waard te worden verteld. 
Maar ze komen pas tot leven door de wereld van de beleving en de emotie. Het landschap 
gaat het over de zichtbaarheid of ervaarbaarheid van het aardoppervlak, en dus ook over 
zaken als waarneembaarheid, en beleefbaarheid, niet alleen van wat er aan het oppervlak ligt, 
maar ook van het gedeelte daaronder. 

Wat zouden de overheden en ontwerpers kunnen doen?
--- Ten eerste moeten de rijksoverheid, maar ook alle andere overheden, de uitvoerende 
 organisaties en de ontwerpende disciplines de betekenis en de potentie van de paden-
 netwerken onderkennen, en het mogelijk maken in beeld te brengen wat er nu bestaat. 
 Dit gebeurt steeds meer en steeds beter. 
--- Daarnaast zouden de overheden kunnen stimuleren de kennis op peil te brengen door 
 (praktijk)onderzoek aan te moedigen. Het project Oude paden – Nieuwe wegen is een 
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 mooi voorbeeld hoe dit in een samenwerking van nationale, regionale en lokale overheden, 
 maatschappelijke organisaties, landschapskenners en burgers kan gebeuren. 
--- Vervolgens moeten ze alles in het werk stellen opdat openbare padennetwerken tot stand 
 komen: 
 --- door nog bestaande paden publiek toegankelijk te maken en aan te vullen, 
 --- en door de netwerken te repareren en / of te verdichten. 
--- Er moet alert worden ingespeeld op kansen voor nieuwe paden, waarbij slim kan worden 
 meegelift met andere (netwerkvormende) ingrepen. Het fi jnmazig padenstelsel is immers 
 niet in één klap te realiseren. 
--- De precieze ligging is geen zaak van de rijksoverheid, maar moet vooral op lokaal en 
 regionaal niveau worden uitgewerkt, met een breed scala van opdrachtgevers en partners.
--- De rijksoverheid kan wel maatregelen treffen die de aanleg van het padennetwerk 
 bevorderen. Dat zijn zowel generieke maatregelen als maatregelen binnen het kader van 
 speciaal op toegankelijkheid gerichte gebiedsprojecten. 
--- Daarnaast moet zij consequent aandacht schenken aan de toegankelijkheid van het landelijk 
 gebied in andersoortige projecten (watersysteem, EHS, verkeersinfrastructuur). 
--- Denkbaar is ook bijvoorbeeld om in de Wet op de ruimtelijke ordening op te nemen dat 
 de aanleg van openbare paden in het meest nabije landelijke gebied een verplicht onderdeel 
 wordt van ieder bestemmingsplan voor nieuwbouw. De nieuwe paden moeten samen met de 
 reeds aanwezige openbare en openbaar toegankelijke paden en plekken een netwerk 
 vormen, dat geschikt is voor kleine en grotere rondgangen vanaf elke plek aan de 
 rand van de wijk. De aanleg komt ten laste van de exploitatie van het plan. Zo kan iedere 
 nieuwbouwwijk worden ingeweven in het padennetwerk en er zelf ook aan bijdragen. 
 De ontsluiting van het landelijk gebied wordt zodoende een deel van de totale bouwopgave.
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