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  kopjE?

s
tadsnatuur of stedelijke biodiversiteit is in 
belangrijke mate afhankelijk van planologen 
en landschapsarchitecten. Zij creëren binnen 

de voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkeling ruimte 
voor groen. De inrichting en het beheer van deze 
ruimte bepalen de mogelijkheden voor flora en fauna. 

Een groot aantal soorten trekt zich niets aan van de 
voor hen ingerichte ruimte en gebruikt, opportunis-
tisch als de natuur is, alle mogelijke ruimte als 
leefgebied. Tussen de straatstenen beschouwen we 
die soorten als onkruid, op oude muren als een 
esthetische verfraaiing en op braakliggende terreinen 
als wildernis. 

Stedelijke braakterreinen, of zij nu ontstaan door het 
slopen van gebouwen of andere voorzieningen of 
door het eenvoudig wegvallen van iedere vorm van 
beheer, ontwikkelen zich een tijdlang volledig op 
basis van natuurlijke processen. Net als elders ver-
loopt dit volgens de reeks van pionierstadium naar 
stabielere en meer houtige stadia. Elk met hun eigen 
soorten en kwaliteiten. 

Stadia
Uitgaande van een open of verharde bodem worden 
braakliggende terreinen in het eerste stadium gedo-
mineerd door pioniers: mobiele soorten die in staat 

Braakliggende terreinen staan in de belangstelling. Ze zijn handig voor tijdelijk 

functies als volkstuinen, manifestaties en dergelijke en dragen zo bij aan sociale 

cohesie. Maar ook voor de stedelijke biodiversiteit zijn ze van belang. Deze intrinsieke 

waarde van braakliggende terreinen verdient meer aandacht.

Braak: 
ongeorganiseerde 

natuurbeleving

fo
to

: f
lo

r
IS

 B
r

e
k

e
lm

a
n

S

fo
to

: f
lo

r
IS

 B
r

e
k

e
lm

a
n

S

Braak in pionierstadium: kruiden hebben de overhand.
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zijn tot snelle kolonisatie profi teren van de afwezig-
heid van concurrentie. Vaak zijn dit één- of twee-
jarige soorten die opportunistisch omgaan met de 
beschikbare voedingssto� en. Braakterreinen herber-
gen in het pionierstadium vaak bijzondere soorten. 
Poelen die ontstaan door stagnerend regenwater 
kunnen in korte tijd opgevuld raken met kranswieren 
en voor libellen als platbuik zijn dit in stedelijk gebied 
vaak de belangrijkste voortplantingswateren. Ook de 
eerste bomen kiemen.

Dat eerste stadium houdt meestal slechts een paar 
jaar aan, waarna grassen een grotere rol gaan spelen. 
Daardoor raakt de bodem steeds meer bedekt, ont-
staat een stabieler microklimaat en neemt de hoeveel-
heid organisch materiaal in de bodem toe. Overjarige 
kruiden maken hun opmars en vooral voor zoomplan-
ten, die het in het stedelijk groen toch vaak al moeilijk 
hebben, kunnen braakterreinen een belangrijke rol 
vervullen. Dit stadium kan lang aanhouden en de 
ontwikkeling van houtige soorten leunt een tijdlang 
vooral op de al aanwezige exemplaren. Onder voch-
tige en voedselrijke omstandigheden kan een hoog 
opschietend en lang standhoudend wilgenbos ont-
staan. Op drogere locaties blijven soorten als ruwe 
berk en robinia dominant, die later weer plaatsmaken 
voor eiken. Poelen groeien in dit stadium dicht of 
worden, bij voldoende oppervlak en diepte, gekoloni-
seerd door vis. De pioniersoorten zijn hier inmiddels 
weer verdwenen.

De biodiversiteit (soortenrijkdom, maar ook kwaliteit 
in de zin van kritische of anderszins bijzondere soor-
ten) bereikt het hoogste niveau in relatief vroege 
ontwikkelingsstadia, voordat houtige soorten het 
oppervlak gaan domineren. Anderzijds zijn voorbeel-
den bekend van aangelegde groengebieden met een 
boskarakter waar het hoogtepunt van de biodiversi-
teit (vogels, mossen) wordt gevonden op de plekken 
waar voormalige braak is opgenomen in een grotere 
groenaanleg. Braakliggende terreinen herbergen in 
stedelijk gebied in de regel de hoogste biodiversiteit. 

Beleving en imago
 ‘... een troosteloze woestenij die J.K. Huysmans in 
verrukking gebracht zou hebben.‘ Zo beschreef Blaise 
Cendrars in 1948 het braakland van ‘Parijs Zeehaven’ 
Een citaat dat illustreert hoe de perceptie van braak-

liggende terreinen vooral een kwestie van 
gevoel is. Waar de één braak associeert met verval en 
verlies van controle ziet de ander vooral schoonheid of 
ervaart de krachten van de natuur.

In ons land lijken tradities van ontginningen en rentmees-
terschap nog altijd bepalend voor de houding ten aanzien 
van braak en hebben bestuurders, planners en beheerders 
grote moeite met de acceptatie van een (tijdelijk) onge-
stuurd proces. Er is dan een kracht van buiten nodig om 
positief tegen braakterreinen aan te kunnen kijken. Dat 
kunnen omwonenden zijn die een onbebouwd terrein in 
hun buurt verdedigen, of kunstenaars die ons helpen onze 
omgeving vanuit een andere hoek te bekijken. Direct 
voorbeeld daarvan is wel het werk van Lara Almarcegui 
(zie websitevermeldingen), die zich rechtstreeks richt op 
het onder de aandacht brengen of zelfs conserveren van 
braakliggende terreinen. Een dergelijke kunstconnectie 
geeft niet alleen aan dat braak ook buiten een strikt biolo-
gische blik kan worden gewaardeerd, maar vooral dat 
braak ook zonder enige fysieke ingreep acceptabel kan 
worden gemaakt. Alleen al door er een label van bedoe-
ling aan te hangen.

Kinderlijke natuurbeleving
Waar volwassenen moeite hebben met het accepteren van 
het functieloze bestaan van braak, heeft het op kinderen 

 Braak in grasstadium: gras domineert en het aandeel bomen neemt toe.
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een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Vraag 
mensen naar hun mooiste jeugdherinneringen met 
natuur, dan scoort het spelen in spontaan groen en 
braakliggende terreinen onvergelijkbaar hoog. In het 
huidige Nederland ligt de stadsrand voor veel kinde-
ren al lang niet meer op een hanteerbare afstand van 
huis en is de omgang met natuur in de woonomge-
ving niet meer vanzelfsprekend. Dat gemis wordt hier 
en daar met wisselend succes bestreden door het 
inrichten van natuurspeelplekken. Een grotere tole-
rantie ten opzichte van stedelijke braakterreinen 
voorziet op een ‘natuurlijke’ wijze in authentieke 
natuurbeleving. Het vormt daarmee een stedelijke 
invulling van de ‘OERRR’ campagne, zoals die mo-

menteel door Natuurmonumenten wordt gevoerd. 
Natuur en milieu educatie (NME) en basisonderwijs 
zouden in dit kader actief gebruik kunnen maken van 
het tijdelijke en steeds verschuivende aanbod van 
braakterreinen in de stad. Zo’n aanpak kan de bin-
ding van kinderen met hun omgeving versterken en 
aandacht voor de stadsnatuur stimuleren. 

Extensief recreatief en educatief gebruik van braak-
liggende terreinen hoeft voor de biodiversiteit niet 
nadelig te zijn en kan zelfs gunstig uitpakken. Versto-
ring vormt als milieufactor tenslotte een van de voor-
naamste factoren in het ontstaan van braak en veel 
van de biodiversiteit in de vroege successiestadia is 
erbij gebaat dat die verstoring in enige mate door 
blijft gaan. Die interactie, die zorgt voor een lang-
zame transformatie van het landschap, maakt braak 
in stedelijk gebied tot de ultieme natuurbeleving. 
Braak biedt, kortom, een weliswaar tijdelijke maar 
nagenoeg kosteloze recreatie- en educatiemogelijk-
heid in natuurlijk stedelijk groen. Dat moet bestuur 
en overheid in tijden van krimpende budgetten toch 
aanspreken. 

 Hekken en verboden laten kansen voor natuurbeleving liggen.
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toegankelijke en uitnodigende natuur
Ondanks de grote mogelijkheden voor natuurbeleving 
en -recreatie nodigen veel braakliggende terreinen in 
de stad niet uit tot bezoek of zijn zelfs met hekken of 
schuttingen afgesloten. De afwezigheid van beheer, 
vooral het ruimen van afval, heeft een aantrekkende 
werking op nog meer afval en ander ongewenst ge-
drag. Restanten bouwmateriaal en puin kunnen voor 
gevaarlijke situaties zorgen. Met die bezwaren hebben 
kinderen weinig moeite, hun ouders wel. 

Acceptatie van wildernis en erkenning daarvan als 
waardevolle stadsnatuur, door beheerder en gebrui-
ker, komt dus niet vanzelf. Factoren die daarbij een 
rol spelen zijn (gevoel van) veiligheid en aandacht. 
Enerzijds ontwikkelen braakterreinen zich in principe 
autonoom en natuurlijk en is een direct vegetatiebe-
heer niet nodig. Anderzijds is het van belang om on-
gewenst gedrag (afvalstorten, crossen,etc.) te voorko-
men en is enige vorm van (vooral uitwendig) beheer 
gewenst om terreinen uitnodigend te maken als ver-
blijfsruimte. Simpele en goedkope maatregelen als 
het ruimen van afval, het uitmaaien van randen en 
eventueel van een enkel pad door het terrein, nodigen 
uit tot avontuur. 

tot slot
Braakliggende terreinen in de stad leveren een be-
langrijke bijdrage aan de urbane biodiversiteit, ver-
groten het groenareaal in stedelijk gebied en kunnen 
daarnaast een recreatieve functie voor de stadsmens 
vervullen. De eerste twee aspecten ontwikkelen zich 
autonoom, onafhankelijk van menselijk ingrijpen. De 
benutting van de recreatieve functie hangt samen met 
gerichte maatregelen. Deze maatregelen vragen een 
financiële inspanning, waarvoor de terreineigenaar in 
de meeste gevallen niet de lasten zal willen dragen. 
Toch maakt die eigenaar ook nu vaak kosten voor het 
beheer van braakliggend terrein; hekken, schuttingen 
of andere, vaak falende publiekswering of het perio-
diek afmaaien (vaak met een klepelmaaier volledig 
verwoesten) van de vegetatie. Het geld dat hieraan 
wordt besteed kan aanzienlijk positiever worden inge-
zet voor een gastvrije toegankelijkheid. De gemeente-
lijke overheid, die als vertegenwoordiger van de bur-
ger het meest van deze situatie profiteert, kan 
hiermee op zijn eigen terreinen een duidelijk voor-
beeld geven. • Verzorgde randen en heldere communicatie zorgen voor duidelijkheid en acceptatie. 
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