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Omdeveiliglicit)tewaarborgenwordenmomenteelnieuweveiligheidsmaatregelenlangsderivieren
overwogen.Inlietverledenzijn degelijkemaatregelenvaakgecombineerdmetnatuurontwikkeling
indeuiterwaarden.Debevolkingheeft bijaanvang vandergelijke projecten regelmatiggeprotesteerd
tegendemaatregelen.Enigejaren nadatde natuurontwikkeling isafgerond, blijken de meeste
omwonenden echteropvallend positie/tezijn overdecjeiiomcnmaatregelen.Deweerstand vooraj
wordtechternietveroorzaaktdooralgemeneweerstand tegenveranderingen, maarvooral doordatde
binding metlietlandschap voordeomwonenden eropachteruitgaat.Vooralboereneuoudereomwonendenvindendatecuverliesaan kwaliteit. Voordemeesteomwonendencurecreantenwordtditverliesaan bindingechterriiimschootsgecompenseerd,doordatdeaantrekkelijkheid vanhetlandschap
eropvooruitgaat.
DeNederlandserivierenkrijgen steeds
meerwaterteverwerken.Daaromzullenlangs
derivierenookindekomendejaren veelmaatregelengetroffen moetenwordenomdeveiligheidteblijvengaranderen.Deafgelopenjaren
zijnmaatregelenvoordeveiligheidvande
rivierenvaakgecombineerd met natuurontwikkelingindeuiterwaarden.Hetrivierenlandschapishiermeeopsommigeplekken
drastischvanaanzienveranderd.Vooromwonendenenrecreantenwasditeenforseingreep
inhunleefomgeving endezeingrepengingen
somsookmetveelprotestgepaard.Ookvanuit
dehoekvanlandschapsdeskundigen isveel
kritiekgeleverdopdeingrepen,vooralomdat
hetkarakteristiekeHollandse cultuurland-

schapverlorenzougaan.Ookdekomende
jarenblijft decombinatievanwaterbergingen
natuurontwikkeling langsderiviereneenhot
item,zoalsookblijktuithetproject 'Ruimte
voordeRivier'.DaaromhebbenhetMinisterie
vanLNVenRijkswaterstaat (RIZA]doorAlterra
eenstudielatenverrichtennaardeeffecten van
natuurontwikkeling opdebelevingenhet
gebruikvandeuiterwaarden dooromwonenden,reaeantenenoverigeNederlanders1'(zie
ookkader}.
Bijzondere ervaringen
DeNederlandserivierenenuiterwaarden
vormeneenbijzonder aantrekkelijk landschap.
Veelomwonendenenrecreantengaanregel-

Hetonderzoeknaardebelevingvan
natuurontwikkeling inuiterwaardenisin
2003 doorAlterrauitgevoerdonder1375
omwonenden,recreantenenoverige
Nederlanders.Zijzijnondervraagdoverde
ruimtelijkekwaliteitenderecreatiemogelijkheden vandeuiterwaarden.Datveel
omwonendenzichbetrokkenvoelenbijde
uiterwaarden blijktuitdehogeresponsvan
hetonderzoek:bijnadehelft vandeenquêteswerdteruggestuurd.Omdathetonderzoekvooraltotdoelhadreedsafgeronde
ingrepenteevalueren,isgemetenintwee
uiterwaarden waardenatuurontwikkeling
reedsenkelejarengeledenisafgerond
(Gamerenen'tGorsbijSleeuwijk).Alsvergelijkingisookgemetenineentraditionele
uiterwaardwaargeenplannenliggenvoor
natuurontwikkeling (Wamel).Daarnaast
zijnvragengesteldoverfoto's vanwillekeurigeuiterwaarden metenzonder natuurontwikkeling.Vieraspectenvandebelevingvanuiterwaardenzijnonderzocht:de
visueleaantrekkelijkheid vanhetlandschap,deverbondenheid diemensenvoelen
methetgebied,hetbelangvandenatuur in
hetgebiedendeveiligheidsbeleving.

matiginoflangsdeuiterwaarden wandelenof
fietsen.Allerleisoortenervaringenzijn hierbij
mogelijk.Devisueleaantrekkelijkheid vanhet
landschapbiedtveelbezoekerseenmoment
vanrustenontspanning.Deweidsheidvanhet
uitzichtendeafwisselendheid vanhetgebied
zijnhierbij belangrijke kwaliteiten.Uiterwaardenwaarnatuurontwikkeling heeft plaatsgevondenvormendankzijderivierookeenheel
dynamisch landschap,waardoorveelbezoekers
ookzeldzamerenatuurervaringen opdoen.
Veelmensenvindendedynamiekvanderivier
endekrachtvanhetwaterfascinerend ende
veranderendewaterstand trekttelkens
opnieuwdeaandacht.Deimposantheid vande
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Debelangrijkstee/fectenvannatuurontwikkeling.

rivieren dedynamiek van het water zorgen
voorervaringen van verwondering, fascinatie
en ontzag voorde kracht van de natuur. Dergelijke ervaringen zijn in het geordende en
gecontroleerde Nederlandse landschap vrij
schaars.Sublieme ervaringen kunnen vooral
ontstaan in landschappen waar daadwerkelijk
eniggevaar teduchten valt,zoals vooroverstromingen.Juist deaanwezigheid van water
maakt dezezeldzamere ervaringen morgelijk.
Natuurontwikkeling heeft duidelijk een positiefeffect opdezeervaringen (zieafbeelding 1).
Vooralvoor omwonenden leveren de uiterwaarden ookeen belangrijke bijdrage aan de
kwaliteit van de leefomgeving. Niet alleen
doordat het een aantrekkelijk landschap
vormt, maar ookomdat mensen zich verbonden voelen met deuiterwaarden.Zoals de
naam alzegt, vormen voorveelbewoners van
het rivierengebied de rivieren een belangrijke
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bron van identiteit.Zij voelenzich verbonden
met hetomringende landschapen kennen
allerlei verhalen overdeuiterwaarden en hun
ontstaansgeschiedenis. Doordeze kennis en
ervaringvoelenomwonenden zich verbonden
met deuiterwaarden. Niet alleende visuele
aantrekkelijkheid maar ook het gevoelvan verbondenheid isdus een belangrijke kwaliteit
voordebelevingvan het gebied.
Naast dezedirecte belevingspeelt ook het
belangdat men hecht aan denatuur een rol in
debelevingvandeuiterwaarden. Veel burgers
vinden het ookbelangrijk dat denatuur wordt
beschermd en de ruimte krijgt. Enna de hoogwaters in de negentigerjaren kan tenslotte ook
debelevingvan veiligheid en risico's belangrijk zijn voorhet oordeel van omwonenden.

Meningovernatuurontwikkelingvan
deelgroepen.

worden, ontstaat somsprotest vanuit de lokale
bevolking.DeKaliwaalishiervaneen duidelijk
voorbeeld, maar ook langs andere uiterwaarden isprotest hoorbaar (geweest).Veelal wordt
aangenomen dat protest vooral weerstand
tegen verandering is.Dit isechter een tesimpele benadering.Door dergelijke grootschalige
ingrepen gaan daadwerkelijk kwaliteiten van
het gebied verloren.Welishet zodat bij de
oordeelsvorming over het project bij debevolking dekwaliteiten dieverlorendreigen te
gaan meer aandacht krijgen dan de aspecten
die mogelijk aan kwaliteit winnen. Samen met
deaanpassingen diesomsgedaan worden aan
dewensen vandebetrokkenen kan het aanvankelijke verzet tegen ingrepen hierdoor als
deplannen zijn voltooid omslaan in tevredenheid achteraf

Protest o f draagvlak?
Op het moment dat plannen voor natuurontwikkeling in deuiterwaarden bekend

Dezetevredenheid vinden weookterug in
het onderzoek. DatdemeesteNederlandse bur-
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gerspositiefzijnoverdeveranderingenisniet
zoverwonderlijk.Opvallenderisdatookeen
grotemeerderheidvanomwonendenenrecreantenpositiefis overdeeffecten van natuurontwikkeling(zieafbeelding 1).Voorafhebben
zijbedenkingen,maarenkelejaren nadeingrepenvindtbijna90procentvandeomwonenden
datderuimtelijkekwaliteitvandeuiterwaardenisverbeterd.Slechts15procentvande
omwonendenenrecreantenisdannogtegen
natuurontwikkeling. Omwonendendiereeds
langinhetgebiedwonenzijnminder enthousiastoverdeingrependan'import'.Hetisniet
verwonderlijk datvootaldeboeren tegenstanderszijnvannatuurontwikkeling (42procentis
tegen,zieafbeelding 2).Opvallendisdatdeveiligheidsbelevingvoordemeesteomwonenden
geenbelangrijk criteriumlijkt2'.Ditkomt
waarschijnlijk omdatbijna iedereen(99procent)zichmeestalveiligvoeltenmeneropvertrouwddatdieveiligheidgewaarborgdis.
Kwaliteit verbetert
Deruimtelijke kwaliteitvandeuiterwaardenverbetert volgensdemeesteburgers.Dit
geldtvooralvoordeaantrekkelijkheid vanhet
landschap.Demeesteburgersvindendatde
uiterwaarden aantrekkelijker wordendoor
natuurontwikkeling. Natuurontwikkeling
leidttoteenafwisselend landschapwaarde
natuur enhetwaterhaargangkangaan.De
aanwezigheid vanwatermaakthetlandschap
veeldynamischer enhierdoorontstaatmeer
ontzagenfascinatie voordeomgeving.In
afbeelding 3 staataangegevenwelkekwaliteitenverbeterenenverslechterendoor natuurontwikkeling.

Derelatievandeuiterwaarden methet
omringendelandschapverandertookdoor
natuurontwikkeling.Vóórnatuurontwikkelinghorenuiterwaarden voorveelmensen bij
hetbinnendijkse platteland.Doormeerwater
ennatuur indegebiedentoetelaten,gaanzij
echtersteedsmeerbijderivierbehorenen
minderbijhetbinnendijkse agrarischelandschap.Opdenatuurbeleving heeft diteen
positiefeffect, omdathierdooreengroteren
samenhangend natuurlijk gebiedontstaat
(inclusiefderivier).Debetekenisvanhet
gebiedveranderthierdoorechterwel,waardoorhetgevoelvanverbondenheid verzwakt
enhetgebiedvoormensendeelseennieuwe
identiteit moet krijgen.
Weerstand door verlies van binding
Natuurontwikkeling betekentvaakeen
ingrijpende veranderingvanhetlandschap.
Hierdoorheeft natuurontwikkelingvoor
omwonenden ookeenkeerzijde:zijvoelenzich
duidelijk minderverbondenmet uiterwaarden
waarnatuurontwikkeling heeft plaatsgevonden.Ditkomtondermeerdoordatmensen
allerleiherinneringen aanhetoudelandschap
hebbenenhieraangehechtzijngeraakt.Deze
verbondenheid methetbestaande agrarische
landschapiseenbelangrijke bronvanweerstandtegennatuurontwikkeling.Tegemakkelijkwordtvaakgezegddatditslechtsconservatismeofweerstand tegenverandering is.Ook
hetNIMBY-syndroom(NotInMyBackYard)
wordtvaaktenonrechtevanstalgehaald.De
weerstandontstaatvooraldoorhetverliesvan
debestaandeidentiteitvanhetgebiedenvan
dezichtbaarheidvande(agrarische)ontstaans-

geschiedenis.Dezeidentiteitzorgtsamenmet
devervlechtingmetdepersoonlijke levensgeschiedenisvoorgevoelensvanvertrouwdheid
methetlandschappen.Mensenvoelenzicher
thuis.Debindingdiemensenhebbenmethet
bestaandelandschapiseenbelangrijke kwaliteitvanwoneninhetlandelijkgebieden
bevordertdaarmeedeleefbaarheid vanhet
gebied.Hetisdaaromnietverwonderlijk dar
sommigeburgerszichverzettentegenaantastingvanditgevoel.Hetopbouwenvaneen
bandmethetnieuwelandschapkostongetwijfeldtijd.Gedurendedietijdheeft hetnieuwe
landschapvoorveelbetrokkenenminderwaardedanhetoudelandschap.
Normaalgesprokenwordtvoorhetopbouwenvaneen(nieuwe)identiteitvaneenlandschapeerderindecenniadaninjarengedacht.
Uiterwaarden metriviernatuurlijken inde
praktijk opvallendsneleennieuwe identiteit
optebouwen.Alnaeenpaarjaarblijken menseneenduidelijke eigenidentiteit toetekennenaandevernieuwdeuiterwaarden.Blijkbaarisdeidentiteit vanriviernatuurzosterk
datzo'nnieuweidentiteit snellerdannormaal
wordtopgebouwd.
Onenigheid over natuurwaarde
Omwonenden enrecreanten verschillen
duidelijk vanmeningmetdeoverigeburgers
overhetbelangvannatuurontwikkelingvoor
denatuur.Integenstellingtotdeandere
Nederlanderszienomwonenden enrecreanten
nauwelijks verschilinnatuurwaarde tussen
traditioneleuiterwaarden enuiterwaarden
metriviernatuur.Omwonendenenrecreanten
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beoordelendewaardevandenatuur duidelijk
nietvolgensdegangbareinzichtenvanuitde
ecologie3'.Ookuitanderonderzoekisbekend
datdewaarderingvandenatuurdoorburgers
kanverschillen van(inter)nationaal toegekendenatuurkwaliteiten4'1.Veelburgers hechten
bijvoorbeeld evenveelbelangaanalgemeen
voorkomendefloraenfauna soorten(zoalsbijvootbeeldweidevogels)alsaanmeerbijzonderesoortendieinuitetwaarden metriviernatuur voorkunnenkomen(zoalsbijvoorbeeld
deKwartelkoning).
Consequentie voor nieuwe projecten: beleefbare uiterwaarden
Dewaarderingvooruiterwaarden met
natuurontwikkeling wordtdusnietzozeer
bepaalddoordeecologischewaarde,maar
vooraldoordeconcreteinrichting.Doorhet
ontwerpenvanbeleefbare uiterwaarden kan
hetgevoelstendementvannatuurontwikkelingnogsterkverbetetd worden.Hiervoorzou
inhetplanningsprocesdebeleefbaarheid van
hetnieuwelandschapexplicietalscriterium
moetenwordenopgenomen.Deaantrekkelijkheidvanhetlandschapkan bijvoorbeeld
bevorderdwordendoordedynamiekervan
goedzichtbaar(envoelbaar!)temaken.Ookde
weidsheidvanhetlandschapendekrachtvan
hetwaterzijn kwaliteitendiebenut kunnen
wordenommeer'sublieme'ervaringenmogelijktemaken.Spannend waterbiedt mogelijkhedenvoorspannende natuurervaringen.
Deweerstandvandetegenstanders tegen
natuurontwikkeling kanvooralverminderd
wordendoordegevoelensvanbindingmethet
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landschapzoveelmogelijk instand tehouden.
Ditkanbijvoorbeeld doorenkelemarkante
puntenuithetoudecultuurlandschap te
handhaven.Oudesteenfabrieken zijnvoorde
handliggendefactoren, maarookdezichtbaarheidvanderiviervanafdedijkendeaanwezigheidvanrunderenofkoeienkan hierbij
helpen.Hierdoorwordthetverliesaanbinding
methetlandschapverminderdenkunnenprotestenvoorkomenworden.
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Conclusies
Enkelejarennadatnatuurontwikkelingin
deuiterwaardenheeft plaatsgevonden zijn
omwonenden,recreantenenoverigeNederlanderspositiefovernatuurontwikkeling.Vooral
deaantrekkelijkheid vanhetlandschapgaat
eropvooruit.Dezeaantrekkelijkheid ishet
belangrijkste aspectvandebelevingvande
uiterwaarden:hetlandschapmoetvooralmooi
zijn.Dedynamiekvanhetwaterdraagthieraan
sterkbij.Vooromwonendenisdaarnaast het
gevoelvanverbondenheid datzijhebbenmet
hetlandschapbelangrijk.Dezebindingmet
hetlandschapverzwaktdoordeingrepen.Dit
vetklaattdemeesteweerstandbijdeingrepen.
Ookhetbelangvandenatuur isvoorveelburgersbelangrijk, maaromwonenden hechten
hierduidelijkminderbelangaandanaande
aantrekkelijkheid vanenbindingmethetlandschap.Opvallendisdatdeveiligheidsbeleving
voordemeesreomwonendengeenbelangrijk
criteriumlijkt.Doorbijtoekomstige projecten
debeleefbaarheid vanhetlandschapexpliciet
meetenemenalscriterium,kandeweerstand
hiertegenverderverkleindwordenenkunnen
protestenvoorkomenworden.
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