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Samenvatting 
 
Grond is schaars in Nederland, elke m2 is ontworpen en heeft bepaalde functies in het 
landschap. Een woonwijk bijvoorbeeld heeft als ruimtelijke functie Wonen. 
Nederland is echter niet ‘op de tekentafel ontworpen’. Achter de vormgeving van het 
landschap schuilt een historisch proces, door de eeuwen heen is het landschap 
gevormd tot wat het nu is geworden. Waarbij we mogen aannemen dat achter vrijwel 
elke lokale verandering een optimaliseringproces ten grondslag ligt.  
In dit onderzoek is onderzocht wat een optimaal landschap is, door virtuele 
landschappen te ontwerpen op de tekentafel. Hiervoor is de ingewikkelde 
werkelijkheid beschreven middels een eenvoudig model.  
Dit model is geschreven in Pascal. Het rekent een virtueel landschap door aan de hand 
van landschapsoptimaliserende criteria die relevant zijn voor: 
 
1. Luchtvervuiling en Smog 
2. Versnippering van de functie Natuur 
3. Reistijd (voor personen en goederen) en Energiekosten 
4. Materiaalkosten 
 
Een landschap is in dit onderzoek een matrix met een bepaalde grootte gevuld met 
vier verschillende ruimtelijke functies: Wonen, Industrie, Landbouw en Natuur. 
Iedere functie bezet 25% van het totale aantal vakjes. De functies hebben onderling 
relaties, deze relaties worden gebruikt bij de berekening van de criteria. Een 
voorbeeld van een relatie tussen de functie Wonen en Industrie bij het criterium 
Reistijd (voor personen en goederen) en Energiekosten is het plaatsvinden van woon-
werkverkeer. 
Verder is met ieder vakje in de matrix een bepaald reispatroon geassocieerd, zodat 
ieder vakje met een beperkt aantal andere vakjes uit de matrix een relatie heeft. De 
sterkte van de relatie tussen twee vakjes neemt af met (ongeveer) het kwadraat van de 
afstand tussen deze vakjes. 
Een virtueel landschap, zoals die hier wordt onderzocht, wordt gekarakteriseerd door 
zijn mate van clustering. Dit is een maat die weergeeft hoeveel homogene overgangen 
(overgangen tussen gelijke functies die naast elkaar zitten) er in een landschap 
aanwezig zijn. Er zijn landschappen met een minimaal (geen homogene overgangen) 
en maximaal aantal homogene overgangen, dit worden landschappen met extreme 
clustering genoemd.   
In dit onderzoek wordt er gekeken of niet-extreme landschappen voor de hiervoor 
genoemde criteria optimaal kunnen zijn. Deze criteria zijn te verdelen in twee 
groepen. Bij groep 1 (criterium 1 en 2) is de berekening afhankelijk van de 
verschillende combinaties van clustering van ruimtelijke functies in het landschap. De 
tweede groep van criteria (criterium 3 en 4) is afhankelijk van een kostenfunctie (y = 
ax + b). Deze kostenfunctie heeft twee constanten, variabele kosten (afhankelijk van 
de afstand (x)) en vaste kosten.  
Uit dit onderzoek is gebleken dat voor deze tweede groep criteria inderdaad een 
optimale waarde wordt gevonden bij een niet-extreme clustering van ruimtelijke 
functies. Naarmate de variabele kosten een grotere rol in verhouding tot de vaste 
kosten gaan spelen in de kostenfunctie wordt het verschil tussen de kosten 
geassocieerd met de extreme landschappen en de optimale landschappen steeds 
groter. De vaste kosten nivelleren het verschil.       



Het lijkt er op dat voor alle landschapsoptimaliserende criteria met een kostenfunctie 
met het gedaante y = ax + b geldt dat een niet-extreem landschap optimaal is.  
Bovendien geldt voor deze laatste criteria dat de berekende kosten minimaal zijn bij een volledig 
random ingericht landschap. Over een samenhang met de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica 
wordt gespeculeerd.   
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