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Voorwoord
In deze studie hebben we de kans gekregen om te kijken naar relatief lange tijdslijnen en langzame veranderingen wat betreft
ruimtelijke concepten in het centrale rivierengebied. De onderzoeksvraag was gericht op handreikingen ter ondersteuning van
duurzame transities. Om deze langdurige en grillige processen beter te begrijpen hebben we bekeken hoe denkbeelden over
de ontwikkeling van het Nederlandse rivierengebied de afgelopen 35 jaar zijn veranderd en wat dit voor concrete effecten
heeft gehad. We hebben ons afgevraagd welke lessen dit oplevert voor de praktijk van nu. Met het oog op klimaatverandering
en doorgaande verstedelijking van de noordwest Europese Deltametropool liggen hier belangrijke uitdagingen.
Het overzicht van kleine en grote golven van verandering, inzicht in de relaties tussen maatschappelijke opinie en beleid en
de invloed van professionele netwerken in dit krachtenveld, hebben we als heel verhelderend ervaren. Op de bijeenkomst met
deskundigen uit het werkveld medio 2006 bleek veel herkenning in de schets van die langere lijn. Geconstateerd werd dat
een dergelijk inzicht bijzonder leerzaam is om meer bewust om te gaan met bewegingen in de maatschappelijke context en
om de kansen voor gerichte verandering beter te benutten. Op die momenten kunnen onderbouwde, inspirerende
toekomstperspectieven als het ware ingekopt worden. Dit vooronderstelt tegelijk dat dergelijke perspectieven circuleren in
professionele netwerken. Hier ligt uiteraard een belangrijke rol voor onderzoekers en ontwerpers en een taak voor
verantwoordelijke opdrachtgevers.
Veel mensen hebben bijgedragen aan de inzichten die we in deze rapportage op schrift hebben gezet. Alles bijeen een
geweldige bron van kennis en ervaring waar we gretig gebruik van hebben gemaakt. Veel dank voor jullie tijd en inzet. We
hopen dat onze bewerking ook weer benut kan worden in ieders praktijk en daarmee een bijdrage kan leveren aan nieuwe
doorbraken in denken en doen en aan duurzame kwaliteit.
Jannemarie de Jonge
(projectleider)
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Samenvatting
Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling en doorwerking
van transformerende concepten en hiermee samenhangende professionele netwerken in het centrale
rivierengebied in de periode 1970-2005. De achtergrond
van deze studie ligt in de behoefte om meer inzicht te
krijgen in de rol van netwerken bij het bevorderen van
duurzame transities in de leefomgeving.
Ontwikkeling en doorwerking van vernieuwende concepten
kan worden beschouwd als een sociaal leerproces waarbij
perspectiefwijziging optreedt bij maatschappelijke actoren.
Een dergelijk maatschappelijk proces is uiterst complex. Als
ideeën gaan resoneren is er kans op een (conceptuele)
breuk in het heersende denken. We noemen dat in deze
studie een transformerend concept.

Theoretisch kader
In het theoretisch kader worden de begrippen transities,
netwerken en concepten uitgewerkt en wordt ingegaan op
de samenhang tussen die begrippen in deze studie.
Een conceptueel breukvlak vertoont een overlapping van
aantasting van consensus over bestaande concepten en de
opkomst van nieuwe concepten. Nieuwe concepten
ontstaan op het microniveau van vernieuwende praktijken
(niches) en kunnen kracht krijgen door opbouw van
maatschappelijke druk vanuit het macro niveau. Zo wordt
van beide kanten het heersende denken in de regimes
aangevallen.
Concepten fungeren als bindend denkbeeld binnen
professionele netwerken. Interactie tussen verschillende
netwerken, door personen met een 'meervoudige betrokken
heid', verbreedt het blikveld in die netwerken en kan tot
nieuwe inzichten en nieuwe concepten leiden. Hierbij spelen
de zogenaamde cognitieve en relationele afstand een rol:
gunstige condities voor kennisontwikkeling zijn kleine
relationele en grote cognitieve afstanden. Het lerend
vermogen van een professioneel netwerk is gebaat bij
diversiteit in disciplines, informele persoonlijke contacten en
vertrouwen.
Een concept vervult verschillende functies: intentioneel,
cognitief, communicatief, institutioneel en handelingsgericht. In de levensloop van een concept verschuift het
belang van deze functies geleidelijk van meer intentioneel en
cognitief naar institutioneel en handelingsgericht. Dit heeft
ook te maken met het proces van opbouw van een
'beschermende gordel' van uitvoerende routines en
instrumentarium rond een conceptueel complex. Noodzakelijke afbraak van die beschermende gordel maakt de

doorbraak van een nieuw concept in handelingspraktijken tot
een taai proces.

Rivierengebied 1970-2005
Kijkend naar gebiedsontwikkeling in het rivierengebied
spelen de professionele domeinen van waterbeheer, natuur,
landschap, landbouw en ruimtelijke ordening een centrale
rol.
Voor 1970 is het naoorlogse maakbaarheidsdenken
dominant. De rivier wordt beteugeld, de landbouw wordt
geoptimaliseerd. Rond 1970 neemt de maatschappelijke
kritiek op het economisch functionalisme toe. De regimes
reageren op een systeemtypische manier op de maatschappelijke weerstand. Het technocratisch functioneren als
zodanig wordt niet ter discussie gesteld, maar geprobeerd
wordt om de negatieve gevolgen te verzachten. 'Natuur en
landschap' krijgen meer stem in de ruimtelijke ontwikkeling
en via de Relatienota probeert het beleid op vrijwillige basis
agrarische natuur te beschermen.
In de periode 1970-1985 gaat men in niches van onderzoek
en beleid op zoek naar meer structurele mechanismen en
ontstaan nieuwe denkbeelden. Het waterdomein ontwikkelt
het concept integraal waterbeheer als reactie op de
negatieve ecologische gevolgen van het rivierbeheer. In
kringen van biologen ontstaan nieuwe ideeën over
natuurbescherming gericht op natuurlijke dynamiek en
processen. In de praktijken van landschapsbouwers wordt
men geconfronteerd met een onsamenhangend landschap
als resultaat van compromissen tussen een op
economische dynamiek gerichte agrarische sector en op
behoud gerichte milieubeweging. Samenwerking tussen
landschapsonderzoek en ontwerppraktijk levert een nieuw
planningsprincipe op dat uitgaat van het verschil in dynamiek
tussen economische en ecologische processen: het
zogenaamde cascoconcept.
Gemeenschappelijk in deze ontwikkeling zijn de bewegingen
van sectorale naar integrerende concepten en van sturen op
ruimtelijke inrichting naar sturen op processen.
De periode 1985-1986 kan worden beschouwd als een
conceptueel breukvlak. Aanleiding is een winnende
prijsvraaginzending, Plan Ooievaar. Nieuwe inzichten die al
in de week gelegd waren in de afzonderlijke domeinen van
water, natuur en landschap, komen hierdoor in een
stroomversnelling terecht. Door de domeinen te verbinden
en elk afzonderlijk in een breder perspectief te plaatsen,
komt ruimte voor oplossingen die het compromis
overstijgen.
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Een combinatie van factoren, zoals het krachtige
ambassadeurschap van de toenmalige minister van Verkeer
en Waterstaat Neelie Smit-Kroes, maar zeker ook het
gegeven van een beleidsluwe periode, maken dat het
gedachtegoed van 'Ooievaar' opmerkelijk snel doordringt in
de regimes. In de periode tot ca 1995 zet de groen-blauwe
integratie verder door. Het nieuwe 'conceptuele complex'
wordt krachtiger door de gordel van instrumentele kaders er
omheen. Voorbeeldprojecten en publiciteit versterken het
maatschappelijk draagvlak. De conceptuele vernieuwing
heeft weinig invloed op denkbeelden in professionele
netwerken rond landbouw of verstedelijking. Landbouw
reageert vooral defensief op de ruimteclaim voor
natuurontwikkeling. Stedebouwers blijven zich richten op de
compacte stad en minder op regionale vraagstukken of
stad-landrelaties. De beschermende gordels houden de
heersende concepten hier nog overeind.
Een volgende stap in het denken over het rivierengebied
wordt maatschappelijk geïnitieerd door de hoogwaters van
1993 en 1995 en overvloedige regenbuien in 1994 en
1998. De wetenschap had het klimaatvraagstuk al eerder
op de agenda gezet, maar wordt nu pas echt gehoord. Het
toegenomen inzicht in de gevolgen van de hoogwaterproblematiek leidt tot aanpassingen in de inrichtings- en
beheerprincipes en versnelde dijkverbetering. De focus
verschuift van natuurontwikkeling naar veiligheid en 'ruimte
voor water'. Hoewel tal van verkennende studies worden
uitgevoerd naar verregaande alternatieven voor
waterberging en -afvoer betekent de uiteindelijke PKB
'Ruimte voor de Rivier' geen fundamentele wijziging van
ruimtelijke concepten. Interdepartementale afstemming
wordt sterker. Zo is vastgelegd dat ruimtelijke kwaliteit als
integraal onderdeel moet worden meegenomen bij
uitwerking van de waterveiligheidsopgave.
De conceptuele vernieuwing rond de jaren '90 heeft een
nieuw soort optimisme veroorzaakt in de planning. Een
ontwikkelingsgerichte aanpak staat centraal: natuurontwikkeling, landschapsontwikkeling, gebiedsontwikkeling,
ontwikkelingsplanologie staan centraal in het planologisch
jargon. De teloorgang van het lange tijd logische verbond
tussen compacte verstedelijking en ruimte voor landbouw
maakt dat nieuwe belangencoalities worden verkend. Rood
voor groen (en blauw) strategieën doen hun intrede en delen
van het productielandschap krijgen steeds meer een functie
als consumptielandschap. De toegenomen aandacht voor
belevingsaspecten en identiteit van gebieden is een
maatschappelijke drijfveer achter deze nieuwe bondgenootschappen. Het inzicht groeit dat de stedelijke
samenleving een prijs moet gaan betalen voor een
aantrekkelijke groene leefomgeving.

8

Anno 2006 kan evenwel nog niet worden gesproken van een
doorbraak van een nieuw planningsconcept voor de
Nederlandse Deltametropool met een prominente plaats
voor de wateropgave. Als het aan de maatschappelijke
stemming van nu ligt zal veiligheid eerder moeten meeliften
op de belangstelling voor een goede leefomgevingskwaliteit
dan andersom. In kringen van onderzoekers wordt
benadrukt dat een internationale blik en nieuwe
(investerings)coalities voor de gecombineerde opgave van
water, ecologie, verstedelijking en landbouw nodig zijn om
een conceptuele sprong te kunnen maken. Kortom, een
volgende conceptuele doorbraak in het Rivierengebied,
zoals die zich rond 1990 voordeed, laat nog even op zich
wachten.

Netwerken rond concepten, functies van concepten
Drie sleutelnetwerken zijn beschreven die een belangrijke rol
hebben gespeeld in de conceptuele ontwikkeling voor het
rivierengebied. Dit zijn het professionele netwerk rond
integraal waterbeheer, rond dynamische landschapsontwikkeling en rond de praktijkuitwerkingen van Plan Ooievaar.
Binnen deze netwerken zijn rollen te identificeren die
gekoppeld kunnen worden aan de functies van concepten.
Aan de hand van de verschillende functies van concepten is
beschreven welke omstandigheden hierbij van belang zijn.
Zo is voor de intentionele functie het samenkomen van
maatschappelijke signalen en de beschikbaarheid van
concepten die hierop een antwoord bieden van belang. Early
warnings moeten samen komen met early listening.
Voor de cognitieve functie is het principe van variatie en
selectie van ideeën aan de orde en een praktijk van
onderzoeken en ontwerpen aan open concepten.
Bij de communicatieve functie gaat het om actief uitdragen
van het idee en het organiseren van betrokkenheid.
Concrete voorbeelden zijn hierbij onmisbaar.
Bij de institutionele functie speelt de logische spanning
tussen heersende routines binnen de regimes en de ambitie
tot verandering die in het transformerende concept besloten
ligt een hoofdrol. Slim inspelen op beleidsluwte en
maatschappelijke druk lijkt een sleutel om verandering te
bewerkstelligen.
De handelingsfunctie ten slotte legt de nadruk op een sterke
verbinding met en kennis van(uit) de praktijk. In de uitvoering
komt de weerbarstigheid van het afbreken van bestaande
'beschermende gordels' rond de oude concepten aan de
oppervlakte. Ook worden nieuwe krachtsverhoudingen en
belangen duidelijk. De rol van financiering en grondposities
vereist veel aandacht. Een bewuste strategie van stevige
praktijkprojecten waarin experimenten kunnen plaatsvinden
en zich een vernieuwend praktijknetwerk kan opbouwen
blijkt vruchtbaar.

Aanbevelingen voor het stimuleren van
transitieprocessen
Transities zijn te complex om te 'managen'. Wel kan
gestuurd worden op gunstige condities. Een aantal daarvan
is benoemd.
- Houdt rekening met de tijd die nodig is om tot concepten
te komen die op maatschappelijke steun kunnen rekenen
(ca 15 jaar) en om deze breder te verankeren in nieuwe
routines en instrumenten (ca 10 jaar). Zorg voor
continuïteit in kennisopbouw door middel van toekomstverkenningen in de vorm van ontwerpend onderzoek en
versterking van de relatie tussen beleid en praktijk, tussen
denken en doen.
- Grand designs werken niet; wel proeftuinen waarin het
principe van variatie en selectie rond geschetste
perspectieven kan worden doorgevoerd. Het koppelen van
verschillende domeinen in deze proeftuinen is essentieel,
net als een klimaat van samenwerking en vertrouwen om
tot resultaat te kunnen komen. Een afrekencultuur verhoudt
zich hier slecht mee.
- Ontwikkel sensitiviteit voor gunstig samenlopende
omstandigheden. Doorwerking van beleid van 'boven naar
beneden' strookt niet met de realiteit. Een strategie van
'opportunity scouting' en een idee daar laten landen waar
urgentie gevoeld wordt en behoefte is aan verandering is
efficiënter dan anticyclisch vernieuwing doordrukken.

- Ontwikkel (transitie)netwerken bewust ('talent scouting').
Succesvolle transformaties vragen om een zeldzame
combinatie van toptalent. Transitiewerk is een vorm van
topsport waar de vijfkamp bedreven wordt rond de vijf
functionaliteiten van transformerende concepten. Het
netwerk moet kunnen beschikken over goede
(persoonlijke) relaties tussen
- ambassadeurs van het idee (intentionele functie);
- analytische integratoren (cognitieve functie);
- beeldende vertellers (communicatieve functie);
- behoedzame veranderaars (institutionele functie) en tot
slot
- ondernemende visionairs (handelingsfunctie).
Een bindende eigenschap van deze netwerkers is hun
meervoudige betrokkenheid, het functioneren in verschillende netwerken.
Diversiteit in kennis (een zekere cognitieve afstand) is een
voorwaarde voor vernieuwing. Specifiek voor de
wateropgave in de Nederlandse deltametropool vereist dit
een versterkte internationale samenwerking en het
nadrukkelijker integreren van verstedelijkingsvisies en visies
op landbouw in een metropolitane context.
Een bindende eigenschap van deze netwerkers is hun
meervoudige betrokkenheid, het functioneren in verschillende netwerken.
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1 Introductie
1.1

Context onderzoek en vraagstelling

Transities en Netwerken
Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) heeft
negen thema's benoemd waarop onderzoek wordt
uitgevoerd dat van strategisch belang is voor het
onderhouden en aanvullen van de 'kennisbasis'. Een van
deze thema's betreft: 'Transitieprocessen, instituties,
bestuur en beleid' (Kennisbasisthema 7). Binnen dit thema
vindt kennisgeneratie plaats over transitieprocessen in
relatie tot onderwerpen als instituties, organisatievormen en
systeeminnovaties.
Voor WUR is het onderzoek naar transitieprocessen van
belang, omdat daarmee haar eigen (mogelijke) bijdrage in
deze maatschappelijke trajecten duidelijker wordt. Drie
speerpunten zijn aangegeven:
1) overzicht van bestuurlijke modellen om
transitieprocessen te begrijpen en in te richten
2) ontwikkeling van een (in het WUR-domein bruikbaar)
strategisch concept voor innovatiemanagement en
3) verbeterde methoden voor beleidsevaluatie in
transitieprocessen.
Binnen het thema zijn de volgende subthema's benoemd:
- Ondernemerschap,
- Platteland,
- Ketentransities
- Internationale invloeden en toekomstbeelden.
Dit onderzoek betreft het subthema Platteland. Trefwoorden
hierbij zijn samenwerken en netwerken, regievoering en
procesmanagement, Communities of Practice en interactieve beleidsvorming en uitvoering.
De doelstelling voor dit subthema is gericht op onderzoek
rond consequenties voor bestuur en beleid. De transities op
het platteland vergen voor de overheid aanpassingen. De
overheid kan verschillende rollen vervullen (medespeler,
spelregelmaker), maar zal zeker ook stimulerend moeten
zijn. Stimulans kan zich dan richten op revitalisering van de
institutionele structuur en hervorming van het innovatiebeleid.
Voor WUR is in deze constellatie specifiek van belang meer
inzicht te krijgen in de rol van de kennisinbreng (naar aard,

vorm en tijdstip). Deze inzichten zouden moeten leiden tot
verbetering of introductie van methodes op het vlak van
ondersteuning van transitieprocessen (o.a. participatiestrategieën, netwerksturing). Een nadere toespitsing voor
het onderzoek was gelegd bij de vraag welke bijdragen
netwerken (kunnen) leveren aan de beoogde transitie naar
duurzaamheid met als focus het platteland.1
De aandacht voor netwerken wordt gevoed door het inzicht
dat de traditionele hiërarchische sturing steeds meer plaats
maakt voor netwerksturing (en zelfsturing). Het ontstaan en
de kenmerken van de netwerkmaatschappij zijn overtuigend
beschreven door Castells in zijn driedelige magnum opus
'The Information Age: Economy, Society and Culture"
(Castells 1996). Tijdens de industriële revolutie werden
arbeiders samengebracht in fabrieken om zo de productieprocessen te kunnen rationaliseren. Dit organisatieprincipe
heeft doorgewerkt in een maatschappelijke structuur van
grote en beheersbare eenheden, zowel in plaats als tijd. De
informatietechnologie heeft analoog aan de fabrieken van
toen, de vorming van netwerken als nieuwe maatschappelijke morfologie ondersteund. Het omgekeerde
proces is ingezet: in grote verticale organisaties vindt
decentralisatie en desintegratie plaats wat leidt tot flexibele
netwerken van kleinere, verspreide eenheden. Deze
netwerken zijn veranderlijk en kunnen zich snel aanpassen
aan gewijzigde omstandigheden. De technologie maakt het
mogelijk om ook in gespreide vormen en minder afhankelijk
van vaste tijden als eenheid te opereren. Allerlei
maatschappelijke functies zijn in toenemende mate
georganiseerd rond netwerken. Dit heeft ook gevolgen voor
de manier van sturing van maatschappelijke processen. Bij
netwerksturing is geen formele en hiërarchische aansturing
door een overheid of centraal gezag, maar wordt veel
meer op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt, ook
informeel.

Nadere invulling globale onderzoeksvraag
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en de
doorwerking van transformerende concepten/inzichten in

1

Poppe, K.J. et al, 2004, Advies inzet Kennisbasismiddelen Thema 7,
'Transitieprocessen, instituties, bestuur en beleid' 2005, Wageningen
Universiteit en Reseachcentrum.
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professionele netwerken, als fundament onder op duurzaamheid gerichte plattelandsontwikkeling2. Het projectresultaat dient ter versterking van de theoretische basis
onder methoden die worden ingezet in transdisciplinaire
trajecten gericht op transities voor een duurzame
leefomgeving.
Aan het onderzoek ligt de aanname ten grondslag dat
'transformerende concepten' een belangrijke sturende
werking kunnen hebben in transitieprocessen. Concepten
worden vormgegeven en al dan niet geaccepteerd door
actoren in netwerken (Zonneveld 1991) (zie ook § 2.3).
Daarmee vormen dergelijke concepten de verbinding tussen
de centrale begrippen uit de globale onderzoeksvraag:
transities en netwerken.
Ontwikkeling en doorwerking van vernieuwende concepten
kan worden beschouwd als een sociaal leerproces. Cruciaal
in dit proces is dat perspectiefwijziging optreedt. Dat wil
zeggen dat actoren die bij een bepaald complex vraagstuk
zijn betrokken anders tegen de situatie gaan aankijken (ook
wel reframing genoemd, (Schön and Rein 1994)). In
samenhang daarmee kunnen nieuwe visies of concepten
voor de toekomst ontstaan die doorwerken in het handelen
van actoren. Dergelijke visies worden ook wel aangeduid als
'mobiliserende toekomstbeelden of verhalen' (RMNO 2003).
Een dergelijk maatschappelijk proces is uiterst complex en
chaotisch en vindt binnen verschillende groepen op een of
andere manier plaats. Als ideeën gaan sporen of resoneren
is er kans op een 'doorbraak'. We noemen dat in deze studie
een transformerend concept.
In dit project willen we onderzoeken hoe deze processen
van sociaal leren gericht op perspectiefwijziging plaatsvinden in netwerken. En vervolgens gaan we in op de vraag
of en hoe dergelijke processen methodisch kunnen worden
ondersteund.

Aanpak
Om patronen te kunnen ontdekken in de 'levensloop' van
transformerende concepten en conclusies te kunnen
trekken ten aanzien van de rol die netwerken daarin spelen,
is een uitgebreide casestudy ter hand genomen.

2 Hier wordt niet nader ingegaan op de aard van de transitie die op
het platteland aan de orde is. De motivatie hiervoor is beschreven
en ligt besloten in het programmadocument (zie noot 1). Zoals uit
de rapportage blijkt is het overigens de vraag in hoeverre de
afbakening 'platteland' zinvol is bezien in het licht van
transitieopgaven. We zullen het daarom in het vervolg hebben over
duurzame gebiedsontwikkeling.
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Als vertrekpunt hebben we gekozen de ontwikkeling van
denkbeelden in het centrale rivierengebied van Nederland
vanaf ca 1970. De volgende argumenten lagen aan deze
keuze ten grondslag:
- In het gebied is sprake van een redelijk gedocumenteerde
ontwikkeling waarin daadwerkelijk perspectiefwijzigingen
bij actoren zijn opgetreden.
- De denkbeelden die in de jaren '80 voor dit gebied zijn
ontwikkeld hebben grote invloed gehad op andere
gebieden en omgevingsbeleid in het algemeen;
- Niet alle onderdelen van de toen ontwikkelde 'mobiliserende visies' zijn succesvol geweest. Het is interessant
te vergelijken wat bepaalde onderdelen wel, en andere
niet aantrekkelijk maakte.
- Door het regionale schaalniveau als vertrekpunt te nemen,
kunnen relaties met zowel hogere als lagere schalen
worden gelegd (multi level)
- In het rivierengebied komen veel verschillende thema's die
nu in het 'plattelandsbeleid' van belang zijn prominent aan
de orde: natuur, landschap, landbouw, waterbeheer,
infrastructuur, verstedelijking, milieu. Zo ook de hierbij
betrokken netwerken (multi-actor).
- Over onderdelen van deze transitie is al eerder onderzoek
gedaan waarop we kunnen voortbouwen ('de watertransitie', o.a. (Rotmans 2003; Brugge, Rotmans et al.
2005)

Richtinggevende onderzoeksvragen
De volgende onderzoeksvragen zijn richtinggevend geweest
bij de uitwerking van het onderzoek:
1. Welke inhoudelijke concepten voor gebiedsontwikkeling
hebben zich (met meer of minder succes) ontwikkeld in
het rivierengebied in de periode ca 1970-2005?
• is er sprake van duidelijke omslagpunten in het denken
(perspectiefwijziging)?
• hoe is de doorwerking in beleid en praktijk?
2. Welke personen/samenwerkingsverbanden/netwerken
hebben een rol gespeeld
• bij de ontwikkeling van concepten?
• bij de doorwerking/uitwerking van concepten (in beleid
en praktijk)?
3. Welke condities zijn van invloed geweest (positief/
negatief)
• op de ontwikkeling van concepten?
• op de doorwerking/uitwerking van concepten (in beleid
en praktijk)?
4. Welke aanbevelingen zijn uit bovenstaande af te leiden
voor het stimuleren van transitieprocessen?

1.2

Werkwijze

Een globaal theoretisch kader is opgebouwd rond de
begrippen transitie, netwerken en planconcepten. Contact is
gelegd met DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions,
EUR) aangezien daar al enige jaren onderzoek is gedaan
naar de 'watertransitie'. Dit heeft een overzicht opgeleverd
van beleidsconcepten bezien vanuit het waterbeleid. Ook is
met één van de sleutelfiguren gesproken die betrokken is
geweest bij de opstelling van Plan Ooievaar (zie voor een
beschrijving hiervan §3.3). Zoals uit het vervolg van deze
rapportage zal blijken is dit plan van grote invloed geweest.
Bestaand materiaal is verzameld door middel van
documentanalyse. Uit deze verkenning is een tijdlijn
opgesteld met een serie concrete momenten van
verandering in denken en bestendiging daarvan in beleid.
Deze tijdlijn is voorgelegd aan een eerste serie
sleutelinformanten. Zij hebben in open interviews en/of
schriftelijke reacties (e-mail) vragen beantwoord die een
aanmerkelijke verrijking van de eerste basis vormde. Met de
input van deze eerste ronde is de verhaallijn verder uitwerkt.
Perioden met gedeelde kenmerken binnen bepaalde
domeinen konden worden onderscheiden.
In een tweede ronde gesprekken, schriftelijke vragen en
literatuuronderzoek zijn aanvullingen gepleegd, vooral
gericht op de periode tot midden jaren negentig, en met
focus op de domeinen natuur, landschap, waterbeheer en
landbouw.
Deze afbakening is gemaakt toen duidelijk werd dat er vanaf
ongeveer de jaren negentig nieuwe ontwikkelingen een
stempel op concepten en netwerken gingen drukken. De
overstromingen in 1993 en 1995, en de inzichten over
klimaatverandering noodzaakten tot een visie op
verstedelijking in relatie tot de wateropgave in het
Rivierengebied. In 2006 is vervolgens deze latere periode
beter in beeld gebracht, met specifiek aandacht voor
mogelijk nieuwe netwerken rond verstedelijking en water. De
werkwijze bestond uit aanvullend literatuuronderzoek, een
expertmeeting en aanvullende interviews. De expertmeeting
had als doel om de resultaten van de eerste
onderzoeksperiode te toetsen en input te krijgen voor het
vervolg. Een korte impressie is toegevoegd als bijlage 1.

Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam is Simone de
Pruyssenaere als stagiaire bij het onderzoek betrokken
geweest. Zij heeft zich in het bijzonder gericht op het aspect
'creativiteit en netwerken'.3 De resultaten zijn voor zover
relevant en mogelijk verwerkt in de eindrapportage van dit
onderzoek.

Aanvullende bijdragen
Een tweetal stagiaires heeft bijgedragen aan de resultaten
van dit onderzoek. Anneloes van Noordt (WUR) heeft een
overzicht gemaakt van het rijks- en provinciaal beleid voor
het Rivierengebied in de periode 1970-2005. Haar studie
'Ruimtelijke ontwikkelingen in het Gelders Rivierengebied
(1960-2006)' is als losse bijlage bij deze rapportage
gevoegd.

3

Haar scriptie zal in 2007 verschijnen.
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2 Theoretisch kader: transities, netwerken en
concepten
2.1

Transities

Begrippen
Voor een uitwerking van het transitie begrip, maken we
gebruik van kennis die zich vooral de afgelopen 5 jaar heeft
ontwikkeld vanuit het milieubeleid. Het Nationaal
Milieubeleidsplan van 2001 (NMP4) constateert dat
milieuproblemen rond bijvoorbeeld de energiehuishouding,
biodiversiteit, of milieudruk door de landbouw, onderling
sterk verweven zijn. Voor het oplossen van de
milieuproblemen is systeeminnovatie nodig. Systeeminnovaties zijn organisatie overstijgende kwalitatieve
vernieuwingen die door uiteenlopende systeemdeelnemers
gezamenlijk gerealiseerd worden, die de inbreng van
uiteenlopende soorten kennis en vaardigheden vergen, en
die de relaties tussen systeemdeelnemers ingrijpend
veranderen (Rutten and Oosten 1999).
Beschouwen we (systeem)innovatie op een nog hoger
aggregatieniveau, namelijk dat van brede maatschappelijke
thema's en opgaven, dan spreken we van een maatschappelijke transformatie of transitie. Het NMP4 spreekt
van een grootscheeps veranderingsproces waarin overheid
en maatschappelijke sectoren gedurende lange tijd
doelgericht samenwerken met als inzet duurzame
ontwikkeling.
We definiëren een transitie als een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar
inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het
gebied van economie, cultuur, technologie, natuur & milieu
en bestuur. Dat impliceert ook institutionele veranderingen
op al deze terreinen. Transities zijn structurele
veranderingen die lange tijd vergen, minimaal één generatie
(25-50 jaar). (Rotmans 2005):p 13)
Er zijn veel verschillende soorten transities. Rotmans (2005)
heeft een typologie opgesteld aan de hand van 3 dimensies.
• Ten eerste de vraag of een transitie doelgericht wordt
aangestuurd: onderscheid tussen doelgerichte of
emergente transities.
• Ten tweede de mate van coördinatie: onderscheid tussen
veel of weinig coördinatie.
• Ten derde de mate van aggregatie: vindt een transitie
plaats op sectorniveau of is sprake van een integrale
aanpak.

Dit geeft in theorie acht verschillende soorten transities
(2x2x2). Het type transitie waarover dit onderzoek meer
duidelijkheid hoop
t te krijgen is goed af te bakenen
volgens deze typologie. Achter de transitie naar duurzame
ontwikkeling van de leefomgeving ligt een doelgerichte
ambitie. Omgevingsbeleid (ruimte, water, milieu) beoogt
veranderingen in onze leefomgeving te sturen en
coördineren. Ondanks het feit dat de feitelijke veranderingen
zich ook voor een groot deel autonoom voltrekken, is
sprake van relatief veel coördinatie. Tot slot zijn er veel
sectoren bij het platteland zijn betrokken. Zoals deze studie
laat zien doet een afbakening naar 'het platteland' geen
recht aan de ontwikkelingen van de laatste decennia.
Sectoren die zich traditioneel bezighouden met het
platteland (landbouw, natuur) raken steeds meer vervlochten
met andere domeinen zoals rond het waterbeheer of
verstedelijkingsopgaven. De transitie naar een duurzame
leefomgeving wordt dan ook gekenmerkt door een
integrerende4 benadering.
Samenvattend gaat dit onderzoek over doelgerichte
transities, met veel coördinatie en een integrerend karakter.

Domeinen en gelaagdheid
Rotmans (2003, 2005) geeft een transitie in metaforische
termen weer als een complex stelsel van maatschappelijke
radertjes die onderling op elkaar inwerken. Als de
innovatiedynamiek in deze afzonderlijke maatschappelijke
domeinen elkaar gaat versterken kan een spiraalwerking
ontstaan. Een voorwaarde voor transities is dus dat
innovaties op het niveau van maatschappelijke systemen of
domeinen plaatsvinden. Voorbeelden van dit soort domeinen
zijn bijvoorbeeld water, natuur, landbouw, cultuur,
technologie.
Een ander belangrijk kenmerk van transities is het gelaagde
karakter (multi-level). We kunnen onderscheid maken naar
drie niveaus van maatschappelijke organisatie: micro, meso
en macro. Bij het microniveau gaat het om individuele
actoren of bedrijven; bij het mesoniveau om netwerken,
gemeenschappen of organisatorische eenheden; het
macroniveau omvat conglomeraten van instituties. Deze
niveaus sluiten nauw aan bij een andere veel gebruikte
indeling om sociotechnische systemen te beschrijven.
4

We geven de voorkeur aan integrerend boven integraal; de reikwijdte
van dit laatste staat immers altijd ter discussie.
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Hierbij spreekt men respectievelijk van niches, regimes en
(sociotechnisch) landschap (Rotmans, Kemp et al. 2000).

vernieuwing komen, vanuit gedeelde netwerken de regimes
tot verandering brengen. (Rotmans, Kemp et al. 2000)
Samenvattend houdt bovenstaande in dat zowel
ontwikkelingen binnen en tussen (maatschappelijke)
domeinen, als binnen en tussen (maatschappelijke) niveaus
van belang zijn voor transitieprocessen. Beide ingangen
zullen we daarom onderzoeken in de casus Rivierengebied.

2.2

Netwerk benadering

Begrippen

Een belangrijk kenmerk van transities is het gelaagde karakter (multilevel). (Bron: Rotmans, 2000)

Op het microniveau ofwel in de niches kunnen variaties op
het bestaande ontstaan. Hier vinden leerprocessen plaats
als voorwaarde voor nieuwe praktijken. Binnen niches is
ruimte voor alternatieven die zich via variatie en selectie
kunnen ontwikkelen tot innovaties.
Het mesoniveau, de zogenaamde 'regimes', zijn de
dominante praktijken, regels en gedeelde aannamen en
belangen. Deze hebben vaak een dempende of zelfs
remmende werking op veranderingsprocessen. Het is aan
de andere kant juist dit niveau dat kan zorgen voor echte
doorbraken in transitieprocessen als het regime ook zelf
verandert.
Bij het macroniveau, ook omschreven als 'sociotechnisch
landschap', gaat het vooral om langzaam verlopende trends
en ontwikkelingen. Ontwikkelingen op dit niveau kunnen
transities vertragen of versnellen. Sommige ontwikkelingen
stabiliseren de regimes, terwijl bijvoorbeeld trends of
plotselinge veranderingen een regime onder druk zetten
waardoor een versnelling kan optreden.
Transities omvatten dus veranderingen op alle drie niveaus.
Veranderingen zetten pas door als de niveaus elkaar
beïnvloeden en versterken. De regimes kunnen daarbij
letterlijk van twee kanten worden benaderd. Als de druk
vanuit de maatschappelijke omgeving wordt opgebouwd zal
het bestaande regime ter discussie komen te staan. Van de
andere kant kunnen actoren die binnen de niches tot
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We beschouwen een netwerk als een sociale
organisatievorm, een groep mensen die samenwerken
binnen een domein gerelateerd aan onder meer arbeid,
territorium, maar ook bijvoorbeeld gedeelde interesses of
kennis, familie of vriendschappen. We richten ons in deze
studie primair op werk-netwerken, hoewel dit andere relaties
niet uitsluit. Mensen maken in hun professionele context
vaak deel uit van organisaties met een eigen cultuur (beleid,
wetenschap, advies, belangenorganisatie) en ze behoren tot
een bepaald disciplinair domein.
Binnen stabiele groepen of organisaties treedt normaal
gesproken een zekere institutionalisering op. De socioloog
Zijderveld omschrijft dit als een historisch proces waarin
individueel gedrag wordt geïmiteerd en herhaald in die mate
dat het zich tot een collectief patroon ontwikkelt. Dit heeft
vervolgens weer een beheersende invloed op ander
individueel gedrag zodat een vanzelfsprekendheid ontstaat
in gedachten en gevoelens. (Zijderveld 2000) Deelnemers
aan een netwerk nemen altijd een deel van de
geïnstitutionaliseerde routines en patronen van hun eigen
organisatie of achtergrond mee. Doordat netwerken
veranderlijk zijn is de kans op verstarring kleiner dan in vaste
organisaties (die we dan ook vaak als instituties benoemen).
Karakteristiek voor een netwerk is de onbegrensdheid. Er is
wel een kern aan te wijzen maar de grenzen zijn diffuus.
Mensen maken deel uit van netwerken omdat zij ofwel
onderling van elkaar afhankelijk zijn, ofwel omdat zij een
gedeeld ideaal of belang hebben. Dit bepaalt de motivatie
van mensen om te (blijven) participeren.
In een netwerk delen mensen dezelfde ideeën en worden
langzamerhand overtuigingen, veronderstellingen en
waarden als vanzelfsprekend verondersteld en wellicht
onbewust
als
'norm'
opgelegd.
Deze
gemeenschappelijkheid en gelijkgestemdheid bieden een
antwoord op onzekerheid (Vermunt, Aarts et al. 2003).
Gevolg van hiervan is dat nieuwe leden of het
samengekomen van verschillende netwerken niet direct tot

productieve communicatie zal leiden. De zekerheden
worden tijdelijk aangetast. Eerst zullen de gewoontes
gedeeld en ontdekt moeten worden. Dit kan vervolgens
leiden tot vernieuwing van de heersende denkbeelden.
Voor transitieprocessen is het belangrijk dat er
beweeglijkheid blijft in het denken, doen en voelen binnen
een netwerk, dat het leren kennen van elkaars gewoonten
niet 'omslaat' in institutionalisering. Het draait om het vinden
van een goede balans tussen vernieuwing en vertrouwdheid.
Om onzekerheden te reduceren is vertrouwen nodig tussen
de mensen in een netwerk. Vertrouwen kan zitten in de
persoonlijke relaties die mensen opbouwen en in ervaringen
in de samenwerking. Ook bestaande beelden die men van
bepaalde groepen heeft spelen een rol ('die techneuten' of
'die architecten'). In een voortdurend veranderende
omgeving is vertrouwen dynamisch. Vertrouwen bevordert
een open uitwisseling van informatie en is daarmee van
groot belang voor een productieve samenwerking.
Vertrouwen kan ook geformaliseerd worden in regels en
formele afspraken; het netwerk raakt dan meer
geïnstitutionaliseerd. Dit kan de samenwerking tot op zekere
hoogte bevorderen. Voor vernieuwing is echter ook vrijheid
en creativiteit nodig en dat is vaak strijdig aan de starheid
die met institutionalisering gepaard gaat. Het gaat om een
goede balans tussen vertrouwen opgebouwd uit de
persoonlijke relaties en geformaliseerde afspraken.
Persoonlijke betrokkenheid en informele netwerkcontacten
bevorderen vertrouwensvolle relaties die als het ware de
controletaak van formele regels kunnen overnemen
(Vermunt, Aarts et al. 2003). Of om het anders te
benoemen: een kleine relationele afstand kan gunstig zijn
voor vrijheid en creativiteit in netwerken.
Behalve de relationele afstand is er ook een dimensie van
'cognitieve afstand' tussen mensen in een netwerk. Dit heeft
te maken met enerzijds de inhoud van de kennis
(bijvoorbeeld verschillende disciplines) en anderzijds met het
type kennis (bijvoorbeeld ervaringskennis of theoretische
kennis) (Baalen, Geerling-Eiff et al. 2004).
Mensen nemen niet exclusief aan bepaalde netwerken deel.
Dit is het grote verschil met de verzuilde samenleving van
pakweg een halve eeuw geleden. Met meervoudige
betrokkenheid of 'multipele inclusie' bedoelen we dat
mensen tegelijk betrokken kunnen zijn bij verschillende
netwerken, van verschillende aard. De vele mogelijke
combinaties van mensen in netwerken en de dynamiek
daarin, zorgen voor een grote diversiteit aan kennis binnen
een netwerk.

Netwerken als middel voor innovatie
In literatuur over innovatie is in de loop van de tijd de
aandacht verschoven van afzonderlijke ondernemingen en
de rol van research & development , naar de omgeving
waarin bedrijven opereren en de rol van uitwisseling van
kennis en informatie. Het 'innovatieve milieu' en de zachte
kant van organisaties heeft meer nadruk gekregen.
Interactie en leren worden nu beschouwd als kernpunten
voor innovatie. De factor kennis heeft fysieke factoren
verdrongen als cruciale determinant van vernieuwing. Ook is
het bereik van theorieën voor innovatie verbreed van private
ondernemingen met accent op productinnovatie naar
diensten, procedures en beleid. (Caalders 2002)
Leren en kennisontwikkeling vindt plaats door communicatie
tussen personen in netwerken. Ontwikkeling en functioneren
van netwerken krijgt daarmee meer nadruk bij het
bevorderen van vernieuwing. Het begrip kennis moet hierin
worden opgevat als de combinatie van informatie,
ervaringen, vaardigheden en attitude. Kennis is een
persoonlijk vermogen dat mensen in staat stelt bepaalde
taken uit te voeren. Een deel van deze kennis heeft een
expliciete component (codified knowledge) die eenvoudige
overdraagbaar is via theorieën, modellen of geschriften. Dit
kan ook als informatie worden aangeduid. Het grootste deel
betreft impliciete kennis (tacit knowledge) wat te maken
heeft met de manier waarop een persoon omgaat met de
informatie. Hierachter gaat ervaring schuil, maar ook
bijvoorbeeld normen en waarden. Informatie heeft te maken
met 'kennen en weten'. De persoonsgebonden component
voegt daar 'kunnen, willen en mogen' aan toe (Weggeman
2000) (Nonaka and Takeuchi 1997).
In de vorige paragraaf behandelden we de relationele en
cognitieve afstand. Uit de cognitieve afstand kunnen
kennisvragen voortkomen. Doordat inzichten wordt gedeeld,
is integratie van de verschillende soorten kennis mogelijk.
De relationele afstand heeft grote invloed op de manier
waarop de kennisvragen worden beantwoord, en op de
ontwikkeling van nieuwe (gedeelde) inzichten. Relationele
nabijheid, de aanwezigheid van wederzijds vertrouwen in de
sociale relatie, bevordert vooral de uitwisseling van
impliciete kennis. Het delen van expliciete kennis is minder
afhankelijk van de relationele afstand (Baalen, Geerling-Eiff
et al. 2004).
De combinatie van cognitieve en relationele afstanden in een
netwerk bepalen sterk de potentie om nieuwe kennis te
ontwikkelen. Een kleine cognitieve en relationele afstand is
weliswaar goed voor de kennisuitwisseling, maar zal weinig
nieuwe inzichten opleveren. Dit gevaar dreigt als netwerken
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te lang stabiel blijven. Doordat een netwerk in principe een
open structuur heeft kunnen voortdurend nieuwe personen,
met nieuwe kennis instromen. Dit kan voorkómen dat men
blijft steken in vaste denkpatronen. Als nieuwe actoren tot
een netwerk toetreden die significant andere kennis (en vaak
ook een andere cultuur) inbrengen, kan zelfs gesproken
worden van netwerkinnovatie. Voor ingrijpende innovaties
(zoals systeeminnovaties) blijkt dit een van de
hoofdkenmerken van het vernieuwingsproces te zijn.
(Dammers, Jacobs et al. 1999)
Dynamiek in de netwerken bevordert vernieuwing. Een
zekere cognitieve afstand is nodig voor innovatie in
netwerken, maar vraagt tegelijk om een niet te grote
relationele afstand. Informele netwerkcontacten kunnen hier
een belangrijke rol in spelen.

2.3

Concepten

Begrippen
Heel algemeen kunnen we een concept omschrijven als een
gedachte, een notie, een mentaal beeld. Dit beeld is een
abstractie van de werkelijkheid en het duidt zaken aan die
gemeenschappelijke kenmerken hebben. Een concept kan
verschillende functies of betekenissen hebben. In de context
van dit onderzoek is het onderscheid tussen een concept als
'begrip' en een concept als een 'conceptie' van belang.
In de eerste betekenis gaat het om begrijpen, om
empirische begripsvorming, om een bepaalde manier van
waarnemen en de werkelijkheid verklaren. Dit is het concept
als interpretatiekader. Als concepten als interpretatie van de
werkelijkheid in ons hoofd zijn gevormd en eventueel naar
anderen toe verwoord of verbeeld, kunnen ze sturend gaan
werken op nieuwe waarnemingen.
In de tweede betekenis, begrip als 'conceptie', gaat het om
het ontwikkelen van mentaal beeld met de intentie om iets
nieuws te ontwikkelen, om de werkelijkheid te veranderen.
Dan krijgt een concept de functie van een idee, een plan. Dit
noemen we het concept als ontwikkelingskader.
In beide betekenissen zijn concepten van groot belang in
veranderingsprocessen. Als concepten expliciet worden
gemaakt en door mensen worden gedeeld, zullen actoren
zich door deze beeldvorming laten beïnvloeden in zowel de
interpretatie van de actuele situatie, als in bedenken of
beoordelen van mogelijke ontwikkelingsrichtingen.
Interpretatie- en ontwikkelingskader zijn daarbij sterk
verweven: de manier waarop we de werkelijkheid begrijpen,
stuurt de manier waarop we een beeld van de wenselijke
toekomst vormen. Andersom beïnvloeden wensbeelden ook
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de manier waarop we naar de realiteit kijken.
In dit onderzoek staan transformerende concepten centraal.
Primair gaat dit over de betekenis van concept als
ontwikkelingskader. De verwevenheid van interpretatie en
ontwikkeling maakt echter dat de functie als
interpretatiekader hierin ook besloten ligt. We bedoelen met
transformerende concepten denkbeelden die door actoren
als ontwikkelings- en interpretatiekader als zinvol en geldig
worden ervaren waardoor deze concepten zullen
doorwerken in verdere conceptvorming en handelingen van
actoren. Doordat de denkbeelden ook het handelen
beïnvloeden kan transformatie plaatsvinden.
Transformerende concepten worden ook wel mobiliserende
toekomstbeelden of bijvoorbeeld toekomstvisies genoemd.
In dergelijke begrippen gaat het alleen om de
ontwikkelingscomponent en ontbreekt de verbinding met het
interpretatiekader wat een 'concept' wel in zich draagt. Het
blijkt dat in vernieuwingsprocessen juist de herinterpretatie
of herkadering (reframing) van de probleemsituatie aan het
begin van veranderingen staat. Actoren bezien de
bestaande situatie in een nieuw licht, er is sprake van een
perspectiefwijziging. We geven daarom de voorkeur aan het
begrip (transformerend) concept.
Een concept is in essentie een denkbeeld en kan in een
sociale context pas transformerende werking krijgen als het
expliciet wordt gemaakt en tussen actoren wordt gedeeld.
Het expliciteren van concepten kan verbaal en figuratief. In
beide gevallen gaat het echter om een denkbeeld. Een beeld
is een synthese van eigenschappen en betekenissen en
geen analytische opsomming van kenmerken laat staan een
hermetisch gesloten definitie. Er blijft altijd eigen
interpretatieruimte om het geschetste beeld nader in te
vullen vanuit het eigen verleden en het eigen perspectief.
Dat
maakt
concepten
tot
een
belangrijk
communicatiemiddel over gewenste ontwikkelingen in het
publieke domein. Een dergelijk concept schrijft niet
rechtstreeks iets voor, maar nodigt uit tot meedenken en
mee-handelen.

Planconcepten
Zonneveld (1991) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar
conceptvorming in ruimtelijke planning. Hoewel hij een
afbakening heeft gemaakt naar concepten van overheden en

5

Merk op dat Zonneveld (1991), waaraan wij in het vervolg van deze
paragraaf veel ontlenen, spreekt over oplossingskader. Aangezien
finale 'oplossingen' in omgevingsplanning niet bestaan, kiezen wij voor
de term ontwikkelingskader. .

overheidsinstanties en zich nadrukkelijk richt op ruimtelijke
planconcepten is zijn theoretische bijdrage interessant in het
kader van onderzoek naar transities.
Zonneveld definieert een ruimtelijk planconcept als volgt:
'een ruimtelijk planconcept geeft in kernachtige vorm, via
woord en ook via beeld, uitdrukking aan de wijze waarop
een planactor aankijkt tegen de gewenste ontwikkeling
van de ruimtelijke inrichting, alsmede de aard van de
interventies die noodzakelijk worden geacht.' (p4).
Deze definitie kan zonder problemen worden verruimd naar
andere planningsdomeinen. Punt van aandacht is dat
Zonneveld nadrukkelijk de overheid als centrale actor in de
ruimtelijke planning beschouwt. In het perspectief van
transities gaat het niet zozeer om planconcepten van één
actor, maar juist om de concepten die vorm krijgen in de
interactie tussen deelnemers aan de verschillende
netwerken. Het idee van de maakbare samenleving hebben
we inmiddels achter ons gelaten. In latere studies over
concepten krijgt dan ook juist de communicatieve functie in
een complex krachtenveld meer aandacht (zie o.a.
(Dammers, Verwest et al. 2004; Zonneveld and Verwest
2005)
Planconcepten hebben verschillende functies. Zonneveld
(1991) benoemt er 5:
1) intentionele functie; dit hangt samen met het concept
als ontwikkelingskader. Vanwege discrepantie tussen
de bestaande en een gewenste situatie is er een
intentie tot verandering.
2) cognitieve functie; deze heeft betrekking op empirische
veronderstellingen die in het concept zijn vervat.
3) communicatieve functie; Het gaat hier over het concept
als 'taalfenomeen'. In communicatie tussen actoren
ontstaat gedeeld begrip en betekenis en kan
overeenstemming ontstaan over intenties. Zoals eerder
gesteld gaat het hier over beeldtaal en verbale taal. In
beide talen is een belangrijke rol weggelegd voor de
metafoor. 'Via de metafoor wordt de reeds ontsloten
kennisruimte gekoppeld aan een situatie die nog
gekend moet worden. Door dit bijzondere vermogen
worden betekenissen opgeroepen ten aanzien van een
domein dat aanvankelijk nog een slecht ontsloten
betekenisstructuur heeft ' (p. 23).
4) institutionele functie; veranderingen, zeker in het
publieke domein, veronderstellen een bepaalde
verdeling van rechten, plichten en bevoegdheden. Een
planconcept zal ook deze dimensie moeten belichten.
5) handelingsfunctie; deze functie thematiseert het
uitvoeringsniveau. In beknopte vorm wordt aangeven

hoe interventie kan plaatsvinden. Hier ligt een sterke
relatie met institutionele functie.
We kunnen onderscheid maken naar strategische en
instrumentele planconcepten. Het strategische concept legt
uitgangspunten vast voor een langere termijn, die om
nadere uitwerking vragen. Via de communicatieve
kwaliteiten kan een strategisch concept verandering
initiëren. Een instrumenteel planconcept geeft direct richting
aan het handelingsniveau door concrete locaties (in het
geval van ruimtelijke planning) aan te wijzen waarvoor
specifiek instrumentarium geldt.
In deze studie richten we ons primair op strategische
concepten omdat het vooral gaat om het opsporen van
perspectiefwijzigingen. Binnen strategische concepten
kunnen nog worden onderscheiden generieke concepten
(algemene principes) en gelokaliseerde concepten.
Voorbeeld van een generiek concept uit dit onderzoek is het
'Cascoconcept'. Dit is voor het Rivierengebied uitgewerkt
tot het (gelokaliseerde) 'Ooievaarconcept'. (zie hoofdstuk 3
voor een uitgebreide toelichting)

Conceptueel complex
Concepten zijn vaak onderling gerelateerd of in ketens
gekoppeld6. Een dergelijke constellatie met als harde kern
een aantal samenhangende, ondersteunende strategische
concepten noemen we een conceptueel complex.
Een conceptueel complex wordt duurzaam gemaakt door
een 'beschermende gordel' van wettelijke voorzieningen,
beleid, instrumentarium, speciale programma's voor
uitvoering, stimulering of onderzoek etc. Een conceptueel
complex heeft daarmee een behoorlijke mate van
duurzaamheid en wordt bovendien ondersteund door een
'planningsgemeenschap'. De planningsgemeenschap heeft
bijgedragen aan de totstandkoming van de harde kern van
planconcepten en houdt de bijbehorende interpretatie- en
ontwikkelingskaders in stand door bij te dragen aan de
beschermende gordel. (Zonneveld 1991: 68)

6
Merk op dat dit ook over strategisch-instrumentele ketens kan gaan:
wat op het ene schaalniveau strategisch is, kan op een hoger niveau
instrumenteel zijn
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Beschermende gordel

Harde kern van
strategische
concepten

concepten rond nieuwe ontwikkelings- en interpretatiekaders. In een preparadigmatische periode zullen zich
bepaalde aandachtsvelden op de maatschappelijke agenda
vormen. Dit zijn eerst concepten zonder harde kern, die
geleidelijk meer structuur en ondersteuning krijgen.
Dergelijke verschuivingen vergen gemiddeld drie tot vijf jaar.
De bewegingen van conceptuele complexen gaan in golven
van 10 tot 15 jaar. (Zonneveld 1991)

2.4
o.a. instrumentele
concepten
Conceptueel complex
Planningsgemeenschap

Transities, netwerken en
concepten

Nu we de belangrijke theoretische eenheden uit dit
onderzoek, namelijk transities, netwerken en concepten,
afzonderlijk hebben toegelicht, kunnen we verbanden
aanbrengen. Ook scherpen we aan de hand van dit
theoretisch kader de aandachtspunten in het empirisch
onderzoek aan.

figuur 1: structuur van een conceptueel complex (naar: Zonneveld
1991)

Levensloop van concepten
Conceptvorming is het proces van totstandkoming en
geleidelijke aanpassing van interpretatie- en ontwikkelkaders
binnen concepten. Het kan worden beschouwd als een
proces van collectieve beeldvorming dat vaak wordt
ondersteund door krachtige communicatievormen zoals
metaforen. Een conceptueel complex wordt beschermd
door het collectief, de planningsgemeenschap, en door het
geheel aan passende uitwerkingen, ondersteunende
instrumenten en programma's.
Een collectief beeld werkt ook als een filter voor informatie.
Informatie die niet past in het beeld wordt niet opgemerkt of
doelbewust gemeden. Dit illustreert weer de functie van
concept als interpretatiekader. Strategische concepten
hebben over het algemeen een zekere openheid, ruimte
voor nieuwe interpretaties waardoor nieuwe oplossingen
mogelijk zijn. Dit bevordert de duurzaamheid van een
concept.
Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de harde kern
echter onder spanning zetten zodat het conceptueel
complex wordt aangetast. Latente problemen worden
steeds manifester, er kunnen zich trendbreuken voordoen of
er kan zelfs sprake zijn van een 'explosieve kwestie'. De
consensus in de planningsgemeenschap verdwijnt,
bijvoorbeeld doordat andere partijen belangrijker worden.
De werking van de beschermende gordel neemt af doordat
programma's niet meer worden verlengd. Kortom, er
ontstaat een conceptuele breuk.
Er ontstaat dan behoefte aan nieuwe strategische
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Transities, netwerken en de functies van concepten
Aan het begin van dit hoofdstuk stelden we al dat
transformerende concepten een verbinding vormen tussen
de centrale begrippen uit de globale onderzoeksvraag:
transities en netwerken. Het onderzoek in dit kennisbasis
programma gaat primair over doelgerichte transities, met
een hoge maat van integraliteit. Uitgangspunt is dat
kennisconstructie plaatsvindt in netwerken rond een
oriëntatie op duurzaamheid. De verschillende soorten kennis
en middelen die nodig zijn voor transformaties maakt
actoren onderling afhankelijk.
Transformerende concepten kunnen in de kennisconstructie
een belangrijke rol spelen. De cognitieve en intentionele
functie maken een koppeling tussen de manier waarop
binnen een netwerk wordt aangekeken tegen de
probleemsituatie en ontwikkelingsrichtingen. Een transformerend concept zal ook de institutionele component binnen
domeinen tot onderwerp moeten hebben, om doorwerking
in de praktijk te bewerkstelligen (institutionele en
handelingsfunctie). Ten slotte is de communicatieve functie
van concepten van groot belang om (sociale) leerprocessen
en in het bijzonder perspectiefwijzigingen binnen netwerken
te bevorderen.
In de casus Rivierengebied bekijken we welke transformerende concepten de revue passeren. We gaan na hoe de
verschillende functies in een concept of conceptueel
complex zijn ingevuld.

Domein, gelaagdheid, planningsgemeenschap,
netwerk
Binnen domeinen vindt kennisontwikkeling plaats. De
actoren zijn georganiseerd in wat Zonneveld een
'planningsgemeenschap' noemt. Deze hebben hun
zwaartepunt in de regimes. Zonneveld's planningsgemeenschap wordt gedomineerd door overheden, maar dit hangt
samen met zijn afbakening naar overheidsplannen.
Bovendien waren ten tijde van zijn studie (1991) de werelden
van publiek en privaat, overheid, maatschappelijke
organisaties, beleid, praktijk en onderzoek nog veel meer
gescheiden. De vervlechting zoals we die nu steeds meer
aantreffen, maakt het in beschrijvende zin logisch om van
netwerken te spreken. Deze (plannings)netwerken hebben
weliswaar hun zwaartepunt in de regimes, maar mensen
maken deel uit van verschillende netwerken (meervoudige
betrokkenheid of multipele inclusie). Er zijn verbindingen
tussen bovengenoemde werelden en tussen inhoudelijke
domeinen. De aard van contacten in de netwerken speelt
ook een rol. Als er ook veel informele netwerkrelaties zijn is
de relationele afstand kleiner, wat integratie van kennis uit
verschillende disciplinaire domeinen of tussen bijvoorbeeld
theoretische en ervaringskennis kan bevorderen.

We zullen in dit onderzoek speciaal aandacht besteden aan
de verbindingen tussen netwerken en het aspect van
meervoudige betrokkenheid. Dit wordt ook in verband
gebracht met de cognitieve en relationele afstand en welk
effect dit heeft op kennisintegratie en het ontstaan van
nieuwe inzichten.

Conceptueel complex, regimes, netwerk
De harde kern van een conceptueel complex wordt in stand
gehouden door een beschermende gordel van o.a.
beleidsregels, uitvoeringsinstrumentarium of onderzoek.
Uitvoerders zijn actoren binnen de 'planningsgemeenschap',
of wat we als het dominante planningsnetwerk kunnen
aanduiden. Het patroon van kennisconstructie dat hierbij
hoort is typisch dat wat bij het 'regimeniveau' hoort. In de
regimes gelden dominante praktijken, regels en gedeelde
aannamen en belangen die de bescherming van bestaande
conceptuele complexen tot doel hebben. Het concept werkt
als een informatiefilter, zodanig dat bevestigende informatie
wordt benadrukt en schrikbeelden die het gevolg kunnen zijn
van een conceptuele breuk worden uitvergroot7. Deze
patronen hebben een dempende werking op veranderingsprocessen. De 'beschermende gordel' reduceert ook
onzekerheid in het planningsnetwerk. Dit bevordert het
onderlinge vertrouwen. Het omgekeerde kan echter ook
optreden: vertrouwen vermindert door afbraak van de
bescherming rond een conceptueel complex.
In de casus Rivierengebied zullen we bekijken hoe de
opbouw of afbraak van 'beschermende gordels' rond
conceptuele complexen heeft plaats gevonden en welke
effecten dit heeft op de doorwerking van concepten in
handelingspraktijken. Een ander aandachtspunt is hoe de
dominante planningsnetwerken en de onderlinge
verhoudingen binnen deze netwerken veranderen in tijden
van afbreuk/ opbouw van het conceptuele complex.

Levensloop van concepten, gelaagdheid
transitielandschap, netwerken
Een conceptueel breukvlak vertoont een overlapping van
aantasting van consensus over bestaande concepten en de
opkomst van nieuwe concepten. Conceptvorming vindt
voortdurend plaats, maar kansen op doorbraak in de vorm
van een brede perspectiefwijziging hangen samen met
afname van de kracht van heersende praktijken. Dit kan
gebeuren door opbouw van maatschappelijke druk
(macroniveau) en ontwikkeling van nieuwe denkbeelden in de
niches (microniveau).
We zullen in dit onderzoek speciale aandacht besteden aan
de manier waarop nieuwe denkbeelden worden gevormd in
niches en hoe de consensus rond bestaande conceptuele
complexen verdwijnt. We gaan op zoek naar de 'explosieve
kwesties' die hetzij vanuit nieuwe praktijken in de niches,
hetzij vanuit de opbouw van maatschappelijke druk,
inwerken op de regimes zodat een conceptueel breukvlak
manifest wordt.

7

Zonneveld (1991) spreekt van 'positieve en negatieve heuristiek'.

21

22

3 Beschrijving conceptuele geschiedenis
Op basis van bestaande documenten, interviews en
schriftelijke reacties op een toegezonden tijdslijn (zie
respondenten in bijlage 2) wordt in dit hoofdstuk een
overzicht geboden van opeenvolgende inhoudelijke
concepten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de
ruimtelijke ontwikkeling van het rivierengebied. Het geeft
een beeld van het denken en handelen van partijen die
betrokken zijn bij planning, inrichting, gebruik en beheer van
gebieden en hoe dit zich in samenhang met de
maatschappelijke tijdgeest heeft ontwikkeld.
In bijlage 3 is een samenvattend schema opgenomen.

3.1

Voor 1970

Na de Tweede Wereldoorlog stond de maatschappelijke
organisatie in het teken van herstel en opbouw van
Nederland en was er groot geloof in de maakbaarheid van
de samenleving. Deze tijdgeest heeft nadrukkelijk
doorgewerkt in de ruimtelijke ontwikkeling van het
rivierengebied.
De functie van de rivieren zelf was primair gericht op
scheepvaart en afvoer van water ijs- en sediment. Om deze
functie te verbeteren werden op grote schaal
normalisatiewerken en kanalisatie (het afsnijden meanders)
uitgevoerd.
Het waterbeheer was gericht op veiligheid en een goede
watervoorziening voor de landbouw. Rond WO II is een
reorganisatie van de waterschappen doorgevoerd. Deze
waren tot die tijd binnendijks, per dorp georganiseerd.
Vanuit het provinciale bestuur zijn de polderdistricten
geïnitieerd.
De
polderdistricten
waren
vooral
kwantiteitsbeheerder en volgden een technocratische
aanpak. Deze polderdistricten maakten samenhangende
verbeteringsplannen waardoor de komgronden 's winters
niet meer onder water stonden. Dit was van grote betekenis
voor de landbouwkundige ontwikkeling.
Net na de oorlog zijn er 22 ruilverkavelingen gestart
waarvan er in 1987 (!) 18 waren afgerond. Dit ging om
100.000 hectare. In de jaren vijftig en zestig is veel
geïnvesteerd in herinrichting van de grotere komgebieden
zoals Maas en Waal west en de Tielerwaard. Hier ontstond
een hele nieuwe natte en droge infrastructuur en werden
enkele honderden nieuwe boerderijen gebouwd. Met die
ruilverkavelingen zijn de karakteristieke boerderijstraten

ontstaan. De inrichting van de kommen was gebaseerd op
gemengde landbouwbedrijven van zo'n 12 hectare. In de
jaren zestig en zeventig ontwikkelden deze bedrijven zich tot
melkveehouderijbedrijven met een gemiddelde omvang van
25 ha. In deze periode zijn in de komgronden ook
woonwijken gebouwd en snelwegen aangelegd. Dit
betekende een breuk met de voorafgaande periode waarin
bewoning en infrastructuur vooral gesitueerd waren op de
oeverwallen aan weerszijden van de rivieren.
De uiterwaarden waren van oudsher door de landbouw in
gebruik. Mechanisatie en optimalisatie van de landbouw
betekende een intensivering van het gebruik van deze
uiterwaardgronden.
In de uitwaarden werd ook zand en klei gewonnen.
Aanvankelijk op veel kleinschalige locaties, later meer
centraal en vaker binnendijks. Bij deze verschuiving speelde
behoud van natuur- en landschapswaarden een belangrijke
rol. De 'gatenkaas' van ontgrondingen heeft in het
rivierengebied veel mogelijkheden voor waterrecreatie
opgeleverd. Een negatieve kant van de ontgrondingen was
dat ze lange tijd zijn gebruik voor afvalstort, niet zelden
illegaal en met zeer vervuilende stoffen.
Het leidende principe voor de ruimtelijke inrichting in deze
tijd was scheiding van functies. De grootschalige
ruilverkavelingen gaven hier uitvoering aan. Verzorging van
het landschap werd in de landinrichtingspraktijk vooral
opgevat als functionele toevoeging van beplantingen. Er was
sprake van een functievolgende positie.
Eind jaren '60 kwamen er tekenen van onvrede met de
gangbare praktijken. Gevoed door wetenschappelijke
inzichten ontstond in de samenleving steeds grotere zorg
over de manier waarop met natuur, milieu en landschap
werd omgegaan. Een concreet maatschappelijk signaal was
dat
het
jaar
1970
werd
uitgeroepen
tot
Natuurbeschermingsjaar.

3.2

Periode 1970 tot ca 1985

Ontwikkeling van transformerende concepten
Het Natuurbeschermingsjaar 1970 staat symbool voor de
breed gedragen zorg over het leefmilieu. De samenleving is
pessimistisch over de toekomst en de overtuiging heerst
dat natuur moet worden beschermd tegen de mens.
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Kenmerkend is de strijd rond de uitvoering van de
vaderlandse trots: de Deltawerken. De waterstaatstechniek
die zich primair richt op de veiligheid van het achterland is
niet langer onomstreden. Rond de Oosterscheldekering
tekent zich onder druk van grote maatschappelijke
organisaties een nieuwe koers af die meer rekening houdt
met de ecologische waarden van het dynamische
kustmilieu.
In het rivierengebied zijn vergelijkbare signalen. Zo zien we
in de jaren '70 groot maatschappelijk protest ontstaan
tegen de Waalbochtverlegging bij de Ooijpolder ten behoeve
van de zesbaksduwvaart. Ook de ruilverkavelingspraktijk
waarbij veel kleinschalige landschappen verdwijnen, krijgt
steeds meer kritiek.

levensgemeenschap, fysische, chemische en biologische
processen, in relatie tot de belangen, in relatie tot het
bestuur. (….) en als een wezenlijk stuurelement in het
landschap".
Het belang dat Saeijs en de Deltadienst hechtten aan
ecologie kwam tot uiting in de sterke groei van de groep
Milieu en Inrichting van de Deltadienst in korte tijd: van drie
in 1975 naar 140 in 1982. Saeijs beïnvloedde het denken
door een sterke externe gerichtheid: hij verzorgde talloze
(dia)lezingen en excursies over integraal waterbeheer. Het
verhaal alleen was voor hem beslist niet genoeg: er werden
ook 9 voorbeeldprojecten gestart om in de praktijk te onderzoeken hoe een nieuwe benadering, een watersysteembenadering, werkte.

In drie verschillende professionele netwerken, namelijk de
domeinen water, natuur en landschap ontstaan nieuwe
denkwijzen. Overeenkomstig kenmerk in alle drie domeinen
is dat een meer statische en technische benadering wordt
ingeruild voor, of minstens aangevuld met, een meer
systeemgerichte benadering.

In 1984 verscheen de Tweede Nota Waterhuishouding
onder verantwoordelijkheid van Saeijs: de systeembenadering werd daarin al genoemd. De doorbraak van de
ideeën over de watersysteembenadering kwam pas in april
1985, na een compromis met de scheepvaart. Saeijs kreeg
van zijn leidinggevenden de ruimte om zijn ideeën verder uit
te dragen. In datzelfde jaar presenteerde Saeijs zijn
befaamde diaserie 'Omgaan met Water' over de rivier als
levend watersysteem, deel uitmakend van een veel grotere
omgeving waarmee het riviersysteem een hechte relatie
heeft. De diaserie, die zeer goed werd ontvangen, vormt de
basis voor de RWS Notitie 'Omgaan met water', die in de
Tweede Kamer werd gepresenteerd. De notitie leidde tot
nogal wat commotie omdat deze niet vooraf interdepartementaal was afgestemd, maar meteen naar de
Kamer was gestuurd. VROM was woedend, aldus één van de
geïnterviewden. Ze voelden het als een truc van RWS om
niet te worden samengevoegd met het Directoraat Generaal
Milieubeheer waar het thema 'integraal milieubeleid' in
opkomst was.

3.2.1 Domein Water
Van water als afvoergoot naar watersysteembenadering.
In de 70-er jaren zien we in de wetenschap meer aandacht
voor de effecten van kanalisatie op de ecologische waarden.
In de Verenigde Staten en later in Engeland verschijnen
publicaties over 'design with nature', natuurontwikkeling in
riviersystemen waarbij geomorfologische processen uitgangspunt zijn. In Duitsland en Denemarken werden al
beekherstelprojecten uitgevoerd.
In Nederland schreef onder andere Dick de Bruin, werkzaam
bij Rijkswaterstaat, een dictaat over de geomorfologie van
riviersystemen en gaf daarmee uiting aan het belang van de
dynamiek van natuurlijke processen voor rivierbeheer.

Ontwikkelingen bij de Deltadienst
Ontwikkelingen bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat
hebben veel invloed gehad op het denken over het
waterbeheer. Henk Saeijs, van huis uit bioloog, was vanaf
1975 verantwoordelijk voor de milieukundige begeleiding
van de Deltawerken. Tot dan ging het bij de Deltawerken
primair over veiligheid en lag het accent op waterkwantiteit.
Met Saeijs kwam beheer van het water als systeem in beeld,
de relatie met ecosysteem en met het maatschappelijk
systeem. Saeijs:
"dat je water niet alleen bekijkt als een productiemiddel,
als een kapitaal, maar als onderdeel van een ecosysteem
in relatie tot de oevers en de bodem, in relatie tot de
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De waterkubus; drie dimensies van integraal waterbeheer (Bron:
IKC Natuurbeheer)

In de 2e Nota waterhuishouding is dus al een beleidsmatige
basis gelegd voor een koerswijziging in het waterbeheer. Er
"staat al een behoorlijk goed integraal verhaal (…) maar dit
zat nog op hoog abstractieniveau (…)", aldus een
geïnterviewde.
Bij de omslag naar integraal waterbeheer speelde de
maatschappelijke druk een grote rol. Niet alleen vanuit de
brede natuur- en milieubeweging, maar ook vanuit onder
andere de sportvisserij.

3.2.2 Domein Natuur
Van verweving naar ontwikkeling
In de 70-er jaren is de leidende gedachte dat bestaande
natuurgebieden moeten worden beschermd tegen
verstorende menselijke invloeden. Begrippen die hierbij
horen zijn natuurbeheer en natuurbehoud. Het natuurbeleid
richt zich vooral op de grote eenheden waar natuurbehoud
voorop staat, vaak verweven met een bosbouwkundige en
recreatieve doelstelling. De 'agrarische natuur' is meer
onderwerp van het landschapsbeleid (zie ook 3.2.3.)
Het Ministerie van Landbouw en Visserij zet in de jaren '70
en '80 in op verweving van landbouw en natuur ('waar
mogelijk') in het landelijk gebied. In ruilverkavelingen wordt
mondjesmaat grond aangekocht ten behoeve van
reservaatnatuur, ook wel beschouwd als een 'warme
sanering' van boeren. Ook de grote natuurbeschermingsorganisaties staan achter het verwevingsbeleid. Zoals een
geïnterviewde zei:
" De natuurbescherming bleef nog lang hangen aan het
1850-ideaal en de droom van verweving van natuur en
landbouw"

In de vakgemeenschap van biologen is behalve belangstelling ook stevige weerstand tegen de nieuwe
ontwikkelingsgerichte ideeën. Zo woedt op de Katholieke
Universiteit Nijmegen een hevige discussie over 'behouden'
versus 'ontwikkelen'. Over het algemeen zijn botanisten
kritisch tegenover de ontwikkelingsgerichte benadering
terwijl bijvoorbeeld de 'vogelaars' er meer positief
tegenover staan.
Een andere belangrijke impuls in deze periode is het
wetenschappelijke inzicht dat niet alleen de condities en
omvang van natuurgebieden van belang is voor het behoud
van bepaalde populaties, maar dat ook de verbindingen
tussen natuurgebieden in beschouwing moeten worden
genomen. Geïsoleerde gebieden zijn veel kwetsbaarder dan
een netwerk van onderling verbonden gebieden (de
zogenaamde eilandtheorie). Dit inzicht wint snel aan
populariteit onder ecologen die zich actief met ruimtelijke
ordening bezighouden. Zo wordt in 1985 in het Streekplan
Twente als eerste het begrip 'ecologische infrastructuur'
geïntroduceerd.
Tussen
natuurgebieden
worden
verbindingen
geprojecteerd om het voortbestaan van de
natuurlijke kwaliteiten van deze gebieden te garanderen. Op
kleinschalige verweving van functies wordt in dit Streekplan
al minder ingezet.
Met deze benadering van verbinding van natuurgebieden
komen natuur- en landschapsbeleid dichter bij elkaar. De
nieuw geprojecteerde verbindingen lopen over agrarisch
gebied en enkele robuuste natuurlijke verbindingen zouden
wel eens meer zoden aan de dijk kunnen zetten dan behoud
van verspreide landschappelijke elementen.

3.2.3 Domein Landschap
In niches van professionele netwerken in het domein natuur
ontstonden in de jaren zeventig echter nieuwe ideeën over
natuurbescherming. Een van de uitingen daarvan was de
oprichting van Kritisch Bosbeheer. Voor deze groep
professionals is niet langer het behoud van individuele
organismen en hun zeldzaamheid uitgangspunt, maar komt
er meer aandacht voor processen. Ze formuleren ideeën
over het benutten van natuurlijke processen zoals begrazing
en predatie. Natuurbeheer is niet langer alleen conserverend, maar wordt ook gericht op ontwikkeling.
Een belangrijke inspiratiebron voor de gedachtevorming
over natuurontwikkeling is de 'ontdekking' van de
Oostvaardersplassen eind jaren '70. Doordat dit gebied bij
de inrichting van de IJselmeerpolders niet direct werd
ingericht maar braak bleef liggen, konden spontane
natuurlijke processen hun gang gaan. Dit leverde in relatief
korte tijd een grote - en onverwachte- natuurlijke rijkdom op.

Van 'landschap volgt' naar cascoconcept
Halverwege de jaren '70 wordt steeds duidelijker dat het
beleid van na de oorlog, gericht op prioriteit voor de
agrarische productiefunctie, heeft geleid tot een sterke
aantasting van natuur en landschap in het landelijk gebied.
De zgn. Relatienota (1975) is het beleidsmatige antwoord
op dit probleem en wil de 'relatie' tussen landbouw
enerzijds, en natuur en landschapswaarden anderzijds,
herstellen. De nota introduceert een instrument waarbij
agrariërs, op vrijwillige basis, een overeenkomst kunnen
afsluiten om tegen vergoeding beheerstaken uit te voeren
zoals het onderhoud van landschapselementen. Dit
instrument kan alleen worden benut in de zogenaamde
Relatienotagebieden. Hier streeft men dus naar verweving
van landbouw en natuur, terwijl elders scheiding aan de orde
is.
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In het Rivierengebied blijkt halverwege de 70-er jaren dat de
inrichting van het landbouwareaal niet meer kan voldoen aan
de eisen van die tijd. Dit ondanks de grootschalige
ruilverkavelingen van na de oorlog. Het patroon van wegen
en waterlopen was te fijnmazig en de kavels waren te klein
en versnipperd. De uiterwaarden waren meestal niet
meegenomen in de ruilverkaveling. Na verbetering van de
komgronden in de eerdere serie ruilverkavelingen lag het
productievermogen van de uiterwaarden ca 30% lager dan
in de kommen. De uiterwaarden hadden een groot risico
voor overstromingen, maar toch waren nog ca 350
bedrijven voor meer dan 50% afhankelijk van die
uiterwaardgronden. Veel uiterwaarden vielen onder het
regime van de Relatienota. Critici van het toenmalige
natuurbeleid zagen in de Relatienota een verkapte manier
om de landbouw in de benen te houden. De landbouw was
echter nog geen groot voorstander van het
Relatienotabeleid.
Een ander signaal dat het primaat van de agrarische
functies veranderde ten gunste van andere belangen is te
zien in de ruilverkavelingswetgeving. Na een aanzienlijke
voorbereidingsperiode wordt in 1985 de nieuwe
Landinrichtingswet van kracht die naast verbetering van de
agrarische inrichting ook tot doel had natuur en landschap,
infrastructuur, openluchtrecreatie en cultuurhistorie te
verbeteren. Deze meervoudige doelstelling betekent een
grote verandering voor alle partijen en professionals die
betrokken zijn bij de landinrichting.

Ontwikkelingen bij Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is in de na-oorlogse periode steeds meer
betrokken
geraakt
bij
de
ruilverkavelingen.
Landschapsdeskundigen gaven onder de noemer
'landschapsverzorging' beplantingsadviezen bij de cultuurtechnische plannen. In de jaren zeventig nemen landschapsarchitecten ook steeds meer deel aan de integrale
voorbereiding van de ruilverkaveling. Landschaps-verzorging maakt als begrip plaats voor landschapsbouw,
naar analogie van het begrip stedebouw.
Al in '75/'76 besluit Staatsbosbeheer om de centraal
georganiseerde afdeling met landschapsarchitecten om te
vormen en ook provinciale landschapsarchitecten aan te
stellen. Zo wordt Lodewijk van Nieuwenhuijze in '76
aangetrokken als eerste provinciaal landschapsarchitect. In
enkele jaren worden voor alle provincies landschapsarchitecten aangenomen. Van Nieuwenhuijze maakt zich in
deze periode sterk om samenhang te brengen in denken en
doen van deze groep. Maandelijks komen de
landschapsarchitecten uit de provincies en centrale afdeling
bij elkaar om landinrichtingsplannen vakinhoudelijk en
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methodisch met elkaar te bespreken. Dit is de zogenaamde
'grote groep' die nog tot eind jaren '80 zal voortbestaan en
van grote invloed is geweest op de praktijk van
landschapsarchitecten werkzaam in het landelijk gebied.
Van belang voor de inhoudelijke ontwikkeling van het
gedachtegoed binnen de 'grote groep' is ook het volgende.
In 1982 heeft een fusie plaatsgevonden bij
Staatsbosbeheer. Herverkaveling van beleidsterreinen
bracht professionals vanuit het ministerie van CRM en van
het ministerie van L&V bij elkaar. De 'CRM-poot' had de
expertise vooral liggen op het terrein van recreatie, cultuur
en natuurbescherming. De 'L&V-poot' had het zwaartepunt
bij bosbouw en landschap liggen, met onder andere een
verbinding met onderzoeksinstituut de Dorschkamp. Dit
samengaan van verschillende kennisculturen versterkte de
behoefte om een gezamenlijk denkkader te ontwikkelen.
De tweede ronde ruilverkavelingen die zich aan doet in
onder andere het rivierengebied, is voor de landschapsarchitecten van de Directie Landschapsbouw van
Staatsbosbeheer aanleiding om op een andere manier naar
dat landschap te gaan kijken. Uit een inventarisatie van het
cultuurlandschap op de zandgronden blijkt dat de
beplantingen nauwelijks meer relatie hebben met het
functionele, agrarische landschap. Deze ontkoppeling maakt
de beplantingen bijzonder kwetsbaar. Achtereenvolgende
veranderingen en ruilverkavelingen hebben ook een
landschap doen ontstaan dat steeds minder relatie vertoond
met de ondergrond. In verschillende studies en adviezen
wordt hierop ingespeeld: Landschapsplan Lievelde, een
studie voor Hengelo-Zelhem en het Advies Landschapsbouw
Over-Betuwe.
Omslagpunt vormt het Advies Winterswijk-Oost waarin over
een meer duurzame ecologische structuur wordt nagedacht
en een nieuwe structuur voor landbouw en natuur wordt
ontworpen, rekening houdend met de ondergrond. Zo wordt
de rol van water en grondwaterstromen op het
keileempakket onderkend. Het zijn de voorbodes voor het
cascoconcept. Met het advies Winterswijk-Oost was voor
SBB een nieuwe werkwijze ontwikkeld, waarin het landschap
niet langer volgend was, maar als integratiekader voor
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kon functioneren. De tijd
dat landschapsplannen alleen een beplantingsadvies
behelsden voor de ruilverkaveling was definitief voorbij. De
functie als 'landschapstructuurplan', als integraal
ontwikkelingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen kwam
steeds sterker naar voren.
De afdeling Landschapsbouw van SBB heeft deze voorbode
voor het cascoconcept gebruikt om zich naar buiten toe te
positioneren. De nieuwe benadering van het Advies
Landschapsbouw markeerde

1. het failliet van de advisering gebaseerd op een
conserverende, compromisgerichte landschapsbenadering
2. het oprekken van de landschappelijke ontwerpopgave
en
3. het oprekken van de schaal van landschapsplannen tot
samenhangende landschappelijke regio's.
SBB nam met deze aanpak een bijzondere positie in. Bij het
ministerie van VROM was men kritisch: hier heerste nog
sterk een conserverende insteek. Ook het Ministerie van
L&V (waar SBB aan verbonden was) had moeite met de
positie van de landschapsbouwers. De landschapsstructuurplannen werden door LNV gezien als een vorm van pseudoplanologie waar met wantrouwen naar werd gekeken.

3.3

Conceptueel breukvlak
gearticuleerd in Plan Ooievaar
(Periode '85-'86)

3.3.1 Een prijsvraag over het rivierengebied
In 1985 is door een groep ruimtelijke planners en
ontwerpers de Eo Wijers Stichting opgericht. De stichting
heeft als centraal doel de bevordering van het regionaal
ontwerpen. Zij is genoemd naar de oud-directeur van de
Rijks Planologische Dienst Eo Wijers. Het middel van de
Stichting is het driejaarlijks uitschrijven van een
ontwerpwedstrijd rond een regionale opgave.
In deze periode is de RPD bezig met de voorbereiding van
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Om ideeën over de
ruimtelijke ontwikkeling van het rivierengebied te genereren
wordt de eerste Eo Wijersprijsvraag gewijd aan deze
thematiek. Een plan onder motto 'Ooievaar' komt als
winnaar uit de bus.
Een medewerker van de RPD uit die tijd over 'Plan Ooievaar',
hoe de ideeën ontstonden en welke impact dat heeft gehad:
"…….het echte begin zul je nooit vinden. Het is altijd een
proces van inzichtontwikkeling in een klein hoekje, van
daar liggen kansen, of wat doen we dom. Uiteindelijk komt
het van de grond. Op zich is het (Plan Ooievaar- JMJ) wel
een symbolisch moment. Het is een belangrijk
schakelpunt: we kunnen het ook op een andere manier
doen. En dat is breed in de maatschappelijke discussie
terecht gekomen." En:
"….Dat was een aardige inspiratiebron die wel heeft
doorgetikt in het beleid."
De groep landschapsarchitecten bij SBB (zie 3.2.3)

ondervindt bij het eigen Ministerie van L&V weinig steun voor
haar nieuwe werkwijze rondom de landschapsstructuurplannen. Ook is er weinig ruimte voor nieuwe inhoudelijke
concepten binnen de ruilverkavelingspraktijk. Meedoen aan
de Eo Wijersprijsvraag biedt de mogelijkheid om het
cascoconcept vrij van formele kaders voor een concrete
regio uit te werken.
Over de aanleiding om mee te doen met de prijsvraag zegt
één van de deelnemers aan het ontwerpteam:
"…dat een aantal ambtenaren bij Landbouw een beetje
gefrustreerd naar de planvorming zat te kijken. Wij wilden
verandering, een procesbenadering, niet die
techneutenarij. We zaten bij de ruilverkavelingen voor het
rivierengebied, andere ideeën daarover konden we niet
kwijt. Daar kregen we binnen het apparaat geen ruimte
voor. Dan komt er op een gegeven moment een prijsvraag
en dan zeg je: 'we zullen eens vertellen wat we er eigenlijk
van vinden'. Het ministerie vindt het niet leuk hoor als je
dat doet."
Vier landschapsarchitecten van SBB besluiten, met
sympathie van hun baas Theo van Keulen, om in hun vrije tijd
aan de prijsvraag mee te doen. De vraag om een regionale
gebiedsvisie op te stellen sloot immers helemaal aan bij de
omslag van de sectorale landschapsplannen naar meer
integrale (regionale) landschapsstructuurplannen.

3.3.2 Het team Ooievaar
De vier initiatiefnemers voor de prijsvraaginzending,
Lodewijk van Nieuwenhuijze, Dick Hamhuis, Willem
Overmars en Dirk Sijmons, waren werkzaam bij
Staatsbosbeheer. De eerste twee in de provincie op kantoor
Presikhaaf, de laatste twee 'centraal' in Utrecht. Zij kennen
elkaar als directe collega, dan wel via landinrichtingsprojecten. Ze maken deel uit van de 'Grote Groep' die elkaar
maandelijks treffen.
Rivierkundige Dick de Bruin is werkzaam bij Rijkswaterstaat,
ook op Presikhaaf. Hij kent het viertal via de Provinciale
Planologische Commissie, waar hij adviseur voor de Hoofd
Ingenieur Directeur RWS is, maar ook 'van de kantine' van
Presikhaaf. Als de vier landschappers met de prijsvraag
bezig zijn, vragen ze De Bruin om over de rivier als natuurlijk
systeem te vertellen. Zijn expertise ligt op het terrein van de
morfologie van het riviersysteem.
De zesde deelnemer is de bioloog Frans Vera, werkzaam bij
L&V. Dirk Sijmons kent Vera van een project over de
Loosdrechtse Plassen. Hij heeft een ecologisch verhaal,
gebaseerd op de spontane ontwikkeling van ooibossen in de
Alliers.
Er ontstaat een team dat elkaar wat betreft inhoudelijke
expertise, maar ook wat betreft vaardigheden zeer goed
aanvult.
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3.3.3 Het plan Ooievaar
In plan Ooievaar worden de gedachten die door
Staatsbosbeheer in Winterswijk - Oost voor het
dekzandgebied zijn ontwikkeld, toegepast op het
rivierengebied. Zo eenvoudig was dat nog niet. Ieder lid uit
het team interpreteerde de vraag op zijn manier. Voor Van
Nieuwenhuijze bijvoorbeeld ging het om de identiteit van het
rivierengebied, voor Overmars over natuurbeheer en
waterbeheer. Kennis over processen in het landschap, werd
aangevuld met denkbeelden over natuurontwikkeling en
kennis over de rivier als natuurverschijnsel. Overmars geeft
aan dat hun ideeën eerder ontwikkeld waren voor beken,
voor de zandgebieden, waar vooral het conflict landbouwnatuur speelde. En dat een riviersysteem dan toch heel
anders is. De landschappers kijken voor natuurontwikkeling
in eerste instantie naar de Rijn. Het is Dick de Bruin die hen
erop wijst dat de Waal daarvoor veel geschikter is. Er werd
gestudeerd op oude kaarten, er werd naar referenties
gezocht van de Waal als zandrivier. Het verhaal over de
spontane ontwikkeling van ooibossen is gebaseerd op
referenties van de Alliers.

- de oeverwallen, gelegen tussen kommen en uiterwaarden
worden door het plan ongemoeid gelaten, er blijft een
gemengd grondgebruik, inclusief tuinbouw en fruitteelt.
De jury is tijdens de jurering onder de indruk van het Plan,
maar heeft twijfels bij het verhaal over de ooibossen. Het
idee van spontane natuurontwikkeling is immers iets nieuws.
Ze laten bij een onderzoeksinstituut (het Auen Instituut)
navraag doen of het ooibossenverhaal uit Plan Ooievaar
klopt. Dit wordt door de deskundigen daar bevestigd. Met
dit gegeven kan de jury met een gerust hart de hoofdprijs
uitreiken aan 'Team Ooievaar'. Het juryrapport bij de
prijsvraag (1986):
''Het plan is grensverleggend en tegelijk realistisch in de zin
van binnen (thans) voorstelbare ontwikkelingen realiseerbaar''.
Het casco-concept en de natuurontwikkeling in de
uiterwaarden zijn twee onderdelen van de inzending die veel
aandacht hebben gekregen en grote invloed hebben gehad
op verdere beleidsontwikkeling en uitvoering.

De plankaart van Plan Ooievaar (Bron: Plan Ooievaar)

Het plan Ooievaar biedt een mogelijke nieuwe structuur voor
het rivierengebied. Scheiding van landbouw en natuur, wat
later als cascoconcept aangehaald zou worden, vormt de
basisgedachte. Buitendijks bepalen rivierkundige en
natuurlijke processen de ordening en binnendijks wordt het
ordeningsprincipe
bepaald
door
een
verdere
landbouwkundige optimalisering:
- in de kommen wordt de landbouw versterkt;
- de uiterwaarden, met name die langs de Waal, worden
natuurgebied;
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Een aantal elementen is niet opgepikt of doorgezet:
- Uitwerking van het landbouwsysteem met een driedeling:
optimaliseren in de komgebieden (melkveehouderij met
akkerbouw in de randen), verdere ontwikkeling fruitteelt,
tuinbouw, akkerbouw op de oeverwallen en beperking
agrarisch gebruik in de uiterwaarden. In de
landbouwproductiegebieden werd gestreefd naar
schaalvergroting (ca 50 ha/ bedrijf) en naast melkvee ook
akkerbouw om op gebiedsniveau een meer gesloten

kringloop te bevorderen. Ook werd een dubbel
waterlopenstelsel voorgesteld; één met een constant
hoog peil en één met laag peil. Dit zou zowel ontwatering,
beregening, scheiding van schoon en vervuild water, als
de aansluiting op natuurgebieden ten goede kunnen
komen.
- Hoewel de stedelijke ontwikkeling niet echt veel nadruk
kreeg in het ontwerp, werd wel een ontwikkeling van
dubbele rivierfronten bij Arnhem en Nijmegen voorgesteld.
- Als bestuurlijke aanpak werden waardschappen
voorgesteld, een privaatrechtelijk orgaan dat
samenhangende delen van het rivierengebied ook in
samenhang zou besturen.

3.3.4 De reacties op plan Ooievaar
Uit Plan Ooievaar sprak optimisme. Dat was wellicht één van
de redenen waarom het plan zo werd gewaardeerd, na een
periode waarin somberheid overheerste. Overmars
hierover:
"Er was een dermate grote vraag in de maatschappij
opgehoopt om op een andere, procesmatige manier met
de natuur en andere zaken om te gaan, dat Plan Ooievaar
daar in is gezogen. Er was een vacuüm, er kwamen ideeën
waar enorme behoefte aan bestond. Als de maatschappij
dit niet had gewild was het één of andere utopie gebleven,
met al die andere plannen in de ijskast komen te staan".
Ooievaar was bovendien een verhaal dat ook buiten de
wereld van ruimtelijke ontwerpers werd begrepen.
Bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat. Volgens Saeijs zat de
kracht van Plan Ooievaar in de begrijpelijkheid van het
verhaal en het feit dat het over een duidelijk, behapbaar deel
van de watersysteembenadering ging, namelijk het
ecosysteem van de rivier zelf. Het was '… een verhaal over
natuur in de uiterwaarden gerelateerd aan water'.
Na de prijsuitreiking van de Eo Wijersprijsvraag is er
bestuurlijk eerst een half jaar windstilte geweest. Tot het
moment dat toenmalig Minister van Verkeer en Waterstaat
Neelie Smit-Kroes met een uitspraak over het 'doorsteken
van dijken' het acht uur journaal haalde. Het toeval wilde dat
Dick de Bruin, lid van het Ooievaarteam en werkzaam bij
V&W met Smit-Kroes in het vliegtuig zat en haar het verhaal
over het plan kon vertellen. Kort daarop had Rijkswaterstaat
een controverse met de ecologen-lobby over het
sluitingsregime van de Oosterschelde-kering. Smit-Kroes
heeft het positieve verhaal van Ooievaar opgepakt en het
aan de pers gepresenteerd als nieuw concept voor
natuurontwikkeling in de uiterwaarden.
V&W nam op deze manier stelling en dwong daarmee ook

L&V stelling te nemen. Binnen LNV heeft een flinke strijd
gewoed over natuurbehoud en natuurontwikkeling. Bij
Staatsbosbeheer was de directeur Prillevitz enthousiast
over het plan en hij organiseerde een presentatie van plan
Ooievaar bij de L&V-top. Er was echter weinig
enthousiasme. Men was behoorlijk kritisch over het nieuwe
concept: de andere, niet langer sturende positie van
landbouw viel niet in goede aarde. Staatsbosbeheer begaf
zich als uitvoeringsorganisatie bovendien op het terrein van
visievorming, iets wat bij de beleidsmakers niet werd
geaccepteerd.
L&V reageert dus niet enthousiast op Ooievaar, en niet
alleen vanwege inhoudelijke redenen. L&V voelde zich ook
gepasseerd door V&W die zich zo nadrukkelijk met natuur
ging profileren.
Vanuit SBB krijgen Van Nieuwenhuijze, Hamhuis, Overmars
en Sijmons alle ruimte om hun gedachtegoed uit te dragen.
Vera krijgt binnen het Ministerie van L&V daarentegen geen
enkele ruimte: "… hij moet na iedere bijeenkomst zijn
verlofkaart overleggen". Er volgen diapresentaties over
Ooievaar door het hele land. Het heeft nog twee jaar
gedreund, zoals iemand van Rijkswaterstaat zei: "… ik zie ze
nog met die dubbele diacarrousels binnen komen".
Wisseling van directeur bij SBB maakt een einde aan deze
situatie. De nieuwe directeur vindt het dienstvak
landschapbouw te eigengereid en haalt de teugels aan. Hij
wilde niet dat zijn ambtenaren (van het Ooievaarteam)
interdepartementaal werkten zonder dat dit via de formele
lijnen ging.
Een reorganisatie bij SBB is in 1990 voor Hamhuis, Van
Nieuwenhuijze en Sijmons aanleiding het ambtenaarschap
de rug toe te keren het bureau "H+N+S
Landschapsarchitecten" te starten. De loskoppeling van het
team van het Ministerie van L&V bespoedigt de doorwerking
van het nieuwe gedachtegoed bij andere departementen
zoals VROM en V&W. Ook Willem Overmars koos voor een
eigen organisatie, los van de overheid (zie kader in §3.4.2)

3.4

Periode 1986-1995

Groen-blauw conceptueel complex
Midden jaren tachtig is een relatief 'beleidsluwe periode'. Er
komen geen belangrijke Nota's voor de leefomgeving uit. In
de periode 1988 tot 1990 verschijnt een aantal
samenhangende
rijksnota's:
de
Derde
nota
waterhuishouding, het Natuurbeleidsplan, de Vierde Nota
over de Ruimtelijke ordening en even later de VINEX. In deze
nota's komen de veranderende denkbeelden over
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waterbeheer, natuur, landschap en regionale ontwikkeling
zoals die in het Plan Ooievaar werden geïntegreerd en
geconcretiseerd, prominent naar voren.
In termen van conceptontwikkeling kunnen we spreken over
de opbouw van een nieuw, geïntegreerd groen-blauw
conceptueel complex voor ruimtelijke ontwikkeling. De
neerslag van nieuwe meer integrale concepten in nationaal
beleid bevordert ook dat uitvoeringsinstrumenten
beschikbaar komen om het gedachtegoed uit te werken en
uit te voeren. Het Structuurschema Groene Ruimte geeft de
ruimtelijke doorwerking van het 'groen-blauwe' concept aan
en verbindt er uitvoeringsinstrumenten aan. Op grote schaal
worden natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden
gerealiseerd, als concrete uitwerking van de 'natte
ecologische hoofdstructuur' in het rivierengebied.
De beschermende gordel wordt opgebouwd en geeft de
concepten stevigheid. (zie §2.3)
In deze paragraaf beschrijven we hoe dit groen-blauwe
complex verder wordt uitgewerkt en verfijnd in verschillende
beleidsvelden en hoe het gedachtegoed leidt tot werkelijke
veranderingen in de praktijk, tot meer duurzame
transformaties in het rivierengebied.
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3.4.1 Waterhuishouding
In het jaar 1986 veroorzaakt brand in het chemische bedrijf
Sandoz bij Basel enorme vissterfte in de Rijn. De ramp
brengt de ecologische functie van de rivieren weer sterk
onder de aandacht. Met groot gevoel voor urgentie wordt in
1987 het Rijn Actie Programma gestart met als doel
verbetering van de waterkwaliteit. 'De zalm terug in de Rijn'
wordt het motto. De Sandozramp draagt daarmee bij aan
een versnelling in de milieuwetgeving.
De sterk toegenomen aandacht voor de verbetering van de
waterkwaliteit biedt een goede voedingsbodem voor het
realiseren van natuurontwikkeling in de uiterwaarden zoals
werd voorgesteld in Plan Ooievaar. In het actieprogramma
Ecologisch herstel Rijn en Maas ('88-'90) worden concrete
maatregelen aangekondigd die moeten leiden tot
ecologisch herstel. Daarbij is ook aandacht voor de
uiterwaarden, die voor overleving van vissen zeer belangrijk
blijken te zijn. Henk Smit en Geert van Urk, hydrobiologen en
werkzaam bij RIZA, introduceren het begrip 'nevengeul'.
Waar plan Ooievaar zich op de terrestrische natuur richtte,
richtte het tweetal zich op het rivierecosysteem zelf. Smit:

" … om het rivierecosysteem te herstellen waren er juist
ook andere habitats nodig dan die de Ooievaargroep in de
kijker zette. De ongewervelde dieren, die waarvan er meer
dan 10 soorten in Nederland waren uitgestorven, hadden
trager stromend water nodig, met meer variatie in
substraat, geen zuigwerking van boten e.d. om de
uitgestorven rivierorganismen een kans te geven. Habitats
als eroderende klei-oevers, stabiele fijnzandige bodems,
poelen met organisch materiaal: het was door de
normalisatie en kanalisatie allemaal verdwenen. Alleen:
iedereen dacht dat de slechte waterkwaliteit de grote
boosdoener was."
Hoewel de rivierkundigen van RWS in eerste instantie niet
positief zijn over het nevengeulconcept, wordt in het kader
van het Rijn Actie Programma toch nader onderzoek
uitgevoerd naar de nevengeulen. "De bazen van de
hoofdafdeling Algemeen (bij Rijkswaterstaat) lieten bewust
ruimte voor experimenteren". Het gaat evenwel nog een
aantal jaren duren voordat de eerste stromende nevengeul
een feit is: In 1994 wordt de eerste stromende nevengeul in
de Leeuwense Waard 'geopend'.

In 1989 verschijnt de Derde Nota Waterhuishouding, waarin
de watersysteembenadering stevig wordt neergezet. Deze
nota bouwt voort op de ideeën uit de 2e Nota en de notitie
Omgaan met Water waarin al de basis voor een meer
integrale benadering was gelegd. Vanuit de regionale
directies RWS wordt de nieuwe nota gevoed met
praktijkervaringen. Saeijs maakt bewust gebruik van
vernieuwers in de regionale praktijk. Zoals een
geïnterviewde (RWS) stelt:
"Af en toe gingen we vanuit Den Haag naar waterschap
Regge en Dinkel, dat zeer vooruitstrevend was, een all-in
waterschap. Om inspiratie op te doen, om ons te wapenen
tegen de weerstand."
Naar aanleiding van 3e Nota waterhuishouding worden de
waterschappen anders georganiseerd: kwantitatief en
kwalitatief waterbeheer wordt bij elkaar gevoegd. Iets waar
de waterschappen niet allemaal positief over waren. Maar
van hogerhand werd bepaald dat de technische, in zichzelf
gekeerde waterschappen moesten gaan functioneren
volgens een ' all in' benadering. Van de 3000 waterschappen blijven er 130 over. Het waterschap Regge en
Dinkel geldt ook hier weer als inspirerend voorbeeld.

Het concept van de nevengeul is in de watersysteemverkenningen al volledig opgenomen
(Bron: Waterverkenningen, 1996)
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Dinkel geldt ook hier weer als inspirerend voorbeeld.
Naar aanleiding van de Derde nota Waterhuishouding wordt
het vakgebied ecologie verder uitgebouwd binnen RWS.
Henk Saeijs speelt daarbij een belangrijke rol. Ook het
Natuurbeleidsplan, dat in 1989 verscheen, zorgde er voor
dat het aantal ecologen bij de regionale directies van RWS
enorm kon toenemen.
De praktijk van experimenteren waarmee Saijs c.s.
begonnen verandert langzamerhand in een praktijk van
technische richtlijnen. Op basis van praktijkervaringen en
wetenschappelijk onderzoek wordt steeds nauwkeuriger
vastgelegd waar ingrepen in het rivierengebied aan moeten
voldoen. Een praktijkkenner: "De periode van 1984 (de
eerste ideeën) tot 2002 is nodig geweest om tot een 'full
proof handboek/richtlijnen' van Rijkswaterstaat te komen
hoe bijvoorbeeld een ooibos of een nevengeul er uit ziet,
waar het wel en niet kan. Het is dan weer een technische
uitwerking geworden".

het gedachtegoed van plan Ooievaar zijn neerslag door het
vergroten van de aandacht voor natuurontwikkeling (naast
behoud).

Nadere Uitwerking Rivierengebied
Eén van de Nadere Uitwerkingen die in de Vierde Nota werd
aangekondigd was die voor het Rivierengebied (NURG). Het
werd een samenwerking tussen de Ministeries van LNV,
V&W en VROM en de vijf provincies Overijssel, Gelderland,
Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het doel was een
strategische visie op het rivierengebied te maken op basis
van nota's en streekplannen én om te komen tot voorstellen
voor uitvoeringsgerichte maatregelen. Na een jaar lag er
een rapport waarin 18 projecten van strategisch belang
waren benoemd, waarvan er zeven extra ondersteund
zouden moeten worden in ideevorming, met planvorming of
bestuurlijke coördinatie. In de Nadere Uitwerking
Rivierengebied (1991) zijn vier ecologische streefbeelden
opgesteld, waarin zowel aan behoud als ontwikkeling van
natuur ruimte wordt geboden.

3.4.2 Ruimtelijke Ordening
De Vierde Nota R..O. die in 1988 verschijnt, legt na de
weinig succesvolle pogingen tot verweving in de Derde
Nota, weer een grotere nadruk op scheiding van functies.
Wens is te komen tot grotere ruimtelijke eenheden natuur-,
recreatie- en bosgebied. Er is, naast natuurbehoud, meer
aandacht voor natuurontwikkeling. En niet alleen de
kwantiteit van natuurgebied is van belang, ook de kwaliteit.
Omdat natuurgebieden steeds meer versnipperd en
geïsoleerd dreigen te raken, moeten groene verbindingszones worden gerealiseerd. De rivieren spelen een
belangrijke rol als verbindingszones, tussen ecologische
kerngebieden zoals Fort Sint Andries en de Gelderse Poort.
In de Vierde Nota worden een aantal 'nadere uitwerkingen'
opgenomen,
waaronder
de
Nadere
Uitwerking
Rivierengebied (NURG). In deze uitwerkingen geven rijk en
provincies en soms gemeenten vanuit verschillende
Departementen en sectoren samen vorm aan een visie op
doorwerking van een globale strategie uit de Rijksnota. Dit
werd geïntroduceerd als 'diagonale planning'.
Ter voorbereiding van de Vierde Nota extra (VINEX) is door
de voormalige SBB-ers Hamhuis, Van Nieuwenhuize en
Sijmons, die inmiddels hun eigen bureau hadden, gewerkt
aan het project Multiplex. Dit betrof een verdere uitwerking
van de ideeën uit Ooievaar en de rol van het regionale
watersysteem. In de VINEX, die in 1991 verschijnt, zijn de
resultaten vertaald naar de 'koersbepaling landelijk gebied'.
In het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief NederlandWaterland, één van de strategisch lijnen uit de VINEX, krijgt
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Voor de verbeelding van de ruimtelijke concepten werd
gebruik gemaakt van fotomanipulaties, iets wat in die tijd
nog in de kinderschoenen stond. Het zogenaamde CORmodel (centrale open ruimte model van het Staring Centrum)
is gebruikt om de verschillende varianten door te rekenen
op hun effecten voor natuur.

Kaartbeeld uit de Nadere Uitwerking Rivierengebied (Bron: Nadere uitwerking rivierengebied)

Provincie Gelderland had net haar Uiterwaardenplan klaar,
toen de Nadere Uitwerking Rivierengebied werd opgetuigd.
Gelderland had ingezet op behoud van de landbouw in de
uiterwaarden. Bij de planvorming was ze uitgegaan van de
actuele natuurwaarden, terwijl NURG, in de lijn van het
Ooievaar-gedachtegoed, ook nadrukkelijk de ontwikkelingspotenties als uitgangspunt nam.
Gelderland speelde in de tot stand koming van NURG dan
ook bepaald geen voortrekkersrol. Kritiek op Gelderland
klonk vanuit de vernieuwers: "het plan druist in tegen al het
getuinier dat ze de jaren daarvoor hadden opgebouwd" en
de provincie Gelderland zat "vol met Westhof-adepten".
Noord-Brabant was bereid mee te denken in NURG, omdat
zij de problematiek van de zomerhoogwaters wilde
aanpakken. Ook Overijssel was actief, en had al een plan
voor de IJssel gemaakt dat sterk in lijn was met de Ooievaar
gedachte.
In NURG is verstedelijking als thema nadrukkelijk uit de
planvorming gehouden, hoewel het gezien de te verwachten
problematiek legitiem zou zijn geweest dit wel mee te

nemen. De RPD wilde haar regierol voor de stedelijke
functies niet kwijt aan de provincies. De NURG is dus
beperkt gebleven tot het landelijke deel van het
rivierengebied. Alleen in de marge is aandacht besteed aan
cultuurhistorische aspecten van steden aan het water en
stedelijke waterfronten.
Sleutel voor het relatief snel tot uitvoer komen van de
uiterwaardplannen ligt in het feit dat er twee zware belangen
speelden in de uiterwaarden, waaraan met het
Ooievaargedachtegoed tegemoet gekomen kon worden.
LNV greep de kans aan om de landbouw, die het in de
uiterwaarden lastig had, hieruit te verplaatsen. Voor RWS
was de natuurontwikkeling een mooi nieuw project om hun
maatschappelijke rol te tonen. Landbouw stond inmiddels
meer open voor het nieuwe concept voor natuurontwikkeling
in de uiterwaarden. Er waren twee zomerhoogwaters ('86 en
'87) geweest waarin boeren zwaar waren getroffen. Zij
hadden de uiterwaarden intensief in gebruik en konden de
hoogwaters slecht in hun bedrijfsvoering opvangen.
Daarnaast was er een discussie over de kwaliteit van melk
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afkomstig uit de uiterwaarden door de slechte
rivierwaterkwaliteit én het feit dat er zoveel gif in de
kleiputten was gestort in de afgelopen decennia. Ook was
de behoefte aan landbouwgrond was niet meer zo groot als
voorheen.
In NURG zijn 19 strategische projecten aangewezen waar
het concept natuurontwikkeling in de praktijk zou worden
uitgevoerd. Zeven projecten daarvan waren zgn.
stimuleringsprojecten, waaronder Gelderse Poort, Fort Sint

Andries en Noordoever Nederrijn. De projecten Blauwe
Kamer (Utrechts Landschap) en Duursche Waarden
(RWS/SBB, 1989) waren op moment dat NURG verscheen al
in uitvoering genomen.
Andere natuurontwikkelingsprojecten die werden uitgevoerd
zijn onder meer Ewijkse Plaat, Millingerwaard, Meinerswijk
en Grensmaas. Bij veel van deze projecten speelden het
bureau Stroming en Stichting Ark een belangrijke rol in de
planontwikkeling en uitvoering.

Oprichting Ark en Stroming (1989)
Willem Overmars, Wouter Helmer en Gerard Litjens besluiten in 1989 tot de oprichting van Bureau Stroming en Stichting
Ark. Zij willen zelf actief aan de slag om natuurontwikkelingsprojecten te realiseren. Zij zien dat om verschillende redenen
veel mooie plannen nooit de uitvoeringsfase halen. Bureau Stroming legt zicht toe op idee- en planvorming, Stichting Ark
op de uitvoeringspraktijk. Stichting Ark wordt voor een deel gefinancierd uit de winst van Bureau Stroming, en daarnaast
door Stichting Doen en de Postcodeloterij. Bureau Stroming is een (commercieel werkend) adviesbureau.
De Millingerwaard is het visitekaartje van Ark/Stroming. In het project proberen ze hun holistische visie op
natuurontwikkeling in de praktijk te brengen. In het gebied is een voorlichtingscentrum, dat tevens dienst doet als
dorpshuis. Bewoners en boeren worden nauw betrokken bij de plannen. In contact blijven met de realiteit, daarom is
communicatie met de omgeving heel belangrijk, alsdus Helmer. Een top-down benadering werkt niet. Om tot realisatie
van projecten te komen is locale betrokkenheid essentieel, juist onder landbouwers.
Natuureducatie is een belangrijk speerpunt. Ark en Stroming gaan uit van 'aanschouwelijk onderwijs'. "Samen met het
Wereld Natuur Fonds, een belangrijke geldschieter voor Stichting Ark, reden ze langs scholen. Er werden excursies
gehouden met de schoolkinderen, waarbij in het veld leuke experimentjes werden gedaan. Als vandaag een schoolklas
in Millingerwaard kwam, zag je het weekend erna de kinderen met de ouders komen. Dat was een erg goed concept.
De kinderen voeden hun ouders op" (interview Dumont).
Ark en Stroming besteden veel aandacht aan P.R. rondom hun projecten, successen worden breed uitgemeten, om ook
onder 'tegenstanders' draagvlak te verwerven.
Helmer noemt 'bevlogenheid' een belangrijke succesfactor van Ark en Stroming. Vanuit deze bevlogenheid moeten
momenten gecreëerd worden, contacten of toevallige ontmoetingen. Het gaat erom randvoorwaarden te scheppen
waarin nieuwe dingen kunnen gebeuren.
Stroming en Ark hebben nauwe banden met de Provincie Limburg en het Wereld Natuur Fonds. Voor de provincie
Limburg is het project Grensmaas uitgewerkt. Voor WNF is Levende Rivieren (1992) gemaakt, een verdere uitwerking
van het Ooievaargedachtegoed. De intensieve samenwerking met WNF en Limburg heeft in periode '90 tot 2000 onder
meer geleid tot drie educatieve films over de Grensmaas.
Andere natuurontwikkelingsprojecten waar Ark en Stroming bij zijn betrokken, zijn de Blauwe Kamer, Meinerswijk,
Millingerwaard, Ewijkse Plaat, Gelderse Poort, Grensmaas, voorbeeldprojecten WNF (Koningssteen, Kleine Weerd, Petit
Gravier)
Stichting Ark is meer recent nauw betrokken bij een nieuwe studierichting op de KUN. Een studierichting voor
'techneuten' die vanuit ecologische achtergronden kunnen denken en werken. Op deze manier geeft Ark vorm aan de
behoefte aan mensen die breed kunnen denken.
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3.4.3 Natuurontwikkeling
Voorafgaand aan het Natuurbeleidsplan is door LNV de
Natuurontwikkelingsnota ('88) opgesteld. Door de LNV-ers
Vera en Baerzelman is er buiten de Haagse burelen, in de
afzondering van het Veerhuis van Wamel in een intensieve
werksessie aan gewerkt. Deze nota stoelde voor een
belangrijk deel op de ideeën uit plan Ooievaar. De nota heeft
relatief weinig aandacht gekregen.
In 1990 verschijnt het Natuurbeleidsplan. In het plan wordt
het concept Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
gepresenteerd, geïnspireerd op het cascoconcept uit plan
Ooievaar. Om de teruggang van het aantal planten en
diersoorten te keren, wordt de ontwikkeling van een
samenhangend stelsel van natuurgebieden voorgesteld die
onderling met elkaar verbonden zijn via zogenaamde
ecologische verbindingszones. LNV sluit zich hiermee als
belangrijk 'omgevingsministerie' aan bij het nieuwe
gedachtegoed over een robuust landschappelijk/ecologisch
casco.

Uitwerkingen, verfijning en toepassingen van het
Ooievaar-concept
Het eerste rapport over Gelderse Poort, opgesteld door
Peter Smeets (RPD) en Wouter Helmer verschijnt in 1988.
Het tweetal was kritisch over de ecologische benadering
van de rivier in het ooievaarconcept. Ze waren van mening
dat er niet alleen naar de rivier als macrosysteem gekeken
moest worden, maar ook naar het systeem dwars op de
rivier. Op die manier konden de uiterwaarden
genuanceerder worden ingevuld. De twee visies waren deels
complementair.
In 1990 wordt gestart met natuurontwikkeling in de
Gelderse Poort, via landinrichting Ooijpolder. Voor dit
project werd de internationale samenwerking met Duitsland
opgezocht. In Duitsland was natuurontwikkeling nog sterk
onderbelicht. Natuurbehoud aan Duitse zijde van de grens

moest worden gecombineerd met natuurontwikkeling aan
Nederlandse zijde. Het onttrekken van hectares aan de
landbouw was in de praktijk nog niet eenvoudig. Aanvankelijk
stond de landbouw niet positief tegenover de
natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Zij wilden de gronden
niet kwijt, omdat ze voor de mestquota van belang waren.
Toen de teruggang van de landbouw manifester werd, wilde
ze deze marginale gronden wat gemakkelijker vrij geven en
kwam meer schot in de uitvoering.
Het Wereld Natuur Fonds heeft bij deze internationale
natuurontwikkeling een belangrijke rol gespeeld. Destijds
stond aan het hoofd van WNF Duitsland een Nederlander die
een persoonlijke band had met Willem Overmars. WNF heeft
in Duitsland op een aantal plaatsen in de uiterwaarden van
de Rijn het Ooievaarconcept kunnen toepassen.
Leen de Jong, afkomstig van de Vogelbescherming, is bij
WNF actief geweest achter het project Levende Rivieren.
Levende rivieren (1992) is het WNF antwoord op het
Ooievaar gedachtegoed. Het concept Levende Rivieren gaat
weer een stap verder door ook de biotische kant van de
rivier zelf te betrekken in de planontwikkeling.
Reliëfvolgende ontkleiïng t.b.v. natuurontwikkeling in de
uiterwaarden wordt geïntroduceerd. Computersimulaties
speelden een belangrijke rol om mensen te tonen hoe
natuurontwikkeling eruit kan zien. Dit concept is WNF ook in
het buitenland actief gaan uitdragen en daar heeft het idee
veel navolging gekregen (Polen, China).
Willem Overmars noemt een aantal 'early adaptors' van de
ideeën uit plan Ooievaar. "In de natuurbeschermingswereld
bleef veel scepsis bestaan. Voorstanders kwamen vaak uit
de vogelaarswereld: die lieden zijn meer aan veranderlijkheid gewend dan botanisten". Het netwerk om de mensen
van Stroming lijkt dus vooral samen te hangen met de
'vogelaarswereld'. Uit een (niet uitputtend) overzicht van de
early adaptors blijkt een sterke verwevenheid van relaties
tussen 'bevlogen' mensen op allerlei plekken in de
samenleving: particulier initiatief, ambtelijke betrokkenheid,
wetenschappers, bestuurders.

Projecten en 'early adapters' van het natuurontwikkelingsconcept
- Utrechts landschap: Blauwe kamer (Gerard Litjens)
- gemeente Arnhem (Gerard Vollenberg en Betsie Fleuren): Meinerswijk (aanleiding voor oprichting Bureau Stroming,
toen: Willem Overmars, Wouter Helmer, Gerard Litjens)
- Vogelaars Nijmegen: (Wouter en Jeroen Helmer): Millingerwaard.
- proefgebied Ewijkse Plaat ( aanleiding voor oprichting Stichting Ark, Willem Overmars, Wouter Helmer en Gerard
Litjens). Ondersteuning door WWF (Wim Braakhekke)
- RPD (Peter Smeets): opdracht voor eerste concept Gelderse Poort aan Stroming
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- overname van de ideeën door vogelbescherming Limburg (Frans Schepers), en vogelbescherming Nederland (Siegfried
Woldhek en Leen de Jong).
- Gelderse Milieufederatie geeft financiële ondersteuning Plan Ooievaar door boekuitgave.
- Opdracht aan Stroming voor Grensmaasplan door provincie Limburg en Vogelbescherming (Frans Schepers, Leen de
Jong, Siegfried Woldhek, Gerrit kater, gedeputeerde v Limburg Riem, Jan Houwen, Fred Offerein allen als opdrachtgevers)
en Stroming (Wouter Helmer en Gerard Litjens voor ecologisch concept, Willem Overmars voor de locatiestudies)
- na verhuizing van Siegfried Woldhek en Leen de Jong naar WWF: onder bestuursvoorzitter Ed Nijpels en directeur
natuurbescherming Wim Braakhekke opende WWF voor het eerst ook Nederlandse projecten. Ondersteuning van vele
voorbeeldprojecten via Stichting Ark: voorbeeldgebieden Koninsgssteen, Kleine Weerd, Petit Gravier, Ewijkse Plaat,
Millingerwaard (aankoop grond), Meinerswijk, Gelderse Poort, en in Rotterdam: landtong Rozenburg, en vele meer.
- Staatsbosbeheer: natuurontwikkeling en begrazing Duursche Waarden
- Natuurmonumenten: Begrazing o.a. Veluwezoom
- Stichting Doen: ondersteuning voorbeeldterreinen / Ark
- Stichting Ark: zeer veel aandacht voor de jeugd en veldlessen

Uitvoering van de projecten
Voor een groot aantal gebieden werden planvorming en
uitvoering voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden
opgepakt. Bij sommige projecten kon al snel met de
uitvoering worden begonnen, bij andere werd het een
langlopend proces. Er worden verschillende oorzaken
genoemd voor het snelle, dan wel trage verloop. Een
belangrijke factor is grondeigendom, wat voor agrariërs
vaak ook een oudedagsvoorziening is. Verder is bestuurlijke
kracht en visie van groot belang, zowel bij overheden als de
grote natuurorganisaties. Naast de politieke en ambtelijke
hobbels liep de uitvoering van projecten ook vertraging op
door aanwezigheid vuile grond. Wetgeving verbiedt
verplaatsing van vervuilde grond.
Ter illustratie hierbij een indruk van een aantal van de vroege
projecten:
- Staatsbosbeheer richtte al snel de Duursche Waarden in
als natuurontwikkelingsgebied met rivierdynamiek en
begrazing. Het was relatief eenvoudig voor SBB om dit
te doen, omdat zij deze gronden al in eigendom hadden.
Een kritische Overmars hierover: "Kennelijk was dat wild
genoeg, want daarna gebeurde er niet veel. SBB hield
het bij inscharen van landbouwdieren in landbouwkundig
beweide weilanden" .
- In de Blauwe Kamer, terrein van Utrechts Landschap,
werd al in 1992 de dijk doorgestoken.
- Fort St. Andries is door H+N+S en DHV in opdracht van
LNV en Provincie Gelderland verder uitgewerkt.
- Het project Grensmaas heeft een lange aanloop gehad.
De houding van de Provincie Limburg tegenover het
project heeft een bepalende rol gespeeld. In Limburg is
lange tijd het CDA overheersend geweest, maar eind '80er jaren werd de invloed van de PvdA groter. Als in '89
het plan voor de Grensmaas wordt gepresenteerd door
LNV-Limburg staat de Provincie daar positief tegenover.
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Het idee om natuurontwikkeling te realiseren met
grindwinning valt goed. Onder leiding van Schepers
(provincie Limburg) wordt het plan uitgewerkt en in '91
gepresenteerd onder CDA-gesternte. Het plan verdwijnt
vervolgens in de bureaula, tot het na de hoogwaters van
'93 en '95 door diezelfde CDA als oplossing naar voren
wordt geschoven. In 2001 is het plan klaar, maar ook
dan ligt het vervolgens lange tijd stil. Er is weliswaar een
Bureau Maaswerken van 100 ambtenaren, maar de
uitvoering wordt nog niet ter hand genomen. WNF
omarmt de plannen, maar doet te weinig. Er is
onduidelijkheid over het afdekken van de risico's bij de
ontgronders. Vervolgens eist Natuurmonumenten het
project op. Uiteindelijk start het project pas in 2005,
wanneer de vergunningen voor de ontgronding worden
aangevraagd. In de tussentijd heeft Stichting Ark een 15
tal kleine projecten langs de Grensmaas opgezet, met
hulp van Stichting Doen.

"Dat het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur
heel gevoelig lag, bleek uit het gevecht om elke hectare.
De standsorganisaties maakten afspraken op bestuurlijk
niveau over een plafond van aan te kopen hectares. Ik kan
me nog een touwtrekkerij herinneren tussen mij als
provinciaal vertegenwoordiger van het natuurontwikkelingsproject en onze landbouwvertegen-woordiger over
de tekst in het streekplan 1996. Ik wilde 3000 hectares
opnemen, hij 1800. Het werd uiteindelijk 2100 hectare als
eerste stap om grootschalige nieuwe natuur te realiseren.
Die hectares waren toen al begrensd in het kader van de
Relatienota als reservaats- en natuurontwikkelingsgebied.
Daarnaast zou nog 300 ha. worden gerealiseerd door
natuurgerichte oplevering van ontgrondingen. Het getal
3000 ha. mocht niet vallen. De woorden zijn op een
goudschaaltje gewogen. De functieverandering heeft
ongeveer voor de helft (1500 ha. ) plaatsgevonden. Tijd is
in dit soort transitieprocessen een belangrijke factor".

Van experimenten naar beleidskaders

Overzichtskaart van het Grens-maasproject (Bron: Landschap)

- De Gelderse Poort (met daarbinnen de Ooijpolder) wordt
geadopteerd door WNF. Begin '90 jaren kreeg WNF een
nieuwe top: Ed Nijpels werd bestuursvoorzitter en
Siegfried Woldhek directeur natuurbescherming. In Rio
was door de Derde Wereldlanden een statement
neergelegd dat het westen niet geloofwaardig was qua
natuurbescherming. WNF was het daarmee eens en
zocht samenwerking met Ark/Stroming om het project
Gelderse Poort te realiseren. SBB, Provincie en de
gemeente waren in het begin tegenstanders van het
project. Ark heeft echter bewust steeds weer deze
organisaties bij het project betrokken om de weerstand
te doorbreken. In 1990 startte een landinrichting nieuwe
stijl in de Ooijpolder. Door ruilverkaveling zouden
buitendijkse gronden vrij gemaakt kunnen worden. Een
provinciaal ambtenaar over de onderhandelingen tussen
vertegenwoordigers vanuit natuur en landbouw:

Net als we hebben gezien bij het waterbeleid, werd ook bij
het natuurbeleid steeds minder aan het toeval overgelaten.
Nadat in 1990 het cascoconcept in de vorm van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) was verankerd in het
Natuurbeleidsplan is in opdracht van het Ministerie van LNV
gewerkt aan een Handboek Natuurdoeltypen. Een eerste
versie verscheen in 1995, een herziening in 2002. Dit
handboek beschrijft rond de honderd verschillende
natuurdoeltypen. Dit zijn de verschillende typen ecosystemen die in Nederland in het kader van het natuurbeleid
gerealiseerd worden. Per type zijn de inheemse plant- en
diersoorten beschreven, de leefomstandigheden en het
beheer dat nodig is om het natuurdoeltype te bereiken.
Definiëring van deze natuurdoeltypen beoogde vooral om de
doelen van de EHS hanteerbaar te maken en de realisatie
van de doelen te kunnen evalueren. Het is een illustratie van
de toenemende tendens om eenduidig meetbare criteria in
te voeren om de beleidsuitvoering, die steeds meer los
komt van de beleidsvoorbereiding, op te kunnen afrekenen.
Nogal wat geïnterviewden geven aan dit een bedenkelijke
koers te vinden. Kwaliteit is dermate complex dat het de
vraag is of objectieve (nota bene: sectorale) toetsingscriteria hier recht aan kunnen doen. Het gevaar bestaat dat
door toetsing op afzonderlijke kenmerken de kwaliteit van
het geheel (wat meer is dan de som der delen) uit het oog
wordt verloren.
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3.5

Periode na 1995

3.5.1 Hoogwateropgave komt erbij
Een opmerkelijke zinsnede uit de toelichting op het Plan
Ooievaar, geschreven door de inzenders, is dat in het
voorstel 'geen rekening wordt gehouden met de mogelijk
versnelde zeespiegelstijging in de komende eeuw.
Ontwerpen met implicaties daarvan vormen 'een prijsvraag
op zich' (juryrapport, pg 14).
Dit citaat geeft aan dat men in kringen van onderzoek,
ontwerp en beleid in het midden van de jaren '80 bekend
was met het gegeven van klimaatverandering. En dat dit
grote gevolgen zou hebben voor de inrichting van het
rivierengebied en de Nederlandse delta in het algemeen. Er
waren echter eerst een paar indringende gebeurtenissen
nodig om het vraagstuk van de hoogwaters en veiligheid
prominent op de politieke en maatschappelijke agenda te
plaatsen.

Beleidsversnelling als gevolg van hoogwaters
In 1993 en 1995 zijn er topafvoeren geweest op de grote
rivieren. In januari '95 moesten 200.000 mensen worden
geëvacueerd uit het Rivierengebied omdat dijkdoorbraken
dreigden.
Cees Kwakernaak, expert op het terrein van water en
ruimtelijke planning memoreert een persoonlijke ervaring:
'In 1995 evacueerde ik mijn ouders uit Geldermalsen. Nooit
was het bij hen opgekomen dat ze daar in een badkuip
woonden en dat er bij extreem hoog water iets mis zou
kunnen gaan. Iedereen in het dorp was echt volslagen
verrast en ontdaan. In het verhuisbusje, 's nachts in een
eindeloze en bijna niet bewegende file richting het westen,
zagen we soms niet meer waar de weg was, de sloten
liepen over het wegdek heen. Toen kreeg ik het toch ook wel
benauwd. Als nu de dijk bij Ochten doorbreekt, of iemand zet
de schuiven van de Diefdijk in de A2 dicht, dan zitten we als
bisamratten in de val. Het besef was bij alle betrokkenen
volstrekt duidelijk: hier moet echt worden ingegrepen om de
veiligheid in het rivierengebied te vergroten!"
De hoogwaters hebben tot gevolg dat veel beleid voor
waterbeheer en ruimtelijke ordening in een stroomversnelling raakt. Zowel internationaal, nationaal als
provinciaal en locaal stond de relatie tussen water en
ruimtelijke inrichting plotseling hoog op de agenda.
De hoogwaters van 1993 en 1995 troffen niet alleen
Nederland. Het was duidelijk dat internationale
samenwerking nodig was om effectief te kunnen handelen.
In februari 1995 hebben Frankrijk, Duitsland, Luxemburg,
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België en Nederland in een ministersverklaring (Verklaring
van Arles) vastgelegd dat gezamenlijke maatregelen zullen
worden doorgevoerd om de risico's van hoogwater te
beperken. Dit is vervolgens uitgewerkt in de internationale
Actieplannen Hoogwater Rijn respectievelijk Maas. Steeds
duidelijker werd dat de problemen bij de kern moesten
worden aangepakt: niet alleen maatregelen aan de rivier,
zoals dijkversterking, maar ook maatregelen in de
ruimtelijke inrichting. Voorkomen moet worden dat het
bergend vermogen van stroomgebieden nog verder
achteruit gaat, onder andere door verstedelijking. De
Europese Unie ondersteunde de uitvoering van de plannen
met een groot programma (Interreg Rijn Maas Activiteiten,
IRMA). In totaal werden 153 projecten uitgevoerd in de
periode 1997-2003.
Op nationaal niveau is naar aanleiding van het hoge water in
1993 en 1995 het Deltaplan Grote Rivieren opgesteld om
op korte termijn de dijken en kades in Nederland op te
hogen en te versterken. Al in het voorjaar van 1995 werd
het Deltaplan gepresenteerd met de boodschap dat de
versterking van de meest onveilige dijkvakken uiterlijk eind
1996 klaar moest zijn.
Voor de uitvoering is een aparte Wet in werking getreden: de
Deltawet Grote Rivieren werd op 21 april 1995 van kracht.
Het maakte de versnelde aanpak van de meest urgente
dijkversterkingen en kadeaanleg mogelijk door concentratie
van besluitvorming, inspraak en rechtsbescherming en
uitschakeling van een aantal andere wetten zoals de
verplichting tot het uitvoeren van een milieu-effectrapportage. In de eerste fase is 148 kilometer dijkversterking en 143 kilometer kadeaanleg en kadeverbetering gerealiseerd. De tweede fase liep van 1996 tot
en met 2000 en is onder het regime van de Wet op de
Waterkering uitgevoerd. In deze fase is 450 kilometer
rivierdijk verbeterd.
Een voorbeeld van provinciale 'beleidsversnelling' was te
zien in Limburg. De provincie Limburg had al in 1989 de
opdracht verleend om een visie op natuurontwikkeling bij de
Grensmaas uit te werken. Het resulteerde in het rapport
'Toekomst voor een grindrivier'. Het plan Grensmaas
steunde tot dan toe op twee peilers: grindwinning en
natuurontwikkeling. Hoogwater was nog geen item. De
uitvoering van het plan verliep uiterst moeizaam. Na de
overstroming van 1993 veranderde dit echter. De Provincie
Limburg aanvaardde de principes uit 'Toekomst voor een
grindrivier' omdat dit mede werd gezien als oplossing voor
de overstromingsproblematiek. Het Ministerie V&W nam de
principes vervolgens over voor hele Maasgebied. Een
consortium werd gevormd om het Grensmaasproject uit te

voeren. Het is een veelzijdige organisatie: ministeries,
provincie, maar ook grindwinners en Natuurmonumenten
maken deel uit van de samenwerking.

Pas op de plaats voor natuurontwikkeling in de
uiterwaarden
In 1996 wordt als onderdeel van het Nationaal Ruimtelijk
Beleid de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier' gepubliceerd. In
het licht van de ongunstige verwachtingen over
klimaatverandering en zeespiegelrijzing wordt als doel
gesteld dat 'meer ruimte voor de rivier mens en dier moet
beschermen tegen overstroming bij hoogwater en
beperking van de materiele schade'. Dit wordt bereikt door
het reserveren van de ruimte in het winterbed voor strikt
riviergebonden activiteiten en vergroting van de
afvoercapaciteit door verbreding en verlaging van het
winterbed. Dit laatste is mogelijk in combinatie met
natuurontwikkeling. Ontwikkelingen die winterbedverruiming
in de toekomst onmogelijk maken worden niet toegestaan.
De beleidslijn wordt wel beschouwd als een pas op de plaats
in het denken over de transformatie van het
rivierenlandschap. De beleidslijn was vooral gericht op
'aangeven wat niet mag. In de sfeer van niet al te domme
dingen doen…' Bouwen in het winterbed was taboe, maar
Rijkswaterstaat stond ook terughoudend tegenover
natuurontwikkeling. Men zag liever graslanden in de
uiterwaarden, omdat die de afvoer versnellen. Waar plan
Ooievaar tot aan de overstromingen de agenda had bepaald
kregen nu de technische richtlijnen weer de overmacht. Een
citaat: 'De overstromingen zijn allesbepalend geweest dat
die omslag plaatsgevonden heeft. (…) Voor veel ecologen
blijkt plotseling dat er een conflict is tussen die natuurdoelen
in de uiterwaarden omdat er te ruige omstandigheden zijn
…. Dat conflicteert met het veiligheidsaspect. In feite
dachten ze 'we hebben de macht' maar plots blijkt dat
technici die met veiligheid bezig zijn weer roet in het eten
gooien.'
In de praktijk blijkt natuurontwikkeling lastig te realiseren,
ook bij verlaging van het winterbed. Als voorbeeld wordt
genoemd de Rosandepolder. Waterstaat streeft hierbij wel
maaiveldverlaging na maar geeft geen ruimte voor
natuurontwikkeling. Dit brengt spanning met zich mee
omdat lokale partijen sterk hechten aan natuurontwikkeling.
De waarschuwing klinkt dat Rijkswaterstaat het gevaar loopt
met deze opstelling het maatschappelijk draagvlak voor
maatregelen in de uiterwaarden te gaan verliezen. De vele
onzekerheden die het klimaatvraagstuk nog omgeven maakt
dat beleidsmakers het zekere voor het onzekere kiezen.
'Rijkswaterstaat heeft een sterk sectorale blik, puur gericht

op waterbeheer. De afrekencultuur van Rijkswaterstaat leidt
ertoe dat er uiteindelijk toch voor technische maatregelen
wordt gekozen. RWS kan geen zekerheden afgeven voor de
effecten van ruimte voor de rivier. Die afrekencultuur is de
afgelopen 10 jaar sterk toegenomen."

3.5.2 Ruimte voor water
Het waren niet alleen de hoogwaters van 1993 en 1995 in
het rivierengebied die de relatie water en ruimtelijke
ontwikkeling tot politieke prioriteit maakten. De zeespiegel
stijgt, terwijl de bodem langzaam daalt. De verstedelijking
gaat door, waardoor regenwater niet in de bodem kan
infiltreren en sneller wordt afgevoerd. Het regionale
watersysteem kan de piekafvoeren als gevolg van hevige
neerslag niet goed verwerken.
In 1994 stonden delen van Noord Holland onder water en
ook 1998 kende hevige regenbuien. Naast extreem natte
periodes zijn er te droge periodes. Bestrijding van
wateroverlast is nodig naast verdrogingsbestrijding. Het
gaat hierbij niet om levensbedreigende situaties maar wel
om grote economische schade. De landbouwsector drong
aan op maatregelen en vond op dit punt in de
natuurbeweging een bondgenoot. Na een aantal keren
geconfronteerd te zijn met onvrijwillig drijvende kassen,
drijvende rioolputjes en miljoenenclaims uit de landbouw
kwam de wateroverlast in de Ministerraad aan de orde.
Onder meer gedreven door mogelijke financiële
consequenties van de Wet tegemoetkoming schadegevallen
hebben toenmalig minister president Kok en minister van
financiën Zalm aangedrongen op een interdepartementale
aanpak. Dit heeft geleid tot de instelling van de
onafhankelijke Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21),
onder voorzitterschap van oud gedeputeerde van Noord
Holland Tielrooy.

Lange termijn visies naast kort termijn maatregelen
Het advies van de Commissie WB21 (2000) maakte duidelijk
dat zeker met het oog op effecten van klimaatverandering
de waterhuishouding in Nederland op veel punten niet op
orde is. Ruimte voor water werd een leidende strategie, met
een goed hanteerbare vuistregel voor nieuw beleid: de
drietrap vasthouden - bergen - afvoeren. Dit advies werd
beleid in het Kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met Water
- Waterbeleid in de 21e eeuw' (2000). Voor de grote rivieren
is dit verder uitgewerkt in Ruimte voor de Rivier. Voor het
regionale watersysteem van beken en polders is de aanpak
medio 2003 vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord
Water, dat door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is ondertekend.
Als onderdeel van het nieuwe waterbeleid is in 2002 de
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Watertoets ingevoerd, een instrument waarmee ruimtelijke
plannen worden getoetst op effecten voor het
watersysteem. De toets vormt een verbindende juridische
schakel tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening.

Drietrapsstrategie: vasthouden-bergen-afvoeren (Bron: Waterbeleid voor de 21e eeuw)

De beleidslijn Ruimte voor de Rivier is nader uitgewerkt in de
vorm van een Planologische Kern Beslissing. Ten behoeve
hiervan zijn tal van verkennende studies uitgevoerd, zoals
Ruimte voor Rijntakken en Integrale Verkenning
Benedenrivieren. In december 2000 gaf het kabinet
opdracht om te starten met de planfase van Ruimte voor de
Rivier. De planfase richt zich op het weer bereiken van de
wettelijk vereiste hoogwaterbescherming in de periode tot
2015 met een doorkijk naar de langere termijn. Het gaat
hierbij om de Bovenrijn, Waal, Merwede's, Pannerdens
Kanaal, Nederrijn, Lek en IJssel. In 2005 heeft het kabinet
een besluitgenomen over de resultaten van de planfase
(PKB Ruimte voor de Rivier), in december 2006 volgde de
goedkeuring door de Eerste Kamer. Tot 2015 zal een
veertigtal projecten worden uitgevoerd om het beleid te
effectueren.
Ruimte voor de Rivier beoogt een doorkijk te geven naar de
lange termijn. Daartoe is, onder leiding van Lodewijk van
Nieuwenhuijze, in de voorbereiding gestudeerd op een visie
voor het rivierengebied waarbij de lange termijn veiligheid
werd verbonden met ruimtelijke kwaliteit. Het ging onder
meer om de vraag hoe 30.000 hectare waterbergingsgebied te transformeren. In februari 2003 werden in een
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studie drie modellen gepresenteerd met als hoofdlijn
1. Kralen aan een snoer: bij stedelijke knooppunten veel
meer ruimte voor water. Groot contrast tussen de
dynamiek van de steden en het landelijk gebied.
2. Groene rivieren in de kommen waardoor een completer
ecosysteem kan ontstaan.
3. Verder verbreden van het buitendijkse rivierlint.
Vanuit professionele kring klinkt kritiek dat in Ruimte voor de
Rivier niet echt een keuze is gemaakt. Ruimtelijke kwaliteit is
wel als nevendoel opgenomen naast veiligheid, maar is in
tegenstelling tot veiligheidsdoelen lastig hard te maken. In
de planvorming voor lange en korte termijn is langs elkaar
heen gewerkt. De kern van Rijkswaterstaat was druk bezig
met de korte termijn. Hierbij lag het accent op buitendijkse
maatregelen. Structurele binnendijkse oplossingen voor de
lange termijn werden niet verknoopt met de korte termijn
maatregelpakketten. Zo bleek model 2 bestuurlijk in ieder
geval een brug te ver. Een belangrijk argument was dat een
gefaseerde uitvoering niet mogelijk is. Uiteindelijk hebben
onderdelen van de modellen 1 en 3 doorgewerkt in het
huidige beleid. Het uitstellen van de noodzakelijke
structurele lange termijn keuze heeft echter tot gevolg dat
kansrijke opties nu niet worden benut, terwijl deze over een
aantal jaren zeer waarschijnlijk niet meer (of tegen veel

hogere kosten) mogelijk zijn vanwege voortgaande
investeringen in woningbouw of infrastructuur op de
'verkeerde' locaties.
Ondertussen blijft men in kringen van onderzoek en ontwerp
proberen om de geesten rijp te krijgen voor alternatieve
visies. Zo is voor het Gelderse Rivierengebied door o.a.
Staatsbosbeheer het plan Lonkend Rivierenland ingebracht
in de discussie over Ruimte voor de Rivier. SBB pleit hierin
voor een veel grotere inzet van binnendijks gebied en
'stromende berging' om het rivierengebied nu klimaatbestendig in te richten in plaats van de problemen naar de
toekomst te verschuiven. Door 'InnovatieNetwerk' en Bureau
Stroming worden Groene Rivieren gepropageerd, onder
andere in de Betuwe.
Vooralsnog lijken krachtige en invloedrijke ambassadeurs
voor deze ideeën, zoals indertijd Neelie Kroes voor Plan
Ooievaar, nog te ontbreken. Politiek en ambtelijk wordt een
tamelijk behoudende en behoedzame koers gevaren.

Experimenteren en leren
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over 'Ruimte
voor de Rivier' is op verzoek van enkele regio's al een begin
gemaakt met een viertal projecten. Het gaat om de
zogenaamde koploperprojecten: de dijkverlegging
Westenholte en de uiterwaardvergraving Scheller en
Oldeneler Buitenwaarden nabij Zwolle, de ontpoldering
Noordwaard nabij Werkendam en de ontpoldering
Overdiepsche Polder bij Waalwijk. Later zijn nog zes extra
koploperprojecten aangewezen. De filosofie hierbij is dat
van de koplopers kan worden geleerd ten behoeve van de
volgende serie projecten. Het is een uitwerking van het idee
van 'al doende leren' vanuit het inzicht dat in de praktijk nog
veel problemen naar voren zullen komen die met
'realistische creativiteit' zullen moeten worden opgelost.
Een vergelijkbare strategie is gevolgd ten aanzien van
'bouwen in het winterbed'. De Beleidslijn Ruimte voor de
Rivier, van kracht sinds 1996, is begin 2006 na een
evaluatie aangepast. De beleidslijn blijft gericht op het
beperken van ontwikkelingen in het buitendijkse gebied van
de rivieren, maar biedt meer ontwikkelingsmogelijkheden
dan de vorige beleidslijn. In totaal zijn vijftien experimenten
met aangepast bouwen (EMAB) vastgelegd. Hiermee krijgen
de gemeenten de kans om te experimenteren met
innovatieve bouwvormen in het rivierbed op voorwaarde dat
er meer ruimte voor de rivier wordt gerealiseerd. Met deze
vorm van 'gecontroleerd experimenteren' wordt geprobeerd
een balans te vinden tussen de noodzakelijke veiligheid en
de gewenste ontwikkelingen.

3.5.3 Professionele netwerken
In de tweede helft van de jaren negentig worden nieuwe
nota's voor het omgevingbeleid voorbereid. Belangrijke stap
in de interdepartementale samenwerking was de instelling
van een Directeurenberaad voor het Strategisch Omgevings
Beleid. Eerste voorzitter was Hans Leeflang (directeur
Rijksplanologische Dienst), overige deelnemers waren de
directeuren van Volkshuisvesting (VROM), Ruimtelijke
Economisch Beleid (EZ), Natuurbeheer (LNV), Strategische
Beleid / Personenvervoer, Waterbeheer (V&W) Sociaal
Beleid (VWS), Grotestedenbeleid en Interbestuurlijke
Betrekkingen (BZK). Verwolf, destijds hoofddirecteur Water
bij Verkeer en Waterstaat, geeft aan dat dit gezelschap 'een
zegen was voor de verkokering van Den Haag'. Het
informele karakter maakte dat nieuwe inzichten al in een
vroeg stadium, voordat er sprake was van departementale
beleidsstandpunten, werden uitgewisseld. Het directeurenberaad was een basis onder de interdepartementale
voorbereiding van de Vijfde Nota R.O. Dit bevorderde ook de
betrokkenheid van andere organisaties bij de nota, zoals de
Unie van Waterschappen. Het zorgde voor een intensievere
verknoping van voorheen gescheiden netwerken. Maar ook
voor een andere manier van samenwerking op de werkvloer.
Waar eerst zaken werden gedaan boven in de hiërarchie,
waren nu veel meer contacten tussen inhoudelijke
beleidsvoorbereiders. Dit ging zeker op voor het domein van
water en ruimte.
Wat het verstedelijkingsbeleid betreft was er tussen de
'rode' professionele netwerken en de (inmiddels meer
gemengde) groen-blauwe netwerken nog weinig
toenadering. Opmerkelijk genoeg komt het ministerie van
LNV midden jaren negentig met een discussienota Visie
Stadslandschappen. Thema's als groen wonen, nieuwe
landgoederen en buitenplaatsen, stadslandbouw en
infralandschappen werden verkend. Op kleine schaal leidde
dit tot experimenten, maar een beleidsdoorbraak bleef uit.
Daarvoor was het te zeer een solo actie vanuit LNV. Het
ministerie van VROM bekeek de visie met argusogen. Ook al
werden in het kader van de Vijfde nota perspectieven
verkend die juist de kansen van stedelijke (regionale)
netwerken, stedelijke corridors of zelfs gespreide
verstedelijking schetsten, van een open discussie hierover
was geen sprake. Al snel was duidelijk dat alle kaarten op
Nederland Stedenland werden gezet, wat een continuering
van het verstedelijkingsbeleid betekende. Het compacte
stadbeleid bleef ook in de Vijfde Nota dominant en zette
stad en land tegenover elkaar in plaats van te zoeken naar
geïntegreerde concepten.
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Met de Nota Ruimte (2004, kabinetsstandpunt) lijkt er
sprake te zijn van enige ontspanning in het verstedelijkingbeleid. De compacte stad maakt plaats voor stedelijke
netwerken.
Belangrijk is de introductie van de zogenaamde
lagenbenadering in het ruimtelijk beleid. Dit komt er in het
kort op neer dat ruimtelijke ontwikkelingen primair worden
afgestemd op de onderlaag van bodem en water, en
vervolgens worden afgestemd op de netwerken van droge
en natte infrastructuur. Voor landschapsontwerpers was dit
geen noviteit, maar voor generaties stedebouwkundigen is
dit een behoorlijke omwenteling. Diverse respondenten aan
dit onderzoek geven aan dat het vernieuwende denken over
ruimtelijke vraagstukken niet vanuit de stedebouw is
geïnitieerd, maar vanuit de landschapsarchitectuur en de
ruimtelijke planners die zich met de (landelijke) regio
bezighielden.
Tjallingii hierover: "Jammer dat de casco-benadering niet is
opgepakt door de landschappers en stedebouwers
gezamenlijk. De stedebouw mist een concept zoals casco of
watersysteembenadering( …) De stedebouw wordt heel
functioneel ingevuld: het is gericht op bestemmingsplannen
maken, vlekkenplannen en boogstralen. Er heerst een
monomane visie die is gebaseerd op boogstralen".
Bij de locatiekeuze van de VINEX-wijken heeft het landschap,
inclusief het watersysteem, een beperkte rol gespeeld in de
planning en het ontwerp. De plaatskeuze voor nieuwe wijken
is vooral een kwestie geweest van 'afstrepen'. Pas bij de
verdere invulling is gewerkt op basis van landschappelijke
kenmerken. Jonkhof voorziet nog niet echt een nieuw
stedebouwkundig discours en wijt dit ook aan
departementale scheidslijnen. VROM wil niet bouwen in het
landelijk gebied, "…op die manier zien we de verkaveling tot
aan het koeienhek".

Maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven
De verknoping van professionele netwerken tussen 'rood,
groen en blauw' zijn ook zichtbaar bij maatschappelijke
organisaties en in het bedrijfsleven. Waar de overheid niet
doortastend genoeg wordt gevonden, bundelen organisaties
hun krachten. Zoals de Stichting Nederland Natuurlijk, een
brede coalitie van maatschappelijke organisaties waaronder
ANWB, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
De Landschappen, Stichting Natuur en Milieu en de Unie van
Waterschappen. In 2000 riepen zij, met LTO Nederland en
het Interprovinciaal Overleg, de rijksoverheid op om meer
visie te tonen en krachtiger te investeren in een
multifunctionele ontwikkeling van recreatie, water, landbouw
en natuur.
Ook in het bedrijfsleven vindt men de niches waar
gecombineerde
ontwikkeling
van
verstedelijking,

42

waterbeheer en landschapsontwikkeling kansen bieden.
Voorbeelden op dit vlak zijn de oprichting van een
dochtermaatschappij van AM Wonen (Groen door Rood BV),
gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling waarbij delen van
het landschap duurzaam worden ontwikkeld met natuur,
bos, water en landschap. Of Dura Vermeer Business
Development die praktijkkennis ontwikkelt op het gebied van
grootschalige drijvende 'bouwgrond'. Ze heeft de eerste
drijvende kas gerealiseerd en was betrokken bij het ontwerp
en de bouw van de eerste amfibische woningen.
Het zijn weliswaar nog beperkte initiatieven, niches in de
markt. Maar de interesse van het bedrijfsleven en de druk
vanuit maatschappelijke organisaties om de overheid tot
meer lange termijn visie en ambitie te prikkelen zijn
mogelijke voortekens van een ander discours.

3.5.4 Beleving van de leefomgeving als
drijfveer
Het compacte stad beleid heeft lang stand kunnen houden
vanwege twee meekoppelende belangen: geconcentreerde
volkshuisvesting en open ruimte voor landbouw. Vanaf de
jaren tachtig werd marktwerking in de woningbouw sterker
en de bescherming van het landbouwareaal was niet meer
vanzelfsprekend. Dit heeft geleid tot andere verhoudingen
tussen sectorale belangen waarbij ruimte ontstaat voor
nieuwe coalities zoals rivierbeheer, ontgrondingen en
natuurontwikkeling of verstedelijking en landschapsontwikkeling.
Bescherming en kwaliteitsverbetering van natuur en
landschap vindt vooral aanhangers in een verstedelijkende
samenleving. Plan Ooievaar speelde hier nog niet sterk op
in. Het hoofdthema was de verhouding landbouw- natuur.
Het juryrapport geeft aan dat het plan 'weinig uitgewerkt is
naar sociaal-functionele aspecten of de relatie naar de
stedelijke gebieden'. In de uitvoering is echter het
belevingsaspect van riviernatuur nadrukkelijk uitgebuit. Eén
van de succesfactoren bij de uitvoering is dat partijen als
bureau Stroming, Stichting Ark en het WNF sterk inzetten op
betrokkenheid van burgers, en via de maatschappelijke
belangstelling voor een groene leefomgeving draagvlak
wisten en weten te winnen voor de ingrijpende
veranderingen. Hiermee hebben ze een gevoelige snaar
weten te raken. Langzamerhand dringt in de planningsgemeenschap breder door de sociaal-culturele drijfveren in
de samenleving aan het veranderen zijn en dat het nodig is
hierbij aan te sluiten. De veranderingen komen tot
uitdrukking in de grote belangstelling voor regionale
identiteit, en in nieuw beleid zoals de relatie tussen
cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling (Nota Belvedere,
1999) en de Nota 'Natuur voor mensen, mensen voor

natuur' als opvolger van het tamelijk technocratische
Natuurbeleidsplan (2000). Omgevingskwaliteit krijgt ook
langzamerhand een economische waardering nu het
productielandschap steeds meer als consumptielandschap,
als groen-blauw decor voor de stedelijke samenleving wordt
beschouwd.

Veiligheid en leefomgevingskwaliteit
De kansen van nieuwe coalities rond waterbeheer en
ruimtelijke ontwikkeling liggen vooral in het benutten van de
maatschappelijke waardering voor een goede omgevingskwaliteit. Een citaat: 'water krijgt een bredere betekenis. We
hebben tijden gehad dat we vuil in de rivier gooiden en riolen
erop uit kwamen. Dat draait om en dan worden er
boulevards gebouwd. Stadbesturen geven het water een
andere betekenis, ook de natuurlijke kwaliteiten worden
meer gewaardeerd. Dan ontstaat kritiek op de
technocratische benadering, naast de klassieke functies van
water zie je behoefte aan een leuk land om in te wonen,
naast een nuttig landschap ook een leuk landschap. Dat is
een belangrijk verschil met 30 jaar geleden'.
Naast deze kant van 'land, water en beleving' staat echter
de belangrijke constatering van de commissie Tielrooy:
waterbeheer en veiligheid is voor veel Nederlanders niet of
nauwelijks een issue. Ondanks hoogwaters, overvloedige
neerslag, toenemende internationale aandacht door rampen
als de overstroming van New Orleans (2005), een
kroonprins die zich profileert als watermanager, en een
campagne Nederland Leeft met Water, dringen de
consequenties van het leven in een delta onder
omstandigheden van klimaatverandering nog onvoldoende
door.
In Ruimte voor de Rivier is 'ruimtelijke kwaliteit' als
doelstelling naast 'veiligheid' gezet. Kansen voor een
omslag in het denken liggen bij nieuwe coalities tussen
waterbeheer en landschappelijke ontwikkeling afgestemd op
maatschappelijke wensen. Aanzetten voor conceptuele
vernieuwing zijn er, de maatschappelijke aandacht neemt
toe, experimenten zijn ingezet, de markt verdiept zich in
nieuwe niches. De tijd lijkt rijp voor een volgende
conceptuele breuk; de vraag blijft wanneer die werkelijk
doorzet.
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4 Nadere uitwerking van bevindingen
In dit hoofdstuk verbinden we de richtinggevende
onderzoeksvragen (§1.1) met de meer toegespitste vragen
die uit de uitwerking van het theoretisch kader zijn
voortgekomen (§ 2.4). Antwoorden komen voort uit
achtergronddocumenten, de beschrijving van het
empirische materiaal (hoofdstuk 3) en de expertmeeting van
juni 2006.

4.1

Inhoud van concepten:
hoofdstroom en onderstromen

We hebben ons de vraag gesteld welke inhoudelijke
concepten voor gebiedsontwikkeling zich (met meer of
minder succes) hebben ontwikkeld in het Rivierengebied in
de periode ca 1970-2005. We zijn op zoek gegaan naar
omslagpunten in het denken, de perspectiefwijzigingen die
zijn af te lezen aan de leidende concepten. We noemen dit
'transformerende concepten' als er niet alleen sprake is van
nieuwe ideeën of plannen, maar ook van doorwerking in
beleid en uitvoeringspraktijk.
We hebben in de genoemde periode verschillende
inhoudelijke concepten onderscheiden in verschillende
domeinen en/ of gebieden (water, natuur, landschap,
verstedelijking, gebiedsconcept rivierengebied). Dit is
beschreven in hoofdstuk 3.
In deze paragraaf beschrijven we de grote lijn die in de
inhoudelijke ontwikkeling van de concepten te ontwaren valt.
Dit is per periode onder te verdelen in een dominante
stroom van denken (de regimes) en een onderstroom van
inzichten in ontwikkeling (niches).
De dominante stroom herbergt het denken zoals dat is
verankerd in beleid en wordt verdedigd door de
'beschermende
gordel'
van
uitvoeringsmiddelen,
onderzoeksprogramma's, wet- en regelgeving. In de
onderstroom vinden we bijvoorbeeld nieuwe inzichten uit
praktijk, wetenschap, maatschappijcritici. Door gebeurtenissen die veel publieke aandacht krijgen kunnen
denkbeelden in een stroomversnelling komen en een
succesvolle aanval plegen op het dominante denken. De
manier waarop nieuwe denkbeelden worden gecommuniceerd bepaalt mede het welslagen van zo'n offensief.

Voor 1970: geloof in maakbaarheid
In de periode na de tweede wereldoorlog tot aan de jaren
zeventig is er groot geloof in de maakbaarheid van de

samenleving, in de beheersbaarheid van zowel maatschappelijke
ontwikkelingen
als
van
natuurlijke
verschijnselen. In het Rivierengebied is de economisch
functionele ontwikkeling dominant in beleidsontwikkeling en
uitvoering. 'Natuur en landschap' wordt als te beschermen
functie beschouwd die in de afweging van belangen ruimte
krijgt toebedeeld.
In kringen van wetenschap en maatschappelijke organisaties
komen in de jaren zestig kritische geluiden op; dat het jaar
1970 wordt uitgeroepen tot Natuurbeschermingsjaar
illustreert de groeiende zorg over de houdbaarheid van het
technocratische maakbaarheidsdenken.

1970-1985: systeemreacties en nieuwe concepten
In de periode 70-80 reageren de regimes op de
maatschappelijke signalen op een 'systeemtypische
manier'. Het technocratisch functioneren als zodanig wordt
niet ter discussie gesteld, maar geprobeerd wordt om de
negatieve gevolgen te verzachten of om te buigen. De kern
van bestaande concepten blijft overeind, maar het
instrumentarium voor uitvoering en handhaving wordt
'verbeterd'. Het verstedelijkingsbeleid scherpt de scheiding
stad-land aan door het rivierengebied als Centrale Open
Ruimte te benoemen. De teloorgang van natuur en
landschap, als gevolg van de moderne landbouw, wordt
bestreden door nog krachtiger in te zetten op
natuurbehoud. Landschappelijke gevolgen van ruilverkaveling worden verzacht door 'landschapsbouw', te regelen
in verplichte landschapsplannen. Het belang van boerennatuur wordt erkend en de Relatienota (over de relatie
tussen landbouw en natuur) werkt het principe uit van
'verweving waar mogelijk, scheiding waar noodzakelijk'.
Overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer gaan uit van
vrijwilligheid, wat het beleid acceptabel maakt voor de
agrarische sector.
In verschillende praktijkniches worden ondertussen nieuwe
ideeën ontwikkeld. In de waterwereld brengt onder andere
Saeijs bij de Deltadienst het beheer van water als systeem
in beeld. Water wordt niet meer alleen kwantitatief
benaderd, maar ook kwalitatief, in relatie met het
ecosysteem en het maatschappelijk systeem. Hij legt de
basis onder het concept integraal waterbeheer. In 1985
presenteerde Saeijs zijn befaamde diaserie "Omgaan met
Water' over de rivier als levend watersysteem. De wervende
werking van deze diaserie bracht verankering van de
denkbeelden in beleid snel dichterbij.
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In kringen van kritische wetenschappers ontstaan in de 70er jaren nieuwe ideeën over natuurbescherming. Niet meer
alleen behoud van soorten, maar natuurlijke dynamiek en
processen krijgen aandacht. De 'ontdekking' van de
spontane natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen
betekent een enorme inspiratiebron en steun in de rug voor
deze onderstroom.
Ook in de praktijken van landschapsbouwers rommelt het.
Het landschap laat als 'spiegel van de samenleving' een
onsamenhangend beeld zien. Dit is het resultaat van
compromissen tussen een op economische dynamiek
gerichte agrarische sector en op behoud gerichte
milieubeweging. De kritiek op het beleid is dat het karakter
van de dominante landschapsvormende processen als
motor van verandering wordt ontkend. Samenwerking
tussen landschapsonderzoek en ontwerppraktijk levert een
nieuw planningsprincipe op dat uitgaat van het verschil in
dynamiek tussen economische en ecologische processen:
het zogenaamde cascoconcept.

1985-1995: van gescheiden conceptontwikkeling
naar groen-blauwe integratie
Nieuwe inzichten die al in de week gelegd waren in de
afzonderlijke domeinen van water, natuur en landschap,
komen in een stroomversnelling terecht door plan Ooievaar.
Deze winnende inzending voor een ontwerpprijsvraag van de
Eo Wijersstichting, werkt de nieuwe procesgerichte
benaderingen uit voor het Rivierengebied. Door de
domeinen te verbinden, en elk afzonderlijk in een breder
perspectief te plaatsen, komt ruimte voor oplossingen die
het compromis overstijgen. Tegenstand zit in eerste
instantie bij natuurbeschermers, die in de uiterwaarden
belangrijke ecosystemen verloren zien gaan. Landbouw is
eveneens kritisch aangezien men alleen ruimteverlies ziet in
de uiterwaarden en de ontwikkelingskansen binnendijks niet
als winst beschouwt. Dit onderdeel over binnendijkse
landbouw van het Ooievaar concept is ook later niet echt tot
uitwerking gekomen.
Zoals Saeijs succes sorteerde met de diaserie 'Omgaan met
water', zo trekken de mensen achter Ooievaar eveneens
met diacarrousels het land door. Een combinatie van
factoren, zoals het krachtige ambassadeurschap van de
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Neelie SmitKroes, maar zeker ook het gegeven van een beleidsluwe
periode, maken dat het gedachtegoed van 'Ooievaar'
opmerkelijk snel doordringt in de regimes. Een conceptueel
breukvlak dient zich aan. Eind jaren tachtig wordt de kern
van 'Ooievaar', en meer algemeen het cascoconcept
uitgewerkt in zowel natuurbeleid, waterbeleid, landschaps-
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beleid en ruimtelijke ordeningsbeleid. Het interdepartementale en interprovinciale project Nadere Uitwerking
Rivieren Gebied versterkt de inbedding op beleidsniveau en
levert een actieprogramma op met voorbeeldprojecten. Ook
via nieuw ontstane samenwerkingsverbanden tussen private
en publieke partijen komen tal van natuurontwikkelingsprojecten in het rivierengebied van de grond. Het nieuwe
'conceptuele complex' wordt krachtiger door de gordel van
instrumentele kaders er om heen. Voorbeeldprojecten en
publiciteit versterken het maatschappelijk draagvlak.
Al met al kan in deze periode gesproken worden van een
gedeeltelijke conceptuele vernieuwing. Het denken over
waterbeheer, landschapsontwikkeling en de relatie tussen
landbouw en natuur lijkt definitief veranderd. De Ecologische
Hoofdstructuur is de beleidsmatige vertaling van het
cascoconcept en trekt ook internationaal de aandacht. Het
verbinden van ruimtelijke ordening en waterbeleid komt ook
tot uiting in het zogenaamde Koersenbeleid voor het
landelijk gebied. Hoewel dit als beleidsconcept niet echt
succesvol wordt (het sneuvelt alweer bij de volgende nota
ruimtelijke ordening), is het denken over ruimtelijke
ontwikkeling in relatie tot de abiotische ondergrond wel
degelijk veranderd. Dit zal blijken als in volgende nota's de
'lagenbenadering' wordt omarmd als richtinggevend
principe.
Hierin
wordt
de
ontwikkeling
van
vestigingspatronen afhankelijk gesteld van de condities en
mogelijkheden die de ondergrond biedt.
Dat over gedeeltelijke conceptuele vernieuwing wordt
gesproken heeft ermee te maken dat in het denken over de
agrarische ontwikkeling op regimeniveau nog geen sprake
is van verandering. De landbouw reageert vooral reactief en
defensief op voorgestelde beleidsvernieuwing. Enige
beweging zit in het onderscheid dat in ruimtelijke
ordeningsbeleid gemaakt gaat worden naar de ontwikkeling
van intensieve sectoren zoals glastuinbouw en intensieve
veehouderij. Was voorheen agrarisch structuurbeleid via
ruimtelijke ordening een taboe, nu wordt erkend dat
verschillende deelsectoren binnen de landbouw om een
andere ruimtelijke strategie kunnen vragen, ook in het
voordeel van die sector zelf. Het eerder genoemde
koersenbeleid voor het landelijk gebied speelt ook
enigermate op deze ontwikkeling in.
Ook het verstedelijkingbeleid wordt niet beïnvloed door de
conceptuele vernieuwing die zich in het landelijk gebied
afspeelt. In tegendeel: de planningdoctrine van de compacte
stad wordt met de VINEX-wijken duidelijk verstevigd.
Een volgende stap in het denken over het rivierengebied
wordt maatschappelijk geïnitieerd door de hoogwaters van

1993 en 1995. De wetenschap heeft inmiddels het
klimaatvraagstuk op de agenda gezet, maar wordt nu pas
echt gehoord. Terwijl de bestendiging van het
Ooievaarconcept nog onverminderd doorgaat, wordt de
veiligheidsopgave en de ruimtelijke doorwerking daarvan in
zoekruimte voor waterberging onderdeel van nieuwe
concepten. De nadrukkelijke bedreiging van stedelijke
concentraties door deze hoogwateropgave maken dat
volgens veel onderzoekers en ontwerpers de stedelijke
component van het landschap niet meer buiten beeld kan
blijven. Na de toenadering tussen land en water lijken nu ook
stad en land en water tot elkaar veroordeeld. Dit zal echter
niet zo'n vaart lopen. In niches van onderzoek en ontwerp
wordt wel gezocht naar andere verhoudingen tussen stad en
land, of alternatieven voor het compacte stadbeleid. De
beleidsmatige en institutionele bescherming van het
verstedelijkingsbeleid is echter nog zo sterk dat dit vooral
papieren exercities blijven.

1996-2006: nieuw geloof in ontwikkeling?
In deze periode worden de blauw-groene planningsconcepten verder uitgewerkt en voorzien van uitvoerings- en
onderzoeksprogramma's. Natuuront-wikkeling in de
uiterwaarden vindt volop plaats, veelal in combinatie met
recreatieve ontsluiting en ontgronding. Het toegenomen
inzicht in de gevolgen van de hoogwater-problematiek leidt
tot aanpassingen in de inrichtings- en beheerprincipes en
versnelde dijkverbetering, maar verandert het idee van de
'levende rivieren' niet wezenlijk. De hoogwaters hebben
echter wel de focus verlegd van natuurontwikkeling naar
'ruimte voor water'. Hoewel tal van verkennende studies
worden uitgevoerd naar verregaande alternatieven voor
waterberging en -afvoer betekent de uiteindelijke PKB
'Ruimte voor de Rivier' geen fundamentele wijziging van
ruimtelijke concepten. Wat versterkt heeft doorgezet is de
interdepartementale afstemming. Zo is vastgelegd dat
ruimtelijke kwaliteit als integraal onderdeel moet worden
meegenomen bij uitwerking van de waterveiligheidsopgave.
De conceptuele vernieuwing rond de jaren '90 heeft een
nieuw soort optimisme veroorzaakt in de planning. In
navolging wellicht van het succesvolle natuurontwikkelingsconcept volgen nu ook de ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie met als nieuw instrument het
'landschapsontwikkelingsplan', en spreekt de Vijfde Nota
over ontwikkelingsplanologie, later omgedoopt in gebiedsontwikkeling. Dit gaat ook gepaard met andere sturingsconcepten zoals die waren ingezet met experimenten van
'diagonale planning' rond thema's uit de Vierde Nota zoals
de Nadere Uitwerking Rivierengebied. De beweging van
'government naar governance' zet door.

In de starre relatie tussen stad en land lijkt voorzichtig een
zekere ontspanning op te treden. Opmerkelijk is een
discussienota van LNV eind vorige eeuw, de 'Visie
Stadslandschappen'. Thema's als groen wonen en
stadslandbouw worden geagendeerd en op kleine schaal
vinden beleidsexperimenten plaats die buiten de compacte
stad doctrine treden. Dat deze poging tot conceptuele
vernieuwing niet van het ('stedelijke') ministerie van VROM
komt maar vanuit het groene ministerie, weerspiegelt ook
het denken in de vakwereld. Binnen de stedebouw wordt
nog relatief weinig naar de regionale schaal en de bredere
landschappelijke context gekeken.
De toegenomen aandacht voor belevingsaspecten en
identiteit van gebieden (bijvoorbeeld Nota's Belvedère en
'Natuur voor mensen, mensen voor natuur') dragen eraan bij
dat binnen de agrarische sector een groeiende beweging is
die verstedelijking als kans gaat zien. Draagvlak voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bedrijfsverbreding
en nevenactiviteiten nemen toe, zeker geholpen door de
negatieve invloed die de opeenvolgende uitbraken van
allerlei dierziekten hebben gehad op het imago van de
productielandbouw. Delen van het productielandschap
krijgen steeds meer een functie als consumptielandschap.
De stedelijke samenleving zal een prijs moeten gaan betalen
voor een aantrekkelijke groene leefomgeving.
Hoewel de Nota Ruimte rode contouren heeft losgelaten en
de compacte stad heeft opgeschaald naar de netwerkstad
kan niet gesproken worden van een nieuw planningsconcept
voor een geïntegreerde visie op de Nederlandse
Deltametropool met een prominente plaats voor de
wateropgave.
In niches van onderzoekers en gebiedsontwikkelaars
worden nieuwe richtingen verkend. Bijvoorbeeld een
'stedebouw op waterbasis' met drijvende woningen, aanleg
van groene rivieren, nieuwe rivieren, bypasses etc. De
verwachting leeft dat de 'stedelijke landschapsconsument'
een majeure stempel op de ruimtelijke ontwikkeling zal gaan
drukken. Hiervoor zullen nieuwe ketens van samenwerking
en financiering worden ontwikkeld. De huidige ruimte om te
experimenteren is echter beperkt en moet zwaar bevochten
worden zo laten gemeenten horen. De beschermende
gordels rond het vigerende beleid zijn nog stevig.
In kringen van onderzoekers wordt benadrukt dat een
internationale blik en nieuwe (investerings)coalities voor de
gecombineerde opgave van water, ecologie, verstedelijking
en landbouw nodig zijn om een conceptuele sprong te
kunnen maken. Dit vergt vooral integratie van bovenregionale verstedelijkingsvisies en visies op landbouw in een
metropolitane context.
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Kortom, een volgende conceptuele doorbraak in het
Rivierengebied, zoals die zich rond 1990 voordeed, laat nog
even op zich wachten.

4.2

Netwerken

We zijn nagegaan welke professionele netwerken een
belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van
transformerende concepten en bij de verdere uitwerking en
doorwerking daarvan in beleid en praktijk. In deze paragraaf
beschrijven we een aantal samenhangende groepen
professionals die in de gesprekken en literatuur regelmatig
voorkwamen ('sleutelnetwerken'). Welke gedeelde idealen of
belangen hadden deze personen? Hoe zijn professionele
groepen onderling verbonden, wellicht door meervoudige
betrokkenheid van bepaalde personen? En hoe kunnen
relaties worden gekarakteriseerd in termen van relationele
en cognitieve afstand? (zie §2.2)
Vervolgens leggen we een relatie tussen de rol van bepaalde
professionele groepen of personen en de verschillende
functies van (transformerende) concepten.

Typering van een aantal sleutel netwerken
Op basis van hun centrale 'intentie' zijn drie in het oog
springende professionele netwerken in de ontwikkeling van
transformerende concepten voor het rivierengebied
onderscheiden.

Integraal waterbeheer
Ontwikkelingen bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat
hebben veel invloed gehad op het denken over waterbeheer.
De centrale persoon hierbij is Henk Saeijs die vanaf 1975
verantwoordelijk was voor de milieukundige begeleiding van
de Deltawerken. Met Saeijs kwam naast de veiligheid en
waterkwantiteit het beheer van het water als systeem in
beeld. Hij beïnvloedde het denken en handelen in de
waterwereld door een sterke externe gerichtheid. Hij hield
talloze (dia)lezingen en excursies over integraal
waterbeheer. Daarnaast initieerde hij voorbeeldprojecten
om in de praktijk te onderzoeken hoe de systeembenadering
werkte.
Als hoofd van de afdeling Waterhuishouding van de
Hoofddirectie van de Waterstaat werd hij o.a.
verantwoordelijk voor de tweede en later de derde nota
waterhuishouding (1984 resp. 1989). Zeker na de goede
ontvangst zijn 'beruchte' diaserie 'Omgaan met water' op
basis waarvan RIZA de nota met dezelfde titel maakte, was
de watersysteembenadering goed in het beleid verankerd.
Als ecoloog binnen de door techniek gedomineerde
waterwereld legde hij verbindingen tussen professionele
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netwerken van ecologen, kust- en rivierkundigen (o.a. Dick
de Bruin) en technisch ingenieurs. In aanvang moest er een
behoorlijke cognitieve afstand worden overbrugd tussen het
ecologisch (systeem)denken en het technische waterbeheerdenken. Omdat dit was georganiseerd binnen een
organisatie (de Deltadienst), was de relationele afstand
klein. In relatief korte tijd is hier dan ook veel kenniskapitaal
opgebouwd. Ook verbond Saeijs uitvoeringspraktijk met
beleid, politiek en onderzoek. Hij stimuleerde zijn omgeving
gebruik te maken van vernieuwers in het veld, bij
waterschappen, gemeenten of de waterleidingbedrijven.
Persoonlijke contacten werden benut om nieuwe ideeën te
ontwikkelen en te testen.
De voorvechters van integraal waterbeheer hadden ook
goede contacten met WNF. Naar verluid heeft Verkeer &
Waterstaat WNF benut om de boodschap van integraal
waterbeheer breder maatschappelijk onder de aandacht te
brengen en zijn zelfs mensen van Rijkswaterstaat
ingeschakeld om mee te schrijven aan het WNF- rapport
'Levende Rivieren'. WNF heeft dit rapport vervolgens weer
ingezet om de nieuwe ideeën ook internationaal verder uit te
dragen.

Deze meervoudige betrokkenheid, externe gerichtheid en
persoonlijke benadering (kleine relationele afstand) zijn van
grote invloed geweest op de ontwikkeling van een
professioneel netwerk rond het transformerende concept
integraal waterbeheer.
Dynamische landschapsontwikkeling
Vanaf midden jaren '70 groeide binnen Staatsbosbeheer de
groep landschapsarchitecten. Er werden provinciale
landschapsarchitecten aangesteld die de Adviezen
Landschapsbouw opstelden voor de ruilverkavelingswerken.
Lodewijk van Nieuwenhuijze (Gelderland) stimuleerde de
onderlinge kennisuitwisseling tussen de provinciale en
centrale ontwerpers. Maandelijks werden inhoudelijke en
methodische aspecten besproken in de zogenaamde 'Grote
Groep'. Met de aanvaarding door van Nieuwenhuijze van een
deeltijdaanstelling bij het onderzoeksinstituut de
Dorschkamp, gaan ook onderzoekers en landschapsarchitecten van dit instituut met enige regelmaat
deelnemen. Dit versterkte de relatie van het onderzoek met
de praktijk. In deze periode ontwikkelde het advies
landschapsbouw zich van een 'groenadvies' tot een breder,
integrerend landschapsstructuur advies.
Midden jaren '80 werd vanuit kringen van de Rijks
Planologische Dienst de Eo Wijers Stichting ('ter bevordering
van het regionaal ontwerpen') opgericht, als eerbetoon aan
de voormalig directeur die het regionaal ontwerpen altijd

had gepropageerd. Hans Leeflang speelde hierin een
belangrijke rol. Omdat creatieve ideeën voor het
Rivierengebied goed uitkwamen bij de voorbereiding van de
vierde nota R.O. werd aan dit gebied de eerste prijsvraag
gewijd. Om de organisatie en de jury enigszins vertrouwd te
maken met het thema 'rivieren' heeft rivierdeskundige Dick
de Bruin hier toen een dialezing verzorgd. Zodoende kende
de Bruin de achtergrond van de prijsvraag.
De landschapsbouwers bij SBB hadden door landschapsstudies in de zandgebieden inmiddels de basis gelegd voor
het cascoconcept. De Eo Wijersprijsvraag was voor hen een
gelegenheid om het cascoconcept uit te proberen voor een
ander landschapstype, het rivierenlandschap. Vanuit het
hoofdkantoor in Utrecht deed Dirk Sijmons mee, die een
bekende uit zijn CRM tijd meenam, de bioloog Frans Vera.
Vera was de voorvechter van een heel nieuwe benadering
van natuurbeheer, geïnspireerd door buitenlandse
voorbeelden en de Oostvaardersplassen. Landschapsarchitecten Hamhuis en Van Nieuwenhuijze en landschapsconsulent Overmars (van origine kunsthistoricus) werkten
destijds in hetzelfde gebouw (Presikhaaf) als De Bruin van
Rijkswaterstaat. Zij hadden regelmatig contact, troffen
elkaar bij de lunch in de kantine. De Bruin werd gevraagd
mee te denken met de prijsvraag waardoor het
oorspronkelijke idee een behoorlijke wending kreeg. Het
resultaat werd de winnende inzending Plan Ooievaar. (zie
§3.3)
De uiteindelijke prijsvraaginzending werd geroemd omdat
het vernieuwing combineerde met realisme. Als we de
Ooievaargroep bekijken is er een relatief grote cognitieve
afstand namelijk een rivierkundige, twee landschapsarchitecten, een landschapsarchitect/ steden-bouwkundige,
een bioloog en een kunsthistoricus. Zij deelden een passie
voor een maatschappelijke en dynamische benadering van
landschapsvormende processen en deelden ook een
gemeenschappelijke afkeer van het bestaande beleid. Dit
gevoegd bij de bestaande persoonlijke relaties (kleine
relationele afstand) kan het grote 'lerend vermogen' binnen
de groep verklaren en het vernieuwende karakter van Plan
Ooievaar.
Dat het ook als realistisch plan werd beoordeeld kan worden
verklaard doordat zowel SBB als RWS typische
praktijkorganisaties waren, maar met ruimte voor reflectie
en relaties naar onderzoeksinstellingen zoals respectievelijk
de Dorschkamp en RIZA.
Ook het aspect van meervoudige betrokkenheid speelt in dit
voorbeeld een grote rol.
Er waren warme banden met maatschappelijke organisaties

zoals WNF; de Gelderse Milieufederatie nam initiatief voor de
publicatie van een boekje over Plan Ooievaar. Ook waren er
diverse connecties met netwerken van onderzoek en
onderwijs.
Van groot belang voor de snelle verankering van het
concept in beleid waren verbindingen naar de Ministeries
van V&W, LNV (eerst nog Landbouw en Visserij), VROM en
OCW. Het succes van Ooievaar heeft er zeker aan
bijgedragen dat Hamhuis, Van Nieuwenhuijze en Sijmons in
1990 hun eigen bureau voor landschapsarchitectuur
H+N+S hebben opgericht. Hiermee verdween de exclusieve
band van de ontwerpers met het LNV-beleidsveld en is hun
invloed op het omgevingsbeleid (VROM, V&W, OCW)
toegenomen. Zo is het bureau nauw betrokken geweest bij
voorstudies voor de Vierde Nota (Extra).
Ook de link via Hans Leeflang, betrokken bij de Eo
Wijersstichting en voorzitter van het strategisch
directeurenberaad waarin 7 departementen waren vertegenwoordigd die zich met omgevingsbeleid bezighielden,
bespoedigde doorwerking van het cascoconcept in beleid.
De 'beschermende gordel' rond het concept is vooral
opgebouwd in de uitwerking van de Ecologische
Hoofdstructuur en tal van uitvoerings- en onderzoeksprogramma's die dit hebben ondersteund.

Ondernemen in natuurlijke en maatschappelijke processen in
het Rivierlandschap
De praktische uitwerking van het 'Ooivaarconcept' is
voortvarend ter hand genomen door enkele pioniers van het
eerste uur (o.a. Willem Overmars, Wouter Helmer, Gerard
Litjens). Er waren concrete plannen om voorbeeldprojecten
uit te voeren zoals de Blaauwe Kamer bij Rhenen en de
Millingerwaard bij Nijmegen. Hiertoe zijn eind jaren '80
Bureau Stroming en Stichting Ark opgericht. Bureau
Stroming als de commerciële tak voor planontwikkeling en
consultancy, en Stichting Ark als ideële component voor
uitvoering en beheer en communicatie. Hoewel Stroming en
Ark in 2001 ontkoppeld zijn, is hier nog steeds sprake van
een netwerk van professionals die zich inzetten voor
planontwikkeling, uitvoering en beheer van projecten met
een hoog 'Ooievaargehalte'. Natuurontwikkeling wordt
verbonden met economische dynamiek (zoals delfstofwinning, toerisme, verstedelijking) en maatschappelijke
participatie en natuureducatie. In het netwerk vindt men
elkaar in de ambitie voor 'ondernemen in natuurlijke en
maatschappelijke processen in het (rivier)landschap8'.
Vanuit een heldere visie worden plannen tot aan de
uitvoering begeleid. Stichting Ark gaat nog een stap verder
8
Accent ligt nog altijd op rivierlandschappen, hoewel ook kust en andere
grote wateren tot aandachtsgebieden behoren
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door zelf terreinen te beheren en bijvoorbeeld een
Wilderniscafé te exploiteren en 'wildernisvlees' te verkopen.
Hoewel het gebied van de Gelderse Poort (waaronder
Millingerwaard) nog altijd een belangrijk pilotgebied en
visitekaartje is, heeft men dankzij goede contacten met de
provincie Limburg ook langs de Maas veel projecten
verworven.
Overigens is de relatie met overheden nogal eens
gespannen, zoals vaak het geval bij vooruitstrevende
ondernemers. Een basisstrategie lijkt te zijn het opbouwen
van maatschappelijk draagvlak om daarmee politiek en
beleid over de streep te trekken. De verhouding met de
traditionele natuurbescherming is ook lastig geweest. In de
toenadering tot de ontgronders heeft het verwijt geklonken
dat Stroming zich als marionet van de zandwinners liet
misbruiken. Dergelijke conflicten zijn inherent aan
ingrijpende veranderingen van zienswijzen.
Men steekt veel energie in het op- en uitbouwen van
praktische netwerken. In termen van relationele en
cognitieve afstand wordt allereerst in de relatie
geïnvesteerd om wederzijdse afhankelijkheden en voordelen
te onderzoeken. Men spreekt van 'partnerschappen' op het
gebied van rivierbeheer, delfstoffenwinning, waterwinning,
recreatie of horeca. Hierbij leert men al doende de taal van
de ander verstaan waarmee de 'cognitieve afstand' wordt
overbrugd. Deze communicatieve en onderzoekende
houding heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd.
De meervoudige betrokkenheid van personen binnen het
netwerk is groot. Men beweegt zich zeker niet alleen in
kringen van de praktijk, maar onderhoudt goede relaties met
(de top van) maatschappelijke organisaties voor natuur en
landschap (vooral WNF) en ook met vernieuwers in
onderzoek en ontwerp. Daarbij bestrijkt men alle
schaalniveaus van lokaal tot internationaal. Een voorbeeld
van dit laatste is de studie 'Bergen van Water', een
bundeling van bestaande en nieuwe ideeën over het
waterbeheer in Nederland en de vier internationale
stroomgebieden die ons watersysteem benvloeden. (Litjens,
G., W. Helmer, A. van Winden & W. Overmars, 2000; in
opdracht van het Wereld Natuur Fonds).

De intentionele functie is de meest basale functie van een
concept. Zonder intentie geen concept en geen vervolg.
Welke rol iemand ook speelt in een proces van vernieuwing,
de intentie tot verandering is voorwaarde. Dit gaat gepaard
met bevlogenheid, gedrevenheid en acceptatie van
onzekerheid.
Als we de intentionele rol sec bekijken lijkt die vooral te
passen bij de politiek of bij grote maatschappelijke
organisaties, personen die het als hun belangrijkste taak
zien om een gegeven situatie te verbeteren. Het vraagt om
een intrinsieke motivatie en durf om niet alleen een bepaald
concept verder te willen brengen, maar ook om bestaande
concepten af te breken en tegen de stroom in te gaan. Vaak
zijn het mensen met een zekere autoriteit, die hun sporen al
verdiend hebben en het zich 'kunnen permitteren' om als
ambassadeur van een nog niet breed aanvaard idee op te
treden.
De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw Kroes, heeft deze rol bij uitstek vervuld. We
denken hierbij ook aan (de voorzitters van) bijvoorbeeld het
Wereld Natuur Fonds of Natuur Monumenten (niet voor niets
vaak oud - politici). Ook in de realisatiefasen zijn (lokale)
visionairs nodig die ruimte bieden voor initiatieven die nog
niet in het standaard pakket passen. Zo is de burgemeester
van Ubbergen (Paul Wilbers) het bestuurlijk boegbeeld van
landschapsontwikkeling in de Ooypolder. Het zijn de
gedroomde opdrachtgevers voor de hierna volgende groep
professionals.
De vertegenwoordigers van de cognitieve functie vinden we
vooral bij inhoudelijke professionals uit kringen van
onderzoek en ontwerp. Het zijn observatoren, analytici,
kritische denkers en integratoren. Degenen die een concept
bedenken, consequent uitdenken, onderbouwen, met een
combinatie van realisme (empirie) en vernieuwings- of
verbeterdrang. Kenmerkend zijn een open mind voor
signalen vanuit wetenschap, praktijk en maatschappij,
kunnen omgaan met complexiteit en uiteenlopende
aspecten met elkaar kunnen verbinden en combineren tot
nieuwe concepten.
Personen die bij deze rol in gedachte komen zijn leden uit
het Ooievaarteam, zoals de landschapsarchitect Lodewijk
van Nieuwenhuijze of de bioloog Frans Vera.

Rollen gekoppeld aan functies van concepten
Wat is opgevallen bij de analyse van de professionele
sleutelnetwerken is dat er een verband gelegd kan worden
tussen de verschillende functies van concepten zoals
Zonneveld die beschrijft (zie §2.3) en de rol die professionele groepen, en daarbinnen vaak bepaalde personen,
spelen in transities. We werken dit hier uit met een aantal
namen als voorbeeld, zonder enige pretentie tot
volledigheid.
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Bij de communicatieve functie gaat het niet om een
bepaalde beroepsgroep, het gaat bijvoorbeeld niet om 'de
media' of om communicatieadviseurs. Die kunnen
ondersteunend zijn, maar het eigenlijke medium hier is de
persoon die er bij uitstek in slaagt om boodschappen verder
te brengen door woord en beeld. Een concept kan niet
zonder een duidelijke onderliggende intentie en inhoudelijke

uitwerking. De missionarissen zijn de verhalende
verbeelders en verbeeldende vertellers, die met passie én
verstand van zaken (intentioneel en cognitief) bij alle
mogelijke voorkomende gelegenheden hun boodschap
verkondigen. De namen van Henk Saeijs en Dirk Sijmons
komen op bij deze hoedanigheid.
Bij de institutionele functie gaat het om professionals die hun
invloed binnen de instituties, de regimes, kunnen doen
gelden. Het zijn degenen die zich vanuit een inhoudelijke
drive (intentioneel) ervoor inzetten om de institutionele
voorwaarden aan te pakken die nodig zijn om een concept
te laten slagen of te doen ontwikkelen. Ze doorzien de
negatieve werking van huidige routines en bevorderen
daarom nieuwe mechanismen, rolverdelingen en
verantwoordelijkheden. Goede maatschappelijke antennes
maken hen waardevolle adviseurs voor bestuurders. Ze
combineren een zekere behoedzaamheid met risico om
afbraak van de bestaande beschermende gordel te
bevorderen en nieuwe op te bouwen.
Een representant van deze groep is Hans Leeflang,
voorzitter van het interdepartementale directeurenoverleg
en belangrijke spil in de Eo Wijersstichting.
Tot slot gaat het bij de handelingsfunctie om mensen die
concrete interventies voorstellen en deze begeleiden of zelf
uitvoeren. Het zijn gedreven doorzetters die de wetten en
praktische bezwaren weten te overwinnen. Het zijn mensen
die zich vooral thuis voelen in de niches van de
vernieuwende praktijk maar met goede relaties naar
beïnvloeders in politiek en maatschappelijke organisaties én
naar de markt. Een goed gevoel voor communicatie is dan
ook van belang, maar niet noodzakelijkerwijs op de
voorgrond. Het zijn onafhankelijke, visionaire 'ondernemers',
met gevoel voor het bewerken van de markt, ook al zijn ze
meer gedreven door maatschappelijk gewin dan financieel
gewin.
Voorbeelden van personen die deze rol invullen zijn de
grondleggers van bureau Stroming en Stichting Ark (o.a.
Willem Overmars, Wouter Helmer).

4.3

Condities die transities
bevorderen

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de manier
waarop vernieuwende ideeën over de ruimtelijke
ontwikkeling van het rivierengebied zich hebben kunnen
vormen. Denkbeelden zijn ontstaan in niches van de praktijk
en zijn door een gunstige samenloop van omstandigheden
en persoonlijke inzet en samenwerking verder gebracht tot

concepten die een ruimtelijke transformatie in gang hebben
gezet.
Een dergelijke reconstructie achteraf geeft inzicht in
condities die het ontstaan en de mogelijke werking van
dergelijke transformerende concepten kan bevorderen. Dat
wil nog niet zeggen dat hiermee een receptuur is gegeven
voor succesvolle transities. Daarvoor zijn de variabelen te
talrijk en bovendien maar zeer ten dele beheersbaar. Wel
kan inzicht in de gunstige condities een zekere sensitiviteit
teweeg brengen in organisaties die duurzame transities
nastreven. Bijvoorbeeld sensitiviteit om kansen te benutten
als 'de tijd rijp is', of om bewust op zoek te gaan naar
kansen die normaalgesproken onontdekt blijven omdat ze
buiten de 'normaalverdeling' van bestaande beleids- of
onderzoeksprioriteiten vallen. Ook zijn er aspecten aan te
wijzen waarvan een negatieve invloed uitgaat op het
ontstaan of doorwerking van transformerende concepten.
Net zoals de rollen van mensen en netwerken gerangschikt
konden worden naar de functies die een concept kan
hebben (zie §2.3), zo ordenen we ook de bevindingen over
de omstandigheden waaronder een vernieuwend principe
meer kans van slagen kan hebben.

Intentionele functie: early warning, early listening?
Maatschappelijke signalen en toevalligheden 'benutten'
Het landen van een vernieuwende boodschap hangt sterk
samen met de maatschappelijke stemming waarin ze wordt
ontvangen. De periode 1970-2005 bevat een aantal
duidelijke perioden waarin maatschappelijke aandacht voor
een bepaald onderwerp samenviel met een succesvolle
doorbraak van vernieuwende ideeën.
De omslag naar integraal waterbeheer steunde op een
brede maatschappelijke beweging die zich onder andere
uitte in het Natuurbeschermingsjaar 1970, het rapport van
de Club van Rome. Meer specifiek waren de protesten tegen
de Oosterscheldewerken en beoogde Waalbochtverleggingen ten behoeve van de zesbaksduwvaart.
Bewoners van de Ooijpolder en veel studenten van de KUN
protesteerden met succes tegen de aantasting van het
rustieke landschap van de Ooijpolder.
De doorbraak van Plan Ooievaar had veel te maken met een
behoefte aan nieuwe, positieve oplossingsrichtingen. De
Sandozramp in 1986 veroorzaakte een schokgolf die het
belang van schone rivieren breed onder de aandacht bracht.
Motto's als 'de zalm terug in de Rijn' deden het goed en
binnen korte tijd lag er het internationale Rijn Actie Plan.
De terugtrekkende beweging van de landbouw uit de
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uiterwaarden had deels ook met de aandacht voor de
waterkwaliteit te maken. De vrees bestond dat
'uiterwaardenmelk' te hoge gifconcentraties bevatte. Wat
ook meespeelde waren de zomerhoogwaters van '86 en '87
waaruit de kwetsbaarheid van de sector bleek en de
afhankelijkheid van die uiterwaardgrond. Dit maakte de
Ooievaarstrategie bespreekbaar.
Toen het Ooievaarconcept goed en wel verankerd was in
beleid, kwamen de hoogwaters 1993 en 1995. In 1995
leidde dit zelfs tot de evacuatie van 200.000 mensen. Dit
heeft voor de natuurontwikkeling in de uiterwaarden in
eerste instantie tot een 'terugval' geleid. Ooibossen waren
ineens weer obstakels voor de doorstroming. Het gevoel
van urgentie leidde wel tot een versnelde uitvoering van de
dijkversterkingen, iets wat tot dan toe bijzonder moeizaam
was geweest.
De jaren negentig kenden nog meer extreme
weersomstandigheden: in '94 en '98 was er sprake van
extreme regenval en er waren ook perioden van extreme
droogte. De geluiden over klimaatverandering, in kringen
van wetenschappers al in de jaren '80 een thema, werden
toen serieus genomen. In 1998 is de problematiek naar
aanleiding van de Wet tegemoetkoming schadegevallen in
de Ministerraad aan de orde gekomen. Het financiële aspect
heeft ertoe bijgedragen dat de Commissie 'Waterbeheer 21e
eeuw (Commissie Tielrooy) als onafhankelijke commissie
aan het werk is gezet om een interdepartementaal bindende
visie te maken.

Early warning, early listening?
Dit overzicht van maatschappelijke actie en reactie maakt
duidelijk dat in kringen van kritische denkers al vroege
signalen werden afgegeven over bedreigingen van milieu,
riviersystemen, biodiversiteit of klimaatwijziging. Er zijn wel
early warnings, maar het ontbreekt aan early listeners. Een
sterk concept kan vroege signalen verbinden met
opkomende maatschappelijke behoeften. Niet voor niets
stelt het Eo Wijers juryrapport over plan Ooievaar: 'Het plan
is grensverleggend en tegelijk realistisch in de zin van
binnen (thans) voorstelbare ontwikkelingen realiseerbaar'.
(p 13)
Ruimte bieden aan de niches van (maatschappij)kritisch
onderzoek is van belang om op goede gronden nieuwe
concepten te 'kunnen willen' als de tijd daar rijp voor lijkt te
zijn. In de articulatie van dergelijke concepten kunnen
onafhankelijke organisaties (zoals de Eo Wijersstichting) een
belangrijke rol spelen. Maar ook goed ontwikkelde relaties
tussen politieke 'ambassadeurs', maatschappij kritische
organisaties en representanten van vernieuwend onderzoek
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en ontwerp kunnen sterk bijdragen aan vroegtijdige
herkenning van kansen voor nieuwe concepten die,
gedragen door de tijdgeest, tot duurzame transformaties
kunnen leiden.

Cognitieve functie: onderzoeken en ontwerpen aan
'open' concepten
Diversiteit in ideeën: variatie en selectie
Wat maakt een concept tot een 'goed concept'? Hiervoor
werd aangegeven dat de combinatie van 'realisme en
vernieuwing' een succesfactor kan zijn. Toch heeft plan
Ooievaar maar ten dele tot realisatie geleid. Bij Ooievaar is
een proces van 'variatie en selectie' opgetreden.
Overmars geeft in hoofdstuk 9 'Plan of idee' van het boek
over Plan Ooievaar (1987) aan dat het plan 'niet meer, maar
ook niet minder weergeeft dan een groot aantal ideeën,
suggesties en globale principes die stuk voor stuk dienen te
worden vertaald naar de alledaagse werkelijkheid'. En: 'een
ruimtelijk ontwerp op regionale schaal kan in een
democratische maatschappij alleen effectief zijn als het
werkt als vergaarbak van ideeën die stuk voor stuk ter
discussie kunnen staan en hun waarde moeten bewijzen.'
Overmars stelt het regionale plan voor als een 'flexibele
bron van ideeën', als 'leidraad voor verder ontwerpen,
denken, handelen.'
Als strategie voor Plan Ooievaar benoemt Overmars
doorwerking in:
- landbouw (landinrichting, lange termijn, stapsgewijs naar
gesloten kringlopen op regionaal niveau en een dubbel
watersysteem);
- natuurbeheer (verschuiving van nadruk op soorten naar
levensgemeenschappen);
- ontgrondingen;
- rivierbeheer ('een andere houding van rivierbeheerders');
- bestuur (waardschappen als nieuw privaatrechtelijk
orgaan);
- proefprojecten.
Als we dit rijtje nu tegen het licht houden, dan is de snelste
doorwerking opgetreden bij het natuurbeheer, de
ontgrondingen en de proefprojecten. Het rivierbeheer heeft
na aanvankelijk snelle omslag weer een (technocratische)
terugval gehad naar aanleiding van de overstromingen in de
jaren negentig. Het bestuurlijke model dat in Ooievaar werd
voorgesteld (waardschappen) is niet aangeslagen. Wel is het
bestuur vanaf de jaren negentig steeds meer gericht op een
gebiedsgerichte aanpak, al zijn daarin nog grote slagen te
maken. Ook de landbouwkundige ontwikkeling zoals
voorgesteld in Ooievaar heeft niet doorgezet.

Doorwerking en verfijning van 'open concepten'
De concepten die in deze studie zijn beschreven schrijven
niet precies voor hoe uitwerking moet plaatsvinden, maar
geven een (kritische) visie op de huidige realiteit en
principes voor verandering. Het zijn zogenaamde 'open
concepten' die als variaties op een thema uitgewerkt kunnen
worden voor een specifieke context. Zo is het idee voor het
cascoconcept ontwikkeld voor de zandgebieden, maar het
sloeg in het rivierengebied beduidend makkelijker aan. En de
Ooievaar uitwerking voor het centrale rivierengebied heeft
zeker zoveel succes gehad bij de Maas en later ook in
buitenlandse studiegebieden.
Een open concept biedt ook gelegenheid voor verfijning en
verbetering. In de Nadere Uitwerking Rivierengebied zijn de
ecologische aspecten nader uitgewerkt door ook de relaties
dwars op de rivier aandacht te geven (o.a. door inzet van P.
Smeets, W. Helmer). Ook waren in Plan Ooievaar nog geen
nevengeulen voorzien omdat dat volgens Rijkswaterstaat
technisch onmogelijk zou zijn. Door later onderzoek van het
RIZA (o.a. G. van Urk, H. Smit) naar gunstige habitats voor
ongewervelde dieren werd in 1987 het idee van de
nevengeul geopperd. Door de normalisatie en kanalisatie
van de rivieren waren de eroderende klei-oevers, stabiele
fijnzandige bodems, poelen met organisch materiaal immers
allemaal verdwenen. De nevengeul werd in eerste instantie
als vloeken in de 'waterstaat'kerk opgevat, maar de
aanhouder (o.a. Willem Overmars) wint: de eerste
stromende nevengeul, de Leeuwense Waard werd in 1994
geopend.
In het plan Levende Rivieren van WNF (1992) zijn dit soort
voorschrijdende inzichten ten opzichte van Plan Ooievaar
verwerkt.

Bijdrage van onderzoekers en ontwerpers
Onderzoekers en ontwerpers leveren een belangrijke
bijdrage aan het in de week leggen en uitwerken van nieuwe
denkbeelden.
Het denken en handelen over rivieren, natuur, veiligheid, en
later ook bestuurskundige principes, werd en wordt in
belangrijke mate gevoed door wat in wetenschappelijke
kringen is voorgebakken. Wat sterk uit deze studie naar
voren komt is het belang van empirisch onderzoek. Niet
alleen om te signaleren, maar ook om te experimenteren.
De Oostvaardersplassen vormden een waardevol empirisch
bewijs voor de optie van dynamisch, procesgericht
natuurbeheer. De proefprojecten voor integraal waterbeheer (Saeijs c.s) en plan Ooievaar (Bureau Stroming c.s)
waren van belang om de concepten te verbeteren én critici
te overtuigen.
Onderzoek heeft daarnaast bijgedragen aan het

onderbouwen van concepten (proefschriften Sykora, Vera,
onderzoeksprogramma zandgebieden LUW, onderzoeksnetwerk ecologisch herstel Rijn en Maas) en aan monitoring
van resultaten (bijvoorbeeld een Evaluatierapport over flora
en fauna in de Gelderse Poort uit 2005, met overtuigende
resultaten).
In situaties dat realistische experimenten nog niet aan de
orde zijn, moeten ze virtueel worden uitgevoerd. Dat is het
domein van ontwerpers. Het voorstelbaar maken van
mogelijkheden door ontwerpende verkenningen loopt als
rode draad door de opeenvolgende perioden. Ontwerp is
hierbij in eerste instantie ingezet als onderzoeksmiddel en
als communicatiemiddel. Pas later komen de ontwerpen in
beeld als instructie voor uitvoering.

Een praktijk van ontwerpend onderzoeken en onderzoekend
ontwerpen
Daar waar ontwerpvoorstellen zorgden voor 'variatie' in het
denken, konden onderzoeksactiviteiten de 'selectie'
ondersteunen. Een specifiek voorbeeld hiervan zijn
streefbeelden die zijn opgesteld bij de Nadere Uitwerking
Rivierengebied (1991): Kraanvogel, Das, Grutto en Zwarte
Wouw. Een ecologisch onderzoeksmodel (het zogenaamde
Centrale Open Ruimte-model) is vervolgens ingezet om de
verschillende varianten door te rekenen op hun effecten
voor natuur. Door varianten te bewerken als
fotomanipulaties (toen nog een zeer prille techniek) is de
discussie over de plannen in het gebied bovendien
gestimuleerd.
Ook in het voortraject van de PKB Ruimte voor de rivier zijn
allerlei verkenningen uitgevoerd waar ontwerp en onderzoek
zijn gecombineerd. Vanwege de nieuwe 'dubbele
doelstelling' van veiligheid én ruimtelijke kwaliteit hebben
disciplines die elkaar eerder nauwelijks tegenkwamen elkaar
nu uitgebreid ontmoet. Het is te verwachten dat dit op
termijn zal doorwerken in de inhoud van concepten, plannen
en projecten. Voor een goede evaluatie van het effect van
deze beleidswijziging is het echter nog te vroeg.
De praktijk van interdisciplinaire samenwerking waarin
ontwerpend onderzoek en onderzoekend ontwerp elkaar
afwisselen en wederzijds aanvullen is voor het
rivierengebied vruchtbaar gebleken. Samenwerking gaat
niet vanzelf; een ontwerpende attitude is anders dan een
onderzoekende attitude. Als team kunnen switchen tussen
een ontwerpende en onderzoekende modus, onafhankelijk
van disciplinaire herkomst, komt als succesvolle formule
naar voren.
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Communicatieve functie: actief uitdragen en betrokkenheid
organiseren
Zelfs een ijzersterk idee heeft boodschappers nodig. Vrijwel
zonder uitzondering benadrukt men hierbij de kracht van het
(voor)beeld. Saeijs, de Bruin, Sijmons of Overmars hadden
allemaal hun beeldverhalen waarmee ze het land
doortrokken.
Zeker rond de jaren '90 waarin alle nota's werden vernieuwd
is de professionele gemeenschap overspoeld met
studiedagen en congressen waarin de beeldverhalen een
hoofdrol speelden.
Daarnaast zijn en worden door o.a. Stichting Ark en WNF
talloze excursies georganiseerd, niet in de laatste plaats
met journalisten, opinieleiders, politici. Van memorabele
momenten wordt regelmatig, met gevoel voor dramatiek,
een evenement gemaakt. Of het nu ging om het doorsteken
van de eerste zomerdijk bij de Blauwe Kamer begin jaren '90
of om het loslaten van 25 paarden in de natuur door
koningin Beatrix in 2005 bij de viering van 2000 jaar
Nijmegen. De publiciteit die dit met zich meebrengt
ondersteunt het draagvlak voor de uitvoering.
Maar het gaat niet alleen om de opinieleiders. Juist ook
activiteiten voor de jeugd worden ingezet om brede steun te
verwerven. De Pandabus van WNF gaat langs de scholen en
men gaat met klassen het veld in om experimenten te doen.
Een citaat: 'Als vandaag een schoolklas in de Millingerwaard
kwam zag je het weekend daarna de kinderen met de
ouders komen. Dat was een erg goed concept. De kinderen
voeden hun ouders op'.
Er zijn diverse films gemaakt over natuurontwikkelingsprojecten langs de rivieren en WNF wist TROS televisie in te
schakelen om de Gelderse Poort en de Millingerwaard op de
kaart te zetten.

Institutionele functie: beleidsluwte en maatschappelijke
druk benutten
De institutionele functie van een planconcept zou eruit
bestaan dat het concept aangeeft hoe instituties een rol
spelen bij de 'doorwerking' van een concept. Hierbij kan
gedacht worden aan de verdeling van verantwoordelijkheden.
Bij transformerende concepten is de institutionele functie
per definitie een lastige. Instituties bestaan immers bij de
gratie van vaste patronen in denken en handelen en zijn er
niet primair op gericht zijn om die eigen routines aan de
kaak te stellen (zie §2.2 over institutionalisering)9 De rol van
instituties bij transities lijkt paradoxaal.

In de gebeurtenissen rond integraal waterbeheer en plan
Ooievaar valt op dat de concepten nauwelijks een
institutioneel model hebben aangereikt10. Wel heeft de
inhoud van de concepten de instituties als het ware door hun
nadruk op integraliteit en hun strategie van praktijkexperimenten gestimuleerd tot een andere opstelling en
organisatievorm. Het aspect 'integraliteit' en wat dit
institutioneel teweeg bracht, behandelen we in deze
paragraaf, evenals de vraag hoe met de paradox van
instituties en transitie om te gaan.
Het punt van de praktijkexperimenten raakt meer aan de
handelingsfunctie en komt daar aan de orde.

Gebiedsgericht omgevingsbeleid
Rond de jaren '90 komt het begrip 'omgevingsbeleid' in
zwang, zowel bij provincies als bij het Rijk. Een goede
afstemming tussen ruimtelijk, water- en milieubeleid werd
door integrerende concepten van integraal waterbeheer en
cascoprincipe/ ecologische hoofdstructuur en koersenbeleid steeds meer noodzakelijk. Op rijksniveau is de
instelling van het strategisch directeurenberaad onder
voorzitterschap van Leeflang hiervan een uiting. Ook
ontstaan er programma's die door departementen heen
snijden, zoals een programma 'ruimte, water en milieu' bij
de Rijks Planologische Dienst.
De Nadere Uitwerkingen zoals voor het rivierengebied die
als uitwerking van de Vierde Nota op de agenda kwamen zijn
vroege voorbodes van de beweging die later in de
bestuurskundige literatuur is aangeduid als 'van government
naar governance'. Niet alleen werd verticaal door de
overheidslagen gewerkt, ook werden de belangrijkste
sectoren voor het omgevingsbeleid betrokken. Vandaar de
aanduiding 'diagonale planning'. De overheid speelde een
dominante rol in deze projecten. Andere stakeholders
werden conform het inspraakmodel 'gehoord' en niet direct
betrokken in een open planvormingsproces.
Bij de voorbereiding van de Vijfde Nota R.O. was sprake van
een intensieve interdepartementale samenwerking en
9
Organisaties hebben een bepaalde cultuur die meer of minder ruimte
laat voor verandering. Hoewel we de cultuur van organisaties in dit
onderzoek niet bewust hebben onderzocht, is in de interviews wel
regelmatig aangegeven welke aspecten als gunstig of ongunstig
werden ervaren voor vernieuwing. Zo was voor de indieners van
Ooievaar het gebrek aan ruimte voor afwijkende meningen bij LNV een
motief om via een externe prijsvraag hun visie op het landbouw-natuur
vraagstuk onder de aandacht te brengen. Van zowel Rijkswaterstaat als
RIZA wordt opgemerkt dat daar in de jaren tachtig veel ruimte was voor
experimenteren en uitwerken van eigen ambities.

10

Uitgezonderd het idee in Ooievaar om waardschappen in te stellen,
wat in de uitwerking geen impact heeft gehad.
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werden ook organisaties als de Unie van Waterschappen,
IPO en maatschappelijke koepelorganisaties betrokken. Dit
was weer een stap verder in de richting van een
geïntegreerd omgevingsbeleid en principes van
netwerksturing.
Op provinciaal niveau werken veel provincies inmiddels met
een 'omgevingsplan' waarin het beleid voor ruimte, water en
milieu zijn samengenomen. De term gebiedsgericht
omgevingsbeleid geeft aan dat niet meer de sectorale
invalshoek van beleid centraal staat, maar de specifieke
kwaliteiten en problemen in een bepaald gebied.

Uitwerking Rivierengebied aankondigde. Gelderland zat
helemaal niet te wachten op een opgelegde nieuwe visie en
was bepaald geen enthousiaste deelnemer in die Nadere
Uitwerking. Vervelend voor de partners die wel naar een
andere verhouding tussen rivierbeheer, landbouw,
landschap en natuur wilden, maar begrijpelijk vanuit de
Gelderse 'institutie'. De tactiek van Stroming / Ark en WNF,
om door publieksacties de maatschappelijke druk voor
verandering in het pilotgebied Gelderse Poort op te voeren,
lag dan ook meer voor de hand dan geforceerd
(anticyclisch) nieuw beleid op te leggen.

Momentum benutten
Instituties bezitten 'van nature' een zekere starheid. Dit is
nodig om effectief en efficiënt routinetaken uit te voeren.
Zelfs de cycli waarmee bepaalde routines, in dit geval
bijvoorbeeld omgevingsbeleid, worden geëvalueerd en
herzien is vastgelegd bij wet. Streek- en bestemmingsplannen hebben in beginsel een bepaalde geldigheidstermijn
waarna herziening aan de orde is. Ook is bij wet bepaald dat
er een hiërarchie is in ruimtelijke plannen: rijksnota's werken
door in streekplannen, streekplannen in bestemmingsplannen11.

Leerpunt uit deze observaties is dat verandering en
doorwerking van nieuwe concepten niet hiërarchisch, van
boven naar beneden, plaatsvindt. Kennis over nieuwe
concepten laat zich niet kanaliseren maar stroomt vrijelijk.
Rekening moet worden gehouden met het eigen ritme van
instituties. Maatschappelijke druk als gevolg van rampen kan
deze ritmes beïnvloeden, zoals we hebben gezien bij de
gevolgen van de Sandozramp (rivierwater kwaliteit), de
overstromingen van '93 en '95 (uitvoering van dijkverbetering) en de integratie van water en ruimtelijk beleid
(Commissie waterbeheer 21e eeuw, schadeclaims wateroverlast). En zodra concepten in beleid zijn verankerd, kan
weer een versnelling optreden door gecoördineerde inzet
van uitvoerend instrumentarium.
Het bewust benutten van zowel de gunstige momenten in de
beleidscycli van instituties én maatschappelijke druk is een
strategie om met de paradox van 'transformerende
instituties' om te gaan. Ontwikkelen van sensitiviteit voor
deze kansrijke momenten of perioden lijkt een aanrader
voor transitie'management'.

In de beschreven periode van 1970 tot ca 2005 zien we dat
het belangrijk is om rekening te houden met de beleidscycli
van de instituties. In de 'beleidsluwe periode' in de aanloop
naar de Vierde Nota was men ontvankelijk voor nieuwe
ideeën. Via de 'omweg' van de Eo Wijersstichting is bewust
een bron van vernieuwing aangeboord voor regionale
ontwerpen voor het rivierengebied.
Dit speelde ook bij provincies. Provincies die bezig waren
hun streekplannen te herzien wachtten niet op een
herziening van het rijksbeleid, maar lieten zich voeden door
hun eigen professionele netwerken. Deze laten zich niet
afbakenen op hiërarchische schaalniveaus. Zo werd op veel
plaatsen parallel gewerkt aan verdere gebiedsgerichte
uitwerking van het 'cascoconcept'. Via vakgemeenschappen
van vooral ecologen en landschapsarchitecten, die in zowel
beleids-, onderzoeks- als uitvoeringsorganisaties werken,
raakten de ideeën op veel plaatsen bekend. Doordat zowel
de interpretatie van de probleemsituatie in de praktijk werd
herkend, als de potentiële kracht van de oplossingsrichting,
vonden de ideeën binnen korte tijd veel navolging.
Ook de omgekeerde situatie kwam voor: de provincie
Gelderland had net een herziening van het beleid voor het
rivierengebied achter de rug toen het Rijk de Nadere
11

Onder de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, die vermoedelijk in 2007
in werking treedt, wordt dit regime gedeeltelijk verlaten. De Wet sluit
dan beter aan bij de praktijk.

Handelingsfunctie: Vernieuwing ontstaat vanuit en
met de praktijk
Weerbarstige praktijk
De uitvoering van projecten onder een 'nieuw regime' vraagt
om grondige ervaringskennis van die praktijk. De strategie
van Stroming /Ark is gericht op een sterke betrokkenheid
van lokale partners, onder meer agrariërs. Niet alleen om
het draagvlak onder uitvoering te vergroten, maar om hun
specifieke expertise over het gebied te kunnen benutten.
Een bijzonder aandachtspunt is de rol van grondposities en
financiering. Dit lijkt een open deur, maar gebrek aan inzicht
in en gevoel voor deze aspecten is een zwak punt in veel
concepten en projecten. Sommigen beschouwen dit als
belangrijkste reden waarom Plan Ooievaar in de
uiterwaarden wel, en binnendijks niet is aangeslagen. Voor
de uiterwaarden kon men met de landbouw tot een
oplossing komen die aanvaardbaar was voor alle partijen.
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Onder voorwaarde dat het tempo van de overdracht van
gronden niet zou leiden tot een snelle waardevermindering
van de grond (de oudedagsvoorziening van veel boeren) was
men bereid om mee te werken.
Een ander weerbarstig punt waar uitvoerders tegenaan
lopen is dat er in bij nieuwe concepten nog geen
'beschermende gordel' van routines, instrumenten, of
kennisinfrastructuur is opgebouwd. Het wiel moet op veel
plekken weer uitgevonden worden. En sterker nog: de oude
'beschermende gordel' is veelal nog in tact en werkt
knellend. Gemeenten lopen hier bij uitstek tegenaan als zij bij
de uitvoering van hun 'integrale' gebiedsplannen worden
geconfronteerd met sectoraal uitvoeringsinstrumentarium.
Twee ontwikkelingen binnen de overheid worden breed
bekritiseerd waar het gaat om het uitvoeren van innovatieve
projecten. Ten eerste is dat de toegenomen nadruk op
(kwantitatieve) afrekenbaarheid. Bij een ontwikkelingsgerichte aanpak van al doende leren, wat nodig is voor
vernieuwing, zijn niet op voorhand garanties op (kwantitatief)
resultaat te geven. Toch worden alom meetbare resultaten
gevraagd, of het nu gaat om aantallen gruttonesten,
bezoekers in natuur educatie centra, aspecten van
ruimtelijke kwaliteit, of meer technische data in het
waterbeheer. Deze vorm van afrekenen op resultaat
versterkt een cultuur van wantrouwen en risicomijdend
gedrag. Terwijl juist vertrouwen en acceptatie van een zeker
risico horen bij een innovatief milieu.
Ten tweede is de scheiding tussen beleid en uitvoering/
beheer zeer nadelig voor het ontwikkelen van concepten die
niet alleen vernieuwend zijn maar ook praktische waarde
hebben. Zoals een medewerker van het RIZA zegt: 'we leven
in een wereld van scheiding tussen beleid en uitvoering, een
scheiding tussen uitvoerders en denkers. Dat is heel
nadelig. Het is versterkt sinds de jaren '80. Het is wel
geagendeerd, beleidsmedewerkers doen wel hun best,
maar ze hebben de praktijk niet in de vingers. (….) Dan komt
er veel te weinig leerstof terug, duurt het allemaal veel
langer.'
De tendens dat beleidstaken, uitvoerende taken,
beheerstaken en onderzoekstaken in aparte diensten zijn
ondergebracht speelt niet alleen bij Verkeer en Waterstaat,
maar ook bij LNV en VROM. En evenzeer bij provincies en
gemeenten. Op de werkvloer probeert men dit te 'repareren'
door overlegstructuren door diensten heen te organiseren.
Maar het treffende taalgebruik 'de praktijk in de vingers
hebben', is iets anders dan er over praten. Daarnaast
wisselen veel beleidsmakers regelmatig van functie of
aandachtsveld, waardoor het 'collectieve geheugen' voor
bepaalde onderwerpen onvoldoende overeind kan blijven.
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Stevige, langdurige praktijkprojecten om te experimenteren
Zowel rondom integraal waterbeheer in de jaren '80 als plan
Ooievaar in de jaren '90 is een strategie van praktisch
experimenteren gevolgd. Bij deze projecten waren
professionals uit verschillende organisaties betrokken;
het waren 'experimenterende praktijknetwerken' die
verbindingen maakten tussen beleid, wetenschap, toegepast onderzoek en ontwerp. Een veelgenoemd voorbeeld
is de Gelderse Poort. Dit project heeft in de afgelopen 15
jaar een veelheid van partijen intensief met elkaar in contact
gebracht, o.a. Stroming/Ark, WNF, Provincie, gemeenten,
Rijkswaterstaat, LNV, Wageningse en Nijmeegse kennisinstellingen, Duitse partners, locale maatschappelijke
organisaties en bewoners van het gebied. Dit voorbeeld
geeft aan dat directe (persoonlijke) betrokkenheid van deze
partijen, over een behoorlijke periode, van belang is om de
lessen ook naar de eigen routines te kunnen vertalen12. Ook
dit wordt door de snelle wisseling van functie en
aandachtsveld door beleidsmedewerkers bemoeilijkt.
Doordat er een netwerk is ontstaan met een heel diverse
herkomst, met een gerichtheid op vernieuwing (een
'innovatief milieu') neemt de kans op nieuwe experimenten in
hetzelfde gebied eveneens toe. Zo was het deelgebied
Ooypolder- Groesbeek het eerste gebied dat een intergemeentelijk landschapsontwikkelingsplan maakte (2004).
Voor LNV was het in die periode eveneens een proefgebied
voor 'groen-blauwe diensten'.13

12

VROM heeft na de Vierde Nota een programma ontwikkeld
'Voorbeeldplannen voor de Dagelijkse Leefomgeving'. Dit gaf
gelegenheid om vernieuwende concepten in de gebiedspraktijk uit te
werken. Dit heeft in die gebieden zelf goed gewerkt. Evaluatie van het
programma toont echter aan dat het leereffect op de hogere
overheden zeer beperkt is geweest. Daarvoor waren ze te vluchtig, als
passant betrokken bij de experimenten. Jonge, J. M. d. and J. F.
Jonkhof (2002). Sturen door Stimuleren; Terugkijken en vooruitblikken.
Wageningen, Alterra.

13
Dit verschijnsel is ook bevestigd in de interactieve monitoring studie
naar Regionale Innovatie Netwerken. Zie Jonge, J. d., Y. Schuler, et al.
(2004). Gebieden der wijzen, deel 5. De smaak van Regionale Innovatie
Netwerken. Wageningen, Alterra.

5 Samenvattende aanbevelingen
5.1

Conclusies en aanbevelingen voor het
stimuleren van transitieprocessen

In dit onderzoek heeft de vraag centraal gestaan welke rol
netwerken (kunnen) spelen in transities gericht op duurzame
gebiedsontwikkeling. Om dit te onderzoeken is voor de
periode 1970-2005 bekeken
- welke samenhangende nieuwe ideeën (concepten) zijn
ontwikkeld voor het centrale rivierengebied die
daadwerkelijk tot verandering hebben geleid (transformerende concepten)
- welke professionele netwerken hierbij een sleutelrol
hebben gespeeld en
- wat gunstige condities zijn geweest voor de
verschillende functionaliteiten van die concepten, te
weten de intentionele, cognitieve, communicatieve,
institutionele en handelingsfunctie.
In deze paragraaf blikken we eerst kort terug op het
theoretisch kader en de bruikbaarheid voor dit onderzoek.
Vervolgens benoemen we de belangrijkste leerpunten uit het
onderzoek als aanbevelingen voor mensen en organisaties
die duurzame transities willen stimuleren.

Terugblik theoretisch kader
Het gelaagde transitielandschap (Rotmans c.s) blijkt een
goed hanteerbaar denkmodel om transities te beschrijven
en verklaren. Het onderscheid in
- niches (de vernieuwende praktijken in de risicovolle
onderstroom),
- belemmerende, maar op andere momenten ook
versnellende invloed van de regimes (de hoofdstroom)
en
- het macroniveau van grote maatschappelijke trends die,
zeker bij toevallige gebeurtenissen zoals natuurrampen,
de regimes sterk onder druk kunnen zetten,
is herkenbaar in de levensloop van concepten die de revue
zijn gepasseerd. In combinatie met noties over netwerken,
die zich door deze lagen heen bewegen, krijgt dit abstracte
raamwerk betekenis voor de praktijk.
Het begrip 'netwerk' is niet eenvoudig hanteerbaar omdat
het zoveel vormen kan hebben. We hebben als afbakening
'professionele netwerken' gekozen omdat voor hen de
gedeelde transformerende concepten het gemeenschappelijke ideaal of belang was dat deze netwerken bijeen
hield. Het begrip 'netwerk' krijgt overigens meer betekenis

als het wordt afgezet tegen 'instituties' (zie aanbevelingen
nader onderzoek in §5.2).
De relationele en cognitieve afstand in een netwerk om te
verklaren hoe nieuwe kennis tot stand komt en de
meervoudige betrokkenheid van personen in netwerken om
het succes van bepaalde concepten te verklaren zijn zinvolle
aspecten gebleken die ook tot praktische aanbevelingen
kunnen leiden.
Tot slot is het benutten van Zonneveld's kader over
(plan)concepten een goede ingang gebleken. Het proces
van ontwikkeling, bestendiging en afbraak van concepten in
de tijd is zeer herkenbaar. In eerste instantie leek de
onderverdeling naar functionaliteiten van een concept al te
theoretisch. Bij nadere beschouwing en vooral door de
concrete invulling ervan met rollen/ personen (§4.2) en
bevorderende condities (§4.3) biedt dit kader (in combinatie
met het voorgaande) wellicht de meest directe
mogelijkheden voor toepassing in transitieprocessen.

Aanbevelingen
voor
transitieprocessen

het

stimuleren

van

Transitiemanagement?
Zoals in de inleiding van §4.3 al opgemerkt, betekent een
observatie, analyse en verklaring achteraf hoe
gebeurtenissen zich hebben voltrokken, nog niet dat
hiermee een recept voor de toekomst is gemaakt. Dit is ook
de reden waarom we moeite hebben met de term
'transitiemanagement'.
De
complexiteit
van
maatschappelijke processen laat zich niet managen; hooguit
kan gestuurd worden op gunstige condities die de kans
groter maken op een succesvolle 'samenloop van
omstandigheden'. De meest in het oog springende condities
worden in het navolgende samengevat.
Vernieuwing kost tijd, maar zorg voor continuïteit in
kennisopbouw
We hebben een periode van ca 35 jaar bestudeerd en zien
dan een beperkt aantal (flinke) omslagen in het denken over
gebiedsontwikkeling in het rivierenlandschap. Dit tijdsbesef
was een enigszins relativerende gedachte: kennelijk is er
een jaar of 15 nodig om van de eerste 'early warnings' tot
concepten te komen die op maatschappelijke steun kunnen
rekenen, en nog eens een jaar of 10 om dit breder te
hebben verankerd in nieuwe routines en instrumenten.
Het is een relativerende gedachte omdat duidelijk is dat
onder een regime van paniekvoetbal geen werkelijke
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vernieuwing hoeft en kan worden verwacht. Maar het maakt
ook duidelijk dat als early warnings onvoldoende worden
opgepikt, als niet tijdig vernieuwend kenniskapitaal is
opgebouwd, de kans op paniekvoetbal beduidend groter is.
Er moeten verantwoordelijke opdrachtgevers zijn en blijven
die de ruimte bieden om toekomstige opgaven breed te
verkennen, ook zonder directe urgentie. Een andere
aanbeveling die hierbij hoort is dat de relatie tussen beleid
en praktijk, tussen denken en doen, structureel aandacht
verdient. Persoonlijke netwerken spelen hierbij ook een
belangrijke rol.

Proeftuinen voor variatie en selectie
Hoe succesvol Plan Ooievaar ook kan worden genoemd, het
is tegelijk een bewijs dat 'grand designs' bij
gebiedsontwikkeling niet werken. Volgens het principe van
variatie en selectie blijven bepaalde onderdelen overeind en
sneuvelen andere. De aanwezigheid van gevarieerde, goed
doordachte concepten is echter wel een voorwaarde voor
dit principe.
We hebben gezien dat doorbraken in beeld komen als
kennisdomeinen met een zekere cognitieve afstand worden
gekoppeld, als de probleemdefinitie ruimer wordt genomen
dan wellicht vanuit een prioritaire probleemhouder werd
aangenomen. Zoals bij de Deltawerken veiligheid werd
gekoppeld aan milieu, zo is bij Ooievaar rivierbeheer
gekoppeld
aan
ontgrondingen,
landschapsen
natuurontwikkeling en is bij Ruimte voor de Rivier veiligheid
gekoppeld aan ruimtelijke kwaliteit. Dit biedt kansen voor
vernieuwing, mits inderdaad de ruimte wordt geboden voor
variatie en selectie, voor experiment (uiteraard binnen
marges die het veiligheidsbeleid toestaan). Een 'proeftuin'
moet dan ook niet worden beschouwd als korte termijn
investering met een gegarandeerd rendement, maar moet
gezien worden als een lange termijn belegging gericht op de
ontwikkeling van maatschappelijk transitiekapitaal. Daarvoor
gelden andere afrekenmechanismen. Opbouw van een
klimaat van samenwerking en vertrouwen bevordert het
lerend vermogen. Een verantwoording- en afrekencultuur
verhoudt zich hier slecht mee.
Ontwikkel sensitiviteit voor gunstig samenlopende
omstandigheden (opportunity scouting)
In beleidskringen is er nog steeds een groot geloof in de
maakbaarheid en stuurbaarheid van de samenleving en de
kracht van overheidsbeleid en beleidsdoorwerking. In die
benadering ontwikkelt het beleid ideeën en concepten en
vindt doorwerking plaats via (wellicht meerdere)
beleidsprocessen. BELEID promoot IDEE is hier het
principe.
Het idee dat maatschappelijke ontwikkelingen door beleid,
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'van buitenaf' worden aangestuurd is sinds de jaren '80
formeel verlaten. Het inzicht is gegroeid dat de overheid als
één van de vele maatschappelijke actoren mee richting
geeft. Dat spoort met wat we in het rivierengebied hebben
gezien. Uitvoeringsexperimenten werden al voorbereid en
uitgevoerd voordat rijks- en provinciaal beleid waren
aangepast. De eerste voorbeelden hadden een sterk
publicitair effect waardoor de maatschappelijke druk op de
overheden, om hun beleid aan te passen, groter werd. Het
principe hier leek meer op IDEE zoekt GELEGENHEID.
Ideeën moeten op het juiste moment op de juiste plaats
terecht komen. Dat kan zowel een beleidsproces zijn als
maatschappelijke aandacht of kansen in de markt. Dat
vraagt om sensitiviteit bij de dragers van het
'transitiekapitaal' voor de verschillende ritmes en cycli die er
bestaan in beleidsorganisaties, maatschappelijke krachten
en de markt. Een strategie van 'opportunity scouting' en een
idee daar laten landen waar urgentie gevoeld wordt en
behoefte is aan verandering is waarschijnlijk efficiënter dan
anticyclisch vernieuwing doordrukken.

Ontwikkel netwerken bewust; stuur op rollen en relaties
(talent scouting)
Netwerken zoals in deze studie bestudeerd zijn verbanden
tussen professionals die een bepaald idee verder willen
brengen.
Een
netwerk
kent
perioden
waarin
samenwerkingsrelaties verhevigen, waarna ieder weer een
andere kant op kan gaan. In de tijdspanne waarin een
concept van eerste idee naar de fase van transformerende
werking komt (15-25 jaar) zijn netwerken met een
verschillende signatuur actief.
Hoewel de vijf benoemde functionaliteiten van een concept
steeds een rol spelen, zijn er wel accenten aan te geven in
de levensloop van een concept en van een netwerk dat zich
hieromheen vormt. In het begin ligt de nadruk op de
cognitieve/ intentionele functie. Als het concept helder
gearticuleerd is wordt de communicatieve en institutionele
functie van belang. Nog weer later domineert de
institutionele en handelingsfunctie.
Als we de beschreven sleutelnetwerken als representatief
voorbeeld nemen dan lijkt het dat succesvolle
transformaties om een zeldzame combinatie van toptalent
vragen, dat op het juiste moment, op de juiste plaats bij
elkaar komt. Is daar eigenlijk wel op te sturen? Net zo min
als een samenloop van omstandigheden kan worden
gestuurd, maar wel herkend, kan ook een goede combinatie
van talenten niet trefzeker worden gestuurd, maar wel
herkend of bewust opgespoord.
Het is niet gebruikelijk in onze poldercultuur om mensen te
onderscheiden op specifieke talenten. Bij transities ligt het

echter wel voor de hand. Transitiewerk is een vorm van
topsport waar de vijfkamp bedreven wordt rond de vijf
functionaliteiten van transformerende concepten. Het
netwerk moet kunnen beschikken over goede relaties
tussen
- ambassadeurs van het idee (intentionele functie);
- analytische integratoren (cognitieve functie);
- beeldende vertellers (communicatieve functie);
- behoedzame veranderaars (institutionele functie) en tot
slot
- ondernemende visionairs (handelingsfunctie).
Inhoudelijke kennisontwikkeling vindt vooral plaats onder de
noemers van de cognitieve functie (conceptuele kennis) en
handelingsfunctie (operationele kennis). Bij de vertegenwoordigers van deze rollen is vertrouwen in elkaars kunnen
en goede persoonlijke relaties (kleine relationele afstand)
van belang. Daarnaast is diversiteit in kennis (een zekere
cognitieve afstand) een voorwaarde voor vernieuwing.
Specifiek voor de wateropgave in de Nederlandse
deltametropool vereist dit een versterkte internationale
samenwerking en het nadrukkelijker integreren van
verstedelijkingsvisies op bovenregionale schaal en een visie
op landbouw in een metropolitane context.
Bovenstaande rollen zijn in verschillende mengvormen, in
verschillende fasen van belang. Vaak wordt in
transitieliteratuur de organisatorische herkomst van
netwerkdeelnemers benadrukt. Bijvoorbeeld de KOMBi
partijen (Kennis, Overheid, Maatschappelijke organisaties,
Bedrijven/burgers) of de vier B's (Bestuurders,
Bureaucraten, Bedrijven, Burgers). Uit dit onderzoek komt
naar voren dat die herkomst voor bepaalde functionaliteiten
weliswaar samenvalt met een bepaalde rol, maar dat
karaktereigenschappen en 'talent' ook van invloed lijken te
zijn.
Een bindende eigenschap van deze netwerkers, is hun
meervoudige betrokkenheid. Vaak functioneren ze in
verschillende netwerken, waardoor sprake is van een dicht
netwerk van persoonlijke relaties, en dus meer kans op
gunstige combinaties.
Dit alles brengt ons tot de conclusie dat het 'sturen' op deze
condities veel overeenkomst vertoont met 'talent scouting'.

5.2

Aanbevelingen voor nader
onderzoek14

Dit onderzoek biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek,
zowel wat betreft wetenschappelijke verdieping als een
vergelijking met andere regionale planningspraktijken in
transitie. Voor een vervolg kan verbinding worden gelegd
met lopend onderzoek bij Wageningen UR dat wat betreft
thematiek, theorie en empirisch onderzoek aansluit bij
'Doorbraken in het Rivierengebied'15.
Kans voor wetenschappelijke verdieping betreft de relatie
tussen de begrippen concepten, netwerken en transities en
het object van onderzoek: functies en ontwikkelingen in het
rivierengebied als dynamische regio. Transitie in een
'instandhoudingscultuur' vormt een eerste aandachtsveld.
Waardoor worden de doorbraken in gebiedsontwikkeling
bepaald? Door middel van analyse van verschuivingen van
discoursen kunnen doorbraken worden opgespoord. Welke
netwerken van actoren zijn bepalend geweest voor deze
doorbraken en welke hulpmiddelen gebruikten zij daarbij?
Een aanname hierbij is dat het gebruik van concepten door
actoren een belangrijke indicator vormt voor verandering. In
het onderzoek 'Doorbraken in het Rivierengebied' is gesteld
dat de kiemen voor verandering liggen in praktijkniches. Wat
is de ontsnappingskracht van deze niches in relatie tot het
handelen van de overheid die het regime van de ruimtelijke
ordening domineert? Hoe hangen innovaties in praktijkniches
samen met maatschappelijke trends op macro-niveau? En
hoe staat het handelen van praktijkniches in verhouding met
geïnstitutionaliseerde planningprocessen?
Ten tweede kan, in samenhang met het bovengenoemde, de
werking van concepten in een veranderende planningcontext
nader worden onderzocht. Welke rol spelen concepten in de
wijze waarop actoren zich met elkaar verbinden? Welke rol
spelen concepten in doorbraken in gebiedsontwikkeling?
Welke ruimtelijke inhoud van concepten past bij transities in
gebieden? Toepassing van interpretatie-, discours- en
complexiteitstheorieën, plus resultaten van onderzoek naar
actuele concepten en haar gebruikers in praktijk, bieden
mogelijkheden om nieuwe soorten 'creatieve concepten' te
14
Met dank aan Hetty van der Stoep en Janneke Hagens voor bijdragen
aan deze tekst.

15

De volgende - combinatie van - promotieonderzoeken van
leerstoelgroep landgebruiksplanning (LUP) bieden interessante
mogelijkheden voor vervolgonderzoek: Hetty van der Stoep 'ruimte in
transitie: planning, kennis en actie in het metropolitane landschap',
Janneke Hagens 'ruimtelijke concepten in planningspraktijken: inzicht in
netwerk representaties', Jannemarie de Jonge 'Dialogue on Landscape;
a design approach for strategic planning'. Gelieerde casestudies zijn
Heuvelland (Limburg) & Groene Woud (Noord-Brabant).
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Tot slot kan verdieping plaatsvinden ten aanzien van de
inhoudelijke component van de concepten die in deze studie
zijn beschreven. In deze studie is gesteld dat 'groter maken
van het probleem', door een meer integrale (of
integrerende) benadering, voorwaarde is voor conceptuele
vernieuwing. We noemen in dit verband twee aspecten.
Allereerst is dat de internationale component van ruimtelijke
planning voor het rivierengebied, of breder: Nederland als
deltagebied. Een verruiming van het blikveld lijkt
noodzakelijk om in de domeinen van rivierbeheer, maar ook
verstedelijking en landbouw, tot nieuwe doorbraken te
komen.
Het tweede punt is meer specifiek, nl. de invloed van
stedelijke ontwikkeling op transities in het rivierengebied. In
dit onderzoek komt naar voren dat andere denkbeelden over
de verhouding tussen stad en land nog weinig ruimte krijgen
door de gescheiden beleidswerelden van stedelijke
ontwikkeling en groene ruimte. Maar de wereld staat niet
stil. Niches van onderzoekers, gebiedsontwikkelaars en
ondernemers in het landelijk gebied verkennen nieuwe
richtingen waarin stedelijke ontwikkeling wordt gekoppeld
aan de wateropgave en aan een veranderende rol van de
landbouw. Welke veranderingen tekenen zich af in
maatschappelijk en fysiek-ruimtelijke zin? Welke coalities van
actoren vormen de drijvende krachten achter deze
veranderingen en hoe staat dit in verhouding tot de
pluriforme bestuurlijke context waarin rood en groen recht
tegenover elkaar lijken te staan? Binnen het rivierengebied
vormt het KAN-gebied een geschikte casus om meer
aandacht te besteden aan de rol van verstedelijking in
transities in het landelijk gebied.
Naast inhoudelijke verdieping liggen er kansen voor
vergelijking met andere regionale projecten, met
vergelijkbare trends en krachtenvelden. Voorbeelden zijn
Nationale Landschappen en 'stad-land' regio's, waar
uitdagingen liggen om diverse ruimtelijke ontwikkelingen te
combineren tot nieuwe concepties van ruimtelijke kwaliteit.
Welke ruimtelijke trends, doorbraken en stagnaties zijn
zichtbaar in vergelijkbare projecten? Wat en wie zijn hier de
doorslaggevende concepten, netwerken en toevalligheden?
Vergelijking van concept- en netwerkontwikkeling in deze
gebieden met de 'conceptuele geschiedenis' van het
rivierengebied, kan ook de verkennende studie die nu
voorligt studie meer reliëf geven.
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29 juni 2006 Alterra Wageningen
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Universiteit Wageningen
Vrije Universiteit
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Universiteit Wageningen, Landgebruiksplanning
Alterra Wageningen UR

Programma
Vanaf 12.45 uur
13.30 uur
13.45 uur
14.15 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.15 uur
16.45 uur
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lunch en film over Arnhem, stad aan de rijn
welkom en kennismaking
inleiding stadblokken Arnhem door Ton Hermanussen, Gemeente Arnhem
gespreksronde 1: inventariseren vernieuwende praktijken, drijfveren en
weerstanden
inleiding concepten en contexten door Anneloes van Noordt en Jannemarie de
Jonge
gespreksronde 2: factoren en condities voor vernieuwing in denken en handelen
reflectie door mw. Lilian van den Aarsen, Ministerie LNV, Directie Regionale
Zaken. Gesprek met deelnemers over conclusies.
afsluiting

Verslag
Presentatie Stadsblokken Arnhem door Ton Hermanussen
Bij het project Stadsblokken/Meinerswijk is geprobeerd een verbinding te creëren tussen noord en zuid Arnhem. Het proces
kan gezien worden als een grote zoektocht. Arnhem is ontstaan als een dorpje/ stadje aan een beek en is uitgegroeid tot
stad aan het water. Omdat ze eerst niet aan de rivier lag -dat is pas ontstaan bij een bochtverlegging- heeft Arnhem ook niet
de identiteit van een stad aan het water ontwikkeld. Tegenwoordig is de rivier ingeklemd tussen noord en zuid. Hierbij spelen
twee problemen: De huidige rivierproblematiek met zijn toenemende hoge waterstanden en de verrommeling waardoor het
gebied identiteit mist. Als oplossing voor deze problemen is het project Rijnboog ontwikkeld. Dit is een grote herontwikkeling
waarbij het noorden aan het zuiden wordt gekoppeld. In het zuiden zal er een groot nieuw centrum komen en aan de Rijn
wordt een haven ontwikkeld. Dit gebied Stadsblokken/Meinerswijk heeft te maken met een hoge uiteenlopende ambities t.a.v.
natuurontwikkeling, als ontmoetingspunt van noord en zuid, verbetering veiligheid, finaciele haalbaarheid en betrokkenheid
van de bevolking. Zoals Sonsbeek de opening is naar de Veluwe, zo zou het "Rivierpark" de opening moeten zijn naar het
rivierengebied.
De wijk Stadsblokken heeft een lange geschiedenis, wat betreft de realisatie. De aanwijzing als VINEX locatie (1600 woningen)
werd door de hoogwaterproblematiek ongedaan gemaakt. Het terrein heeft lange tijd geen bestemming gehad. Een poging
het gebied te ontwikkelen m.b.v. de Floriade is niet doorgegaan vanwege de grote (financiële) risico's. Later is het atelier
Rivierenzone opgezet waarbij Stadsblokken intensief bebouwd zou moeten worden terwijl Meinerswijk natuurlijke functies zou
vervullen. Bij de PKB Ruimte voor de Rivier waren vele functies niet mogelijk in het gebied (de nee, tenzij richtlijn). Door het
toestaan van EMAB-locaties vanuit Verkeer en Waterstaat is het mogelijk gemaakt om nieuwe ontwikkelingen in het gebied
te plannen. Het uitgangspunt hierbij is dat alles wat er in het gebied gedaan wordt een tijdelijk karakter heeft. Het bouwvolume
dat gecreëerd wordt en mogelijke doorstroming van de rivier belemmert moet wel gecompenseerd worden.
De publieke opinie t.a.v het gebied is nauwelijks veranderd: het NIMBY-effect. De opvatting van het Arnhemse bestuur hangt
sterk af van de betreffende wethouder. Waar een eerdere wethouder onvoorwaardelijk achter de plannen stond, kijkt de
nieuwe wethouder die eerst aan. De publiek-private samenwerking verdient meer aandacht.
Vele steden hebben projecten om verschillende wijken te herontwikkelen, maar Arnhem is de enige stad die een nieuw plan
heeft voor de gehele stad, zodat projecten in samenhang met elkaar worden bekeken. Het eiland blijft echter moeilijk als
stapsteen te ontwikkelen, omdat een eigen programma ontbreekt. De andere projecten in de stad hadden al hun programma
rond, en daar is moeilijk op in te breken:"alles is al vergeven". Het eiland heeft nu een cultureel programma.

Voorwaarden voor vernieuwende (uitvoerings)praktijken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanwezigheid van een programma van eisen zorgt voor heldere opgave en mogelijkheden voor financiering
Een planperspectief en win-win kansen voor iedereen
Inbreng burgers door ze te verleiden
Luisteren naar wensen, maar niet naar oplossingen.
Burgerjury, naast kwaliteitsjury
Ideeen van onderaf moeten bij juiste beleidpersoon terecht komen, willen ze kans hebben
Droom/ visie misschien wel belangrijker dan geld
Integrale visie door daar in netwerk gericht op te sturen
Andere visie op relatie stad/land, betrek internationale dimensie
Belangrijke ontwikkelingen langere termijn laten meewegen, zoals China, 11 september, krimp bevolking.
Bedrijfsleven en overheid samen optrekken
Grotere betrokkenheid bestuurders
Speelruimte buiten bestaande kaders/ wetgeving
Meer ruimte voor experimenten/ vernieuwende pilots om tegenstanden te overwinnen
Visie én realisatiestrategie
Kortere doorlooptijd van visie naar goedkeuring
Flexible plannen zodat aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk is
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Reflectie Lilian van den Aarsen
Het beleid is niet vernieuwend, hier moet echter wel meer ruimte voor komen. Het is niet makkelijk om de bestaande regels
te doorbreken. Ontwikkelingsgericht wordt vaak als Carte Blanche gezien.
Wiens kwaliteitsbesef streven we eigenlijk na? Er moet voor ontwikkeling een visie zijn, dit is echter geen automatische
uitkomst van een democratisch proces. Vaak zijn er eigenwijze mensen die door inzet en doorzettingsvermogen het beleid
kunnen veranderen.
De overgang van plan en uitvoering blijkt nog steeds moeilijk. Dat kunnen we nu zien bij Ruimte voor de Rivier. Dat is nu nog
een plan maar zal wel uitgevoerd moeten worden. Bij Ruimte voor de Rivier was geld een beperkende factor. Vernieuwende
praktijken waren alleen mogelijk als de Provincie met meer geld kwam.
Er ligt een opgave voor de toekomst om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.
Er zijn bestuurders met lef nodig!
Nieuw is dat het huis van Thorbecke niet meer drie aparte verdiepingen heeft, maar een toenemende samenwerking heeft.
Het gebiedsniveau moet zowel de uitwerking als de regie hebben. Het beleid stuurt niet op vernieuwing maar is een
vertegenwoordiging van een dominante stroming. Door de controle die er op geld is, is de ruimte voor experimenten
verminderd. Er moet meer over de band van de praktijk gespeeld worden. Blijf eigenwijs!

Uitwerking flapovers
Centrale vraag: benoem kenmerken/ condities die vernieuwing bevorderen ten aanzien van de aangegeven onderwerpen

Kenmerken vernieuwende personen
• Bevlogen mensen met visie, een droom.
• Bereidheid tot verandering.
• Lef, tegen de stroom in durven gaan, fouten durven maken
• Bruggen bouwers, coalities sluiten, open mind, discussie aangaan.
• Brede blik, niet sectoraal.
• Autoriteit door visie en kracht sporen verdiend.
• Wortels in gebied/netwerk (opgave)
Conditie: vrije ruimte om iets uit te proberen.
Ontwerpers
Kwaliteiten

Opgave

- verbindend
- open mind
- omgaan met complexiteit
- verleiden en verbeelden
- verknopen lange en korte termijn
- houdbaarheid/duurzaamheid

Rol

- verevening / uitruilmechnisme in ontwerp stoppen in tijd en programma
- luisteren naar wensen (niet naar oplossingen)
- cylisch proces, integrale rol in proces (door hele proces speelt het ontwerp een rol)
"Als giraffe boven het woud van regels kunnen kijken met een open mind"

Beleid/politiek
• bestuurders met visie en lef
• voelen waar het over gaat! (ambtenaar/bestuurders)(dichtbij burger)
• geef ruimte aan initiatieven die niet passen in bestaand beleid
• herstel onbalans kwaliteit versus regels (controle) (duaal stelsel heeft meer controle opgeroepen)
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Kenmerken organisaties
• vrijdenken moet kunnen, wel gekoppeld aan verantwoordelijkheid/vertrouwen
• meer netwerk dan hiërarchie
• onafhankelijk, maar tegelijkertijd partner in formele netwerken
• risicozoekend i.p.v. risico mijdend
• over organisatiegrenzen heen durven kijken
• deel werkopdracht is "vrij"
• bewust institutionalisering tegengaan
- als organisatie
- op nivo individuen, voortdurend positief uitdagen
• Meebewegen met maatschappelijke trends
Onbeïnvloedbare krachten
• Publieke opinie over klimaatsverandering: geneigd naar de problematische kant en niet naar de "zonnige" kant, met alle
mogelijkheden voor Mediterraan wonen.
• De autonome werking van privaat geld
• Bodemdaling
• Technologische ontwikkeling
• Vertrouwen: autonoom proces van juridisering van de samenleving, terwijl flexibilisering gewenst is, want 60% van de
bevolking op aarde woont in delta's, en zal op termijn moeten verhuizen.
Uitvoeringspraktijk
• pilots faciliteren, voorbeelden dat het kan: inspiratie, parels, tijdelijk/selectief ruimte in regels
• andere samenwerking/verhouding;
publiek-privaat: dwarsverbanden van sectoraal naar integraal
hoe organiseer je dat? Hoe vinden partijen elkaar?
Regie-uitvoering vanuit een loket, optimale afstand burger-bestuur
• over de heg kijken, ook internationaal
• bestuurskracht: visie en realisatie;
visie die verankerd is in bestuur, die omgezet is in realisatiestrategie (operationalisering en implementatie)
• ook echt experimenteren, dus fouten durven maken/herstellen (open voor nieuwe inzichten)
• robuuste/flexibele plannen die mee kunnen bewegen met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
• pilots direct na visie starten om visie en praktijk elkaar te laten beïnvloeden.
Pilots maken op korte termijn, lange termijnperspectief zichtbaar
Wetenschap
'90: netwerkmaatschappij, governancetheorieën
Complexe processen: vraag om verantwoording + beheersbaarheid
Nu: governancetheorie op zijn retour, vraag om visie & leiderschap, domeinen bij elkaar brengen,
intersectoraal/interdisciplinair
Balans: experiment en onzekerheid(decentraal) <> controle/sturing/beheersing (centraal)
'afrekenmechnismen' voor dominant + vernieuwend onderzoek moet verschillend zijn.
'paradox van de zelfbevestigende wetenschap'
Verbinding leggen met maatschappelijke 'events', schakelen (coupling) is nieuw buzzwoord.
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Bijlage 2

Respondenten/ persoonlijke bronnen

Reacties tijdlijn
Riet Dumont - Provincie Gelderland
Gerrit Kater - Provincie Limburg
Cees Kwakernaak - Alterra WUR
Gerard Litjens - Bureau Stroming
Willem Overmars - Adviesbureau De Wildernis
Henk Smit - WING Procesconsultancy
Henk Wolfert - Alterra WUR
Jan Klijn - Alterra WUR
Geïnterviewden
Dick de Bruin - (gepensioneerd) Rivierendienst Rijkswaterstaat
Wouter Helmer - Stichting Ark
Jos Jonkhof - Alterra WUR
Lodewijk van Nieuwenhuijze - H+N+S Landschapsarchitecten
Peter Smeets - Alterra WUR
Sybrand Tjallingii - TU Delft
Gebruikte interviews Rutger van der Brugge (2004) - DRIFT
Bruggenkamp - RIZA
Henk Kamphuis - RPD
Willem Overmars
Henk Saeijs - Rijkswaterstaat / Erasmus Universiteit
Gert Verwolf - Rijkswaterstaat
Stagiaires
Simone de Pruyssenaere de la Woestijne - VU
Anneloes van Noordt - Wageningen Universiteit
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Bijlage 3 Overzicht van opeenvolgende concepten
Voor ca 1970

Ontwikkeling
transformerende
concepten ca '70 -'85

Conceptueel breukvlak
gearticuleerd in Plan
Ooievaar (1985-86)

Doorwerking ca '86 -'95

Economisch functionele ontwikkeling van Rivierengebied dominant in beleidsontwikkeling en uitvoering. Sterk accent op
verstedelijkingsopgave in Rijksbeleid. Maakbaarheid, beheersbaarheid, functiescheiding. 'Natuur en landschap' wordt als te beschermen
functie beschouwd die in de afweging van belangen ruimte krijgt toebedeeld: behouden en conserveren. Natuur en landschap staan in
teken van recreatie. Landbouw richt zich op schaalvergroting, functiescheiding d.m.v. ruilverkaveling. De rivier is belangrijk als
transportas. Dijkverzwaringen worden uitgevoerd voor vergroten veiligheid maar leiden in toenemende mate tot maatschappelijk verzet
vanwege aantasting landschap en cultuurhistorie.
Begrippen: 'gebundelde deconcentratie', 'open ruimte': natuur/ landschap en verstedelijking opgevat als mal-contramal.

Waterbeheer
Optimaliseren van
beroepsscheepvaart op
de grote rivieren. De
technocratische aanpak
stuit op maatschappelijke
weerstand (afsnijden
Waalbocht). Door
ontbreken van
maatschappelijk
draagvlak stagneert de
dijkverzwaring. Men zoekt
oplossingen in
vermindering weerstand
winterbed door
ontzanding en ontkleiïng:
aansluiten bij natuurlijke
rivierdynamiek. Het
opknippen in sectoren
zoals zoet water, zout
water, waterkwaliteit en
waterkwantiteit leidt niet
tot duurzame oplossingen
(Oosterschelde). Nieuw
concept gaat uit van
integrale benadering
waarin ook de
ecologische functie is
opgenomen.
Watersyteembenadering.
'Integraal waterbeheer'
'Duurzaamheid',
'Omgaan met water'
(diaserie Saeijs)
Uitgaan van de natuurlijke
dynamiek van de grote
rivieren. Dubbel
watersysteem binnendijks
om functiescheiding
landbouw-natuur te
realiseren.
Sandozramp levert
versnelling
milieuwetgeving: Rijn
Actie programma,
ecologisch herstel Rijn en
Maas.
RWS zet ecologie sterker
neer binnen organisatie.
Watersysteembenaderin.

Natuur
Achteruitgang van
natuurwaarden gaat door
in kwaliteit en kwantiteit.
Verweving natuur en
landbouw (Relatienota) is
niet altijd een oplossing.
Provincie Gelderland
hecht grote waarde aan
cultuurhistorie en
uiterwaardgraslanden in
uiterwaarden.
Oostvaardersplassen
laten zien dat het ook
anders kan:
natuurontwikkeling. Nieuw
concept vanuit
ecosysteem- en
procesbenadering;
beheer en ontwikkeling
van grotere eenheden
met samenhang op
ecosysteemniveau;
zelfregulering.

Landschap
Ruilverkavelingspraktijk
zet landschap neer als
sectorbelang. Onder de
noemer
landschapsverzorging is
landschap functievolgend.
Landschapsplan is
verplicht bij
dijkverzwaring.
Landschapsbouw krijgt
plek in planning, vooral
vanwege
belevingswaarde van het
landschap.

Verstedelijking
Bundeling in stedelijke
zones. Stedebouw
beperkt zich tot
verkaveling en
functietoekenning bij
stadsuitbreiding. Vanaf
'80 is stedebouw meer
gericht op kringlopen,
kleinschalige
milieuonderwerpen:
organische stedebouw.

Landbouw
Schaalvergroting en
intensivering leiden tot
aantasting van het
landschap: boeren
worden gestimuleerd aan
landschaps- en
natuurbeheer te doen.
Landinrichting moet
zorgen voor verbetering
externe
productieomstandigheden
voor landbouw én
veiligstellen van
natuurwaarden: scheiding
en verweving.

Dynamiek van de rivier en
ontgronding/ ontkleiing
bepalen
natuurontwikkeling.
Traditionele
natuurbescherming wordt
ter discussie gesteld.
Verbindingen tussen
natuurgebieden
noodzakelijk om
versnippering tegen te
gaan (ecologische
verbindingszones).
Ecologische
hoofdstructuur: natuur
moet zichzelf in stand
kunnen houden.
Terugbrengen natuurlijke
dynamiek in de
uiterwaarden (Waal).

Landschap als
integratiekader.
Scheiding van 'hoog -en
laagdynamische' functies,
in het bijzonder natuur en
landbouw.

Dubbele rivierfronten
Arnhem en Nijmegen

Cascobenadering, waarin
hoogdynamisch functies
worden gescheiden van
laagdynamische functies
(raamwerk).
Koersenbenadering:
functies worden in
samenhang bezien
(landbouw, natuur, water).
Regionaal watersysteem
gaat rol spelen in
planning.
R.O. wordt
integratiekader voor
ruimte, water en milieu
(omgevingsplanning).

Eind jaren '80 gaat water
weer een rol spelen in de
stedebouw, maar dit is
vaak 'makelaarswater'.
Schoon water is weer
aantrekkelijk om aan te
wonen. In de stedebouw
is geen sprake van een
breukvlak, zoals bij de
domeinen water, natuur
en landschap. In NURG is
verstedelijking bewust
buiten de visievorming
gehouden. Een relatie
met landschap(splanning)
ontbreekt (oorzaak:
compacte stadconcept).

Binnendijks
landbouwproductiegebied
en met op gebiedniveau
meer gesloten
kringlopen. Geen
landbouw in
uiterwaarden.
Intensivering en
extensivering. Nietoptimale
productieomstandigheden
maken dat landbouw
meer bereid is grond af
te staan in de
uiterwaarden ten behoeve
van natuurontwikkeling.
Verbrede landbouw én
geconcentreerde/
intensieve landbouw.

Nieuwe concepten zien
het landschap als
integratiekader; planning
en ontwerp gaan uit van
landschapsvormende
processen. Duurzame
landschapsontwikkeling
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Conceptueel complex, ca
'95 - heden
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Door overstromingen op
kortere termijn: versnelde
dijkverzwaringen.
Tegelijkertijd
dringt besef door dat
waterkeren niet genoeg
is: ruimte voor de rivier.
Impact wateropgave in
ruimtelijke ordening wordt
gezien. Vasthoudenbergen-afvoeren:
technische benadering
RWS wateropgave; dit zet
natuurontwikkeling onder
druk.
Ook watertekort in de
zomer krijgt aandacht.
Klimaatverandering.

Ruimte voor de rivier
wordt ingezet voor
versnelde realisatie van
de EHS.

Ruimte reserveren voor
waterberging. Water als
ordenend principe.
Bescherming
waardevolle,
samenhangende
landschapssystemen,
waarin ook plaats is voor
nieuwe ontwikkelingen

Verstedelijking wordt
bepalender voor de
inrichting van het landelijk
gebied: natuur in
uiterwaarden krijgt meer
betekenis voor recreatie
van stedeling.
Niet bouwen in winterbed,
uitgezonderd
gespecificeerde
experimenten.

Moeizame realisatie EHS
via aankoop leidt tot
hernieuwde aandacht
voor boer als
natuurbeheerder. In sterk
verstedelijkte regio's
neemt interesse voor
verbrede landbouw toe

