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PREFACE
In front of you, you have the master's thesis 'Vision and Impact'. This research was written as part of my graduation from the
master's degree in Landscape Architecture and Spatial Planning at Wageningen University, and was commissioned by the
internship company Movares. From January to July 2021, I was busy researching and writing the thesis.
In the study Landscape Architecture and Spatial Planning, I learned to understand complex environmental challenges. The
landscape is a complex socio-ecological system, which requires an integrated approach. These characteristics are also key topics
in this thesis subject, and they come together. The research examines various complex areas of spatial vision formation and
decision-making for infrastructure projects, in which my personal interest has also played a role. A combination of practical
experience and personal interest has made me realize the value for me of mobility and infrastructure in the landscape.
During the internship and thesis periods I tried to specialize further in the design and representation of principles and concepts.
I also tried to apply that in the report; this can be seen in the style of the figures and the design of the whole. I have developed a
personal style in it. In my opinion, images and figures are essential in conveying information, and can reinforce a text and make
it understandable – ironically also part of the research.
I would like to express my gratitude to my supervisors for the pleasant and substantive guidance and their support in the research.
I was able to work closely with Wendy (WUR), Marijke (Movares) and Ivo (Movares) and to spar about my research substantively
and effectively. They shaped the research ambitions I had and assisted me on various choices. I would also like to thank the
contacts at the Province of South Holland, various municipalities and Movares for their cooperation in the study. They made time
to participate in the research, listened carefully and gave input to the research.
This thesis is the result of years of study, unravelling personal interests and specializing in them. It has contributed to the last bit
of personal development for a future successful work career. I wish you a lot of reading pleasure.

Bas Westerhof
Hilversum, July 2021
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SAMENVATTING
Een ruimtelijke visie beschrijft een geïdealiseerde toekomst en is een belangrijk instrument van ruimtelijke
ordeningsprocessen en de besluitvormingsarena waarin deze plaatsvinden. Aan de hand van twee infrastructuurprojecten
onderzoekt deze scriptie hoe verschillende visie-elementen als bouwstenen van een ruimtelijke visie – zoals verhaallijnen,
verbeeldingen en symboliek – worden geconstrueerd, en hoe ze als geheel het proces van een project beïnvloeden. Het
onderzoek richt zich op de samenstelling van de relatie tussen deze concepten. De rol en invloed van ruimtelijke visies
worden bestudeerd in een verkennende cross-case vergelijking met behulp van kwalitatieve methoden. Triangulatie vindt
plaats vanwege het gebruik van drie soorten gegevens (interviews, beleidsregels en wetteksten en visuele representaties).
Discoursanalyse, semiotische analyse en interviews worden gebruikt als onderzoeksmethoden om te onderzoeken hoe
deze projecten representatief zijn voor ‘de algemene situatie’. De discoursanalyse wordt gedaan met behulp van codering,
waarbij voorgestelde specifieke maatregelen worden onderscheiden van richtingaangevende termen.
Onderzoek toont aan dat visie-elementen fundamentele principes zijn bij het communiceren van de ambities van projecten.
Wanneer ambities sterk worden gesteld, vaak worden herhaald en regelmatig worden getoetst, speelt dit een belangrijke rol
in het hele projectproces. Het betrokken projectteam is cruciaal voor de manier waarop deze procedure verloopt. De visie
van de RijnlandRoute gaat verder dan het beschrijven van de ambities voor de toekomst van het gebied, maar schetst ook
hoe ambities van andere bevoegde overheden met het specifieke project te maken hebben. Voor Beter Bereikbaar Gouwe
zijn de visie-elementen helder, maar de visie is minder uitgebreid en ambities worden in mindere mate teruggetoetst.
Het projectproces is afhankelijk van meerdere factoren, aangezien elk kenmerk directe of indirecte invloed heeft op het
besluitvormingsstadium. Verbeeldingen en symboliek, zoals de ambitie om het landschap intact te houden of vast te
houden aan noord-zuid- en oost-westverbindingen, zijn echt van toegevoegde waarde voor het project. Dergelijke ambities
moeten in gedachten worden gehouden en moeten in de verschillende stadia van het projectproces opnieuw worden
getoetst om echt deel uit te maken van besluitvormingsacties.
Sleutelwoorden:
ruimtelijke visie | visie-elementen | besluitvorming | planningsproces | visie en invloed
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SUMMARY
A spatial vision describes an idealized future and is an important tool of spatial planning processes and the decision-making
arena that they take place in. Using two infrastructure projects, this thesis finds out how different spatial vision elements
as building blocks of a spatial vision – such as storylines, imaginaries and symbolics – are constructed, and how they as a
whole influence a project’s process. The research focuses on the composition of the relationship between these concepts.
The role and influence of spatial visions are studied in an exploratory cross-case comparison using qualitative methods.
Triangulation takes place because the use of three types of data (interviews, polices and legal text, and visual
representations). Discourse analysis, semiotic analysis and interviews are used as research methods to investigate how
these projects are representable for ‘the general situation’. Discourse analysis is done using coding, where proposed specific
measurements are distinguished from direction-indicating terms.
Research shows that spatial vision elements are fundamental principles in communicating project’s ambitions. When
ambitions are put strongly, frequently repeated and often back-tested, it plays an important role throughout the whole
project process. The concerned project team is crucial for in what manner this procedure works out. The RijnlandRoute’s
spatial vision goes beyond describing the ambitions for the area’s future, but also sketches how ambitions from other
competent authorities have to do with the specific project. For Beter Bereikbaar Gouwe, vision elements are clear, but the
spatial vision is less extensive and ambitions are back-tested to a lesser extent.
The project process is dependent on multiple factors as each characteristic has direct or indirect influence on the decisionmaking stadium. Imaginaries and symbolics, such as the ambition to keep the landscape intact or holding on to having
northern-southern and eastern-western connections, are of true additional value for the project. Such ambitions must be
kept in mind and must be back-tested throughout different stages of the project’s process to really be part of decisionmaking actions.
Key words:
spatial vision | vision elements |decision-making | planning process | vision and impact
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INTRODUCTION
Provinces and local governments are responsible for the policy
directions in area development. The direction chosen is part of the
planning process and affects project implementation. At times, a spatial
vision is set up to represent the policy directions chosen and describes
an idealized future for the development. Such a spatial vision is adhered
to when drawing up and implementing plans. It may even be that the
spatial vision motivates project start and implementation.
Spatial visions and their related products (such as land-use plans and
structure spatial visions) are important tools and symbols of spatial
planning processes and the decision-making arena that they take place
in. Authors (Shipley & Michela, 2006; Priemus, 2007; Ek & Santamaria,
2018) define spatial visions as an instrument for the idealized future,
describing an area, presenting trends, identifying issues, depicting the
future and presenting desired outcomes for a long-term perspective.
However, how spatial visions influence spatial planning processes is
unclear.
In this thesis, the role and influence of spatial visions will be studied in
an exploratory cross-case comparison using qualitative methods with
two ongoing infrastructure and area development projects in the
Province of South Holland as cases. The insights produced will be
applicable for better understanding of spatial planning processes and its
outcomes. This information is helpful for organisations, end-users and
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other relevant stakeholders to be aware of the consequences of spatial
visions within their direct living environment.
Spatial visions, plans and maps are important communication and
organisational tools in spatial planning processes. They can be made
and utilised by governmental organisations at various levels (i.e.,
Ruimtelijke Nota), private organisations (e.g., Ruimtelijke Visie
Greenport Aalsmeer; Vision on sustainable urbanisation, Rebel Group)
and even citizen collectives (e.g., Mooi Binnenveld).
In the Netherlands, structure (spatial) visions (structuurvisies) are
foundational plans in Dutch spatial planning history and current policies.
Taking a historical perspective, spatial plans (notas) have evolved with
policies to guide spatial expansion in the last six decades. These national
plans and visions have had an enormous impact on the spatial
organization of the Netherlands (de Klerk, 2003). These spatial visions
are also found at city or regional levels even earlier in the past. In the
beginning of the 20th century, Berlage had a specific vision on urban
planning, which greatly impacted Amsterdam’s city design (Berlage,
1996). The design of the Randstad conurbation with the accompanying
Green Heart also contained spatial visions that have had major
consequences on landscape and urban planning (Ministry of Housing,
Spatial Planning and the Environment, 1966).

▲ Figure 1 Facets of spatial planning involved in this research subject
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Spatial visions are used in multiple ways and have multiple functions.
For example, a version of it known as a structure (spatial) vision
(structuurvisie), is an instrument to think about the future of an area
development spatially. This is used locally and regionally next to legal
instruments such as the zoning plan. It defines an environmental
framework, and answers potential and expected spatial planning issues.
It also fulfils a strategical and tactical role, as the narrative in it
determines how a story travels from one context to another, or inspires
imaginaries to achieve political objectives, and function as symbolics
(both tangible and intangible) to convey the story to a wide range of
stakeholders.
This research aims to contribute to different levels of governance in
planning processes. This exploration of the role of spatial visions in
planning processes provides a structural way to explore the
consequences of spatial visions for infrastructure projects. This research
takes place at the interface of different aspects of spatial planning
(spatial planning, infrastructure planning and governance), and
combines the knowledge of these related disciplines (political science,
organization management, spatial planning and communication
sciences). Figure 1 illustrates how the thesis works on the borderline of
various facets of spatial planning. In particular, this information will be
useful for consultancies and end-users who are going to be more
actively involved in the upcoming spatial planning law change.
To achieve this aim, this thesis researches three types of data
(interviews, polices and legal text, and visual representations such as
maps, plans and related drawings) of the two cases (RijnlandRoute and
Beter Bereikbaar Gouwe). The interviews were conducted with those
directly working on the area development projects to better understand
the spatial planning processes of the project. Next, a systematic search
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was done for related project policies (text and visual representation). For
more details, see chapter 2. The examination of these data is conducted
with discourse and semiotic analysis steps. The triangulation of data
increases the validity and reliability of the results. It gives a more
complete understanding of the role of spatial visions, with a more
detailed and balanced representation of the project progress and
outcomes.

Problem description
Literature does not address a major issue in infrastructure projects,
namely how a spatial vision from the responsible authorities influences
the spatial planning processes and outcomes of a project. There is not
much known about which elements of a spatial vision play a role in such
processes and through what means. This thesis contributes by providing
a structural way to explore the consequences of a spatial vision in
relation to its policies for an infrastructure project. An inspiring and
integrated spatial vision has added value for the municipality, the
province, and the country. They can only inspire and gain impact when
explicit choices are made that reinforce necessary transitions for
realising an area development project (Vink, 2018).
Shipley & Michela (2006) questioned if spatial visions exert a motivating
influence on spatial planning processes. They assert that through
storylines and symbolics, the narrative of a spatial vision can be
improved, and thus useful for decision-making. Ek & Santamaria (2018)
describe that legitimacy also depends on the building process of spatial
visions. This makes it interesting to evaluate what the relation is
between the chosen building process of spatial visions and the actors’
support in executing the spatial vision towards concrete actions.
With both case studies, this thesis seeks to find out what the roles of
elements of a spatial vision (narratives, imaginaries and symbolics) have

in determining outcomes of an infrastructure project in the Netherlands.
Given the unique role that spatial visions have in the Dutch spatial
planning system, this thesis chooses to focus on two ongoing
infrastructure planning projects.
Therefore, this thesis asks:
What role does a spatial vision (and its elements) have in the planning
processes of infrastructure projects and outcomes in the Netherlands?

In light of the changing spatial planning law and its context, this question
will be even more important as more area development rely on
collaboration and mutual agreements via spatial visions. Citizens can
demand a participatory role in determining the area development
direction and outcomes with these spatial visions. In fact, their
participation is going to be mandatory. Consultancies, such as Movares,
dealing with written ordinances also become dependent on the

directions set and determined by spatial visions. From a normative
angle, this thesis will contribute to further discussions on what aspects
of a spatial vision makes it matter in decision-making. Does powerful
imagery make empower (development) ambitions? Or is it simplicity that
makes a spatial vision more understandable and accepted? Last but not
least, what does a ‘good vision’ really mean?

Reading guide
This research has been organised in the following way. The first chapter
of this thesis begins by laying out the theoretical dimensions of the
research. The second chapter is concerned with the methods used for
this study. Chapter 3 presents the findings of the research, and the
fourth chapter analyses the results. Chapter 5 contains the conclusions
of the research, and the sixth chapter discusses the findings. In Chapter
7, recommendations for policy and management decisions are given.
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Research objective
Using different projects, this thesis seeks to find out what the imaginary and
narrative of its vision was, and in what way the vision shaped the development
and execution of the outcome. This thesis is an empirical case study related to
land use-specific symbolism and narratives. Two cases are used to come to a
conclusion about this.
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Main research question
The question that forms the core of this research is the following:
What role does a spatial vision (and its elements) have in the planning processes of
infrastructure projects and outcomes in the Netherlands?

Sub questions
To answer the main question, it is divided in sub questions.
What is the role of narratives and storylines in a spatial vision?
What is the role of imaginaries in a spatial vision?
What is the role of symbolics in a spatial vision?
How does the vision of a highway project in the Netherlands determine its outcome?
Which vision elements of a spatial vision are determinative
for the outcome of a highway project?
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CHAPTER 1

1 | THEORETICAL FRAMEWORK
1.1 Spatial vision
There is a need to think spatially about the future of an area. The
European Spatial Development Perspective (1999) has caused a growing
interest in spatial visions as instruments of strategic spatial planning.
There is not one clear definition for a spatial vision. Generally, a spatial
vision in planning describes a desired or idealized future (Shipley &
Michela, 2006). They can be used for numerous functions, such as
describing an area, present trends, identify issues, depict the future and
present desired outcomes in a long-term perspective. A spatial vision
conceptualizes space and coordinates territorial and sector policies.
Furthermore, it generates a view of the future of an area. Ultimately, a
specific identity for a certain region is build. This can be done using
words and images (icons, diagrams, maps). In general, spatial vision
documents are poor in visualisations (Ek & Santamaria, 2018).
A spatial structure vision defines the environmental framework of a
spatial area development and characterizes the shape of an
infrastructure project. It is presented as an instrument to integrate
infrastructure in a spatial structure. A spatial vision or policy is in such
sense an important part of an area’s development, whereas
infrastructure plays a major role (Priemus, 2007).
Spatial visions are used to answer new spatial planning issues. Spatial
visions are considered as guidelines to establish policies and as a
16 | VISION AND IMPACT

geographical description of policy options, both possibly an end product
as well as a way to reach an end. For decision-making it is important that
a spatial vision cannot be regarded as neutral or apolitical; a spatial vision
is unable to mask conflicts (Ek & Santamaria, 2018). The conditions for
spatial visions being a consistent tool for planning are considered
important. The authors touched briefly on the usefulness of spatial
visions in planning, and the actors’ support and execution of concrete
actions. This thesis seeks to fill this knowledge gap.
Summarizing, a spatial vision shapes a territory’s future, structured in a
spatially coherent way. In spatial visions, symbolics and narratives are
used. Storylines give meaning to specific physical or social phenomena.
Spatial visions are used in multiple ways and have multiple functions.

Spatial visions in the Netherlands
A spatial vision has taken on a slightly different character in the
Netherlands. Dutch usage stretches the understanding of it in relation
to the world.
Decisions are made at various levels, depending on the scale of a project.
Figure 2 illustrates this Dutch system. The Spatial Vision on
Infrastructure & Spatial Planning, a national spatial vision, focuses on
national interests such as improving accessibility. The provinces handle
regional plans, where it focuses on provincial interests such as
landscape

▲ Figure 2 Local governments and spatial planning system of the Netherlands (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan 2017)
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management and urbanisation. These interests are set out in a
provincial spatial vision. Municipalities handles structure plans, where
the implementation of planning policies lies (Government of the
Netherlands, 2017).
With the implementation of the Spatial Planning Act (WRO), national,
provincial, and municipal plans are all replaced by structure visions. This
decentralisation simplified the instrument toolkit and encouraged a
proactive developmental planning. National and provincial structure
visions for internal use and are not binding on lower-level governments
(Janssen-Jansen & Tan, 2018; Government of the Netherlands, 2017).
A structure vision defines the direction of spatial development. The basis
of land development lies in a structure vision as well, just as the
regulations around environmental consequences of developments. It
mainly has a guiding and indicative function (Ministry of Infrastructure
and Water Management, n.d.-a). However, spatial visions do have
political repercussions at the level of creation (Ministry of Infrastructure
and Water Management, n.d.-b). The content of the spatial vision is
binding for the municipality and is therefore leading in negotiations with
other parties in relation to spatial developments. Officially, the
municipal land-use development plan (bestemmingsplan) is legally
binding (Janssen-Jansen, 2016).
A structure vision is a self-binding spatial vision. A participation
consultation procedure often applies here, mainly on municipal level
(Ministry of Infrastructure and Water Management, n.d.-b). Even though
a spatial vision is not binding for other levels of government, one has to
take them into account when setting up spatial plans (VNG, 2011).
The structure visions at different governmental levels can also be used
"against" the competent authority. A practical example of this is when
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the municipality consults with the province, and when discussing a
project, reference is made to the (structure) vision of the province. A
specific (sometimes multi-interpretable) sentence can in that way be
turned to the advantage of the project as the province might be
speechless.
A structure vision is moreover a rough description of situations. The
detailing process is missing. The structure vision indicates whether
developments or measures are undesirable or impossible
(Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 2014).
Spatial visions are also drawn up for each project. These project-specific
spatial visions naturally focus in particular on the project area and the
regional characteristics. A quick scan shows that these are often made
by (landscape architects) companies on behalf of the competent
province. Figure 3 shows what various project visions look like, in which
the variation in the proportion of images is striking. The three examples
are project-specific spatial visions, respectively of the projects
''Verlengde Bentwoudlaan'' (Waddinxveen, South Holland), ''InnovA58''
(Eindhoven - Tilburg, North Brabant) and ''ViA15'' (Ressen - Oudbroeken,
Gelderland). Further (also not immediately visible) characteristics of a
spatial vision will become clear throughout the research.
The use of a spatial vision as shown above is not unique to the
Netherlands. Similar uses are also observed in the English and Danish
context. In the Netherlands, the spatial planning system is characterized
by a clear division of responsibilities. Policy making and implementation
should be performed at the most appropriate level, and each level of the
government addresses only issues relevant to their spatial scale. This
style resulted in more direct steering instruments at the national and
provincial levels, which includes the power to create binding land use
plans or ordinances to lower levels of government. Municipalities must

▲ Figure 3 Impression of various implementation visions
A: Integration vision ‘’Verlengde Bentwoudlaan’’ (Waddinxveen, South Holland)
B: Integration vision ‘’InnovA58’’ (Eindhoven – Tilburg, North Brabant)
C: Landscape plan ‘’ViA15’’ (Ressen – Oudbroeken, Gelderland)
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consider both national and provincial ordinances in preparing zoning
plans. The provinces are considered as the most suitable layer as the
developmental role of spatial planning. In the restructure of the national
planning act, the focus on infrastructure is evident. National
infrastructure projects were accelerated by simplifying planning
procedures (Roodbol-Mekkes & Van den Brink, 2015).

1.2 Vision elements
This research addresses the following concepts as main ''vision
elements'': narrative/storylines, imaginaries and symbolics.

Narrative and storylines
Essentially, narrative and storylines are interwoven concepts, especially
for spatial planning and its outcomes.
The narrative determines how a story ‘travels’ from one context to
another. It is a helpful instrument with the potential to further extract
decision-making and legitimacy in planning processes. Spatial planners
can be seen as the narrators of a story. Narratives are very specific, using
specific words and style. It concretizes much abstract aspects. One can
distinguish narratives in different forms: narratives that planners can
draw on in their practices, the planning process as storytelling and the
storytelling that follows in the wake of planning practices (Ameel, 2017).
Storylines propose understanding of more complex components, with a
comprehensive view. They are essential in overcoming fragmentation.
The paper of Reimer and Rusche (2019) shows that framing and
storytelling can be used to consolidate societal beliefs and cultural
assumptions as spatial frameworks that guide planning practice.
Framing can cause governance structures to be mediating. Also, naming
and framing mobilizes support for a spatial vision. Naming structures
planning actors’ thinking about planning problems, and it structures the
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interpretation of it as well. A frame provides a strategic orientation for
how to reach the future (Olesen, 2017).
For the purpose of this thesis, even though they are distinctly different
in their respective disciplines, narratives and storylines will be studied
as similar elements as their use in spatial visions are inseparable.
Spatial visions are persuasive tools in the creation of narratives of the
desired future. Metaphors and concepts are persuasive devices in the
creation of narratives of desired future. Not only in planning, but in all
disciplinary formation’s narrative has become a significant focus (Ameel,
2017; Olesen, 2017). The narrative coincides closely with storyline of a
spatial vision.
In the Netherlands, an example of narrative in spatial planning can be
found in maintaining the Dutch ‘Green Heart’ metaphor. As Dühr (2020)
describes as well, spatial concepts can convey the main directive for
metropolitan spatial planning. Spatial imaginaries are often embedded
in these concepts.
Figure 4 shows how the Green Heart area extends in the west of the
Netherlands. It is a less urbanized area between the four major Dutch
cities, with room for agriculture, nature, and recreation. It seems
paradoxical that the fictionality of the Green Heart is able to comply with
the authority that it treats. The concept has been immune to the
criticism of the lack of usability for policy measures. 5Formally, the Dutch
Green Heart means nothing. However, the narrative of having a green
area in the middle of a strong urbanized area (the ‘Randstad’
conurbation) is a widespread and strong potential for the deliberate
absence of urban development in the area. In this way, fiction conveys
truth and authority (Van Eeten & Roe, 2000).

▲ Figure 4 The Randstad/Green Heart area of the Netherlands (Van Eeten & Roe, 2000)
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Thus, the narrative of a spatial vision is an umbrella term that includes
different approaches that determine how a story 'travels' to different
contexts.
Hajer (1995) describes storylines as ‘’narratives on social reality through
which elements from many different domains are combined and that
provide actors with a set of symbolic references that suggest a common
understanding’’.
Olesen (2017) discusses the power of spatial concepts and supportive
storylines in bringing transport infrastructure projects onto the national
policy agenda. It argues that since the beginning of the 90s, strategic
spatial planning developed itself into persuasive storytelling; ‘’spatial
visions draw on spatial concepts and metaphors as persuasive devices
in the creation of narratives of desired futures’’. Spatial visions perform
an important role in constructing persuasive storylines about possible
futures.
In spatial visions, storylines have the focus on creating goodwill for a
potential future of a demarcated area. Especially in Dutch spatial visions,
metaphors are often used to add extra decisiveness.
An example can be found in Denmark. The Finger Plan is an urban plan
with a strategy for the development of the Copenhagen area. This
framework guided spatial development. The regional narrative is
important for supporting this framework. The Finger Plan has been
changed to a legally binding directive (Reimer & Rusche, 2019).
Where the narrative spans the whole story, storylines are about which
specific sentences are used to empower the words. Persuasive
storytelling mobilizes attention of different actors.
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Imaginaries
Imaginaries strengthen the persuasive power of spatial visions by giving
an imaging dimension to it. Images and maps are the main element in
doing so. Spatial imaginaries and metaphors are part of persuasive
storytelling, which has an important role in mobilizing attention of
different actors (Mäntysalo et al., 2020).
A spatial vision can have a strong persuasive and imaginative power.
Spatial concepts, icons, and metaphors in communicating spatial
policies have this power particularly. Spatial visions are not neutral, but
compel a constructing persuasive story about possible futures.
Different factors of a spatial vision, such as narratives, symbolics, and
framing, compose its imaginary. Spatial imaginaries are strategic and
political tools to achieve political objectives with material consequences
(Boudreau, 2007; Baker & Ruming, 2015).
Spatial imaginaries are defined as mental maps that represent ‘’a space
to which people relate and with which they identify’’ (Boudreau, 2007).
This can be done through text and images. Spatial imaginaries support
region-building processes. Strategic spatial plans often rely on spatial
imaginaries, to ensure support for the proposed policy directions.
Spatial concepts as metaphors can be very powerful in conveying the
main direction for spatial planning (Dühr, 2020).
The cartographic expression of imaginaries is important for the symbolic
and institutional shaping of a region (Dühr, 2020). According to
Mäntysalo et al. (2020), spatial imaginaries and metaphors as part of

storytelling can have coordinative capacity when they perform as
boundary objects1.

Symbolics
Symbolics are about the use of figurative markers in conveying the story.
This can be both as tangible elements in space as well as the
metaphorical representation of the story (Dembski, 2013).
In public space, symbolic markers are used to mark spatial development
and institutional innovation. They are visible elements and can take a
variety of forms including ‘’linguistic tropes, planning imagery, iconic
architecture, landmarks or cultural manifestations’’. There is a strong
communicative function in symbolic markers. With the use of symbolics,
the past is transformed into a new future (Dembski, 2013). For the
public, the use of symbolics can be of great value. Good symbolics are
easily to visualize, whereas public support can be high (Cervero, 1998).
According to Olesen (2017), symbolic representation of an urban area is
part of the design of a spatial concept. This can be in the form of an icon,
diagram, or map. A spatial concept acts as a frame or label for a spatial
vision.
In the Danish Finger Plan, there is a specific symbolic contrast between
‘city’ and ‘country’ (Swaffield & Primdahl, 2006). The whole plan – iconic
for the region, progressive in its era – contains a symbolic idea, namely
that of the different functions of each 'finger' emerging from the 'palm'.
In between the fingers, greenways provide land for agriculture and
recreation. Regional accessibility and sustainability are main frames in
which stated objectives and subsequent renewals are placed (Cervero,
1998).

1

1.3 Planning process
There is an increase in urgency for more efficient planning processes
and an increase in the amount of stakeholders involved leading to
growing project complexities. Spatial visions play an important role in
addressing these new challenges in planning processes. A spatial vision
in this shapes and frames what a place is and might become (Albrechts,
2006).
These days, there is a development-oriented approach to the execution
of spatial plans. This is aimed at more direct, coherent and selective
intervention in spatial developments. In this way, the gap between
planning, political decision-making and implementation seems to be
bridged (Albrechts, 2006). Infrastructure projects in the Netherlands
have a long lead time. This applies in particular to the part that is in the
hands of the national government. The decision-making process has
many steps and takes a long time. It involves a lot of decision-making
points, which includes spatial vision elements. This is mainly due to
causes in the preparation of projects and the management culture,
but delaying factors in the decision-making process and the legal
atmosphere also play a role (Everding Commission, 2006). Also, it takes
a long time because different actors react to the process, which has a
big impact on how decisions are made. This also holds for the spatial
vision making part. Due to an integrated (sustainable) approach to
spatial developments, the number of actors involved is increasing.
Moreover, actors (market, governments and third parties) are more
likely to be involved earlier in larger projects, so that there is more
interaction and conflicting interests become more visible (Leendertse et
al.,
2016). Strategic
spatial
planning
contains
actions
for
implementation. The role of planning is, due to the complexity of

‘’Boundary objects are conceptually flexible to lend themselves to the stakeholders’ varying interpretations, and artefactually robust to provide joint targets and tools for coordinated strategic action.’’ (Mäntysalo et al, 2020).
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relations in infrastructure and space, to get things moving in the right
direction and to create conditions that encourage public and private
parties, the environment and/or users to seek more quality. It creates
the preconditions for possible integration and synergy of infrastructure
and area development, it steers the process of searching for added
value within the preconditions (Leendertse et al., 2016).

Spatial vision in decision-making
In a general planning process, decision-making processes start when a
responsible authority constructs a structure vision, which holds for a
certain term of time. It can be the trigger for a municipality to start with
a project. In turn, the project must look back to the stated spatial vision
of the area and try to adhere and respond to it.
There are instances where a municipality is ‘obliged’ to start a project to
respond to spatial visions made at a higher level of scale (provinces and
national authorities). When such legal obligations are triggered, the local
government has to resolve larger and perhaps territorial boundary
spanning societal problems at the local scale within a project. An
example of this can be found in the national flood protection program
(Hoogwaterbeschermingsprogramma), an alliance of the 21 water boards
and Rijkswaterstaat. This starts with setting standards, which then is
applied to the whole country’s dike and river system. Locations where
the dikes do not meet the requirements are tackled programmatically
and on a project basis.
Shipley & Michela (2006) describes the question if spatial visions exert a
motivating influence. Storylines and symbolics are able to improve the
narrative of a spatial vision, and thus to make a spatial vision useful for
decision-making. A spatial vision should encourage positive attitudes, as
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a basis of motivation to promote the spatial vision. A spatial vision can
engage emotional and rational factors, whereas resultant behaviour will
follow. A key factor of the potency of a spatial vision to motivate action
is if the spatial vision is harmonious with the personal values of the
audience. Individual preferences play a major role.
Ek & Santamaria (2018) describes that legitimacy depends also on the
building process of spatial visions. That’s why it’s interesting to evaluate
what the relation is between the chosen building process and the actors’
support to the execution of concrete actions. ‘’[This] will make it possible
to evaluate to which extend spatial visions are useful in spatial planning,
and [how] they could be (more) useful.’’

1.4 Conceptual framework
A spatial vision therefore functions with specific elements such as
narratives and storylines, imaginaries and symbolics, which can start or
facilitate the planning process. Over time, these concepts are
interwoven and tangled to each other. Further research is therefore
needed to unravel the exact roles of the elements and their influence.
Figure 5 depicts how the interrelationship between elements and their
contribution to the role of spatial vision in planning processes are
conceptualised in this thesis.
This thesis proposes that:




Spatial visions consist of various elements. These elements are
narratives/storylines, imaginaries and symbolics, and carry the
collective name of ‘’vision elements’’ throughout this research.
Spatial visions influence project outcomes through planning
processes.

▲ Figure 5 Impact of a spatial vision
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CHAPTER 2

2 | METHODS
As stated earlier, the question is how a spatial vision affects the planning
process of projects. This thesis is an exploratory cross-case comparison
using qualitative methods.
It is important to conduct an exploratory approach, since the goal is to
gain insight into specific events and phenomena, ending with a
conclusion about it; the project comparison allows the research to
investigate how the situation was in those particular cases. The
interviews complete the image of how these projects are representable
for ‘the general situation’.

2.1 Research design
Two infrastructural projects will be researched to find out how a spatial
vision affected the process. The spatial visions of these projects are
collected and analysed. Triangulation takes place because the use of
three types of data (interviews, polices and legal text, and visual
representations such as maps, plans and related drawings). Discourse
analysis, semiotic analysis and interviews are used as research methods.
Figure 6 shows this triangulation method. In this way, confirmation,
elaboration, and differentiation can be established. The three data
sources are therefore textual, visual and conversations. Figure 7 displays
the whole method of working in this research.

26 | VISION AND IMPACT

In a case study (with use of the projects), it must be kept in mind that
this research is interested in the general phenomenon, and not so much
in the specific case studied in which the phenomenon manifests itself.
Gerring (2007) describes this type of research as ‘’the intensive study of
a single case where the purpose of that study is – at least in part – to
shed light on a larger class of cases’’. The aim is to use the specific
projects to generalize across a class of cases. The class of cases is in this
research a Dutch infrastructural project.
This thesis contains a qualitative research. This is a natural choice; a
qualitative approach provides a better view of understanding a ‘lived
situation’ (Christenson & Walker, 2008). This qualitative research
provides insight into different interpretations and beliefs, and the
meaning that attributes to certain events or phenomena.
Thus, the research design will be as follows.
1 Conceptual framework: literature analysis to determine what are
spatial vision elements to identify (see Chapter 1)
2 Case selection: determine criteria for case selection for comparison
(see section 2.2)
3 Data collection: gathering of visions/policies from project areas
(provinces, Rijkswaterstaat, municipalities, project-specific) (see
section 2.3)
4 Testing of analysis method: pilot analysis of visions (see section 2.4)

▲ Figure 6 Data triangulation
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▲ Figure 7 Research methodology
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5
6
7

Data preparation: coding of visions (discourse + semiotics) (see
Chapter 3)
Refinement: Speak contact persons about the visions, compare
speaker’s visions with vision coding (see Chapter 3)
Analysis: determine how a narrative/imaging had its impacts in
a vision (see Chapter 4)

2.2 Case selection
To test the impact of spatial visions for decision-making, two
infrastructural projects will be compared. In order to narrow the
research, two projects are used in a selected area (province), with a
definition of a sector of projects (infrastructure).




Ongoing infrastructure project that involved multiple stakeholders
Within a common policy and authority area (within one province)
Availability of information and contacts for data collection

Provincial spatial visions are the most suitable spatial visions that can be
used for different analysis. That competent authority is considered to be
the most appropriate for spatial policy, and those elements seem to
have the most influence in decision-making. However, other documents
are not immediately discarded if it turns out that they can also have
influences. Eventually, it turned out that spatial visions of competent
authorities are moreover processed in project-specific spatial visions.
The data is analysed using three types of data (see Figure 6).
Triangulation of research data gives a more valid and reliable picture of
the situation.

Project selection
When selecting two projects, an overarching competent authority was
chosen. This means that there are as few variants as possible that can

hinder the research. The province of South Holland is an area where
space is scarce. Many interests come together here, from different
factors. Mobility has always been a major issue in this area. The mobility
issue creates an extensive, complex and busy infrastructure network in
the region. The housing demand is also a major aspect of space. Large
cities find their alternation with the landscape value for recreational use
of space. But industry also needs space in this complex environment.
The Randstad conurbation plays an important role in the design of this
area, also on a national scale. It is the contrast with the Green Heart that
has to do with the spatial vision development as well.
Because of all the different interests, spatial vision development is
important in this area. The various factors must be in harmony with each
other, fit together and fit into the landscape. Specific projects implement
the ambitions set in the spatial visions.
Working at Movares also influenced the project selection; this
consultancy is specifically involved in the selected projects and therefore
offers access to information and data.
Appendix I contains an extensive description of the projects and the
project area. From the projects, the data collection content is shown in
Table 4.

2.3 Data collection
Interviews
The projects are discussed with the involved implementers. Their view
of the spatial vision and the project is compared to the coding and
semiotics analysis. The interviews are primary data (data collected by the
researcher).
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▼ Table 1 Interview matrix RijnlandRoute

Public

▼ Table 2 Interview matrix Beter Bereikbaar Gouwe

Provincial

Municipal

Bert Driesse
Project director
Province of S. Holland

Pierre Jochems
Project manager
Municipality of Leiden

Public

Provincial

Municipal

Jeroen van Schaick
Urban planner
Province of S. Holland

Ricardo Heijne
Consultant (Mobility)
Municipality of Alphen

Sacha van Altena
Project manager
Province of S. Holland
Private
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Robert Jan Aertsen
Project manager
Movares

Private

Robert Jan Aertsen
Project manager
Movares

Menno Lipsius
Regional director
Movares

Roel Meeuwsen
Planner
Movares

Sjoukje van Heesch
Independent landscape
architect

Marcel Boerefijn
Project manager
Movares

Originally, the ambition was to talk with approximately 5 persons from
each project. Eventually, the matrices on the left-hand page are made
up (see Table 1 and Table 2).
The character of these interviews will be moreover open. The questions
will mainly start with ‘’How did you experience …’’, or ‘’How do you
envision / look at …’’. It is envisioned as a talk where both speakers have
a fluent conversation. However, the findings from the projects have to
be confirmed or invalidated. The interview is part of the triangulation
method of researching in this thesis.
Questions to ask, that might be in the good direction of answering the
research questions, are the following:




What is your idea about how the spatial vision of a competent
authority played a role in the decisions in the project?
At what moment in the project process is a spatial vision
considered?
How thorough do you look at a spatial vision? Do you look at
specific elements of it, or are you figuring out how the whole
piece is constructed?

The interviews seek to find out if, and how a (provincial) spatial vision
steers a project in a specific direction, and which actor mainly adheres
to a spatial vision. Which elements of a spatial vision are considered? In
which phase of a project is a spatial vision explored?
Information from the interviews is compared with the outcomes of the
discourse and semiotic analyses. Besides the interview providing
information about how a spatial vision has an impact, it also shows how
individuals look at the situation compared to the discourse and semiotic
analyses. As said, the case study is a way to shed light on the general
situation.

2.4 Data analysis
Discourse analysis
In discourse analyses, the information from decision-making is
compared with information from (provincial) spatial visions. When
elements agree with each other, it seems that a spatial vision has had
influence in the decision process.
To analyse the spatial visions, a coding programme can be used.
Relevant concepts and terms are retrieved from literature. Coding plays
a major role in a qualitative discourse analysis. It is a method to label,
separate, compile and organize data (Bryman, 2012). Encoding is a
combination of content and context. Both determine which and to what
extend themes are mentioned, and expose the instrumental power of
words (Bourdieu, 1999). This method is seen as a way to reveal
secondary data for the research (new analysis of data).
There are different parts of a spatial vision that can be used for
discourse analysis. Table 3 (on the next page) shows the types of
communication, and which elements out of them can be analysed doing
discourse analysis.
In the end, the coding scheme in Table 5 has been adhered to.
By making use of this discourse analysis, the research will have a slightly
philosophical character. Coding will ensure that it becomes clear which
elements in the (substantiations of the) project outcomes from the
spatial vision are considered.
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▼ Table 3 To be observed elements for analysis

Communication level

Analysing elements

Vocabulary

Words and phrases have associations, and euphemistic
and metaphorical content.
The construction of sentences can reveal aspects of an
intended meaning.
The structure of a text might build a narrative and
create emphasis.
Texts have a communicative aim.

Grammar
Structure
Genre
Non-verbal communication *

Conversational codes *

Non-verbal aspects (e.g., the tone of voice, pauses,
gestures) can reveal aspects of a speaker’s intentions
and attitude.
The interaction between people displays cultural
conventions and social rules.

* Used to a limited extent in the textual analysis of spatial visions.

In coding the spatial vision, a distinction will be made between whether
a direction has been described, or a specific measurement has been
quoted. Both are different from each other due to the following
discrepancy. If something is marked as a development direction in a
spatial vision, it 'only' describes how the area should look roughly, or
what ideas there are for it. It is therefore a rough description of a
possible integration, or a direction of the design (described as
‘direction’). An intervention can also go further, and thereby describe a
specific intervention at a specific location. Then it will be marked as
'measurement'.

Semiotic analysis
Semiotic analysis extracts visual information from spatial visions and
project outcomes. When elements agree with each other, it seems that
a spatial vision has had influence in the decision process.
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Using semiotic analysis, the content of imagery and videos can be
investigated. Semiotics is looking in cultural signs and symbols, deeper
looking into the unconscious patterns. The signs are defined as things
that communicate meanings. These meanings should be extracted from
the content. The elements of how a spatial vision has its impact on the
process of a project (narrative/storylines, imaginaries, symbolics), can be
analysed, understood, and interpret using this way of analysis. Semiotic
analysis is a way to reveal secondary data for the research.
In visualisations, there is a distinction between denotative and a
connotative meaning. The denotative meaning elaborates more on the
preeminent meaning of a signifier; it is the most literal meaning of a sign.
For example, the word “rose” represents a specific flower type. The
connotative meaning deals with the expression of the context of a sign.
Here it is concerned with the meaning associated with a particular
context, in addition to the denotative opinion. For example, the word
“rose” denotes passion. This distinction will not be made emphatically,
but is a guideline to use in the analysis of the research.

2.5 Limitations and reflection
Literature with different – or for the research controversial – outcomes
are not avoided, but all sides of the story are highlighted. It is prevented
that specific parts of literature are set as supporting the story, while
other literature that shows a different side, are left behind. This is why
the theoretical framework mentions many sides of the concepts, such
as Shipley & Michela (2006), Priemus (2007) and Ek & Santamaria (2018)
describe what the instrument ''spatial vision'' entails, but questions are
still being asked. Also, as already mentioned in section 2.3, the focus is
not on specific ambitions, but the entire spectrum of ambitions is
involved in the research.

▼ Table 4 Data collection of the projects

Title

Author(s)

Commissioning authority

Type

Year

Scale

RijnlandRoute
Integration vision and landscape plan

MTD Landschapsarchitecten

Province of South Holland

Vision

2014

Project-specific

Explanation park zone design

Boskalis

Province of South Holland

Presentation

2020

Project-specific

Coalition agreement

Province of South Holland

Province of South Holland

Agreement

2019

Provincial

Vision on space and mobility

Province of South Holland

Province of South Holland

Vision

2019

Provincial

Environmental policy South Holland. Programme space.

Province of South Holland

Province of South Holland

Programme

2019

Provincial

Programme South Holland Infrastructure

Province of South Holland

Province of South Holland

Programme

2019

Provincial

Environmental policy South Holland. Programme mobility

Province of South Holland

Province of South Holland

Policy

2019

Provincial

Programme on regulation 2014

Province of South Holland

Province of South Holland

Programme

2017

Provincial

Structure Vision Infrastructure and Space

Government of the Netherlands

Government of the Netherlands

Vision

2012

National

Structure vision Oegstgeest 2005 – 2020

Municipality of Oegstgeest, Inbo

Municipality of Oegstgeest

Vision

2005

Municipal

Environmental vision Leiden 2040

Municipality of Leiden, Bureauvandereng and Betekst

Municipality of Leiden

Vision

2021

Municipal

Municipality of Voorschoten

Vision

2017

Municipal

Municipality of Wassenaar

Vision

2017

Municipal

Structure vision Voorschoten 2025
Wassenaar 2025. Estate by the sea

Municipality of Voorschoten, BalCompany, Lijntjes Grafische
Vormgeving and Werkorganisatie Duivenvoorden
Municipality of Wassenaar and Werkorganisatie
Duivenvoorde

Sturcture vision Zoeterwoude-Rijndijk

Municipality of Zoeterwoude-Rijndijk

Municipality of Zoeterwoude Rijndijk

Vision

2013

Municipal

Environmental vision. Confident in the region

Municipality of Katwijk, Kuiper Compagnons

Municipality of Katwijk

Vision

2021

Municipal

Better Reachable Gouwe Area vision

Province of South Holland, Regio Midden-Holland, Municipality
of Alphen aan den Rijn, Municipality of Gouda, Municipality of
Waddinxveen, Water board of Rijnland

Province of South Holland

Vision

2018

Project-specific

Coalition agreement

Province of South Holland

Province of South Holland

Agreement

2019

Provincial

Vision on space and mobility

Province of South Holland

Province of South Holland

Vision

2019

Provincial

Environmental policy South Holland. Programme space.

Province of South Holland

Province of South Holland

Policy

2019

Provincial

Programme South Holland Infrastructure

Province of South Holland

Province of South Holland

Programme

2019

Provincial

Environmental policy South Holland. Programme mobility

Province of South Holland

Province of South Holland

Policy

2019

Provincial

Programme on regulation 2014

Province of South Holland

Province of South Holland

Programme

2017

Provincial

Structure Vision Infrastructure and Space

Government of the Netherlands

Government of the Netherlands

Vision

2012

National

Spatial structure vision Gouda

Municipality of Gouda, Bureau Nieuwe Gracht

Municipality of Gouda

Vision

2005

Municipal

Area vision 7 villages Municipality of Alphen aan den Rijn

Municipality of Alphen aan den Rijn

Municipality of Alphen aan den Rijn

Vision

2018

Municipal

Design environmental vision 1.0 Alphen aan den Rijn: “Green municipality with
guts!’’

Municipality of Alphen aan den Rijn, Kuiper
Compagnons

Municipality of Alphen aan den Rijn

Vision

2021

Municipal

Structure vision Waddinxveen 2030

Municipality of Waddinxveen, Inbo

Municipality of Waddinxveen

Vision

2012

Municipal

Beter Bereikbaar Gouwe
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▼ Table 5 Coding scheme

Code group

Vision elements

Code (short)
Narrative/storylines
Imaginaries
Symbolics
Measurement
Measurement-disapproval *

Degree of operation

Direction
Direction-disapproval *

* see Chapter 6
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Code (full)
Use of narrative/storylines
Use of imaginaries
Use of symbolics
Proposal of measurement
Specific disapproval of
measurement
Proposed direction of
development
Proposed disapproval of
direction

Explanation
Storytelling
Concepts, icons and metaphors
Something that should happen
Something that should not happen or
should be prevented
A rough idea about how the area should
be developed
Specific aversion for a development
direction

By asking in interviews about the real reasoning of a case, interviewer
bias should be avoided. The essential answer to a question must be
identified, rather than having the researcher agree to socially desirable
answers. This is also done by making the questions as open as possible,
without pre-sorting the question to a specific answer. Infrastructure
projects in the Netherlands may involve some degree of controversy, as
the participatory influence of those involved influences the planning
process. This controversy must be interpreted, and must not hinder the
transfer of information in the interviews.
The reliability of the research is optimized by guaranteeing each of these
three forms: repeatability, internal consistency, and equivalence.
٠ All documentation is included as appendices to this document, to
make the research traceable and repeatable. Possible errors can
thus be detected and removed from the research. Appendix I
explains the project selection; Appendix II contains the transcripts
of all interviews that were conducted.
٠ Internal consistency – the cohesion between several statements – is
guaranteed by asking the same question more often in a slightly
different way in an interview. In the interviews, there is multiple
times asked for some kind of confirmation of the given answers. It
must be prevented that a few words that are said in passing, lead
to a firm statement in the conclusion. Firm statements only lead to

firm conclusions if the results give reason to do so. In this research,
firm conclusions can be drawn if several interviewees answer the
same question in the same manner.
٠ The equivalence of the research is guaranteed by using the same
method for each spatial vision (the same analysis with the same
criticality). The results are thus assessed in the most equal way as
possible. The coding scheme (see Table 5) applies for all documents
that will be used.
The reliability of the research is also assured by having a representative
sample of interviewees. This means that different kind of persons that
were involved in a project are interviewed, in order to prevent that the
project is only interpretated from one and the same point of view.
Employees of various municipalities are interviewed, as Table 1 and
Table 2 show. In section 2.2 it is discussed that working at Movares
provides opportunities for contacts with municipalities, provinces and
other involved parties.
Researcher bias is prevented by considering all the data, continually reevaluating the impressions and responses. It is prevented that the
questions lead the participants in the biased answers by avoiding words
that could introduce bias. Leading questions that can prompt the
participant to respond in favour of a particular assumption are avoided
as well.
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CHAPTER 3

3 | RESULTS
3.1 Spatial vision
RijnlandRoute
Research shows that in the RijnlandRoute’s integration vision, there is a
lot of visual explanation. This can be found in all parts of the spatial
vision, just as Figure 8 shows a selection of. In explaining the current
situation there is made use of pictures and maps, and in describing the
area’s ambitions, imagery, drawings and maps give some kind of
thoroughness to the spatial vision. The working method of the project is
also supported with all kinds of sketches and imagery.
Besides that, the use of images and drawings is quite elaborate, the
description of the ambitions is fairly extensive as well. The document
exists of 133 pages, alternating with text and images. The texts describe
extensively the ambitions of specific parts of the area.
The RijnlandRoute’s vison goes beyond describing the ambitions and
spatial visions for the area’s future, as well as describing the current
situation. The spatial vision also contains an accurate analysis of
documents from other competent authorities. The integration visions
cite various ambitions, and mentions what those have to do with the
specific project.
Looking at the spatial vision of the RijnlandRoute project, there is mainly
ambitious talk about the implementation; the focus is mainly on a
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direction. This indicates that a spatial vision is mainly ambitious, with
mainly global ideas for the layout of the area. Further on in the spatial
vision, where sub-areas are discussed more specifically, more specific
measures have been proposed for the area.
Furthermore, this spatial vision is more than just ambitions; this spatial
vision includes a landscape plan. In this case, this holds that the area’s
ambitions are translated to the impact on the landscape, which is clearly
to be seen in the document.
The spatial vision of the project not only deals with self-set ambitions,
but also cites relevant policy documents for the area development, such
as the provincial spatial vision and municipal ambitions. A guide from
Rijkswaterstaat on the spatial quality of highways provides a lot of
guidance on what the area should look like:
strengthening contrasts, restoring cross
connections, icons, a single house style,
clustering of technical facilities, room for
good integration

– Integration vision and landscape plan, p. 18

The municipal elaboration of the structure vision is somewhat more
specific, and provides a number of measures to be implemented. These
include a double row of trees on a specific road, and a bicycle, walking
and bridle path connection on the same road.

▼ Table 6 Results of vision coding
Amount of codes
Document

Vision elements

Intervention measures

Narrative/
storylines

Imaginaries

Symbolics

Direction

Boskalis – Explanation park zone design

2

0

0

19

11

12

MTD Landschapsarchitecten – Integration vision and landscape plan

7

2

4

279

105

177

Province of South Holland – Coalition agreement

0

0

0

0

0

0

Province of South Holland – Vision on space and mobility

0

0

0

3

0

3

Province of South Holland – Environmental policy South Holland. Programme space

0

0

0

1

3

2

Province of South Holland – Programme South Holland Infrastructure

0

0

0

0

0

16

Province of South Holland – Programme on regulation

0

0

0

0

0

0

National Government – Structure vision Infrastructure and space.

0

0

0

0

0

0

Municipality of Oegstgeest. Structure vision Oegstgeest.

0

0

0

0

0

0

Municipality of Leiden. Environmental vision Leiden.

0

0

0

0

0

0

Municipality of Voorschoten – Structure vision Voorschoten.

0

0

0

2

0

13

Municipality of Wassenaar – Wassenaar 2025.

0

0

0

2

0

3

Municipality of Zoeterwoude – Structure vision Zoeterwoude-Rijndijk.

0

0

0

0

0

0

Municipality of Katwijk. Environmental vision Katwijk.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

54

6

3

Province of South Holland – Coalition agreement

0

0

0

0

0

0

Province of South Holland – Vision on space and mobility

0

0

0

0

0

0

Province of South Holland – Environmental policy South Holland. Programme space

0

0

0

0

0

0

Province of South Holland – Programme South Holland Infrastructure

0

0

0

0

0

0

Province of South Holland – Programme on regulation

0

0

0

0

0

0

National Government – Structure vision Infrastructure and space.

0

0

0

0

0

0

Municipality of Gouda – Spatial structure vision Gouda.

0

0

0

0

0

0

Municipality of Alphen aan den Rijn – Area vision 7 villages Alphen aan den Rijn.

0

0

0

0

0

0

Municipality of Alphen aan den Rijn – Design environmental vision Alphen aan den Rijn.

0

0

0

0

0

0

Municipality of Waddinxveen – Structure vision Waddinxveen.

0

0

0

0

0

0

Measurement

RijnlandRoute
Project-specific

Amount of hits “RijnlandRoute” ▼

General

Province of South Holland – Environmental policy South Holland. Programme mobility

Municipal

Beter Bereikbaar Gouwe
Project-specific
Beter Bereikbaar Gouwe – Area vision

Amount of hits “Beter Bereikbaar Gouwe” ▼

General

Province of South Holland – Environmental policy South Holland. Program mobility

Municipal
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In the presentation on the explanation of the design of the park zone, in
which the design vision is discussed, design principles are presented.
The design principles have been given titles that can also be regarded as
metaphors, or that tell a specific story:
One park one landscape

– Explanation Park zone design, p. 5

and
Two speeds in the landscape

– Explanation Park zone design, p. 6

Beter Bereikbaar Gouwe
Just as the RijnlandRoute is rich in images, cross-sections and other
visually displayed objects, research shows that the Beter Bereikbaar
Gouwe area vision lacks this. Figure 9 shows all images of the entire
document: three pieces of maps showing the location of the project
within regional structures.
For the project Beter Bereikbaar Gouwe, the spatial vision is not very
extensive. The spatial vision document has a length of 36 pages.
Improving accessibility and quality of life were the main goals of the
project, and this is often reflected in the surrounding ambitions. The
spatial vision is based on and revolves around these two main elements.
The aim of the programmatic approach is not to implement
the entire area vision, but to provide an important building
block for a better competitive position of the area by
improving accessibility and quality of life.

– Area vision, p. 7

Research shows that throughout the project process, the project’s
spatial vision is only occasionally used to look back on. Interviews
confirms that the spatial vision has little depth, which partly causes that
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it is little used for decision-making processes. Sections 3.4 and 4.3 take
a closer look at the use of the spatial vision for the planning process.
As with the RijnlandRoute, this spatial vision includes the ambitions and
policy of the applicable competent authorities. The spatial visions of the
municipalities and the province have been input for the area vision of
the project. In that way, ambitions and applicable policy are part of the
project process.

3.2 Vision elements
This section goes deeper into the first component of the conceptual
framework (see section 1.4 on page 23). For this, both the study of the
spatial vision documents and the interviews were input.

RijnlandRoute
Classic vision elements occur a few times in this document; storylines
are used for seven times, imaginaries are used twice, and symbolics
reoccur at four points (see also Table 6).
An example of the use of a figurative marker in the project is the main
(symbolic) ideal to keep the landscape intact and to not tear it in half.
Much had been done to preserve the old landscape and the royal
(sacred) sightlines.
To meet the aim of keeping the landscape intact, a tunnel had to be dug.
The aim was to let the technique determine the capacity of the project,
instead of building a new excavator which would only be for this specific
situation.

Beter Bereikbaar Gouwe
Table 6 shows that vision elements do not appear in the Beter
Bereikbaar Gouwe’s spatial vision. Nevertheless, some nuance can be
added here, namely that there is actually symbolic use of concepts or

▲ Figure 8 Impression of use of images in the RijnlandRoute’s vision document
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some form of storylines in the spatial vision, but that this is not strongly
portrayed in the document. This is why narratives, imaginaries and
symbolism are discussed, while they would not officially occur. Section
4.2 further elaborates on this.

a major point in each phase of the project. It depends on the level of
organisation and stage in the process if these are used in the project. On
the use of the concepts is elaborated in Chapter 4.

This project does make use of symbolics and narratives. There are a
number of those metaphors or characteristic issues in the area that very
much steer towards what a particular solution direction should look like.
The basic principles are a better distribution of car traffic and the
prevention of transit traffic in the centres by realizing a horseshoeshaped structure around the village of Waddinxveen. This structure
marks the transition zone between the South Wing and the Green Heart.
Having a ‘Bodegravenboog’ strengthens this concept; there is no
connection between the provincial road N11 and the highway A12 in the
direction of The Hague, and for a highway it is actually very strange that
you cannot drive from one highway in the other direction.

A spatial vision is by definition a guiding element in spatial development
with barely giving concrete actions to obtain the development. The
theoretical framework further elaborated on the characteristics of a
spatial vision (see section 1.1). The results from coding of both project’s
spatial visions confirms this principle; in most of the times, an
intervention measure is a direction, whereas in just little of the occasions
a specific measurement is mentioned (see Table 5).

That leads to a very strange situation, so it is a very strong
thing to say "you should make that connection", quite
apart from the substantiation of it.

– Interview
Roel Meeuwsen –
see p. 63 et seq.

Also, the idea was that it provides a better connection on the outside of
the area and at the same time removes cut-through traffic from the area.
Accessibility will improve and this will give substance to the area vision.
The interviews made clear that the lift bridges are a symbol for the area,
and do return in the project’s documents often. Furthermore, both the
interviews and the study of the vision document showed that the aim is
to construct northern-southern and eastern-western connections. Also,
the project had the ambition to follow the structure of the plot
boundaries, and to not cross culture-historical areas. These vision
elements are reflected on in the process and those concepts have been
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3.3 Intervention measures

The integration vision and landscape plan of the RijnlandRoute is an
extensive document. In here, various other ambitions are cited, whereas
it becomes clear which ambitions are applicable for the RijnlandRoute
project. In the spatial vision, there are various spatial vision elements. In
total, storylines, imaginaries and symbolics together are used at 13
moments. An example of this is the ambition to have successive
landscapes in combination with high cultural-historical values at a short
distance from each other: a barcode landscape.
As said in the research methodology before (see section 2.4), a
distinction has been made between whether a direction has been
described or a specific measure. Both are distinguishable by the extent
to which they describe a direction or a specific intervention.
There is difference between spatial visions of different projects, in the
sense of the extensiveness, thoroughness and degree of detail. This
research has shown that the spatial vision of the RijnlandRoute is quite
extensive; it cites various applicable policies of competent authorities. In
RijnlandRoute’s spatial vision, 384 direction-given elements are

▲ Figure 9 Use of images in the Beter Bereikbaar Gouwe's vision document
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described. The spatial vision of Beter Bereikbaar Gouwe is less in-depth.
In Beter Bereikbaar Gouwe’s spatial vision only 60 components are
found.
As said, these direction elements are dividable in only giving direction
and specific proposed measurements. Of the coded direction-indicating
elements of the RijnlandRoute’s spatial vision, a specific measure was
proposed in about a quarter of the cases: 106 text groups dealt with a
specific layout of a (sub) area, 279 pieces only gave a direction to it. For
Beter Bereikbaar Gouwe, there is often a direction for the area
appointed. In 54 times, a direction is mentioned, while for six times
specific measurements are mentioned; that is 10% of the occasions in
which an intervention element is coded.
Both the provincial as the municipal spatial visions and documents
concerning spatial development do barely mention the projects. In the
case of the RijnlandRoute, the project is mentioned in total for 21 times.
The South Holland environmental policy describes how a specific
connection should be made, and which bus-related facilities should be
fitted in the project. In municipal documents, the RijnlandRoute is
mentioned several moments. In there, the municipalities of Voorschoten
and Wassenaar give specific direction to respectively having a direct
connection on the local infrastructure and its manifestation, and to the
areal characteristics and realising a connection zone. Interviews point
out that the province’s and municipal characteristics concerning the
project are taken over in project’s spatial vision. The discussion (Chapter
6) elaborates on why this makes that the provincial and municipal
ambitions are actually part of a project process, and how they
subsequently have been part of this research subject.
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3.4 Planning process
RijnlandRoute
In first instance, it differs if there is looked often at the project spatial
visions. This difference is also present at the organisation of interest. In
the RijnlandRoute process, the province of South Holland does looks
thoroughly and repeatedly at the spatial vision, where it is considered as
a guideline for the direction of the project and the basis of a good
implementation of the plan. In fact, it has been the input for the
Aesthetic Programme of Requirements, where concrete actions for the
project area were determined. The spatial vision has been transferred
into the plan and is part of the spatial planning. It is used to keep the
contractor in line. In this way, the spatial vision is continuously reflected
on throughout the whole project process.
However, the consultancy company that worked for the project did not
looked much at the implementation vision. In this particular issue, this
is the case because the company have had a narrow scope in
participating in the process. But, when one works in a designing
perspective, you have a lot to do with the spatial vision as it was set. The
spatial vision is considered as a very important aspect in a project’s
process, especially in how it is ensured that the spatial vision there is, is
actually translated into the implementation.

Beter Bereikbaar Gouwe
Research shows that the Beter Bereikbaar Gouwe’s spatial vision was
not a guiding element in decision-making, but many more measures
seem to be directed by individual municipalities that wanted the
measures. It differs to what extent the spatial vision is looked at. For
example, a landscape architect will look less thoroughly at it than one
that is doing the large-scale sketches within the project. However, it was
important to have the spatial vision as guideline. The design variants

must comply to the spatial vision. The choice of a variant is not imposed
by the spatial vision.
In devising and elaborating measures, there is mainly looked back at and
returned to the main conclusions of the spatial vision. One does follow
some hard recommendations and, in that way,, it plays a role in decisionmaking processes, but the spatial vision is not kept from A to Z in the
elaboration of measures. For Beter Bereikbaar Gouwe, needing a
northern-southern and eastern-western connection kept coming back
and is used in planning processes. The next chapter elaborates further
on how vision elements came back in planning processes.

General conclusion
In general, it holds that the level of detail determines the extent to which
the spatial vision played a role in planning processes. When the level of
detail increases and the level of scale decreases, there is looked less
thoroughly at the spatial vision. In the upper part of funnelling, the
spatial vision is used as a major guideline. It is said that it is healthy to
have an interplay of constantly reinventing the area and building on an
inventive visioning process; that is one of the building blocks of regional
design.
Furthermore, the project’s characteristics are important for the project
process. It depends on the team, and how they deal with it, how the
spatial vision plays a role in the decisions in the project.
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CHAPTER 4

4 | ANALYSIS
The results were analysed on the basis of the conceptual model (see 1.4
on page 24); a spatial vision functions with specific elements such which
van start or facilitate the planning process. The various process
elements come together in the conceptual model. In broad terms, the
concepts have been used as a basis in the analysis.

– exactly what the spatial vision’s role is, what the impact of it is and how
the stages of the process fit together:

4.1 Spatial vision

This mature appearance also results from the professional structure of
the spatial vision report and the depth and coherence of its ambitions.
Figure 8 on page 39 already shows the parts of the visual components,
and Figure 3 on page 19 has also given an impression of the appearance
of the overall spatial vision.

The RijnlandRoute's spatial vision has a more ‘mature’ appearance than
similar project spatial visions. The maturity is seen in how the vision
elements are present and fit well together. For example, this impression
is based on the result with the employees involved whereby there is a
level of certainty when talking about the project. A landscape architect
for the RijnlandRoute project has spoken about the ambition of the
subordinate role of the road in relation to the landscape, which has been
transformed into concrete measures:
Only a barrier and antenna mast stick out. The signage and
matrix signs are made in an extra small size, with extra
approval to be allowed to use this […]. That is a very concrete
conversion of subordination to the landscape to nothing above
0.1 above the NAP.

– Interview Sjoukje
van Heesch –
see p. 103 et seq.

Where this mature appearance also becomes apparent is the
determination of the interviewees. Everyone knows – without hesitation
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Ultimately, it was the input for an Aesthetic Program of
Requirements, which in turn sets preconditions for the
integration.

– Interview
Bert Driesse –
see p. 68 et seq.

Shipley & Michela (2006) described that a spatial vision can be used for
describing an area, present trends, identify issues, depict the future and
present desired outcomes in a long-term perspective, which can be done
using words and images (icons, diagrams, maps). This is also observed
in the RijnlandRoute’s spatial vision, which can identify itself with this
description. It is a spatial vision that is rich in visual content, and a
structure of multifaceted subjects – it treats the applicable policies and
developments, the relevant integration task, the qualities of the
landscape, the integration vision (both in general and in detail) and
finally the extensive landscape plan.

The Beter Bereikbaar Gouwe’s spatial vision can just for a small part
identify itself with the description of Shipley & Michela (2006). Analysis
of the document reveals that imagery, in any form, were barely used. In
any case, the imagery did not strengthen the ambitions and textual
description of the area.
Research shows that for both the RijnlandRoute as for the Beter
Bereikbaar Gouwe project, the spatial vision has an important role for
the project process. Several interviews are the main contributors of this
analysis:
This entire integration vision has had an enormous
influence on the design of the project and the entire
integration.

– Interview
Bert Driesse –
see p. 68 et seq.

and
That [research into whether a specific integration turned
out to be possible] has to do with the good ideas from the
integration.

– Interview
Bert Driesse –
see p. 68 et seq.

and
You do the project from a vision. [...] It is essential that
you keep testing if you still meet the vision.

– Interview
Robert Jan Aartsen –
see p. 76 et seq.

The importance of a spatial vision for the project process is a
confirmation of Priemus (2007). He also adds that ''a spatial structure
vision [...] is presented as an instrument to integrate infrastructure in a
spatial structure''. This is particularly applicable at Beter Bereikbaar
Gouwe, as one of the main lines in its ambitions is to introduce northsouth and east-west connections. Not only does the spatial vision play
an important role, but it is also a consistent tool for planning: in the
RijnlandRoute it was even the basis for the refinement of the entire

project, and with Beter Bereikbaar Gouwe it was more of a justification
to eventually come up with a solution. This observation translates into
the conclusion that spatial visions are thus used in multiple ways and
have multiple functions.
In the Dutch spatial planning system, decisions are made at different
levels (see Chapter 1). This research has mainly focused on projectspecific spatial visions. These spatial visions incorporate structure
visions from various bodies. The previously described concept about the
missing detail in structure visions (see section 1.1) is correct. The project
spatial visions have the function of supplementing the detailing, and
thus stepping out of ‘the abstract’.

4.2 Vision elements
According to the conceptual framework, a spatial vision contains
storylines, imaginaries and symbolics. These concepts can be
interwoven. Research turns out that a combination of them can
strengthen the overall coherence and comprehensibility of the spatial
vision. In addition, it contributes to the aforementioned 'maturity' of the
document. The RijnlandRoute’s spatial vision has mainly shown this:
vision elements fit together, and are not overused. Interviews of both
projects confirm that such elements are present, and what their function
has been.
It turns out that the vision elements are not distinctly separate, but that
one can put labels on the concepts in different ways. For example, the
ambition to have the RijnlandRoute subordinate to the landscape (see
section 4.1 on page 44) can be regarded as a symbol of the landscape as
most important factor in the area, but also as part of the narrative
(storyline) to not being able to see, hear or smell the road, as the
ambition of the residents was. This indifference of concepts has as a
result that the collective counts of the vision elements (RR: 13; BBG: 0)
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matter more than the separate counts of storylines, imaginaries and
symbolics (for RR respectively 7, 2 and 4; for BBG 0, 0 and 0).
The consideration of what is or is not e.g. symbolism is therefore a
subjective issue. In analysing the Beter Bereikbaar Gouwe spatial vision,
there were no vision elements encoded. Interviewing the concerned
employees of the project lead to the observation that there actually were
symbolics and narratives used. It can be concluded that they are not well
placed, or that they do not come out well. This fits into the picture that
various employees did not consider the vision to be a strong whole.

Use of vision elements in general
In the RijnlandRoute’s vision document, narratives or storylines have
been used in seven places and imaginaries twice, spread throughout the
document. This is usually not a stand-alone item. This number sounds
like it is rarely used, but one possible explanation can be found in the
power of the right balance. If something like this is used too often, it
loses its power because it is no longer "unique".
However, the project does have multiple characteristic (symbolic)
concepts. Where this is the case, it does reinforce the intention of the
project ambitions. Dühr (2020) describes that the cartographic
expression of imaginaries is important for the symbolic shaping of a
region. The spatial vision of the RijnlandRoute is very much in line with
this; much use has been made of cartographic representation of the
visionary area. The spatial vision contains many figures, images and
other graphics. The content of the images varies greatly in precision and
scale; there are maps that can be regarded as a global spot plan, but
also specific situation sketches. Writers did effort to let the images
correspond with the text; the textual description is leading in the whole.
The images reflect the atmosphere of the ambition and are therefore a
functional addition to the spatial vision. Imaginaries strengthen the
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persuasive power of spatial visions by giving an imaging dimension to it;
images and maps are the main element in doing so (Mäntysalo et al.,
2020). This has contributed to clarifying the ambitions, and thus
increases the comprehensibility of the spatial vision. This can be
beneficial in decision-making because those involved know better how
the ambitions should work out, so that everyone is easily on the same
page. For readers, both professional as well as citizens, these imageries
make the ambitions more concrete and clear. The cartographic
representation makes the spatial vision less abstract and therefore a
concrete handle to hold on to.
Beter Bereikbaar Gouwe’s spatial vision is lacking such an extensive
(cartographic) visual representation in the spatial vision, as was
described earlier. This may have a direct link to the limited depth of the
document and the consequent limited review of it in decision-making
processes. Section 4.3 elaborates on the last-mentioned assumption.
In the case of the RijnlandRoute, already in the introduction to the
document, wording is used that can be regarded as a metaphor:
The road is no longer an isolated piece
of asphalt, but part of the environment.

– Integration vision and landscape plan, p. 7

Other examples of the use of metaphors in this spatial vision can be
found in various places:
Oostvlietpolder is a "stepping stone" in a
larger regional green structure, junction
and destination.

– Integration vision and landscape plan, p. 19

and
preserve the function of the Oostvlietpolder
as a 'gate to the Green Heart'

– Integration vision and landscape plan, p. 75

The last-given example is one that also came back in the project process.
The connection of the dunes with the Green Heart has been put more
emphatically on the map. It is a case where storylines came back in the
project’s process.
Imaginaries are also used in the coalition agreement of the province,
which takes a less guiding position with regard to the project-specific
spatial vision:
Mobility is increasingly a carrier and
solution for social issues.

comprehensible, which is shown in the RijnlandRoute’s spatial vision
where there is made use of symbolical representations. This is the case
with the introduction of the term ‘’barcode’’ (earlier explained in section
3.3). This interpretation is used, but not clearly developed as a visual
representation. But this symbolic representation still has as effect that
the understandability of the ambitions is increased.
barcode: successive landscapes in
combination with high cultural-historical
values at a short distance from each other

– Integration vision and landscape plan, p. 21

– Coalition agreement 2019 - 2023, p. 11

Symbolism is less common, particular for Beter Bereikbaar Gouwe.
Instead, the area is described more in its entirety, without the use of
vision elements. The assignment of the project is described, followed by
area characteristics and bottlenecks, and finally the future perspective
(section 3.1 further elaborated on the spatial vision’s content). It may be
that symbolics would make the spatial vision too abstract – more
thought has to be given to its (deeper) meaning – while it should be
understandable for a wide audience and the spatial vision should help
to step out of ‘the abstract’. Furthermore, the province in question has
indicated that it has not used too much symbolism, so as not to miss the
point of the spatial vision. There were some symbolic passages from the
interviews, but they were not about the content of the document but
about its use:
Effort should be made to get the message across, but on
the other hand it should not become a sales pitch.
Otherwise, you are more concerned with marketing
instead of fitting in.

– Interview
Bert Driesse –
see p. 68 et seq.

As mentioned, symbolism can on the one hand make text more abstract.
On the other hand, it can make the project’s ambitions very lively and

The use of symbolism in itself does not directly influence decisionmaking. However, they can play a major role. It can be the basis on which
all measures are hung; a key solution that is believed to be necessary to
tackle the problems in the area. Symbolics do have a role in the project
process. Therefore, it does – indirectly – influence decision-making
practices. The function of it is moreover to give some liveability to the
project’s ambitions.
One ambition of the RijnlandRoute project was to not cut the landscape
in two, but to have the road subordinate to the landscape, which also
strongly came by in the integration vision and landscape plan of the
project (the ambition in question has come back 16 times in the spatial
visions and was mentioned seven times in the interviews):
… the intervention of the RijnlandRoute
will have to be subordinate to the
landscape.

– Integration vision and landscape plan, p. 47

The narrative and metaphor of subordination has had different
consequences, among other for the road design. It was a guiding aim for
the project’s process, and directly influenced decisions. Moreover, this
ambition arose from the explicit wish of residents not to be able to see,
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hear or smell the road. In a sense, their wish has directly influenced the
decision-making process, and they might feel as a co-owner of the
design as a result.
In general, it seems to be the case that with larger spatial vision
documents, mainly directional ambitions are set. As the area of the
document in question becomes smaller (and more specific), so are the
ambitions and more is spoken of in the form of specific measures. For
example, the area profile ‘Wijk en Wouden’ of the Province of South
Holland contains as many measures as directions, while
Rijkswaterstaat's guide to the spatial quality of the highways is much
more suggestive.
The spatial vision is the bridge between spatial planning in general and
strategic projects: area development’s ambitions are specified by means
of such a spatial vision into one project and area. Area development’s
ambitions are used for specific implementation of project’s
measurements.

4.3 Planning process
Considering the relationship between the spatial vision, planning
process and outcomes on the basis of the conceptual model (see section
1.4 on page 24), the relation between the concepts is working through
in the use of the spatial vision for the project. The spatial vision is used
as a starting point for the planning process. It has become clear that the
use of a spatial vision is dependent on multiple factors. There are several
characteristics that determine this process.
In the RijnlandRoute project, a spatial vision assessment was carried out
in every phase of the project process. This ensures that design variants
meet the spatial vision. Albrechts (2006) describes how a spatial vision
shapes and frames what a place is and might become. With such a vision
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assessment, it is ensured that a spatial vision’s ambitions will return in
the project’s landscape. But project managers have to make a decision
about the variants on other grounds; there are several assessments
about that.
Shipley & Michela (2006) wrote how vision elements are related to each
other, which makes a spatial vision useful for decision-making. ‘’A vision
should instil positive attitudes […] as a basis of motivation to promote
the vision.’’ Mainly in the RijnlandRoute project, this seems to work out
for the benefit of the project. Vision elements correlate with each other
smoothly – there is a precise balance in the use of the elements: not
excessive use but usage when it fits – which makes the ambitions clear
and the document concise. For this project, the project team members
have the ambitions in mind, which makes the spatial vision useful for
decision-making.
In Beter Bereikbaar Gouwe, it has become clear that there was not
looked often to the project’s spatial vision; multiple interviewees made
this clear:
Ehm, I may have seen him [project’s area vision] once,
but I don't remember what the vision is exactly.

– Interview
Roel Meeuwsen –
see p. 63 et seq.

and
Interviewer: Have you looked at the area vision a lot
further in the process?
Interviewee: No, that has to do with, among other
things, that it was so global and general.

– Interview
Sacha van Altena –
see p. 89 et seq.

and
Interviewer: Did you look back on it [project’s area
vision] a lot during the project?
Interviewee: Honestly, no, not in my opinion. It does
come back every now and then.

– Interview
Ricardo Heijne –
see p. 93 et seq.

As a result, it has not played a major role in decision-making on the
subject of implementing measures:
He [project’s area vision] should have played a heavier
role if we hadn't become so budget-driven.

– Interview
Sacha van Altena –
see p. 89 et seq.

and
Interviewer: But didn't that vision really play a role in
the decisions in the project?
Interviewee: Not for us.

The reason for this is not one-sided, but it might be the case because of
its limited thoroughness; there is limited attention for detail and the
selective content leaves a lot to the imagination. Too much abstraction
offers too few handles for next steps in a project’s process.
The observations and the interviews led to an in-depth analysis, in
particular on how vision elements interact and how they determine the
formation of a spatial vision, but also the use of a spatial vision for a
project and the subsequent impact of a spatial vision in the planning
process. The analyses of the investigated projects are leading for
conclusions about the 'general phenomenon'. The conclusions in the
next chapter are therefore general guidelines for the relevant
stakeholders to take into account in future projects.

– Interview
Menno Lipsius –
see p. 73 et seq.
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CHAPTER 5

5 | CONCLUSION
This research started with the question of what role vision elements
have in planning processes of infrastructure projects in the Netherlands.
Using the projects RijnlandRoute and Beter Bereikbaar Gouwe, this
research sought to find out how the elements correlated with each
other, and what role they played in the planning process doing an
exploratory cross-case comparison using qualitative methods. The
research has some limitations in its scope; it is restricted to the
Netherlands only, and not more than just infrastructure projects.
Nonetheless, this research offers a lot of insight into the process within
the framework of the scope. It can be interesting for several companies
and competent authorities to study the analysis and conclusions of this
research and to include them in project processes.

Role of a spatial vision and its vision elements
The results show that in between projects, there is much difference in
the use of its spatial vision. This depends on multiple factors, as each
project process and area have its own authentic characteristics. This
conclusion handles what the results mean in the perspective of the
content of the spatial vision, the use of vision elements and the use of
the spatial vision for the planning process.
The RijnlandRoute’s spatial vision is an extensive document, where
imagery is adding information on the textual ambitions. The usability of
this spatial vision for planning processes is therefore high. It appears

50 | VISION AND IMPACT

that in this project the main ambitions of the spatial vision have been
incorporated in various stages of the project, so that the spatial vision
has been part of specific measures. As a result, the spatial vision has
played an essential role in decision-making processes. For the
RijnlandRoute, a spatial vision that has much more depth and is multidimensional in describing the project, the spatial vision has become the
basis of decision-making processes. The use of the RijnlandRoute’s
spatial vision goes one step further than with the Beter Bereikbaar
Gouwe project. Ambitions are written down less vigorously at Beter
Bereikbaar Gouwe. Nevertheless, main ambitions have also been
extracted from the spatial vision, which have actually been used in
decision-making processes. Narrative, imaginaries and symbolics, such
as the ambition to keep the landscape intact or holding on to having
northern-southern and western-eastern connections, are of true
additional value for the project. Vision elements, but also the spatial
vision in general, are used to keep unity in the project in order to narrow
the decision space in a reproducible manner. It must be understandable,
traceable and in line with the regional needs of the area.

Translation of ambitions to project outcomes
An observation of these results leads to the following
analysis/conclusion. One has to ensure that the spatial vision actually
comes about, to make sure that ambitions are translated in
measurements, and that the project has consistency and transparency.

A spatial vision must narrow the decision-making space in a
reproducible manner.

5.1 Societal relevance

The project teams – the province’s, municipality’s and the consultancy’s
– are a key factor in carrying out the project process thoroughly. The
project team is part of the foundation for processing the spatial vision
and the transformation of ambitions into specific measures. They are
responsible for executing the area’s and project’s ambitions, and it
would be good if every member has those well in mind. Good
cooperation between the different project teams supports this key
factor to have and keep everyone on the same page. Regular
assessment of the plan by means of an assessment framework helps to
not lose sight of the ambitions; regular feedback to the ambitions
through different stages of the project can ensure that the spatial visions
actually become part of decision-making actions.

In a project process, it must be prevented that the ''why'' of a project
disappears into the background; the spatial vision must always be at the
forefront of the choices to be made. Regular reflection and assessment
can ensure that the spatial vision is safeguarded, and that the project
thus retains its coherence.

The theoretical framework discussed how early involvement of actors
leads to more interaction (see section 1.3). This is also important in the
principle of exchanging more information, so that the spatial vision
continues to play a leading role in different project phases. This
underlines the importance of the spatial vision.
Concluding, a spatial vision has an essential role on various facets of the
planning process, in particular in translating the ambitions into areaspecific measures. This qualitative research has shown that a successful
spatial vision contains various vision elements that correspond with
each other smoothly, and that the spatial vision is the starting point of
the project. Every actor involved in the project should work according to
the spatial vision. Some elements of the spatial vision may still be finetuned throughout the project process, because it cannot always be clear
at the start of the process how it will develop exactly.

It may be that the consideration of why a project is being tackled and
what the underlying spatial vision is, recedes into the background. It is
good to regularly reflect on and be aware of the established spatial
vision, to ensure that all kinds of interests remain represented.

This is, among other things, relevant for local residents and other parties
involved in the process to ensure that the jointly determined ambitions
are actually translated into area-specific interventions.

5.2 Research recommendations
The analysis of the results has led to recommendations for future
research, as well as advice for management and policies in this field.
Further recommendations are worked out in Chapter 7.
Additional research should be undertaken to investigate the exact
impact of area-specific policies and ambitions (e.g., provincial and
municipal spatial visions). Even though they have been input for projectspecific ambitions, the exact effect of them for the project and the area
development was not specifically part of this study.
Another unanswered question is the view of other involved, e.g., local
residents, on (the use of) an area’s spatial vision. A separate research
could focus on their point of view, and would unravel if their ambitions
for the area development have worked out in specific measures.
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CHAPTER 6

6 | DISCUSSION
This chapter discusses the findings in the context of the scientific
objective, also in the light of the expected research process. Limitations
and expectations are revealed and discussed through specific examples.
The results found fit the theoretical framework. The framework applied
there led directly to an approach to the research. The findings then lead
to confirmation of the framework; the concepts from the spatial vision
correspond one-on-one with the theories. However, beforehand, a strict
distinction has been made between narrative, storylines, imaginaries
and symbolism. In theory, these concepts are described as separate
ones, but in practice this is different – this study has shown that these
terms do not represent specific parts, but that the concepts are used
interchangeably and all stand for a somehow comparable thing. Section
4.2 on page 45 elaborated on this.
During the process it has become apparent that the content of the
investigation is more about project-specific spatial visions than about
spatial visions of the competent authority. A follow-up study can focus
well on this distinction, and also explicitly involve the direction of
provincial and municipal spatial visions. However, the spatial visions do
deal with the ambitions and policy of the municipalities and the
province, and have been input for the project’s spatial visions. The
interviews confirmed this principle. So, in a way they come back, and
they are part of the conceptualization.
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When carrying out the interviews, it appeared that it was good to cite
examples of vision elements in the research question, such as the Green
Heart as a strong symbolic concept. This indicates that some concepts
in projects have not always been deliberately used as symbolism or
storyline. It is possible that the concept was used as an ‘normal’ ambition
for the area, but that this has automatically grown into a characteristic
symbolic element. Also, as described in section 4.2 as well, the concepts
of storylines, imaginaries and symbolics are intertwined concepts. It
makes the combination of the elements that can strengthen a spatial
vision, but the individual concepts cannot always be placed one on one
as labels on a vision element.
The analysis described, and it has already become clear between the
lines of the whole analysis, that the RijnlandRoute generally has a
mature appearance. That a spatial vision has this appearance, is not as
clear-cut as that. In order to analyse some abstract observations in
concrete terms, terms that lack scientific support have been used. An
example of this is the sense of maturity of a project's spatial vision, which
is nourished by the coherence and depth of the whole, and the
professionalism of the interviews. The term itself lacks scientific
substantiation, but it does provide immediate clarity about the findings.
The research methodology has been carefully set up in the process. A
coding scheme has been drawn up for the discourse analysis, in order

to be able to conduct a fair and consistent investigation to maximize
validity and reliability. In the coding scheme, as it was first conceived,
approval and disapproval of a measurement should be coded apart
from each other, as was marked with a star (‘*’) (see Table 5 on page 34).
Eventually, disapproval and approval of a direction or measurement
were added together in counting these codes, because in this case the
content of the coded did not necessarily matter, but it was specifically
about the fact that a direction or measure was proposed in the
document.
Despite the minor limitations of the research, this research can
contribute in several areas to a broader awareness of the project
process with a consequent better use of the ambitions of a project and
a more coherent design of an area. Chapter 7 goes into this in more
detail.

The spatial vision’s role
At the start of the research, the question was asked whether strong
imagination can strengthen ambitions, or whether simplicity makes the
message better. After considering the results, it has become apparent
that strong images – but in particular the connection between images
and text in which both support each other – empower the ambitions for
area development. An integral vision, in which a great diversity of facets
of the area is treated, shows that the area is involved in its development
in all its diversity. A good spatial vision is aware of the function it
occupies in the planning process. A vision-based approach is therefore
the right one for infrastructure projects. It helps to hold on to ambitions
that have been drawn up in advance, in order to allow them to be leading
in a project, and to tackle area-specific problems in an integrated
manner.
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CHAPTER 7

7 | POLICY ADVICE
The research has shown that the use of an area development’s
ambitions depends on various characteristics of the project, in which the
project teams – the province's, municipality's and the consultancy's –
play a key role. This leads towards specific recommendations for
management and policy decisions on multiple facets. The societal
relevance is fed by how a spatial vision is dealt with in the project in
order to optimally process all interests in the area. The academic
relevance focuses in particular on what constitutes a good spatial vision
(to subsequently be able to achieve the above).

7.1 Vision’s content
One issue that may arise as a result of this research is how a spatial
vision can look best to influence and make impact in the planning
process, so that the ambitions actually transform into local measures
and to support the project best. The area-specific ambitions can best be
captured in a spatial vision in which images and maps make the
ambitions lively, in which text and image support each other in an
interacting way and create a coherent spatial vision, and in which
ambitions are clearly expressed for a wide audience. Vision elements
can play a role in achieving these aims; vision elements should be used
well attuned to each other. This is important for the creators and users
of a vision, when drawing up but also during the process of back-testing
the measures against the ambitions.
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The function of images plays a large role in spatial vision. The
imaginative power makes the spatial vision lively, and goes beyond the
textual explanation. Also, for local residents and those who are less
directly involved, images can make more clear than words. Graphically
oriented employees are the supporting force to reinforce the words,
mainly when the ambitions are drawn up. Awareness, from competent
authorities and involved consultancies, of this principle can lead to
greater support for the project and the planned integrations through
optimized communication. This optimized communication can take the
form of images and maps, as mentioned in the theoretical framework,
which can strengthen the persuasive power of spatial visions. In spatial
vision making and development this should be kept in mind as well.

7.2 Use of vision
If one, as a consultancy, would look closely at the spatial vision and
actually treat it extensively, you would get an unambiguous plan.
Possibly even that for the people the feeling of (possibly present)
resistance decreases because the comprehensibility increases; an
unambiguous line is drawn, in which the argumentation of decisions is
always the same.
In addition to that, in every stage of the project, a spatial vision
verification must be accomplished: measurements and decisions must

be back-tested against the spatial vision to see if what has been
determined and drawn still meets the spatial vision.

can also be given. Nevertheless, the advice is well-founded, namely that
it is based on the discussions with the employees involved.

It may be that the consideration of why a project is being tackled and
what the underlying spatial vision is, recedes into the background. It is
good for all involved parties to regularly reflect on and be aware of the
established spatial vision, to ensure that all kinds of interests remain
represented. There must be widespread awareness of the key role of a
spatial vision for spatial quality. In a qualitative manner, much better
advice can be given if this aspect is included in every project phase. This
means that this must also be the case in the contractor phase for
optimal impact of the ambitions.

With the appointment of separate people and teams, the continuity of
the spatial vision is a weakness. The way of project tendering is not easy
to rearrange, so project teams have to ensure a smooth transition of
information. The ambitions must retain a key position in every stage of
the project, and must therefore also be passed on in the different
phases of a project. The project teams must take care of this. In each
separate phase of a project, the spatial vision should be the starting
point for activities. Intensive mutual consultation between the project
teams is essential for this.

It is important to set your ambitions and update them during the
process. From there you work towards refinement and realization. Not
only does it serve as a starting point; it provides substantiation of
measures. This shows that spatial vision formation does indeed have to
do with decision-making, and that this connection is also important for
the project.

7.4 Recommendations

7.3 Managemental guidance
This advice is not limited to the content of a spatial vision and the
formulation of ambitions. The transfer of the ambitions for a project and
an area can also be taken into account in the management side of the
project. Due to the limited research depth in these areas, limited advice

The role of the spatial vision is so important because decisions are also
made at the micro level that can be traced back to a spatial vision. The
spatial vision therefore has an effect not only on the overall project, but
also on specific measurements of the area.
Time, people and commitment should be used to smoothly transfer the
spatial vision into implementation of measures.
Indicated advice fit within the work package of the company, and
therefore do not require an extra budget for their implementation. In
each project, however, the recommendations have to be integrated into
the step-by-step plan for optimizing the deployment of ambitions.
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Appendix I | Area and project selection
Projects
RijnlandRoute

The so-called ‘RijnlandRoute’ is the upgrading of the connection between
Katwijk and the A4 near Leiden. It is the largest infrastructure project in
South Holland. It strengthens the economic position of the region and
improves the reachability and liveability of the area. The project is part
of the South Holland’s coalition agreement.
It is a good project to use as case study because of its interest in
landscape integration. The area is facing a rapid development of various
facets, such as its position in the Randstad conurbation and the
development of Greenport and Bio Science Park. The RijnlandRoute
project has many stakeholders and evokes a lot of involvement, both
positively and critically. It also has a long planning history in which many
agreements have been made that have been decisive for further
planning. This in particular is an important point for including it as a
project in the research. Because how is that planning history
determining, and what influence have different views had on this?
The project is divided in 3 subprojects: N434/A44/A4, N206 ir. G.
Tjalmaweg, and N206 Europaweg. The project is complex, and has much
to do with the support of
surroundings.
Due
to
its
complexity, many interests come
together in here. The vision on
mobility for the province of South
Holland might played a major role
in setting up the execution of this
project.
▲ Figure 10 RijnlandRoute project area
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The coalition agreement can be seen as spatial vision development of
the area. Possibly, and likely, the project has to deal with this spatial
vision. Furthermore, there are several integration reports and plans that
this project possibly has to deal with. The next part describes which data
is to be analysed.
The provincial ‘vision on space and mobility’ (see segment
‘’RijnlandRoute’’ in Table 4) has delimited important meadow bird areas.
Natural values must be compensated, so the development of the project
must also take this into account. Planning aspects are included in the
‘integration vision and landscape plan’ (see segment ‘’RijnlandRoute’’ in
Table 4). The attention given to the reinforcement of landscape and
historical values and the integration of the road must also be addressed
in the project elaboration. Also, changes to design the surrounding
integrally and sustainable must be taken. It is stated that some
measures are taken with this spatial vision as guideline, such as the
consequent shape of the design, flowery grass roadsides, replanting of
wood stands, compact construction to save scenic and culture-historical
values, and design of a parking with local groves. The national structure
vision (see segment ‘’RijnlandRoute’’ in Table 4) includes the objective of
achieving permanent improvement in road safety. Specific frameworks
and guidelines apply to the construction and adaption of infrastructure.
This structure vision includes the regime for the protection of the
National Ecological Network as well. The protection of forests is covered
by the Forest Act.
Other visionary ambitions were to improve the east-west accessibility
between the coastal region, Leiden and the Flower Bulb region, and to
link various functions in the green space even more in the coming years.
The no more fingering Belvedere Memorandum gives a spatial vision

about the way in which the cultural-historical qualities of areas and
object can be dealt with in future spatial development.
The spatial vision analysis above is a little preview of how pieces are
analysed, and how connections can be made. They are extracted from
the explanation on the planning approval decision (Tracébesluit). It
implies that the spatial vision, and specifically the integration spatial
vision and landscape plan have had impact for the shape of the design.
A more comprehensive and thorough analysis – using, amongst others,
the coding technique as part of discourse analysis – will provide deeper
insights into this relationship.
Beter Bereikbaar Gouwe

The ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ (‘Better Reachable Gouwe’) plan is part of
the Programmatic Approach Gouwe, with the ambition to strengthen
economic competitiveness and to create an attractive area in which to
live, work and live. This project takes place around the towns of Gouda,
Alphen aan de Rijn, Waddinxveen and Boskoop.
Various bottlenecks are being tackled. Part of the plan is the connection
between the highway A12 and provincial road N11. The shipping (both
freight and recreational) are major priorities. Possible measures relate
to the whole spectrum of the traffic network, such as upgrading
intersections and connections, construction and improvement of bicycle
routes, construction and widening of shipping routes, and upgrading
bridges.

This project will be used as case study because of its ambition for the
strengthening of the economic competitiveness and creating an
attractive living environment. The area spatial vision is the basis of the
elaboration directions. Moreover, it is the framework in which the
various measures are carried out. It is stated that the area spatial vision
has influence on the surrounding area. But to what extent does that
spatial vision also determine the decisions in the project?
The 'Area Vision Beter Bereikbaar Gouwe' (see segment ‘’Beter
Bereikbaar Gouwe’’ in Table 4) describes the ambitions. Solution
directions (scenarios) have already been devised. These are chosen and
developed in a following phase. The aim of this area spatial vision is to
properly characterize the area in the (chosen) year 2030, as a starting
point for the development of the scenarios with packages of measures.
These can be tested against the spatial vision. The spatial vision is
described on the basis of three core values. It might be the case that
these values will return in following products of the project as well.
Furthermore, the further elaboration of the area spatial vision makes
clear that the area requires both a (new) north-south connection and a
(new) east-west connection from the perspective of three scale levels
(local, regional and supra-regional). A so-called ‘exercise map’ must
provide the means to answer how an integrated approach helps to
achieve the goals.

▲ Figure 11 Beter Bereikbaar Gouwe project area
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▲ Figure 12 Facts and figures project area
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Appendix II | Interview transcripts
Roel Meeuwsen
Interviewee Roel Meeuwsen (Movares)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Wednesday May 19, 15h30
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we eerst beginnen met het project Beter
Bereikbaar Gouwe. Je hebt daar een rol gehad. Wat heb jij daar precies
gedaan binnen het project? Geïnterviewde (Roel): Ik heb de effectnotitie
geschreven. Ik kwam binnen in het project op het moment dat er al een eerste
concept lag. Er lag een beoordelingskader, dus het was duidelijk aan de hand
van welke criteria de effecten beschreven moesten worden. Ik heb vervolgens
de maatregelen die er al lagen, de verschillende wegenmaatregelen,
fietsmaatregelen, oeververbindingsmaatregelen en vaarwegmaatregelen en
recreatieve maatregelen heb ik verder uitgewerkt en effectbeoordeling
beschreven. En het hele verhaal logisch gemaakt van begin tot einde (inleiding,
doelstelling, ambities tot aan concluderend verhaal).
De effectnotitie is eigenlijk het beschrijven van de effecten die de
maatregelen hebben op het gebied? Op de omgeving, ja. Er waren
verschillende criteria. Bereikbaarheid, economie, scheepvaartveiligheid,
verkeersveiligheid, totaal iets van 40 criteria, met wat hoofdthema’s en
subthema’s. Ja, precies. Dus ook natuur, leefbaarheid, milieu, landschap.
Heb jij dan ook echt een bepalende rol in welke maatregelen dan
uiteindelijk doorgevoerd gaan worden? Nee, het was meer een faciliterende
rol. De maatregelen kwamen uiteindelijk allemaal uit de discussie die al liep, de
discussie met de omgeving, de discussie met de gemeente. Daar werden de
maatregelen bedacht; het merendeel van de maatregelen was al bedacht, dus
dat ging over nieuwe wegen, wegverbredingen, een aquaduct aanleggen. Voor

mij was het vooral taak om samen met die specialisten, die effecten uit te
werken. Dan heb je dus meer een ondersteunende rol richting verdere keuzes
die gemaakt moesten gaan worden in de maatregelen. Ja.
Want die maatregelen…- als ik het zo voor me heb, in een visie die
bijvoorbeeld een provincie beschrijft, worden ook heel vaak een paar
maatregelen voorgesteld. Ja, ja. Bij Beter Bereikbaar Gouwe, zijn die
maatregelen daar ook afkomstig uit, of zijn die vooral nieuw bedacht?
Ehm, ja er lag een fase voorafgaand aan wat Movares heeft gedaan, dat was door
een ander bureau opgepakt. Die hadden een aantal scenario’s uitgewerkt, en op
basis van die scenario’s zijn de maatregelen bedacht. Dus het niet zo zeer dat
die maatregelen echt direct voortkomen uit de visie van de provincie, dat volgens
mij niet. Nee oké.
Zoals ik al zei, ik kijk dus een beetje naar de bouwstenen van de visie,
beeldspraak, narratief, symboliek. Dat zijn allemaal verschillende
elementen, dan kan je denken aan het Groene Hart, dat is een vrij grote
symboliek, maar het kan ook op veel kleinere schaal zijn. Zodat het voor
bewoners eigenlijk blijft hangen wat de maatregelen betekenen. Ben je
een beetje bekend met zulke elementen? Een beetje, misschien kun je het
iets verder toelichten? Bijvoorbeeld symboliek gaat echt over het gebruik
van symbolische elementen, dat kan zowel tastbaar als ontastbaar. En al
die dingen, dus ook beeldspraak en narratief, zorgt ervoor dat het verhaal
echt overgebracht wordt naar de mensen en dat ze het ook herkennen als
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het gaat om de plannen die dan beschreven zijn op het moment dat ze
uitgevoerd worden. Ja, ja. En ik vroeg me af of jullie dat binnen Beter
Bereikbaar Gouwe gebruikt hebben, dat soort elementen. Ehh, nee,
eigenlijk, ehh, niet echt. Eh, wat ik wel heb geprobeerd is om toch eigenlijk een
kleine inleiding te geven op het gebied, en ook, aan de hand van historische
kaarten, een beeld te schetsen wat eigenlijk de problematiek in het gebied is. Er
was iemand binnen de provincie, die is inmiddels met pensioen, die heel echt
vanuit het provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en economie
werkt. Er zijn toen aparte sessies georganiseerd rondom economie en
bereikbaarheid, en ruimtelijke kwaliteit. Daar ben ik zelf niet bij betrokken
geweest, ik weet niet zo heel goed wat daaruit kwam. Maar je hebt een aantal
van die beeldspraken of kenmerkende zaken in het gebied die wel heel erg
sturen richting hoe een bepaalde oplossingsrichting eruit moet zien. Er wordt
heel veel gesproken over de Bodegravenboog; tussen de A12 en de N11
ontbreekt een verbinding en voor een snelweg is het eigenlijk heel vreemd dat
je van de ene snelweg niet de andere richting op kan rijden. Dus dat je niet vanuit
Alphen, als je op de N11 rijdt, niet naar Den Haag kan rijden, alleen maar richting
Utrecht. Als je richting Den Haag wilt, moet je eerst van de snelweg af, moet je
een stukje over de provinciale weg en dan weer de snelweg op. Dat leidt tot een
heel vreemde situatie; dat is een heel sterk iets om te zeggen ‘’dat zou je moeten
aanleggen, die verbinding’’, nog los van de onderbouwing daarvan.
Wat ook een hele sterke is, zijn de hefbruggen. Die zijn heel bepalend in het
gebied, daardoor herkennen mensen dat als punten waar een knelpunt
optreedt. Dat soort dingen. Er is ook veel discussie over scheepvaart over dat
kanaal, dat dat vooral moest doorgaan vanuit economisch belang. Daar was heel
veel discussie over; is dat echt een economisch belang, is dat niet vooral
Brouwerij Heineken die dat wil en de terminal in Alphen, of is dat iets wat breder
maatschappelijk van belang is? Dus dat soort discussies speelden wel.
Wat ik zelf een beetje miste, als je een beetje door je oogharen naar het gebied
keek, dan zag je dat de ontwikkeling aan de westkant van de Gouwe plaatsvond,
in een aantal plaatsen, Boskoop, Waddinxveen; en dat het gebied wat aan de
oostkant lag van de Gouwe, wat ook heel laag ligt en dus ook lastig is als het gaat
om bodemdaling en infrastructuur en kosten die je daaraan kwijt bent, dat
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gebied zou je misschien eerder open willen laten, dus het gebied tussen de N11,
A12 en de Gouwe, als een soort van mini-Groene Hart in dat gebied. Als je daar
een weg aan zou gaan leggen, daar was ook heel veel weerstand tegen, dan
betekent dat ook een aantrekkingskracht voor heel veel ruimtelijke
ontwikkelingen. Ja, precies. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een overall visie op het
hele gebied eigenlijk een beetje miste in het Beter Bereikbaar Gouwe-project.
Bijvoorbeeld die hefbruggen en zulke kenmerken, dat is wel het
kenmerkende voor het gebied en dat is wel wat beeldspraak versterkt
inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja je hebt ook het Green Port-verhaal. Er is een Green
Port, dus er is allerlei bedrijvigheid rondom kassen, en er is een bomenkwekerij.
Het is belangrijk dat dat goed wordt omsloten. Maar dat is meer: het is goed voor
de economie dat de Green Port goed is omsloten… ja, oké. Maar zo’n Green
Port op zich, dat je dat omschrijft als Green Port, dat is ook wel echt een
ding. Ja, klopt. Ja zo zie je, en volgens mij is dat wat je bedoelt, dat soort dingen
zie je wel terugkomen in de discussie. Maar voor mijn gevoel niet heel erg
expliciet gemaakt voor wat dat betekent. Maar het is wel iets wat bijdraagt aan
de beeldvorming van mensen.
Je schetst net al over de visie, over dat jij dat miste of dat dat ontbrak. Maar
jullie hadden wel een gebiedsvisie voor Beter Bereikbaar Gouwe, toch?
Eh, ik ken hem eerlijk gezegd niet. Oh oké, ik ben hem wel tegen gekomen,
maar daar hebben jullie dus niet heel veel naar gekeken. Ehm, het zou
kunnen dat ik hem een keer gezien heb, maar het staat me niet zo bij wat de
visie dan precies is. Oké. Hebben jullie dan naar andere visies gekeken, of
naar andere richtlijnen bijvoorbeeld? Dat beoordelingskader voor die
effecten, daar zit bepaald beleid en bepaalde ideeën boven. Bijvoorbeeld
landschappelijk, op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en van natuur is er beleid
waar je aan moet voldoen. Economie waarschijnlijk ook? Ja maar dat heb ik
zelf nooit heel expliciet gezien. Dat werd wel ingebracht door de provincie in een
later stadium, maar ik heb nooit heel duidelijk gezien hoe dat vertaald wordt
naar de beoordelingscriteria voor de effecten. Nou dat is ook waar ik wel
benieuwd naar was, jullie hebben dus wel, hoe jij dat noemt,
beoordelingscriteria, de richtlijnen en de eisen die boven jullie staan als
het ware, die zijn er dan wel. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken, welke

elementen wogen daar voor jullie zwaar in? Bereikbaarheid woog zwaar.
Officieel gezien hebben wij niet echt een weging daarin aangebracht. Dus er
waren 12 of 13 hoofdthema’s, en die waren weer onderverdeeld in subthema’s.
Dat was voor een deel doelbereik, en voor een deel effecten. De doelen waren
toch wel gericht op bereikbaarheid, zoals ‘’beter bereikbaar gouwe’’ ook al zegt.
Dat suggereert dat het nu niet goed bereikbaar is en dat het beter kan, dus je
gaat iets doen aan die bereikbaarheid. Terwijl heel veel maatregelen, net als de
sloeproutes, heel erg gericht waren op recreatie, en niet zo zeer op het beter
bereikbaar maken. Misschien dat heel veel maatregelen gericht waren op het
verkeersveilig maken van de situatie omdat dat ook wel een knelpunt was van
wat we meekregen van bewoners. Dat beoordelingskader bestond uit iets van
12 à 13 hoofdthema’s met subcriteria. Daar hebben we gekeken naar aan de ene
kant wat het effect is (lucht, geluid, milieu), heel erg op basis van expert
judgement. Maar we hebben ook gekeken naar toetskaders voor natuur, naar
Natura2000, gebiedsbescherming, naar dat soort zaken hebben we gekeken. En
ook voor dijk en landschap hebben we naar de beleidskaders gekeken. Dus dat
werd heel erg ingestoken vanuit beleidsmatige ambities en doelen die er zijn. En
dat kader heeft dus wel echt een rol gespeeld bij de beslissingen en
maateregelen in het project. Ja, uiteindelijk wel. Ik ben bij de besluitvorming
niet zo zeer betrokken geweest. Er lag op een gegeven moment een aantal
maatregelpakketten of scenario’s (ik weet niet hoe ze het hebben genoemd).
Daar wordt nu nog verder aan gewerkt, en daar moet uiteindelijk een besluit
over worden genomen en dan zullen er ongetwijfeld projecten volgen om die
maatregelen uit te werken. Ja.
En over dat beoordelingskader dat boven de maatregelen staat, hoe groot
schat je de invloed van dat kader in? Want dat kader bepaalt al in zekere
zin hoe het eruit zou moeten zien, maar niet zo specifiek, eigenlijk zoals
een visie ook is. Hoe groot schat je de invloed ervan in?
Uiteindelijk denk ik dat bepaalde maatregelen die echt negatieve effecten
hadden, zoals uit dat beoordelingskader naar voren is gekomen, dat die lastig
zijn om uit te voeren. Dus dat geeft wel een kleuring in hoeverre maatregelen
wenselijk dan wel niet wenselijk zijn. Als ze als geen bijdrage leveren aan de
bereikbaarheid, dan ga je ze niet nemen. Maar stel dat ze wel bijdrage leveren

aan de bereikbaarheid, maar heel slecht scoren op de leefomgeving en
ruimtelijke kwaliteit, dan moet je er nog eens goed over nadenken. Maar op
basis van negatieve effecten werden ze nog niet uitgesloten. Ze moesten we een
verbetering voor de bereikbaarheid betekenen, maar ze werden nog niet
uitgesloten op basis van negatieve effecten. Dus dat beoordelingskader gaf
wel een startpunt voor de maatregelen, maar de maatregelen
zijn los van dat kader ontwikkeld. Ja, ja dat klopt. En wel weer
teruggekoppeld daarnaartoe, als ik het zo hoor? Ja. Maar opzichzelfstaand
ontwikkeld. Ja. Dus in dat opzicht heeft het beoordelingskader wel invloed
maar is niet allesbepalend voor het project dus. Nee, nee nee nee. Want
naast het beoordelingskader is door P2 nog veel aandacht besteed aan
draagvlak, dus elk draagvlak is er in de omgeving onder bewoners en dat wordt
ook meegewogen. Dus draagvlak onder belangengroepen en bewoners, maar
ook politiek-bestuurlijk draagvlak. Dus er werd meer meegewogen dan alleen de
effecten. En die invloed van het beoordelingskader, of een visie in een ander
geval, werkt dat in elk project zo denk je, of is Beter Bereikbaar Gouwe wel
uitzonderlijk hierop? Nee, ik denkt dat dat in elk project zo werkt en ook zo zou
moeten werken. Het meest ideale is dat je vanuit een visie op een gebied dat
concreet maakt in projectdoelstellingen, en dat je ook je doelstellingen voor
andere belangen concreet maakt in de vorm van toetscriteria, en dat je dan kijkt
of de maatregelen en plannen daarbij aansluiten. Dat is idealiter hoe het werkt.
Ik zeg ‘’idealiter’’ omdat het bij Beter Bereikbaar Gouwe niet altijd duidelijk was
waar het beoordelingskader vandaan komt, en waarom je voor dit specifieke
beoordelingskader koos en niet iets anders beoordeeld, omdat de visie heel
beperkt was, en soms ook…- je wilt misschien ook iets meer kijken hoe bepaalde
maatregelen met elkaar samenhangen. Daar is wel een poging toe gedaan, maar
dat miste nogal. Er is heel erg gekeken naar de maatregelen op zichzelf. Ja, ja en
daarvoor is een visie meestal wel belangrijk, hoe de maatregelen
samenhangen. Ja. Ja en ook een ruimtelijke visie, wat ga je waar doen, zoals ik
zei. Ga je misschien de economische ontwikkelingen aan de westzijde van de
Gouwe plaatsen, en dan heb je daar de infrastructuurmaatregelen nodig, en ga
je aan de oostzijde misschien juist meer landschappelijke natuurlijk en
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recreatieve waarden ontwikkelen, en dan heb je heel andere infrastructuur
nodig, om misschien juist wel geen.
Ben je een beetje betrokken bij andere projecten waar zo’n visie ook zo’n
spelende rol heeft gehad, waar je weet hoe dat daar gegaan is? Dat het
daar heel anders gaat dan Beter Bereikbaar Gouwe, of ook zo..?
Nee, niet zozeer bij Movares. En misschien vanuit je verleden bij de MER? Ja,
daar wel meer. Een voorbeeld is de provincie Groningen en het gebied rondom
de Eemshaven en Delfzijl. Daar had de Provincie Groningen heel duidelijk een
visie dat industrie en energietransitie en windenergie en allerlei andere
grootschalige activiteiten, dat die in dat deel van de provincie plaats moesten
vinden, dus daar gingen ook de investeringen naartoe op het gebied van
infrastructuur en bedrijventerreinontwikkeling, en daar werd ook de ruimte
gefaciliteerd om dat soort grootschalige activiteiten plaats te laten vinden. En
tegelijkertijd hebben ze dat in de omgevingsvisie van de Provincie Groningen
ook zo geformuleerd, en later ook ingezoomd op de regio Eemsmond-Delfzijl, en
daar ook een structuurvisie voor gemaakt. En die structuurvisie was vooral
gericht om te kijken: kunnen al die activiteiten tezamen plaatsvinden binnen de
ambities die er zijn op het gebied van leefomgeving en natuur – je zit natuurlijk
dichtbij de Waddenzee en de Eems-Dollard – en past dat allemaal, en hoe gaan
we om met maatregelen rondom milieu, landschap, natuur, water; daar is een
hele structuurvisie voor uitgewerkt waarin al die projecten een plek kregen en
vanuit die structuurvisie is een beoordelingskader uitgewerkt waarin de
bedrijventerreinplannen, en windenergieplannen en de projecten die werden
uitgevoerd daaraan werden getoetst. Dus daar zag je van hoog schaalniveau
naar een ingezoomd lager schaalniveau – een trechtering – met het idee om
juist dáár dit soort activiteiten plaats te laten vinden. En dan moet het ook wel
passen binnen het milieu en de ruimtelijke randvoorwaarden die er zijn binnen
dat gebied. En heeft dat daar goed gewerkt? Ja, volgens mij wel. Waar je altijd
wel tegenaan loopt: de praktijk is weerbarstig. Dus op het moment dat besloten
werd om een aantal grote kolencentrales te bouwen; inmiddels zijn die besluiten
achterhaald en richt men zich veel meer op duurzame energie. Omdat het een
heel lang traject is natuurlijk. Ja het zijn langlopende trajecten dus je kan
vooral niet altijd voorzien welke ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Aan de
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andere kant weet je dat ook over 10 à 20 jaar het Waddengebied ook nog steeds
een belangrijk natuurgebied gaat zijn. Dus daar zit aan de ene kant een hoge
dynamiek en aan de andere kant vanuit andere waarden (leefomgeving, milieu,
natuur) die je wilt behouden, ook voor de lange termijn.
En ook door zo’n structuurvisie, en die trechtering, zo’n visie ook op andere
visies doorwerkt, lijkt mij dan, heeft zoiets wel echt invloed op de
besluitvorming die de maatregelen bepalen. Ja zeker. Zo werkt dat wel echt
door dus? Ja zeker, daar heb je wel echt een doorwerking. En dat mis je eigenlijk
in het verhaal Beter Bereikbaar Gouwe. Daar lijken veel meer maatregelen
gestuurd door individuele gemeenten die de maatregelen willen, zoals een wegof oeververbinding. Ze proberen via het programma een maatregel te krijgen.
We hebben het dan nu kort over die twee projecten gehad, Beter
Bereikbaar Gouwe en die in Groningen. Denk je dat een algemeen
infrastructuurproject wat betreft de invloed van een visie op de
besluitvorming, meer op die van Groningen of op Beter Bereikbaar Gouwe
lijkt, over hoe het over het algemeen gaat? Dat vind ik lastig te zeggen… Er is
wel vanuit Programma Hoogfrequent Spoor, de projecten die ProRail nu
uitvoert, die komen wel heel duidelijk vanuit een visie en ook een plan wat
daaruit voortkomt om in de Randstad het spoor te intensiveren en het gebruik
te intensiveren. En dat te doen door intercity’s spoorboekloos te laten rijden, en
daar heb je dan weer meer spoorcapaciteit voor nodig en daar voer je dan de
individuele projecten voor uit op het spoor en de stations. Zodat je in die ambitie
om meer over het spoor te reizen kan voorzien. Dus dat het vanuit een visie
doorwerkt…- Ja, ja, ja. Ik kan er niet zo in z’n algemeenheid een conclusie aan te
verbinden.
Een ander voorbeeld, je hebt nu rondom de Omgevingswet wordt er veel
gediscussieerd rondom de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet, en één
daarvan is de omgevingsvisie. En die moet nu ingezet te worden om alle
belangen die er zijn een plek te geven om ambities te vertalen naar
doelstellingen en concrete projecten. En om die concrete projecten te
beoordelen om te kijken of het past binnen de visie waar ik naartoe wil. En daar
zie je dat zo’n visie de kool en de geit spaart, en eigenlijk nogal een lege huls is.
Dat als het dan daadwerkelijk getoetst moet worden, dat dan misschien toch de

economische of bereikbaarheidsbelangen de voorkeur krijgen omdat de druk
daar hoger is of omdat het geld dat daar beschikbaar is, en dat waarden zoals
leefomgeving, natuur, milieu het onderspit delven. Dan kan je je afvragen of dat
op de lange termijn gunstig is voor een gemeente, stad of leefomgeving. Je
bedoelt dat de visie ondergesneeuwd wordt onder andere belangen? Ja als
je in de visie niet duidelijk omschrijft wat je wil…- dus als je je stad groen en
gezond wil maken, dan moet je daar ook duidelijke kaders in meegeven, want je
wilt ook woningbouw, energietransitie en bereikbaarheid, en dan gaan die
belangen toch vaak voor omdat die meer geld hebben of meer economisch
belang kennen voor de korte termijn. En dan verdwijnt dat andere. Dus daar is
een visie denk ik heel belangrijk voor. Ik denk ook zelf dat wat je nu zegt dat

dat heel erg terugslaat op waar we het eerder over hadden, over die
onderdelen van de visie, dus de beeldspraak en de symboliek. En dat als je
dat heel sterk neerzet, bijvoorbeeld sterke beeldspraak zoals het Groene
Hart, maar of iets vergelijkbaars neerzet in de visie, dat dat heel sterk door
kan blijven werken en de maatregelen juist samen kan laten hangen en
ook daadwerkelijk doorgevoerd kan laten worden. Ja, ja. Ja, nou als je het
over het Groene Hart hebt kan het nog wel eens doorslaan. Ik weet niet of je de
Groene Harttunnel van de HSL kent? Ja. Dat is een voorbeeld waarvan je je kan
afvragen of dat nou de investering waard was om daar een tunnel aan te leggen.
Dat had je niet gedaan als het Groene Hart niet zo’n krachtig begrip was geweest.
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Bert Driesse
Interviewee Bert Driesse (Province of
South Holland)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Monday June 07, 14h30
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Zoals ik ook in de mail beschreef, ik ben aan het
onderzoeken hoe verschillende bouwstenen van een visie opgebouwd zijn,
en hoe die als geheel invloed hebben op de besluitvorming binnen een
project. Vandaag heb ik het graag over jouw zicht op het gebruik van visies,
en jouw rol binnen het project Beter Bereikbaar Gouwe. Dus jouw ervaring
en mening over de onderwerpen. We hadden het net al over de
RijnlandRoute; wat heb jij en wat hebben jullie precies gedaan in dat
project, en voor dat project? Geïnterviewde (Bert): In de eerste plaats hebben
we een landschapsplan laten maken. Ja, ik wil gelijk allemaal dingen zeggen over
wat je als projectverantwoordelijke daar allemaal in kan sturen - Ja. - want dat is
wel een belangrijke om te weten. Want vaak wordt er gezegd: ‘’dit kan niet, dat
kan niet’’. En wat je ook wel zal merken, ooit, in de toekomst, is dat voordat je
het weet een inpassing of wat dan ook van een dergelijk infrastructuurproject
gezien wordt als luxe, terwijl ik het eigenlijk heel erg voorwaardelijk vind. Dus
wordt er eerder moeite gedaan om provinciale of gemeentelijke, of wat dan ook,
visies te negeren, bij wijze van spreken, in plaats van ze juist te omarmen en te
zeggen: ‘’wacht eens eventjes, dit kan het project beter maken’’. Beter is dan vaak
mooier, maar ook acceptabeler voor de omgeving. Dat laatste wordt iedere keer
vergeten. Het wordt wel gewaardeerd als je zegt dat je een mooi project achter
wilt laten. Dan krijg je meer draagvlak, maar ook draagvlak binnen je eigen
organisatie. Wat je je ook moet realiseren, is dat draagvlak buiten krijgen
(omwonenden, e.d.) superlastig is, maar dat intern bij grote organisaties, of dat
nou een gemeente of provincie is, en ook bij rijksinstellingen, dat zijn vaak
complexe processen. Hoe krijg je intern je gelijk? Het moet toch allemaal
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afgestemd worden op elkaar, alle neuzen dezelfde kanten op. Ja. Wat je zien,
bij een hoger abstractieniveau …- Bij de gemeente werken alle medewerkers in
dezelfde ruimte, en ze hebben allemaal één koffiemachine waar ze heen lopen.
Bij een grotere gemeente wordt het al lastiger, met aparte gebouwen. Bij een
provincie zijn het zelfs afzonderlijke afdelingen, mensen kennen elkaar vaak niet
eens. Kom je bij een ministerie… Ik ben bezig geweest met mobiliteits- en
verstedelijkingsopgaven, dan is het echt wel ingewikkeld. Je hebt te maken met
verschillende ministers, en vaak denkt men dat dat ook allemaal via de minister
moet bij wijze van spreken. En vaak zit daar dan ook een heel cordon van
mensen omheen, die denken wat moet de mobiliteitsminister nou met
verstedelijking. Maar, dat is met de RijnlandRoute ook het geval? Ja, ja
natuurlijk. Absoluut. Ja precies, want daar komen ook zo veel actoren bij
elkaar? Ja, intern en extern. Je hebt al te maken met een omgeving die heel erg
tegen is, en je hebt altijd te maken met een budget, dus dat is lastig, vindt men
(ik vind dat heel logisch hoor, en budgetten zijn onderhandelbaar). En daarnaast
heb je allemaal collega’s die er ook wat van moeten vinden. Ja, ja. Wat bij ons
heel erg heeft geholpen is dat we een clubje hadden met de juiste mensen,
waarbij we ook mensen van andere afdelingen hebben gehaald. Dat werkt twee
kanten op; in de eerste plaats heb je de juiste kennis direct bij de hand. Ten
tweede heb je ook een soort ambassadeur binnen je team, of iemand die de weg
weet binnen de andere afdeling zodat je meer voor elkaar krijgt. En wat was
dan specifiek jouw rol binnen het project verder? Je hebt gezegd dat je het
landschapsplan hebt laten maken… Ik was gewoon projectleider, dus dan
stuur je het project aan. In dit soort processen zie je dat de ene projectleider

heel erg op het proces zit, en daar ben ik helemaal niet van. Oké. Ik ben echt van
de chaos bij wijze van spreken. Ik zit heel erg op de inhoud, omdat ik dat veel
interessanter vindt, in plaats van het maar op tijd de stapjes zetten. Heb je je
dan inho0udelijk er ook heel erg mee bemoeid? Ja. Dat is dan ook het
verschil tussen die twee…- Ja, zeker. Maar ook omdat ik het leuk vindt, daarom
vertel ik ook een beetje mijn achtergrond. Ik vind het leuk om me daarmee te
bemoeien, en het beter te maken. En dus ook specifiek met die
inpassingsvisie en het landschapsplan, heb je daar ook inhoudelijk je hand
in gelegd? Nou, nee, maar wel gezorgd dat er ruimte was voor iets dergelijks.
Meestal kost het tijd. We hadden een landschapsplan, en dat heette
‘’RijnlandRoutes’’. Daarin werd gezegd – Sjoukje kan dat beter uitleggen – dat de
we een RijnlandRoute hebben, maar dat die route allerlei routes doorkruist.
Door die weer te verbinden, is de impact laag. Er zaten bijvoorbeeld heel oude
watergangen in het gebied. Het oorspronkelijke plan was om die om te leggen
via een sifonnetje ofzo even te verbinden. En nu hebben we een heel mooi
aquaduct gemaakt, en dat geeft heel veel gedoe wil je iets dergelijks voor mekaar
krijgen. Alleen ik ben ook wel van het – en dat wordt bij opleidingen vaak
onderschat – integraal rekenen, in de zin van: ook hier kan je zeggen ‘’het kost 2
miljoen’’, ik noem maar wat, maar wat kost een jaar vertraging bij de Raad van
State. En als we hiermee draagvlak creëren en een beter plan hebben,
enzovoorts, misschien halen we het er dan wel uit. Ja precies, dus op die
manier weeg je het een beetje tegen elkaar af. En dat afwegen doe je voor
jezelf, van is dat het echt waard, voor het team, maar ook als argument naar
anderen toe.
Jij bent dus bezig geweest met de inpassingsvisie. Hebben jullie daar veel
tijd en moeite in gestoken? Ja best wel. We hebben er ook meerdere laten
maken. Dat is wel een beetje de basis voor de goede inpassing van je plan. Hij is
onderdeel van het provinciaal inpassingsplan. Een inpasplan is eigenlijk een
bestemmingsplan, maar dit is daar wel onderdeel van geworden zodat je het
ook planologisch vastlegt. Misschien ook ondersteunen met argumenten als
ik het zo hoor. Ja.

verhaallijnen gaan vooral over hoe een verhaal ‘reist’ van de ene context
naar de andere, bijvoorbeeld met metaforen en concepten. De symboliek
gaat over het gebruik van figuratieve elementen om het verhaal over te
brengen. Een voorbeeld daarvan is het Groene Hart, dat is één groot
symbool natuurlijk. In Denemarken heeft men het ‘Finger Plan’. In
Amsterdam heeft men dat ook, zonder dat men dat echt weet, van die groene
lobben de stad in. Nouja dat is zo’n symbolisch element, en dat kan ook
kleinschaliger gebruikt worden, dan in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar het
kan ook kleinschaliger gebruikt worden, dus gewoon het beeldend
gebruiken van woorden. Daar moet je wel heel erg mee oppassen vind ik. Aan
de ene kant moet je je best doen om het goede te verkopen, en daar kan je best
wat beeldspraak bij gebruiken. Want je moet je ook wel realiseren dat mensen
die tegenover je staan, dat heeft meer te maken met participatie; daar waar jij
misschien ervaring hebt met het maken van dit soort plannen, daar hebben de
meeste participanten tegenwoordig heel veel lokale kennis. Bij onze
tegenstanders hadden we een bioloog die alles wist van het hele gebied. Wij
hadden tegenstanders - als het gaat om hoe je voor een goede inpassing zorgt
en hoe je met de informatie omgaat die je krijgt – die waren al 20 à 30 jaar bezig
met het strijden tegen deze weg. Maar hebben jullie dan bijvoorbeeld
beeldspraak of symboliek in het project veel gebruikt? Weet ik niet. Ik denk
dat je er voorzichtig mee moet zijn, en niet moet onderschatten wat voor een
moeite je moet doen om je boodschap over te brengen. Maar aan de andere
kant moet het geen verkooptechniek worden. Maar we hebben dus heel vaak
allerlei inspraakavonden gehad om het plan uit te leggen, enerzijds, en ook wel
de reacties vanuit de omgeving op te halen. Je moet dus ook in het hele proces
ruimte hebben om er wat mee te doen. Als je zegt ‘’hier heb je een boksbal en je
mag er tegen slaan maar we doen er verder niets mee’’, dat werkt natuurlijk niet.
Maar je zegt, beeldspraak en symboliek hebben we niet heel bewust en
actief gebruikt, zo schatte je dat in, maar dat is vooral omdat je daar de
gevaren van inziet? Ja. Ja, want anders ben je met marketing bezig in plaats van
met inpassing. Jullie hebben dan bij de RijnlandRoute meer nadruk op de
inhoud gelegd, begrijp ik? Ja.

Zoals ik al zei, ik kijk naar de bouwstenen van een visie, dus denk aan
beeldspraak, narratief, symboliek en verhaallijnen. Het narratief of de
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Je zegt al dat de omgeving daar wel tegen was, of dat jullie een felle
omgeving hadden. Hoe is dat zo gekomen, en hoe uitte zich dat?
Dat ze tegen waren? Nouja dat er zo veel weerstand was tegen het plan. Oh,
eigenlijk heel simpel. Die bioloog vond dat we een mooie polder verstoorden, en
dat is ook zo, want het gaat gewoon door een polder waar veel natuur is op dit
moment, met weidevogels en alles, en het was ook een gebied wat we zelf
aangewezen hadden als weidevogelgebied als provincie. Dus die weerstand is
op zich niet zo bijzonder. Aan de andere kant moet je ook wel kijken naar het
hogere doel; nu gingen er veel auto’s door de stad Leiden, en nu kunnen we ze
op een redelijk efficiënte manier om de stad Leiden leiden. Je laat ook een
maatschappelijke kosten-batenanalyse maken. Tegenstanders zullen altijd
zeggen dat natuur te weinig aandacht krijgt, dat kan. En daar krijg je altijd
weerstand op, niet altijd maar dat komt toch wel vaak voor. Ja.
Over de visie verder, die heb ik natuurlijk doorgenomen, hebben jullie daar
na het maken veel op teruggekeken - Ja. - en gebruikt, - Ja. - en hoe hebben
jullie dat dan gedaan? Uiteindelijk is het de input geweest voor een Esthetisch
Programma van Eisen, wat ook weer randvoorwaarden stelt aan de inpassing.
En volgens mij gebruiken we hem nog dagelijks om de aannemer een beetje in
het gareel te houden. En hoe gebruiken jullie dat dan, wijzen jullie de
aannemer op ‘’hé we hebben hier een visie, kijk daar naar’’? Ja, en aan de
ene kant is het een visie, maar ondertussen is het ook een plan geworden. En
het is ondertussen onderdeel van planologie geworden, omdat het een
provinciaal inpassingsplan is. Dus die weegt dan best wel zwaar, als ik het zo
hoor? Jazeker ja. Daar ben je ook zelf bij, want je maakt zelf afspraken met de
aannemer, en kan je zelf kiezen hoe zo’n document in de hiërarchie zit. Dus dat
zijn keuzes die je zelf maakt.
Voor de inpassingsvisie had ik gezien dat jullie ook veel naar andere
beleidsstukken hadden gekeken, en hoe dat beleid dan invloed heeft op de
RijnlandRoute. Hebben jullie naar één bepaald element zwaarder gekeken
dan naar een ander element? Nee. Dat blijft altijd een afweging. Ik zei al, zo’n
provincie heeft allerlei afdelingen, dan is het wel een kunst om alles in balans te
hebben en om een integraal verhaal te schrijven waarin alle disciplines op een
goede manier in beeld en aan bod komen. Mijn ervaring was wel dat dat alleen
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maar lukt om de juiste mensen aan te halen. Van de juiste organisaties de
juiste mensen pakken. Van de juiste interne afdelingen ook. En denk je dat
die inpassingsvisie van jullie daadwerkelijk een rol speelt bij de
beslissingen van het project? Ja. Ja want anders maak je het inderdaad alleen
maar voor de bühne. Het is ook wel een document wat je maakt ter
geruststelling van anderen, zo van ‘’kijk we gaan weliswaar een weg aanleggen
maar dat gaan we op een dusdanige manier doen dat we het wel mooi
inpassen’’. En die inpassingsvisie geeft mensen dan vertrouwen dat je het het
best wil doen. En heb je een voorbeeld van hoe de visie daadwerkelijk een
rol heeft gespeeld bij de beslissing? Kijk, die hele inpassingsvisie heeft een
enorme invloed gehad op de vormgeving van het project en de hele inpassing.
We zijn ooit begonnen met een half-verdiepte weg door de polder met aan
weerskanten een geluidswal, en uiteindelijk is er, ook wel onder druk van de
omgeving, maar ook op basis van het inpassingsplan, een volledig verdiepte weg
ontstaan die vanaf je het maaiveld nauwelijks ziet in de omgeving. En zo had het
ook in de visie gestaan, dat is wat je bedoeld. Ja, ja. Ja. Die visie is natuurlijk
ook getransformeerd van redelijk inpasbaar tot goed inpasbaar. Op een
gegeven moment zijn we zo ver gegaan dat…- Je hebt het ook over de
randvoorwaarden waarbinnen we de visie hebben gemaakt. Er lagen al allerlei
provinciale documenten, en één daarvan was…- Er lag een landgoed, wat ik niet
wist. Bij een landgoed kun je ook een landgoedbiotoop definiëren, en dat heeft
niets met flora of fauna te maken, maar met de zichtlijnen die bij een landgoed
horen. Ja. Het kwam er eigenlijk op neer dat we zeiden ‘’we maken hier nu wel
een verdiepte ligging, maar goed voelt dat niet bij zo’n mooi historische
buitenplaats’’. Toen hebben we toch onderzocht of we niet een tunnel konden
maken, op basis van die goede inpassing die we wilden realiseren. Dat heeft er
ook toe geleid dat we ook voor een tunnel hebben gekozen. Dat heeft te maken
met de goede ideeën met de goede ideeën vanuit de inpassing en natuurlijk ook
met de weerstand vanuit de omgeving. Maar al met al kwam er wel een tunnel.
Dus eigenlijk is de visie die jullie hadden, zoals we net zeiden, overgegaan
in het plan en het ontwerp. Ja, ja zeker. Dus wordt dan in heel het
projectproces continue gereflecteerd op de visie? Ja, in feite wel. Alleen je
moet er wel heel erg alert op zijn. Dat geldt wel voor alle vormgevingsaspecten.
Een aannemer heeft over het algemeen weinig op met vormgeving en inpassing,

dus je moet daar wel bovenop zitten. Is dat standaard bij elk project, dat er
zo veel naar zo’n visie wordt gekeken, dat die zo veel gebruikt wordt of was
de RijnlandRoute hier een uitzondering op? Weet ik niet, weet ik niet, ik zou
graag zeggen dat wij een uitzondering zijn, of misschien ook juist wel niet. Dat
kun je niet zo goed vergelijken? Nee. Ik ken een beetje de projecten die ik zelf
heb gedaan. Ik weet dat ik het belangrijk vindt…- ik vond die vormgeving ook
belangrijk, en dan merk ik wel dat ik meer dan gemiddeld belangstelling
daarvoor heb. En ondertussen ook vanuit het projectbelang dat je iets wil
achterlaten waar je je niet voor schaamt. En als je dan naar zo’n visie
terugkijkt, kijk je dan vaak naar zo’n vormgevingsaspect, of naar veel
andere elementen uit zo’n visie? Volgens mij vormgeving, maar welke andere
zou jij bedoelen? Nou misschien bijvoorbeeld de argumentatie van iets, of
juist symbolisch gebruik van iets, dat je dat in je besluitvorming nog terug
laat komen bijvoorbeeld. Ehhm, ja ik zit een beetje te worstelen met jouw
termen die je gebruikt. Ik heb het gevoel dat ik daar niet voldoende antwoord
op geef. Een aantal termen introduceer je die wij niet bewust hebben gebruikt.
Je bedoelt beeldspraak, symboliek, dat soort… Ja, ja. Want jij hebt het gelezen
toch? Ja, zeker, zeker. Zie je daar dingen van symboliek in terug. Nouja, ik heb
wel af en toe, niet heel grote, maar wel symbolische termen gezien.
Volgens mij hadden jullie ‘’stepping stone’’ gebruikt. Ja, ja oké. Naar mijn
idee zijn dat kleine symbolen die voor de lezer iets opwekken. Maar wat
voor ons symbolen zijn, zijn voor mensen misschien af en toe…- Je hebt het ook
over verbinding. Dat is voor ons belangrijk; we hebben een ecologische
verbinding of fietsverbinding. Voor de één is dat fijn, omdat er een rare
kippenbrug over de A44 heen was, wat heel lastig was. Verbindingen waren voor
ons wel belangrijk, maar of we ze heel symbolisch hebben gebruikt dat weet ik
niet. Nee precies. En metaforen, wat had je nog meer? Beeldspraak, narratief,
als je echt een verhaal opzet en verhaallijnen gebruikt waardoor het meer
blijft hangen bij het publiek, en symboliek inderdaad. Narratief heb je
waarschijnlijk ook niet heel erg herkend, of wel? Nee dat niet heel erg nee. Nee
want ik heb niet het gevoel dat wij een soort sprookjesachtig verhaal hebben.
Nou precies dat is wel wat zou moeten kunnen inderdaad. Maar wat ik wel
voor een idee had bij de RijnlandRoute is dat het een sterk verhaal is met
een goede argumentatie erbij. Hier is de inpassingsvisie echt de basis

geweest, en dat is getransformeerd naar een plan. Ja, zeker ja. Maar wat vind
je ervan als dat niet gebeurd? Als dat niet zou gebeuren? Ik zou, als ik zelf in
de schoenen van de projectleider zou staan, meer voor de RijnlandRouteoptie kiezen. Dat lijkt me veel aannemelijker en dat is ook een veel
logischere redeneerlijn. En dan zet je ook als argumentatie, lijkt me, een
veel stabielere basis neer voor het project. In de architectuur en vormgeving
vind ik dat op het moment dat het concept klopt, je daar altijd op terug kan
vallen. Daar waar bij de RijnlandRoute werd geroepen dat het RijnlandRoutes
zijn, kun je bij twijfel altijd denken hoe je met zo’n dilemma omgaat. Dan zeg je
‘’Nou, nee, wacht even; we hebben het routes genoemd, dus de verbindingen die
we kunnen maken, zouden we eigenlijk moeten maken’’. Niet alleen maar voor
de bühne van niks naar nergens, maar als wij een watergang door kunnen
trekken en mensen gewoon door kunnen kanoën. Nouja als je zo’n visie hebt,
en daar ook echt op bouwt, dan heb je een stabielere basis natuurlijk. En
ook naar bestuurders toe, kun je zeggen ‘’sorry we moeten onze afspraken
nakomen, dit gaan we doen zo.
Tot slot, eigenlijk concluderend. Wat is jouw idee over hoe de visie een rol
speelde
bij
de
beslissingen
in
het
project?
Nou dat is wel afhankelijk van het team wat erop zit, en hoe ermee om wordt
gegaan. Ja. Ja. En dat onze cultuur redelijk aannemer-achtig is, of civieltechnisch,
in de zin van: het [de visie] wordt vaak gezien als bijzaak, in plaats van hoofdzaak.
En jij dat het een hoofdzaak moet zijn? Ja, ja. Ik hoorde dat bij Franse
infrastructuurprojecten in het projectteam altijd een landschapsarchitect zit. Dat
komt in Nederland haast nooit voor. Je denkt dat zo’n landschapsarchitect
juist een waardige toevoeging is? Ja. Ja. Er zit ook een technisch manager bij
zo’n projectteam, waarom dan niet iemand die met vormgeving bezig is? Ja dat
is een interessante opvatting natuurlijk, misschien dat er in de toekomst
iets in kan veranderen. Dat zou wat mij betreft moeten ja. We hebben dat EPvE,
wat onderdeel is geworden van het welstandsbeleid van verschillende
gemeenten, waardoor je nog meer zekert dat de ambitie terecht komt. Maar
welstand is ook niet heiligmakend, want als je kijkt naar het gemiddelde
bedrijventerrein in Nederland, dan kan ik niet zeggen dat ik dat mooi vind.
Meestal niet nee. En daar zijn toch een hoop mensen aan te pas gekomen. En
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over het algemeen is er meer besteed aan de opties van de auto van de directeur
dan aan een beetje mooie inpassing van zo’n stalen loods. Een daarvoor is zo’n
visie dus belangrijk. Ja, ja.
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Menno Lipsius
Interviewee Menno Lipsius (Movares)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Wednesday June 09, 14h00
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we beginnen met het project de RijnlandRoute.
Want wat heb jij en wat hebben jullie binnen dat project gedaan?
Geïnterviewde (Menno): Eigenlijk is het wat abstract begonnen, de RijnlandRoute
was een route die een verbindingsweg op maaiveld ooit was. En in die periode
is Movares er bij betrokken geweest, Steven Janssen was erbij betrokken; dat is
een landschapsarchitect die nu als projectmanager werkt, heeft hij het vanuit
landschappelijk perspectief begeleid. Vanaf het moment dat dat speelde, was er
natuurlijk sprake van een enorme verstoring van het landschap door zo’n route.
De provincie wilde het zo goedkoop mogelijk realiseren, dus dat betekent: we
houden het lekker op maaiveld. Maar de omgeving voelde wel aan dat het zo
druk zou worden, dat het een onoversteekbare route zou worden. Ik denk dat je
het een beetje zou kunnen vergelijken met de N206 van Katwijk naar Leiden. De
RijnlandRoute is hier eigenlijk een verlengde van. Dat is steeds meer geworden
tot hoe kunnen we hem deels laten zakken, en hoe kunnen we daar ecologisch
de bruggen overheen leggen. Steven kan zich vast wel herinneren dat hij
geadviseerd heeft tot een ecoduct, om toch zowel de diertjes maar ook
recreatief als vervoer naar de overkant te krijgen. Dus deels dieperliggend. Een
hele tijd is dat RHDHV uitgewerkt. Daarmee werd het budget steeds groter. Wij
zijn op een gegeven moment weer ingestapt toen de Gemeente Voorburg aan
de provincie met het appèl: ‘’kan dit alsjeblieft ondergronds’’. Wij hebben toen in
een raadsvergadering, waar het college van burgemeesters ook aanschoof, een
presentatie gedaan. Daarin deden wij een voorstel voor een dicht-open-dichtopen-constructie. Die hadden wij op dat moment in Leiden voorgesteld. Dat is
eigenlijk een diepliggende bak, waarin je wel degelijk allemaal dekken
voorgesteld, maar die zo vaak open is dat het wettelijk geen tunnel heet en

daarmee niet alle voorzieningen en installaties van een tunnel hoeft te hebben.
Maar er gaat wel heel veel groen overheen waar je fietspaden kunt neerleggen.
Maar dat je door die installaties dan kosten drukt ofzo? Ja, je drukt kosten
maar je zorgt ook dat je in een ander veiligheidscircuit terecht komt, waardoor…In een tunnel heb je heel veel extra tunnelbenen, brandvoorzieningen, etc. De
veiligheid is ook heel anders. Terwijl in een tunnelbak je met een trappetje naar
boven kunt en je midden in het weiland staat. Dus ook qua veiligheid moet je
veel meer voorzieningen nemen. Dus niet alleen kosten, maar ook feitelijke
veiligheid. Maar dat heeft ook wel een nadeel, en dat is dat je op veel meer
plekken milieuverontreiniging krijgt, want die deeltjes komen toch wel naar
boven. Je hebt al gauw dat mensen zeggen: ‘’zie je wel, op die plekken worden
het schoorstenen van uitlaatgassen’’. Op dat moment vroeg de burgemeester:
‘’wat kost zo’n boortunnel?’’. Toevallig hadden wij betrokkenheid bij de meest
recente boormachine die in Amsterdam gebruikt werd voor de Noord-Zuidlijn.
Dat waren vroeger heel dure machines, en die avond zei de burgemeester: ‘’Ik
weet genoeg, ik ga morgen naar de provincie (de opdrachtgever)’’, zodoende
zaten we dus aan dat proces. Zodoende kwam de gedeputeerde erbij met de
vraag of we het nader wilden uitzoeken. Dat hebben we gedaan. Daar moest 12
miljoen bij t.o.v. de dichte bak, waarvan de gemeente 4 miljoen zou betalen en
nog 8 miljoen wat de provincie zou betalen. Maar relatief gezien is 13 miljoen
helemaal niet zo vreselijk veel t.o.v. heel ingewikkelde tunnelconstructie of een
volledige boortunnel. Toen hebben we gekeken: is dat oplosbaar? Vooral ook
omdat je onder de rivier door moet. Als je bij de snelweg A4 komt, moet je eerst
de Oude Rijn onderdoor. Dus je moet een bepaalde diepte hebben, en bij de A44
weer boven komen en aansluiten. Dat is gelukt, en op basis daarvan heeft men
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een persbericht uit laten gaan, met ‘’jongens het wordt een boortunnel’’. Toen
noemde Voorschoten zich ineens ‘Boorschoten’, en zij waren gelukt. Dat is ons
aandeel geweest, toen zouden we de uitvoering gaan doen maar de uitvraag
hebben we gemist. Toen is onze betrokkenheid kwijtgeraakt. En wat was jouw
rol in het eerste deel van het proces? In het deel wat ik net omschrijf was ik
procesmanager van de studie- en procesfase. Dus dan krijg je wel veel mee
van hoe het er allemaal aan toe gaat. Ja, ja. Ja precies. Ja want dan zit je met
de gedeputeerde en de wethouders aan tafel, en daar krijgt de wethouder van
de gedeputeerde op z’n kop dat-ie niet hard genoeg werkt. Ja. Ja dat was niet
mis te verstaan als er geen tempo werd gemaakt.
Als we het over projecten hebben, dat klinkt misschien abstract, maar zijn
jou beelden of kenmerkende leuzen jou bijgebleven die kenmerkend
waren voor het project. Leuzen… Ja of specifieke…- je zegt zo’n boortunnel,
dat is al heel kenmerkend voor dit project. Maar misschien andere dingen
die van symbolische waarde zijn geweest. Ik kijk dus naar de bouwstenen
van een visie, dus denk aan beeldspraak, narratief en symboliek. . Een
bekend voorbeeld in Nederland is het Groene Hart, op heel grote schaal is
dat een symbolisch iets. In Denemarken heb je het Finger Plan, dat heeft
ook een symbolische betekenis. Het kan ook op veel kleiner niveau zijn;
het zorgt ervoor dat zoiets bij een inwoner of andere betrokkene blijft
hangen. Zijn zulke elementen in de RijnlandRoute ook voorgekomen?
Dan zou ik wat dieper moeten graven om daar weer een pruim boven te halen,
maar dat weet ik niet meer. Er zijn natuurlijk wel in communiqués, in de pers
etc., allerlei termen gebruikt. Ik denk dat je die sneller vindt als je googelt, hoe
daarover nu gecommuniceerd is. Het meest belangrijke, denk ik, was dat het
landschap heel bleef op dat moment. Want je zegt eigenlijk dat je een enorme
stroom verkeer onderbrengt, en je scheurt het landschap niet in tweeën. Het is
een heel oud landschap, er zitten koninklijke zichtlijnen in en die zijn redelijk
heilig, dus daarin is heel veel aangelegen geweest. Daarnaast denk ik dat…- Je
zou kunnen zeggen dat in dit geval de techniek de capaciteit misschien wel
bepaalt, omdat we het op een gegeven moment gezegd hebben: ‘’als we het
betaalbaar willen houden, gebruik dan de boormachines die je hebt’’. Dat
betekent dat je gewoon boorgaten gaat boren van die diameter, en dat wordt
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de weg. ‘’Ga niet een nieuwe weg ontwerpen, maar laat de techniek de functie
bepalen, want het is al vertoond, het is al gedaan.’’ De Rotterdamsebaan (Den
Haag in) is geboord, ‘’ga door met de nieuwe machine, ga niet opnieuw nadenken
over de breedte, etc. en daar dan een boormachine bij bestellen. Maar wil je het
haalbaar doen: dit is de techniek, boren, en de weg die erin past, is het, punt. En
dat is heel kenmerkend geweest. Ja dat is heel kenmerkend. Dat het
landschap heel blijft, dat is symbolisch natuurlijk en wel iets wat bij het
project hoort en bij het project past. Ja zeker. Ja precies. En waarbij we op
een gegeven moment in diezelfde periode op een congres in Bologne in een
tunnelconcept ook hebben geroepen…- daar waren een heleboel internationale
figuren over dat het standaardiseren van boortunnels maakt dat we die veel
meer in Europa kunnen toepassen. Elke vormgever en plannenmaker was het er
roerend mee eens, behalve de boortunnelfabrikanten die ook op de beurs
stonden en in de zaal zaten, die konden ons wel vermoorden geloof ik. Ik snap
ook wel waarom die collega’s mijn verhaal vertelden; die hadden zoiets van
‘’hoezo standaardiseren, ammehoela, elke keer als er een nieuw project is, gaan
wij een nieuwe techniek ontwikkelen.’’
Meer over de visie en het proces wat eraan vooraf is gegaan. De
RijnlandRoute kent een lange inpassingsvisie en landschapsplan. Hebben
jullie daar veel naar gekeken? Nee daar zijn we weinig mee bezig geweest. Dat
is eigenlijk in de RHDHV-tijd geweest, die waren daar toen mee bezig. Wij zijn in
de periode dat die tunnel net begon te verdiepen en er ecoducten overheen
kwamen, daar zijn we mee bezig geweest. In die periode is er waarschijnlijk wel
naar de landschapsvisie gekeken, maar dat zou je aan Steven moeten vragen. In
de periode dat we zeiden ‘’nu willen we gaan proberen om hem ondergronds te
krijgen’’, en we hebben een haalbaarheidsstudie gedaan, toen hebben wij niet
uitgebreid meer naar het landschapsplan gekeken. Nee. Maar heeft die vsiei
dan ook niet echt een rol gespeeld in de beslissingen in het project? Voor
ons niet. Het zou best kunnen dat de provincie en Voorburg ook vanuit die visie
hebben…- Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wat er in die visie
stond. Ik kan me zo voorstellen dat er iets stond over het behoud van landschap
en over barrièrewerking. Daarin kun je natuurlijk echt wel de grondslag vinden.
Daar zullen de provincie en de Gemeente Voorburg zich hard voor hebben

gemaakt, dat daarom dat ding ondergronds gemaakt is. En dat krijg je als
gemeente, die nauwelijks wat erbij kan dragen, niet zomaar voor elkaar. Daar
zijn echt heel veel jaren overheen gegaan, voordat…- Ik denk dat ze 10 jaar bezig
zijn geweest om van de eerste pennenstreep tot het besluit te komen. En toen
moest het nog uitgewerkt worden, dat is inmiddels weer 10 jaar verder. Ik denk
dat er 20 jaar tussen zit. Ja. Maar, jullie hebben dus niet heel veel naar de
visie gekeken, zeg je. Denk je dat, vanuit jouw rol, dat standaard is? Of kijk
je normaal meer of minder naar zo’n visie? Als je zelf de rol van ontwerper
binnen een ingenieursbureau pakt, dan werk je altijd vanuit de visie. Nu hadden
wij echt een hele smalle leest in de deelname aan het proces, en hebben we
eigenlijk meer kunnen duwen en trekken om iets te kunnen forceren dat er een
tunnel kwam in plaats van de doorsnijding van het landschap, vanuit technische
ervaring. Op het moment dat je aan het ontwerpen gaat, ben je er natuurlijk erg
mee bezig. De Uithoflijn in Utrecht, gaat helemaal over de doorsnijding van de
stad voor hele grote delen, en daar ben je constant bezig met wat de visie van
de stad is en hoe je dat inpast. De HSL-Zuid, idem. Daar blok je uren
inpassingsvisie. Die stelde we op een gegeven moment ook zelf op met de
gemeente samen. En vervolgens ga je naar aanleiding van die visie, de
uitwerking doen. Constant refereer je aan die visie: past dat bij wat we hebben
opgesteld, past dat bij de doelen en de uitgangspunten? Ook je ranke
kunstwerken moeten dus niet betonnen vierkante dozen zijn, die maakten we
zo slank mogelijk of met een ronde vormgeving. In dat opzicht is de
RijnlandRoute dan best een uitzondering geweest daarop? De RijnlandRoute
is in die zin daar een uitzondering op geweest omdat wij daar mij een heel klein

stuk van de planvorming deden, puur de techniek. Het onder de grond stoppen
betekent dat je vooral bezig bent met daar waar het erin en eruit komt, en wat
daar de inpassingsopgave is, maar daar tussenin doe je eigenlijk niets meer. En
nogmaals, voor het stuk waar het nog boven lag, daar zal zeker naar de
landschapsvisie zijn gekeken, maar dat weet ik niet. Nee, oké.
Tot slot dan, eigenlijk concluderend, wat is jouw idee over hoe de visie in
het algemeen een rol speelde bij de beslissingen in het project? Ik denk dat
het een heel belangrijk aspect is, en dat je met name…- Het spel zit hem met
name in hoe bewaak je dat die [de visie die je hebt] er ook echt komt. Dat de
visie die je hebt ook echt vertaald wordt in de uitvoering. Want iedereen vind het
belangrijk, die landschapsbureau krijgen allerlei opdrachten voor dat soort
visies. Vervolgens worden ze concreter, dan komt er budgetdiscussie, en in die
fase wordt het spannend. Waar wordt het meest op bezuinigd. Dan zul je zien
dat de ingrepen die gedaan moeten worden om iets landschappelijk goed vorm
te geven waardoor je kunt voldoen in je visie, dat dat de emailleure kosten van
je project niet zijn, terwijl daar wel het makkelijkst op het bezuinigd wordt want
dat is niet het toneel. Terwijl de visie wel degelijk sfeerbepalend is. De tijd dat jij
nu leeft en plannen maakt, is daarvoor wel dankbaar. Er zijn veel meer mensen
overtuigd van de problemen met het milieu, de klimaatopgave die we allemaal
hebben, dat het circulair moet zijn, dat het tastbare landschap ook wat wil.
Terwijl in die periode je merkt dat beton en staal en het voelbare landschap, veel
lastiger was. Samenvattend, ik denk dat het heel belangrijk is, de kunst is: hoe
krijg je het voor elkaar?
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Robert Jan Aartsen
Interviewee Robert Jan Aartsen (Movares)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Friday June 11, 10h00
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we eerst maar beginnen met het project
RijnlandRoute. Wat hebben jullie / heb jij gedaan binnen het project?
Geïnterviewde (Robert Jan): Ehh, qua besluitvorming heb ik daar niet zo heel veel
aan gedaan. Maar meer een fase eerder? Ehh, nee, de dingen die ik heb gedaan
hebben niet zo heel veel met visie te maken. Ik ben onder andere betrokken
geweest met het project Tjalmaweg. Oh ja. Dat heb ik gedaan, dat is samen met
een aannemer. Dat is eigenlijk het noordelijke deel tussen de A44 en de 206. Een
stukje verdubbeld met veel kunstwerken, de brug werd aangepast/verbreed,
dus wat de relatie is met de visie dat weet ik niet daarin. Ik moet wel zeggen,
daarvoor ben ik bezig geweest met een busbaan. Officieel staat die los van de
RijnlandRoute, die ligt er eigenlijk naast. Oké, ja. Maar, zijn jullie dan in de fase
vóór de besluitvorming ermee bezig geweest, of hoe moet ik dat zien? Dat
was wel vroege planfase, voor de busbaan. Maar officieel hoort die er niet bij.
Die is er later wel bijgekomen, en geïntegreerd – Ja – dus misschien kunnen we
ons het best richten op BBG. Ja dat lijkt me helemaal helder, daar heb ik ook
veel informatie over nodig.
Wat hebben jullie binnen Beter Bereikbaar Gouwe gedaan, wat heb jij of
jullie team erbinnen gedaan? Er lag een visie, dat heeft een ingenieursbureau
vóór ons mede opgesteld. Dat is de basis geweest voor het hele project, dus
daarin staan ‘’wat zijn de exacte knelpunten binnen het gebied, wat moet er
gebeuren’’, een enige doorkijk op welke aspecten je het gaat verbeteren.
Bereikbaarheid, leefbaarheid, dat soort aspecten. Ehm. Tijdens ons project is er
wel redelijk snel tot een conclusie gekomen dat die visie wel aangepast moet
worden, geactualiseerd. Zo is het ook opgepakt, niet om een nieuwe visie te
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maken maar eigenlijk een actualisatie. Dat is met name gedaan met een groep
stedebouwkundige landschappers, Marijke Wassens is er ook bij betrokken
geweest, - Hm. - dus inderdaad de provincie, om het gebied in kaart te brengen,
en te bepalen: wat moeten wij doen om invulling te geven om de knelpunten op
te lossen – Ja – en de bereikbaarheid, leefbaarheid en dergelijke te verbeteren.
Ja. Dat hebben we gedaan in verschillende sessies met elkaar, onder leiding van
een architect van de provincie. Dus dan ga je vooral in kaart brengen: wat is er
allemaal in het gebied, waar zit de bedrijvigheid, waar liggen de oude
landschapskenmerken, hoe is de bodemopbouw, waar zijn woningbouwlocaties,
waar zijn belangrijke dijklichamen, allemaal belangrijke aspecten van zo’n gebied
zijn in kaart gebracht. Daar kwamen al snel belangrijke conclusies, en die zijn
opgenomen in de landschappelijke visie. Oh ja. Ja. En wat was jouw rol binnen
dat hele team? Input geven vanuit de inhoud. Ja. Dus, met name dat. Ja. Of je
afvragen: hoe zou je zoiets aanleggen, wat zijn de effecten van bodemdaling, wat
kan je met water, dat soort algemene vragen, en dan daar een technisch
antwoord op geven. Was het dit project waar jij projectmanager bent
geweest? Nee dat is Marcel, ik ben technisch manager. Oké. Was het bij de
RijnlandRoute dat je projectmanager was, of had je daar ook een andere
functie? Ehh, daar was ik namens Movares wel de projectmanager. Ja precies.
Daar waren we wel onder de aannemer, dat was echt een harde ontwerpklus;
gewoon het uitwerken van het beton, het staal. Ja, ja, ook heel technisch. Ja,
heel technisch.
En als we het over het project Beter Bereikbaar Gouwe hebben, zijn er
specifieke beelden, plannen of leuzen bijgebleven? Kenmerkende

elementen die misschien heel vaak terug zijn gekomen, of kenmerkend
waren voor het project in ieder geval. Ik weet niet waar je precies naar zoekt,
maar ik moet misschien gewoon maar eens gaan praten. We zijn begonnen met
hoe ziet het gebied eruit. We kwamen vrij snel tot de ontdekking dat veel van de
infrastructuur aan de oostzijde ligt, terwijl de opbouw van bedrijvigheid,
woningbouw vooral aan de westzijde ligt. De oostzijde is ook gebieden die
enerzijds heel diep liggen, maar ook een behoorlijke natuurwaarde hebben en
meer geschikt zijn voor recreatie. Daar wil je ook niet bouwen, zoals ik zei,
vanwege de diepe ligging. De conclusie is vooral ‘’laat de oostzijde voor wat de
oostzijde is, en ga zorgen voor versterking van de infrastructuur aan de
westzijde. Daar heb je dan ontsluitingen nodig. Ja. We kwamen heel sterk tot de
conclusie dat er een noord-zuidverbinding én een oost-west[verbinding] moest
komen, kijkend naar de bedrijvigheid en de verbindingen die er zijn. En er kwam
een advies ‘’durf te ontwerpen’’, wat misschien een typerende is. Dat betekent
eigenlijk ‘’durf eens af te gaan van de gebaande paden’’ – een beetje buiten de
comfort zone – ja, ‘’durf eens lijnen te trekken’’. Dat hebben we wel geprobeerd,
maar wat je dus ook ziet nu is dat bestuurlijk dat erg lastig ligt, en dat je toch nu
neigt naar meer een veilige oplossing. Zo veel mogelijk gebruik maken van
bestaande wegen, dat gaan we nu doen. Bundeling van infrastructuur waarbij
zo min mogelijk hinder is voor omwonenden. Maargoed, achteraf komt je
daarmee niet tot de topoplossing die alles gaat oplossen. Ja. Nouja, wat ik
bedoel, ik kijk dus naar de bouwstenen van een visie, dus denk aan
beeldspraak, narratief en symboliek. Dat kan op grotere schaal zijn,
bijvoorbeeld het Groene Hart en in Denemarken heb je het Finger Plan.
Maar het kan ook kleinschaliger gebruikt worden, dus gewoon het
beeldend gebruiken van woorden zodat het voor inwoners beter blijft
hangen, of andere symbolische kenmerken. Ik sprak eergisteren met
iemand van de RijnlandRoute en die had het over dat ze het landschap één
wilden houden, dus niet doorsnijden van het landschap door het project.
Herken je zulke elementen binnen jouw project Beter Bereikbaar Gouwe.
Ja zeker, het volgen van kavelgrenzen, niet doorsnijden van cultuurhistorische
gebieden, dus dat je vooral daarmee van noord naar zuid wegen moet leggen.
Marijke kan het vast nog veel beter benoemen. Ja, maar het is niet dat jij nu
denkt ‘’oh dit komt in me op want dit is echt één belangrijk ding geweest?

Ja, de kavelstructuur hè. Ja, oké dat dan wel. Ja dat is natuurlijk heel
kenmerkend voor het gebied en het project geweest. Ja en we hadden het
over de grote scheiding tussen het veenweidegebied en daaronder een ander
gebied, dat zal wel het oude bomenkwekerijgebied zijn. Daar is een andere term
voor, maar die kan ik me niet zo 1, 2, 3 herinneren. En die hebben jullie ook
proberen te behouden. Ja, dat zijn echt kenmerkende zaken die naar voren
komen; twee gebieden boven elkaar waar je ook echt anders mee om moet gaan.
En denken jullie zulke symboliek, dus dan ook het volgen van kavelgrenzen
etc., invloed heeft gehad op jullie denken over het project, of het
beslissingen maken, of het kijken naar het project? Denk je dat dat echt
leidend is geweest? Ja, zeker. Nog meer leidend is zo’n conclusie van ‘er is een
noord-zuidverbinding, en er is een oost-westverbinding. Dat is de basis waar je
alles aan ophangt. Ja. Ja dus als je eenmaal zo’n basis bedacht hebt, dan hou
je je daar echt aan vast. Het is een hoofdoplossing waarvan je denkt ‘’dit moet
nodig zijn om de problemen in het gebied te tackelen.
Oké, ten tweede, iets meer inhoudelijk over het proces en de visie. Hebben
jullie veel naar de gebiedsvisie die is opgesteld gekeken? Ook in latere
processen. Redelijk. Nouja we hebben hem uit de kast gepakt om te
actualiseren, daar is een werkgroep in diverse sessies mee bezig geweest,
waarin we hem helemaal doorgespit hebben en proberen te verrijken. Ja. Maar
hebben jullie die ook met latere processen, dus als je steeds meer
maatregelen gaan bedenken, vaak teruggevallen op de geactualiseerde
visie? Nee dan ga je echt terugkijken naar de hoofdconclusies die eruit komen:
‘’er is een noord-zuidverbinding nodig, er is een oost-westverbinding nodig’’, elke
keer grijp je daarop terug. En natuurlijk zijn er uit je verrijking een paar harde
aanbevelingen gekomen; die volg je wel. De term ‘’durf te ontwerpen’’ blijft bij
mij hangen; de term ‘’volg de kavelgrenzen’’ ook. Dat soort opmerkingen, en elke
keer dat noord-zuid en oost-west. Maar het is niet dat je de visie er echt bij pakt.
Maar in dat opzicht heeft de visie wel een rol gespeeld bij de beslissingen
in het project. Ja. Dat komt ook door het detailniveau. Eerst worden de lijnen
op de kaart gezet, en er wordt een keuze gemaakt ‘’dit pakket aan lijnen gaan we
verder uitwerken’’, en op een gegeven moment ga je een detailniveau hoger, en
dan ga je één lijn pakken en dan ga je daar verschillende varianten voor

VISION AND IMPACT | 77

bedenken. Ja. Op een gegeven moment is het detailniveau té hoog om nog een
keer terug te grijpen op de visie. Ja. Dan komen andere aspecten aan bod, dan
ga je kijken naar verkeerskundige aansluitingen, breedte van wegen,
aanwezigheid van woningen. Natuurlijk houd je in je achterhoofd ‘’volg nou die
kavelgrenzen’’, maar dat zijn logische dingen die je als ontwerper meeneemt.
Dus als het detailniveau groter wordt, en vaak de schaal dan kleiner, ga je
minder naar de visie kijken als ik het zo begrijp? Ja. Dat is wel mijn mening.
Omdat dan de keuzevrijheid dan minder wordt; je bent aan het trechteren.
Vooral in het bovenste deel van de trechter gebruik je de visie. Het blijft wel goed
om in elke ontwerpfase een verificatie te doen richting de visie; ‘’ben ik er niet
van afgedwaald, voldoet wat ik heb getekend nog steeds aan de visie?’’. We
hebben ook een verificatiedocument gemaakt waarin ook elementen uit de visie
zijn opgenomen. Ja. Dus in dat opzicht zijn best veel beslissingen…- je hebt
wel de visie als basis, maar je kijkt er niet op elk moment naar terug.
Precies. Alleen je moet wel toetsen of je voldoet aan de visie, en dat je niet gaat
divergeren naar iets anders. Ja. En is daar een specifieke reden voor? Ik kan
me zelf zo voorstellen dat je zo een consistent project hebt dat voor
bewoners goed te volgen is, maar ook dat je zo echt tot een project komt
dat je aan het begin beoogd had, dat een consistente redenatie heeft.
Vooral het laatste. Het project doe je vanuit een visie. En de praktijk is heel
weerbarstig, er zijn veel invloeden op zo’n plek. Het is essentieel dat je blijft
toetsen of je blijft voldoen aan de visie. Anders komt daar straks een project wat
misschien ook leuk is maar compleet een ander doel heeft of andere dingen
oplost – of die een heel andere weg inslaat – Precies. Daarom doe je dat. En
dat is dus een continue proces, het wordt door het hele proces van het
project koppel je dat terug. Niet voortdurend; het zijn stapjes. Elke
ontwerpfase moet je die toets doen en aantoonbaar maken dat je voldoet aan
de wegontwerpeisen, aan het bouwbesluit, maar ook dat je voldoet aan de visie.
Ja. En kijk je dan heel grondig naar zo’n visie, of haal je dan alleen de
hoofdlijnen eruit? Kijk, het nadeel van een visie: die is vaak niet SMART. Je haalt
de meest SMARTe zaken eruit. Dat is wat je doet. Een beetje de hoofdlijnen
ervan – Ja – de kenmerkende elementen, zoals je zei: volg het landschap,
dat haal je eruit. Ja. Is dat standaard voor elk project, of is Beter Bereikbaar
Gouwe daar echt wel een uitzondering op? Ik heb niet heel veel ervaring met
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vroege-planvormingsprojecten. Ik kan me voorstellen dat juist in die projecten
die visie erg belangrijk is, dat heeft te maken met het detailniveau. Met een
project wat een definitief ontwerp moet maken, dan zijn er al zó veel besluiten
genomen, dan is de projectscope dan ‘’ik wil op exact deze plek een weg hebben’’,
en dan is de visie niet meer in beeld. In elk geval voor mij, wellicht wel voor de
opdrachtgever. Dan is het detailniveau zó hoog, dat daar niet meer naar gekeken
wordt, en je mag stellen dat het dan gewoon voldoet. Die toetsing ligt dan niet
bij mij. Dit project is de vroege planfase, dus dan nemen we het nadrukkelijk wel
mee, omdat dit nog wel passend is voor het detailniveau. Hier is het van
belang… Ja. Zeker. Er worden zulke rigoureuze keuzes gemaakt, dat die getoetst
moeten worden aan de visie, en ook kúnnen worden getoetst aan de visie. Als je
in de DO bezig bent en het hebt over een boogstraal van 2000 meter of 2500
meter, dat heeft geen enkele invloed op de visie, en de visie heeft daar geen
enkele invloed op. De keuze voor weg A of weg B, dát is andere koek. Die lenen
zich nog wel voor toetsing aan de visie. Dus het hangt heel erg van de
maatregel af. Nouja, van het detailniveau waarmee je bezig bent. Ja. En dat is
essentieel. Ja, helder.
Tot slot, eigenlijk concluderend dan, wat is jouw idee over hoe de visie van
een bevoegd gezag of de visie van zo’n project een rol speelt bij de
beslissingen in het project? Hmm… Het is een leidraad. Zo’n visie zal niet
worden gebruikt…- De verschillende varianten moeten voldoen aan de visie.
Maar de daadwerkelijke keuze van één van de varianten wordt niet opgelegd
door de visie. De visie is geen beoordelingscriterium. Op andere gronden zullen
bestuurders een besluit nemen over de varianten. Nou, helder. De provinciale
projectleider zitten op een hoger niveau, dus ik kan me voorstellen dat zij nóg
meer kijken naar de visie.
Zijn er andere dingen waarvan jij denkt dat dit van toepassing is voor dit
onderzoek? Ja, ik denk dat je goed moet beschouwen wie je spreekt. Een
architect-landschapper die gewend is om heel globaal te kijken in de breedte
naar de structuren, die leest zo’n visie anders dan ik. Ik ben altijd vanuit de
inhoud, en dan zoek je vooral naar handvatten, SMART-gedefinieerde eisen, en
daarmee heeft zo’n visie weer andere waarden dan dat voor Jeroen [Provincie
Zuid-Holland] zou zijn.

Pierre Jochems
Interviewee Pierre Jochems (Municipality
of Leiden)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Friday June 11, 13h00
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we eerst maar beginnen met het project
RijnlandRoute. Wat hebben jullie / heb jij gedaan binnen het project, hoe
ben je er zo bij betrokken geraakt? Geïnterviewde (Pierre): Het is een project
wat al heel lang loopt, volgens mij werd er decennia geleden al gesproken over
de RijnlandRoute, in verschillende namen. In Leiden vooral pikant omdat
aanvankelijk de route door, zelfs onderdoor Leiden zou lopen. Het heeft heel
veel gedoe gekend, het heeft jaren geduurd, veel studies. Uiteindelijk is volgens
mij in 2015-16 er een klap op gegeven: ‘’we gaan het doen’’. Ik ben er zelf pas
halverwege 2018 bijgekomen, dus de laatste 3 jaar nu. Dus hoe ik het project
aantrof was dat die hele besluitvorming eigenlijk al gelopen koers was. Het zijn
3 deelprojecten, – Ja – je hebt de Tjalmaweg, het hoofdcontract met de tunnel,
en Europaweg/Lammerschansplein. Ik werd eigenlijk met name aangetrokken
voor het laatste deel. Overkoepelend ben ik verantwoordelijk voor de
RijnlandRoute in Leiden, maar mijn focus lag vooral op de Europaweg omdat daar
nog het meest te doen was. Maar, feitelijk, de kaders waar gereed
besluitvorming had plaatsgevonden. Mijn rol was vooral zorgen dat de
Gemeente Leiden de belangen van de Gemeente Leiden op de goede manier in
het project geborgd worden. In het hoofdcontract, voor het tunneldeel waren al
bestuurlijke afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst en een
uitvoerdersovereenkomst. Het werd op dat moment uitgevoerd. Comol5 was
aan de slag toen ik binnenkwam. Mijn bemoeienis vanuit Leiden was: ‘’wordt het
op een goede manier uitgevoerd buiten?’’; als er nog dingen oppoppen dan
moeten we daar wat mee. Bijvoorbeeld, laatst zijn er van die dingetjes over
verlichting onder een of ander viaduct. Bewoners hadden gevraagd of er

verlichting kan komen. Aanvankelijk hadden we gezegd: ‘’dat lijkt ons een prima
idee’’, de provincie had gezegd: ‘’dat zit niet in het contract, dus dat moeten jullie
zelf regelen als Gemeente Leiden’’. Nou, ik kon zien dat het wel in het contract
zat, dus een hoop gesteggel en gedoe. Uiteindelijk blijken er vleermuisroute roet
in het eten te gooien. Om een lang verhaal kort te maken: er mag niet verlicht
worden vanwege de vleermuizen. Dat zijn dingen die je aan de voorkant
geregeld denkt te hebben, maar die poppen dan op in het project waar je wat
mee moet. Het is zo dicers, zo breed, er komen zo veel dingen bij kijken; er
poppen altijd dingen op en daar moet ik wat mee. Altijd komen er dingetjes
bij natuurlijk. Ja. Dat is mijn rol dat er bestuurlijk geen dingen mis gaan. Vaak
bewoners, er is met name één wijk dicht bij de tunnel, dichtbij de verdiepte
ligging, Stevenshof, die veel heeft geprotesteerd. En nu zijn ze nog steeds heel
kritisch. Zij redeneren: het kan wel een project van de provincie zijn, uitgevoerd
door een aannemer in opdracht van de provincie, maar het is toch de gemeente
Leiden, dus ‘’gemeente, jullie zijn er voor ons’’. Dat is het spel…- daar zit mijn rol
met name omdat goed te organiseren, dat je bestuurlijk niet in de knel komt
door een project van iemand anders. Nee. Het is ook niet helemaal van ‘’het is
jullie ding, dus wij trekken onze handen ervanaf. We zijn partners, maar we zijn
niet helemaal gelijkwaardig want het is het project van de provincie dus zij zijn
in de lead. Soms moet je er als gemeente iets van vinden, en dan moet je kijken
wat je rol wordt. Het is vooral het proces managen, zorgen dat we bestuurlijk
goed aangesloten zijn, en de dingen die oppoppen, oppakken en wegzetten. Ja,
ja precies. En tegelijkertijd leer je dingen voor het derde projectdeel wat eraan
komt. Toen ik in 2018 kwam, had het een paar jaar stilgelegen. Alle energie bij
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de provincie ging naar het hoofdcontract, naar de tunnel, dat moest door. Het
project
Europaweg/Lammerschansplein,
waar
Bert
Driesse
toen
projectmanager vanuit de provincie van werd, dat lag al een tijdje stil.
Planologisch was er geregeld dat er een bepaald ontwerp lag, en de provincie
pakte dat op een gegeven moment weer op om aan de slag te gaan om
afspraken te maken. En in die fase zitten we eigenlijk nu nog steeds. Afspraken
worden steeds duidelijker, en het ontwerp wordt steeds duidelijker. Maar dat
betekent dat planologisch het e.e.a. nog moet worden gedaan; de PIPherziening. Er bleek een akkefietje te zijn van het riool van de Gemeente Leiden
wat in de buurt ligt van een belangrijke brug die verbreed moet worden. Dat is
de grootste opgave geweest; toen ik in Leiden kwam, werd ik door de afdeling
Beheer gevraagd om even te praten, toen bleek dat een riool in de buurt van
een kunstwerk lag. Dat riool moest verlegd worden voor aanpassing van het
kunstwerk, maar de Gemeente Leiden wilde dat niet want dat was heel
kwetsbaar en veel gedoe om dat riool te verleggen. Nu toevallig deze week
hebben we het eindelijk technisch zo’n beetje afgerond, daar hebben we 2½ jaar
over gedaan om dat helemaal in kaart te brengen en het eens te worden hoe
daarmee om te gaan. De provincie heeft z’n best gedaan hoe het ontwerp aan
te passen zodat het riool kan blijven liggen. Formeel hadden we als gemeente
een brief gekregen: ‘’Beste Gemeente Leiden, wij gaan met het project aan de
slag, jullie moeten zorgen dat het riool wordt verlegd.’’ En wij hebben erop
gereageerd met ‘’Dat lijkt ons geen goed idee, laten we kijken hoe het kan blijven
liggen en toch de werkzaamheden uitgevoerd kan worden’’. Dat hebben we
allemaal uitgezocht, de provincie is nu zover dat de herziening van de PIP +
afspraken met Leiden + het EPvE – daar zul je wel van gehoord hebben – dat dat
nu een belangrijk document is, waar de vormgeving is vastgelegd; hoe dat plein
eruit komt te zien, en de weg en de brug enzo. Het moet deel worden van het
welstandsbeleid in Leiden, en dan kan de aannemer (die nog gezocht wordt, er
komt een aanbesteding) een plan maken, dat wordt ingediend, en dan kan de
Gemeente Leiden dat tegen het EPvE houden, en het welstandsbeleid toetsen:
waar de aannemer mee komt, past dat in het EPvE, past dat in het beleid.
Want dat EPvE, daar speelt een visie natuurlijk een belangrijke rol in. Ik
denk dat we daar zo misschien wat uitgebreider op komen.
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Ik kijk dus naar de bouwstenen van een visie, dus denk aan beeldspraak,
narratief en symboliek. Een voorbeeld is het Groene Hart, een heel groot
symbolisch element. Op kleine schaal heb je misschien het Finger Plan in
Denemarken, ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat is ook een
soort van idee hoe de ruimte ingedeeld moet worden, zo’n concept. Maar
zulke symboliek kan natuurlijk ook kleinschaliger gebruikt worden,
bijvoorbeeld het beeldend gebruik van woorden zodat bewoners zich heel
erg herkennen in het plan en het project. Zijn er voor de RijnlandRoute ook
zulke elementen; herken je zulke elementen die binnen het project heel
kenmerkend zijn geweest of vraag teruggekomen zijn? Jij gaat nu echt de
inhoud in..- ik zit er primair voor het proces. Dit soort inhoudelijke dingen, is
vooral Sjoukje d’r pakkie an. Ik kan je ook de naam van onze stedenbouwkundige
doorgeven: Martin Verwoest, dat is vanuit Leidse kant. Ik ben vooral met het
proces bezig geweest. Er moest op een gegeven moment een EPvE worden
gemaakt, dus er is een clubje mensen, een Q-team, samengesteld. Dat is een
groepje deskundigen, onafhankelijk, en die adviseren over de vormgeving. Dus
de provincie geeft opdracht aan een bureau: ‘’maak een EPvE’’, en dat EPvE wordt
dan getoetst door het Q-team. Dat zijn drie wijze heren, en die kijken of het plan
door de beugel. Vorige week is dat gepasseerd, dat EPvE is akkoord bevonden.
Nu kan het richting de gemeente om er welstandsbeleid van te maken, in dat
traject zitten we nu. Inhoudelijk zit daar vanuit de Leiden-kant Martin Verwoest
bij om toe te zien of dat past bij de Gemeente Leiden, en hij kan het vervolgens
ook adviseren aan onze bestuurders om het wel of niet goed te keuren. Aan de
andere kant zit Sjoukje van Heesch van de provincie, en die managet dat aan die
kant.
Ik heb zeker nog wel wat visie- en procesvragen. Bijvoorbeeld, over de visie,
hebben jullie daar heel erg naar gekeken naar de besluitvorming die daar
omheen gaat; hebben jullie vaak naar zo’n inpassingsvisie teruggekeken,
of bijvoorbeeld visies van provincie en gemeenten; kijken jullie daar veel
naar? Nee. Nee eigenlijk niet. Kijk, voor het EPvE, en voor de oplossing van
bijvoorbeeld de Trekvlietbrug, waar ik het net over had met het riool, daar moet
je een oplossing bedenken. En die oplossing heeft consequenties voor het
gebied eromheen, dus buiten de RijnlandRoute. Dan wordt er wel gekeken hoe

het zit met gemeentelijke beleid in dat gebied. Er ligt bijvoorbeeld een
bedrijventerrein ten noorden van de Trekvlietbrug. De consequentie van het
riool is dat de brug iets minder hoog wordt. De brug zou 2 meter 90
doorvaarhoogte worden, maar dat wordt nu 1 meter 90 om het riool te sparen.
Het is nu een brug die open en dicht gaat, straks wordt het een gesloten brug.
Dat betekent dat je van 2.90 naar 1.90, dan beperk je de mogelijkheden voor
bedrijven die er zitten. Dan is het van belang: ‘’oké, Gemeente Leiden, hoe erg is
dat, hebben jullie daar beleid op, welke visie ligt er voor het gebied erachter;
moeten er bedrijven komen die vol inzetten op water en hebben jullie daar een
brug voor nodig of maakt dat niet uit’’, dus in die zin heb je daar houvast. Dus
eigenlijk toets je steeds een maatregel op beleid of op de visie die er ligt.
Ja, ja. Een continue proces. Ja. Dit is een heel apart proces, want dit is van de
provincie in stedelijk gebied van Leiden, want je komt daar Leiden binnen. Dat is
een heel belangrijke plek, en de provincie is in de lead, maar tegelijkertijd
grondgebied van Leiden en bewoners van Leiden kijken naar de gemeente,
terwijl je er als gemeente niet formeel over gaat. Dus dat is wel erg zoeken. Ook
in de argumentatie; aanvankelijk waren wij geen voorstander van het verlagen
van de brug van 2.90 naar 1.90 doorvaarthoogte, daar hadden we eigenlijk ‘’Nee’’
tegen gezegd. Nu zijn we zo ver, dat gezien de omstandigheden en
bedrijventerreinen in de buurt, mogelijkheden die er zijn, de extra boost die we
willen geven aan vervoer over water, dat we daar extra energie op in te zetten,
dan vinden we het acceptabel om naar 1.90 te zakken, als de provincie z’n best
gaat doen om dat vervoer over water een boost te geven. Dus bij die lagere brug
toch extra energie stoppen in vervoer over water; een soort wisselgeld wat we
van de provincie vragen. We stemmen in met verlaging, mits jullie investeren in
vervoer over water.
Je zegt dat je bij diverse maatregelen die toetst op geldend beleid. Denk je
dat zulk beleid of zulke visies een rol hebben gespeeld in de beslissingen
die in het project gemaakt zijn, of de maatregelen die afgewogen zijn? Ja,
nou.. ik heb niet volledig zicht op al het beleid in Leiden. Maar het valt mij wel op
dat het zoeken is naar de bouwstenen. Soms heb je een visie van 10 jaar geleden,
soms heb je een visie die net gemaakt is of nog in de maak is. Ik merk nu in
Beuningen ook; een gemeente heeft nooit alles op orde, het is altijd een lopend

proces. Een bepaald probleem popt op, en dan moeten we een visie maken. Die
wordt gemaakt, en vervolgens, 10 jaar later zeg je: ‘’hij is verouderd, we zouden
een nieuwe visie moeten maken want nu zitten we met dat probleem’’. Het is
altijd zoeken of je recent beleid hebt. En als je dat hebt, en zit dat bij iedereen op
het netvlies, dan is het duidelijk wat je moet. Maar als er geen beleid is, ja dan
moet je ter plekke gaan dealen met elkaar. Maar denk je dat dat dan invloed
heeft op de beslissingen van het project? Ja, tuurlijk, ja uiteraard. Kijk, als in
de Gemeente Leiden heel duidelijk was geweest…- ik ga toch nog even naar de
brug toe. Er is in 2016 al besloten, toen de besluitvorming met het hoofdcontract
erdoorheen was, toen is in het PIP besloten dat die brug van een open brug, die
op en neer kan, naar een vaste brug te gaan, met een bepaalde
doorvaarthoogte. Er heeft niemand toen commentaar op gemaakt. Als Leiden
toen had gezegd dat erachter een gebied ligt waar volop ingezet wordt op
scheepvaart en grote boten die erdoorheen moeten, dan hadden we daar
misschien wel een open brug voor elkaar gebokst. Maar dat punt is nooit
gemaakt. Nu is het zo ver dat we richting uitvoering gaan; dan worden er ineens
een aantal mensen wakker: ‘’is het wel verstandig om daar vaste bruggen te
maken?’’. Dat is een gepasseerd station. Dan hadden we eerder onze vinger op
moeten steken, maar er was geen beleid op dat moment om dat gefundeerd te
doen. Dus als je als gemeente je beleid goed op orde hebt, dan heb je meer vuist
om mee te slaan. Intern is het makkelijker, want je hoeft niet alle neuzen
dezelfde kanten op te krijgen, want het is al duidelijk. En is het al makkelijk om
er extern iets mee te doen. Dat merk je wel, nu is het zo dat Jantje iets zegt en
Pietje iets zegt, dan zijn het meningen, en dat is iets anders dan beleid. Ja.
En je gaf dus aan dat je dus bij bijvoorbeeld zijn brug, maar ook bij andere
maatregelen, je kijkt naar geldend beleid, maar is dat dan, vanuit jouw
ervaring, standaard bij elk project, of is de RijnlandRoute daar een
uitzondering op? Dit project is voor mij wel een uitzondering, omdat het wel
een andere, hogere overheid is die echt een project uitvoert op grondgebied van
de gemeente. Meestal zit je bij de gemeente en dan heb je te maken met de
initiatiefnemer die iets wil. Nu is het een andere overheid, waardoor de
verhoudingen anders liggen. Kijk, een ontwikkelaar die iets wilt, dient een project
in bij de gemeente en dan is de rolverdeling duidelijk; overheid, bedrijfsleven; de
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één wil winst en een mooi project maken, en de ander dient het algemeen
belang. Nu heb je te maken met twee overheden die met elkaar in het schuitje
zitten, met verschillende invalshoeken. Dat maakt het uniek, dit project. Hoe
bedoel je, uniek? Dat het heel erg zoeken is naar je rol, constant – Ja, ja – als
Gemeente Leiden zijnde. Ja precies. Maar heeft dat nog invloed op hoe er
teruggeschakeld wordt op beleid? Of is dat bij elk project hetzelfde? Ik denk
dat dat in principe bij elk project hetzelfde is; je kijkt naar wat er al ligt . Als
projectmanager kom je binnen en er moet een klus geklaard worden, dan vraag
je je af wat er afgesproken is en wat de kaders (van geld en beleid) zijn; wat is er
juridisch afgesproken. Het is nooit een blanco vel wat er voor je ligt, er is altijd
een voorgeschiedenis. De hele RijnlandRoute gaat decennia terug; het is nooit
te zeggen op welk moment we precies gestart zijn. Je hebt altijd een erfenis mee
te torsen. Hoe langer een project duurt, hoe minder mensen er zijn die alles
weten. Dat merk je ook bij dit project.
Over dat EPvE. Bert Driesse vertelde dat de visie daar een belangrijke bron
voor is geweest. Hoe kijk jij daarnaar, denk je dat ook zo of hoe zie je dat?
Op het moment dat ik binnenkwam, lag er al een ontwerp voor de
Europaweg/Lammerschansplein. Het is met het EPvE verfijnd, dus er is niet
ineens iets heel anders bedacht. Wat daarvoor lag, dat plan waar je het over had,
de landschapsvisie, dat is wel uitgangsunt geweest, en je ging niet ineens iets
heel anders doen dus dit is wel de basis. Is het EPvE dan een soort versterkte
basis geworden? Nouja het is een noodzakelijk ding om de aannemer zijn werk
te laten doen. Je hebt afspraken nodig, hoe moet het eruit zien? Je kunt tegen de
aannemer zeggen ‘’bouw maar een brug en zorg maar dat die twee keer zo breed
wordt’’, maar dan kan hij alles neerzetten. Om dat te kaderen heb je een
welstandsbeleid nodig, en dat is eigenlijk het EPvE. De aannemer kan dan binnen
die randen zijn ding doen, maar dat moet wel getoetst worden aan zo’n
document. En voor mijn beeld, als je een EPvE hebt, dan zijn alle
maatregelen al helder, toch? Nou, er zit nog wel ruimte. Oké. Sommige dingen
zijn heel vastgelegd: het moet (bijvoorbeeld) aan de buitenkant van een talud
baksteen worden gebruikt, dus dan kun je niet aan komen zetten met iets
anders, dan moet het dat worden. Maar op andere plekken kun je nog veel
dingen bepalen, en kunnen dingen misschien goedkoper of slimmer. En die
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dingen die nog bepaald kunnen worden, kun je weer toetsen aan een visie
of beleid – Ja – om te kijken of dat klopt met elkaar. Ja. Een deel is precies
omschreven, een deel heeft de aannemer ruimte om zelf iets te bepalen.
Tot slot, concluderend: wat is jouw idee over hoe (provinciaal) beleid of een
visie een rol speelde bij de beslissingen in het project? Het gaat van grof naar
fijn. De visie…- dan weet je, er komt daar een weg en die moet die uitstraling
hebben en dat ga je steeds verder verfijnen. Dus ik vind het wel belangrijk dat je
een duidelijke visie hebt, en van daaruit werk je toe naar een verfijning en
concretisering. Dat is heel belangrijk. En wat bedoel je met die verfijning en
concretisering in relatie tot de visie? Nou we gaan nu richting concretisering.
We gaan nu richting concretisering; er wordt een aannemer gezocht en die gaat
het maken. Hoe concreet wil je het hebben, dat gaat om hoe het er buiten uit
gaat zien. Een tussenstap is het EPvE, welke uitstraling moet het hebben. Een
stap daarvoor was die landschapsvisie van hoe kijken we tegen de hele
RijnlandRoute aan, in het gebied. Dus het gaat van globaal naar steeds fijner. En
de visie is eigenlijk de basis voor de verfijning van het hele project. Ja.
Letterlijk is het ook nu het Esthetisch Programma van Eisen. Een Programma van
Eisen kun je alleen maken als je daarvoor weet waar je naartoe wilt. Stel we gaan
op reis, dan is de visie dat we een verre reis willen maken, het Programma van
Eisen is dat het met het vliegtuig moet zijn en maar drie weken mag duren, en
we willen drie highlights zien.
Zijn er andere dingen waarvan jij denkt dat dit van toepassing is voor dit
onderzoek? Nou, ik heb met visies en meer strategische dingen bezig geweest.
Voor mij is dit heel erg uitvoering, en dan valt het me wel op hoe ver je, zeker bij
zo’n groot project, ingezogen wordt in de details, waarbij de visie uit beeld
verdwijnt, want mensen zijn gewoon bezig met dingen oplossen. De
beschouwing van waarom we dit doen en wat de achterliggende visie is, dat is
voor mij een ‘eye opener’ dat dat een beetje uit beeld verdwijnt. Misschien is dat
logisch, en hoort het zo te gaan, maar af en toe reflectie is wel een goeie om je
meer bewust van te blijven. En daardoor behoud je misschien ook meer de
consistentie in je maatregelenpakket en het hele project. Ja, en ook het
samen op reis zijn, dat je weet waarom je het doet en hoe je begonnen bent.
Zeker in zo’n groot project schuiven mensen binnen en eruit. Je bent wel zo veel

jaar bezig dat de mensen niet eens meer weten waarom ze dit doen, terwijl dat
gezamenlijk gedachtengoed goed zou zijn om te koesteren. Het begint met een
visie en uiteindelijk wordt het uitgevoerd. De mensen die het uitvoeren zouden
zich bewust moeten zijn van het waarom en de keuze die helemaal aan het begin
zijn gemaakt.
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Jeroen van Schaick
Interviewee Jeroen van Schaick (Province of
South Holland)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Monday June 14, 14h00
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we beginnen met het project Beter Bereikbaar
Gouwe, wat heb jij en wat hebben jullie gedaan binnen het project?
Geïnterviewde (Jeroen): Dat deed ik niet alleen, dat deed ik samen met Francisco
Colombo, die werkte langer in het project en ook met Marijke. Hij was ook echt
in de rol ook bij de trajecten bij de N207-Zuid en andere projecten,
wegentrajecten als regionaal adviseur als ontwerper betrokken. De
betrokkenheid van ontwerpers begint al voor mijn betrokkenheid. Ik ben erbij
gestapt toen er een beetje een moment was binnen het Beter Bereikbaar
Gouwe-traject toen er behoefte was om uit te zoomen en het ook breder te
onderbouwen: ‘’wat gebeurt er nou ruimtelijk en economisch’’. Op dat moment
hebben wij aangegeven ‘’dat zit nog niet stevig genoeg in de opdracht aan
Movares’’, dat had aanvullend werk nodig en hoe lossen we dat op. We hebben
toen aangeboden om vanuit het ontwerpteam bij de provincie capaciteit aan te
bieden. Als ware wij een adviesbureau, want de kennis en capaciteit hebben wij
voor dat type project, omdat als een aanvullende ruimtelijke verdieping in het
project aan te brengen. Dat kwam ook in als bouwstenen voor de fase van het
moment waarop maatregelen, aan de hand van criteria, beoordeeld werden,
een verkenning op te leveren die verhaallijnen helpt te maken. Dat was een
beetje de timing. Mijn rol: ik was samen met Francisco het ontwerpteampje
waarin regionaal ontwerp en verhaallijnen redeneerden. We ontwierpen beide,
ik ben zelf wat meer de theoreticus.
Je hebt het over verhaallijnen, kun je meer vertellen over hoe je dat
gebruikt hebt? Wat wij wel constateerden is dat we wat laat in het proces zaten
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om die interventie te doen. Ergens zaten we niet helemaal comfortabel, zodat
het we eigenlijk hadden gezegd dat de meest elegante manier was dat je eerst
was begonnen met waar je met de regio naartoe wilt, en dat daaruit de
mobiliteitsanalyse volgt als deel van de problematiek, en daaruit volgt wat je
daarmee kan doen, en daaruit volgt wat je als voorkeursrichting kan doen als
oplossing. We hadden met de ruimteverkenning idealiter aan de voorkant van
het proces gezeten. Dat heeft er alles mee te maken dat wij vervolgens de
verhaallijnen opbouwen, met name over wat er nu gaande is in het gebied. De
ruimtelijke verkenning ging over hoe je nou de ruimtelijk-economische
ontwikkeling die nu gaande is, leest, en hoe die op relatief korte termijn (5 à 10
jaar) de richting bepaald op wat er op dat gebied op af komt. De verhaallijn was
één van de ingrepen die wij deden. Dat is een schema in het rapport over een
nieuwe opbouw van het waarom, hoe en wat, en de positionering van op welk
deel van de problematiek in het gebied grijpt Beter Bereikbaar Gouwe nou aan
met zijn verkeersmaatregelen. Eerlijk, wetende dat dat ook zijn eigen dynamiek
rondom verkeersingenieurs en ingenieursschap ken met rekenmodellen, en de
dynamiek in het gebied, met de bewoners ook. Maar met verhaallijn bedoel ik
dus de waarom-hoe-wat-verhaallijn waar wij ook tekeningen aan toevoegden die
dat verbeelden. En maak je verhaallijnen voor jezelf, of voor het bredere
publiek zodat ze het beter begrijpen? Met name in bestuurscircuit, dus de
doelgroep daarin is in eerste instantie niet het stakeholderproces, maar wel ook
de uitlegbaarheid te vergroten voor die groep. Maar we hebben nooit de illusie
gehad dat wij met een regionaal verhaal, in het gesprek tussen mensen, ten
hoogste van de Gouwe, wat moet er met het weiland in hun achtertuin

gebeuren. We hadden de intentie om met name richting bestuurders een meer
samenhangend verhaal aan te bieden om ook de complexiteit van de
besluitvorming te verkleinen. Op dat moment waren er 48 maatregelen in beeld,
en de vraag was hoe je komt tot enige zinnige, stapsgewijze besluitvorming.
Begrijpelijk, navolgbaar en aansluitend bij wat het gebied regionaal nodig heeft,
want dat was de intentie ook echt. Zodat het niet alleen maar op de lokale
knelpunten geacteerd werd met de maatregelpakketten, maar dat je ook
bestuurders faciliteerde in het uitzoomen en kijkt naar wat de belangrijkste
keuzes om te maken, zijn, voor het regionaal functioneren van het grotere
gebied tussen Alphen en Gouda.
Ik kijk dus ook naar zulke bouwstenen in een visie, denk aan beeldspraak,
narratief, verhaallijnen en ook symboliek. Dat gaat ook over metaforen en
concepten die je gebruikt, verbeeldingen. Een voorbeeld van een
symbolisch ding is het Groene Hart, dat is een heel groot symbolisch geheel
en wat veel betekent. In Denemarken heb je het Finger Plan. Het kan ook
veel kleinschaliger gebruikt worden. In dat opzicht zie je dat wij in de beelden
hebben gedaan, heel nadrukkelijk de uitsnede van een hoefijzer gemaakt (N11A12). Heel bewust is die uitsnede genomen, waarmee we constateerden dat dit
de overgangszone tussen de Zuidvleugel en het Groene Hart markeert. Daarmee
worden ook de bovenregionale concepten te fragmenteren in dit gebied. Dat is
ook het kernprobleem in dit gebied; hoe creëer je nou samenhang in de opgave
daar? Want elke keer als je naar een plek kijkt, maken ze tegelijkertijd deel uit
van het verhaal Groene Hart, en tegelijkertijd van de tussenzone die ze eigen
dynamiek kent met Gouda en Alphen, met middelgrote steden aan de rand van
het Groene Hart. Maar die ook nog met één been in de zuidvleugel staat, in de
Randstad. Daar hebben we geprobeerd een beeldtaal en ruimtelijke verbeelding
op te zetten die recht deed aan die dubbelrol, en daaruit kwam ook die zonering
die, als je kijkt naar onze opgavekaart, heel nadrukkelijk concepten
geïntroduceerd, die verschillen voor de westkant, de zone rondom de Gouwe en
het Groene Hart. Waarbij we met name met ruimtelijke planconcepten, opnieuw
corridorconcepten uit het verleden een nieuw leven in hebben geblazen. En
eigenlijk daaraan het verhaal hebben opgehangen, van ‘’als je bovenregionaal
verkeer wil versterken’’, doe je dat door de N207-corridor uit het verleden een

nieuw leven in te blazen en te versterken. En dat is de combinatie van het
hoefijzer en de oude N207-corridor – ooit zelfs een project geweest van Mooi
Zuid-Holland van de bovenste A4 tot ver onder Gouwe, een heel aparte corridor
want het is geen hardcore economische corridor, maar het kent een heel eigen
dynamiek – en daarvan hebben wij gezegd dat de ontmoeting van die twee
ruimtelijke concepten leidt tot onze lezing van het gebied en van wat het gebied
nodig heeft. Dat is eigenlijk de redeneerlijn geweest. Zulke symboliek
kenmerkt het project. Zijn er meer van zulke beelden, plannen of leuzen
van Beter Bereikbaar Gouwe die jou zijn bijgebleven? Weet ik niet. Misschien
in zoverre dat we verschillende transformatiedynamieken onderscheiden per
zone. Op regionaal niveau geldt het hoefijzer en die corridor. Als je inzoomt krijg
je die drie zones. Die kennen alle drie een andere ruimtelijke dynamiek, en dat
is een beetje de taal die we zijn gaan gebruiken. Bij die ruimtelijke dynamiek
hoort iets van het ruimtelijke programma, als ook andere keuzes zoals
infrastructuur. Hierbij hebben we gezegd dat bij het hoge ruimtelijke concept
het niet past dat je de vervoerswaarden aan de rechterkant van de Gouwe
enorm gaat verhogen; dat past niet echt bij de visie die wij nu zien. Welke ruimte
wij niet echt kregen en genomen hebben, is om daar fundamenteel te sleutelen
aan wat er al in de pijplijn zit, dus we hebben niet de ruimte gekregen om echt
nieuwe gebiedstransformaties te onderzoeken of voor te stellen. Dus we zaten
binnen de grenzen wat een het netwerk van stakeholders al met het gebied
deelden. Dus daarmee zaten we ook een beetje vast aan de gebiedsconcepten
die er in het verleden al lagen van de Zuidplaspolder, A12-corridor als logistieke
as, de Green Port als nauw omsloten en beleidsmatig zwaar vastgestelde
contour
voor
de sierteelt,
en
de
veenweideproblematiek
met
veenweidelandschapskarakteristieken. Wat je ziet waarmee we hebben
gespeeld is met name dat we opnieuw gezocht hebben naar hoe je de connectie
van de A12 naar de duinen, onderlangs, nadrukkelijker op de kaart hebben
gezet. Onder andere omdat de discussie heel nauw gevoerd werd met wat
vlekjes die Natura2000 zijn, terwijl wij vanuit regionaal ontwerpperspectief
zeiden dat dat een planningsconcept is dat het Groene Hart met de duinen met
elkaar verbonden worden, en daarom is het ook belangrijk. En niet alleen omdat
daar toevallig nu de afgelopen 15 jaar geïnvesteerd is in een aantal
natuurwaarden, waarmee ook een aantal oplossingen werden uitgesloten,
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waarvan wij zeiden dat je met goed ontwerp je de oplossingen kunt doorsnijden.
Met goed ontwerp kun je kijken hoe je dat moet doorsnijden. Dat de
doorsnijding nodig is, dat is iets waarvan we zeiden dat het nodig is. Toen
hebben we gezegd dat als je dat wil minimaliseren, je de bundel rondom de
Gouwe opzichzelf moet versterken, en je dan meer mogelijkheden in de bredere
zone houdt. Daar moet je met landschapsontwerp en waterstructuren
overleggen. Wij hebben gezegd, dat je er zo ook een pakketdeal van moet
maken, die niet alleen over infra gaat, maar ook over landschap. Dat is een
beetje de doorwerking van het bovenregionaal concept. En denk je dat die
symbolische dingen, zoals het hoefijzer, het proces heeft beïnvloed, dus
hoe je verder gaat met het proces en hoe je ernaar kijkt? Ik ben nu niet meer
direct betrokken, dus ik vindt het moeilijk inschatten maar wat ik zie is dat we
daar bescheiden in moeten zijn. Ik zie dat de opgavekaart nog steeds gebruikt
wordt, dus die zit structureel in de rapporten en stukken, met name in het
onderbouwen van de oost-westverbinding en noord-zuidverbinding. De
Bodengravenboog is ‘no regret’ om rondom de Gouwe tot goede oplossingen te
komen. De Bodengravenboog is…- die hebben wij niet in het hoefijzer
verzonnen, maar die versterkt de structuur, dus die is heel goed passend daarbij.
Ik kan niet zeggen dat wij met dat concept hebben gezegd dat de
Bodengravenboog moet, maar misschien heb je geholpen om het verhaal te
verstevigen. Maar ik denk dat je bescheiden moet zijn met hoeveel impact je
hebt op het concept.
Ik heb een gebiedsvisie gezien, en er zijn ook visies van de provincie e.d.
van toepassing. Hebben jullie veel op die visies teruggekeken tijdens het
proces? Er was al een globale gebiedsvisie toen ik begon, en wij hebben een
verdieping gemaakt, omdat die meer uitgesproken is. Voor de tweede fase
hebben we een verdiepende studie gedaan omdat de eerste visie eigenlijk te
weinig uitspraken om het regionale niveau deed. Die eerste gebiedsvisie, waarin
een aantal concepten waren uit de provinciale structuurvisie (wat later de visie
ruimte en mobiliteit heette), ging met name over de positionering ervan. Dat dit
de ontmoeting is van twee bovenregionale systemen, dat zijn ideeën die
voortkomen uit beleidsfiguren die al veel eerder ook op tafel lagen. Daar
bouwden we op door. De uitsnede van N11-A12-A4, het hoefijzer, is een idee wat
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al als uitsnede speelde in een voorbereidende studie de Verkenning Boskoop en
omgeving, maar dat is nooit een formeel plandocument geworden. Wat ik heel
uitdrukkelijk heb gedaan is teruggrijpen op de oudere gebiedsvisies uit 2000 en
2005, wat een periode is waar we ook nadrukkelijk als provincie ook inzette op
integrale regionale projecten, zoals de Zuidplaspolder en Oude Rijnzone, en de
N207 met name als integraal ruimtelijk project en regionale verkenning. Dat zijn
bouwstenen geweest die we opnieuw hebben bekeken, en waarvan we hebben
gezegd…- wat heel lang niet duidelijk was toen ik instapte: ‘’waarom werken we
nu überhaupt aan Beter Bereikbaar Gouwe en de N207-Zuid?’’ De constatering
was dat de programmering rondom de infrastructuur voortkomt uit de
planvorming rondom 2000-2005. Dat was verloren gegaan. Op een gegeven
moment gingen ze kijken naar de knelpunten rondom dorpen, bruggen en
wegen. Maar dat de N207 al een 20-jarig verkenningstraject ken waarin allerlei
varianten gekoppeld waren aan de ruimtelijk-economische structuur van het
gebied en de integrale ruimtelijke projecten – dat was een beetje verloren
geraakt dus dat hebben we een nieuw leven proberen in te blazen, zo van ‘’dat
wat je nu doet is eigenlijk een uitvloeisel van keuzes in ruimtelijk-economische
toekomst van 20 jaar geleden, dus wees alert op dat je nu nog steeds uitvoering
geeft aan die visie’’ en in zoverre is de visie die we nu hebben uitgelegd niet zo
nieuw opdat het een traject is die het gebied al langer doormaakt. Maar denk
je dat de visies die je in beschouwing hebt genomen een belangrijke rol
hebben gespeeld bij de beslissingen in het project? Aan de voorkant van het
project wel, ook in de wisselwerking met de N207-Zuid en Hazerswoude-Dorp.
Het is een iteratief proces; je ziet ons nu weer teruggrijpen op de oude projecten,
maar als je het sec in de tijd zet, dan moet je je tijdlijn bij 2000 beginnen waarin
de N207-corridor-studie heel – in relatie tot het ruimtelijk-economisch
perspectief en de streekplannen uit die periode, met de Zuidplaspolder, met
Westergouwe, met ook wel de keuzes rondom Alphen die anders waren maar
ook de latere samenvoeging van Alphen en Boskoop als gemeente – dat dat een
bad is geweest waarin dit een bouwsteen is in het veel langer lopende proces.
Ja, zeker. Maar, hoe schat je dan de invloed van een visie in op het hele
proces? Als je het zo bekijkt, hebben wij opnieuw naar boven gebracht waarom
het oorspronkelijke waarom waarin we werken naar de hele N207-corridor (het
hele gebied Alphen-Gouda), dan denk ik dat dat…- De meest invloedrijke studie

is de N207-corridor-studie van 2007 geweest, waarin de ruimtelijke
programmering uit de jaren 2000-2005 vertaald is naar een verkeerskundige
programmering en het zoeken naar tracés en noord-zuid- en oostwestverbindingen toen is begonnen, en dat wij dat opnieuw naar boven heeft
gehaald heeft dat wel verstevigd dat je dat nu verder gaat trechteren naar
oplossingen die passen in dat concept. Dat zie ik nu in het pakket dat in wezen
wordt voorgelegd en waarvoor wordt doorgestudeerd. De ene interventie van
deze verkenning waarin ik bij betrokken was, is misschien bescheiden, maar het
feit dat we ons daarmee positioneren in een traject van 20 jaar visievorming voor
dit gebied, is wel invloedrijk. Maar dat moet wel steeds herbevestigd worden op
het moemnt dat er keuzes gemaakt worden en dat is niet vanzelfsprekend. Want
het doorrekenen van verkeersgegevens en het stakeholdersproces kent zijn
eigen dynamiek, net als keuzes in de gemeenteraad over het uitsluiten van
oplossingen heel dominant wordt. Wij hebben dat niet namens Floor van
Meulen, gedeputeerde van Zuid-Holland gedaan, maar in dienst van het
netwerk. We hebben niet de ruimte gekregen of genomen om werkelijk opnieuw
met alle stakeholders een nieuwe visie voor het gebied te ontwikkelen waarmee
werkelijke keuzes…- Wat ik zeg, een wisselwerking tussen bescheiden en het
telkens opnieuw uitvinden van het gebied, maar wel doorbouwen in een
continue visievormend proces, dat is één van de bouwstenen van regionaal
ontwerp. Je moet aan continue visievorming doen, en niet met één document
invloed hebben op besluitvorming. Denk je dat dat bij Beter Bereikbaar
Gouwe redelijk uitzonderlijk is, of is dat standaard bij elk project? Wij
hebben op dit moment weinig van dit soort projecten lopen, dat verandert de
laatste jaren. Je ziet het rondom Landschapspark Zuidvleugel, waarbij
bovenregionale concepten doorgewerkt worden naar programmakeuze en
ruimtelijke interventies, maar we hebben de laatste 5 tot 10 jaar minder van dit
type programmerende verkenningen gedaan zoals die in 2000-2005 werden
gedaan, om opnieuw te zoeken naar programma’s voor de toekomst van dit
gebied. Dus niet per sé, en hier was het ook niet vanzelfsprekend in het opzicht
dát het gedaan werd. Het wensbeeld was dat deze opdracht nadrukkelijker in de
aanbesteding (die Movares heeft gewonnen) onvoldoende aan de voorkant in
het proces is meegenomen. Landschapsontwerp werd als inpassing van
ruimtelijk ontwerp gezien. De rol en functie van ruimtelijke visievorming aan de

voorkant van dit soort aanbestedingstrajecten wordt beperkt meegenomen. In
dit proces hebben we dat redelijk kunnen repareren, waarin ruimtelijk ontwerp
en kwaliteit met name aan de achterkant van het procesontwerp worden
ingevouwen als inpassingsvraag. Daarmee ga je eerst keuzes maken, en dan ga
je kijken hoe je die zo goed mogelijk inpast of je gaat toetsen of ze bepaalde
ruimtelijke kwaliteit aantasten. In zoverre hebben we wel echt invloed gehad op
het proces is dat wij een criteriaset op basis van maatregelen ook echt hebben
aangepast aan de hand van de visie. Dus dat we die criteriaset ten aanzien van
ruimtelijke kwaliteit hebben uitgebreid en rijker hebben gemaakt. Nou zie je dat
dat moeilijk te scoren is in een traject als deze. Dat is lastig, maar ook heel leuk
en dat is het spel dat je met elkaar speelt. Het maakt het makkelijker als het
regionaal ontwerp in het moment van aanbesteding nadrukkelijker in de
verschilllende fasen ook positie heeft gekregen. En daar hebben we
handreikingen voor in de organisatie over hoe je dat doet, en die zijn hier niet
gebruikt aan het begin van het traject.
Eigenlijk concluderend, tot slot, wat is jouw idee over hoe de visie van het
project het bevoegd gezag een rol speelde bij de beslissingen in het project?
De rol is dat ze de beslisruimte navolgbaar vernauwen, of op de juiste
momenten oprekken. De rol die je als ontwerper speelt is dat je speelt, of de
beslissers laat spelen met kijken of dit het moment is om je blik te verbreden om
naar meerdere oplossingen te kijken of dat dit het moment is om de visie te
gebruiken om de beslisruimte te verkleinen en te gaan trechteren naar de best
passende oplossing bij het concept. Dat is de basisfunctie van een visie als deze,
en in het huidige stuk zit ook de Ladder van Verdaas, een instrumentarium
waarvan je zegt dat je eerst zo goed op zoek gaat naar wat de ruimtelijke
ontwikkelingsrichting is, en of je daarmee verkeersproblematiek op lange
termijn op kan lossen, en niet alleen met verkeersmaatregelen achteraf. Doordat
alles wat in de pijplijn zat qua visies, hebben je dat hier beperkt kunnen
waarmaken. Welke invloed het heeft hangt ook heel erg af van of een
bestuurder, en in welke fase een bestuurder, vraagt om dat regionaal ontwerp,
of geadviseerd wordt om dat ook echt mee te nemen. En je zag dat in dit geval
dat de bestuurder…- Je vraag over impact heeft ook heel erg te maken met is de
governance zodanig ingericht, en zijn de bestuurders zodanig in de lead op het
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formuleren van de opdracht voor ruimtelijk-economische visievorming, dat je
product ook betekenis heeft. Op het moment dat je bestuurders pas adviseert
op het moment dat ze in een trechter zitten, dan is het voor hen lastiger, en dan
ben je met name bestuurders aan het faciliteren waar ze al in zitten. De impact
is veel groter als zij aan de voorkant zelf ook opdracht geven voor ruimtelijkeconomische visievorming als basis voor besluitvorming. Dat zie je bijvoorbeeld
veel meer in de MIRT-verkenningen, rondom Rotterdam in het verleden, zoals
Rotterdam Vooruit, waarin je breed-verkennend naar de ruimtelijk-economische
structuur van de regio kijkt, en vandaaruit kijkt wat daar passende en mogelijke
infra-investeringen die passen bij structuurversterking op regionaal niveau. Ja.
Dat is wisselend op het moment dat die provinciale programma’s…
Zijn er andere onderwerpen waarvan jij denkt dat die aansluiten op dit
onderwerp? Ja. Met name het ‘’hoe’’ hangt er heel erg van af van wie zich medeeigenaar voelen van wat er getekend wordt. Dat is in dit traject wel kwetsbaar,
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het was bovendien wel lastig om mensen bij elkaar te krijgen, zeker in de
slotfase, wat het begin van corona was waarin we zoekende waren wat we nog
wel en niet konden. We hebben wel expertsessies gedaan met betrokken
gemeenten, maar met name de analysekaarten hebben als gevolg daarvan, dus
dat wordt als het goed is door iedereen herkent, niet een heel interactief proces
geworden, maar iedereen heeft vooral gezorgd dat zijn dingen daarin zaten, wat
ook heel belangrijk is. Maar hebben we ook niet mede-vormgegeven aan een
visie op het traject, maar dat was uiteindelijk niet de opdracht om met elkaar de
visie te bouwen. Maar dat is wel een succesfactor op de impact, dat is een reden
dat ik bescheiden ben over de impact van de verdiepende verkenning, omdat
die vooral in het programmateam met elkaar gedeeld is, dus daar is wel medeeigenaarschap en zie je hem ook terugkomen in de verschillende stukken, ook
als bouwsteen in de hele redenering naar het maatregelpakket. Maar het medeeigenaarschap – niet alleen de symboliek, metaforen en de kaart zelf – is enorm
belangrijk ervoor.

Sacha van Altena
Interviewee Sacha van Altena (Province of
South Holland)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Tuesday June 15, 10h00
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we beginnen met het project Beter
Bereikbaar Gouwe, wat heb jij en wat hebben jullie gedaan binnen het
project?
Geïnterviewde (Sacha): Ik ben…- ik zal eerst inleiden hoe het is ontstaan, en ik
ben niet helemaal vanaf het begin ingestapt, maar ik kan er wel iets over
vertellen. Beter Bereikbaar Gouwe is feitelijk ontstaan na een uitvoeringsbesluit
dat is genomen voor een andere weg, de N207-Zuid. Daar was een nieuwe
verbinding in het gebied nodig omdat er was structuurproblemen zijn rondom
Waddinxveen; je hebt de Gouwe en de bestaande N207 ligt aan de oostkant,
terwijl de bedrijvigheid aan de westkant lag. Er was dus veel heen-en-weerverkeer over de hefbruggen, daardoor was er behoefte die structuur te
verbeteren. Maar een nieuwe weg trekt ook verkeer aan, en Provinciale Staten
hebben toen gezegd ‘’als we die nieuwe weg gaan realiseren, willen we voordat
we een definitief besluit nemen, ook zicht hebben op dat als er verkeer het
gebied in komt, er nog meer maatregelen nodig zijn’’. Daar is een amendement
voor aangenomen, en zo is Beter Bereikbaar Gouwe nodig. De invulling van het
amendement heeft mijn voorganger, toen nog de Programmatische Aanpak
Gouwe voor bedacht. Dat gaat een stap verder dan het onderzoek naar welke
maatregelen er nog meer nodig zijn, omdat je verkeer het gebied in haalt. Dat is
breder getrokken en daarvoor is een nieuwe totaalaanpak bedacht, waarin er
niet alleen naar verkeer maar naar meerdere modaliteiten wordt gekeken, dus
ook de fietsers, verkeer over de vaarweg, recreatiemogelijkheden en ov. Er is ook
gekeken naar bus- en treinverbindingen, dus alle modaliteiten in het gebied zijn
onderzocht. Én, we kijken ook naar welke effecten dat dan teweeg brengt; een

soort toetsingskader met 13 criteria, dus we kijken naar de effecten op
bodemdaling, economie, veiligheid, (maatschappelijk) draagvlak, dus zo is er een
breed programma opgesteld, en dat doen we met elkaar, met een aantal
gemeentes die in dat gebied werkzaam zijn en dat gebied beheren. Aan het
begin waren dat Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en het Hoogheemraadschap
van Rijnland en de Gemeente Gouda. Dat waren de grote spelers waarmee de
provincie samen deze methodiek heeft opgezet. Ja. En wat was jouw rol
daarin? Toen had ik nog geen rol. Toen dat werd opgezet, was ik nog niet in het
programma, dat is in 2018 gedaan. Toen is er begonnen met het opstellen van
een gebiedsvisie, dus waar willen we met dit gebied naartoe, en om te kijken wat
het met de bereikbaarheid doet, is er gekeken naar knelpunten – welke
knelpunten zien we allemaal in het gebied. Aan de hand van die knelpunten zijn
er een aantal oplossingen bedacht, en die oplossingen zijn in een aantal
scenario’s gezet. Je kan niet alles tegelijkertijd doen en overal invulling aan
geven. Om daar wat keuzes in aan te bieden, zijn verschillende scenario’s
opgesteld. En dat is het begin geweest van onze. Ja, daar ben jij ingestapt. Ja.
Ik kijk dus naar die bouwstenen van de visie, dus denk aan beeldspraak,
narratief, verhaallijnen, symboliek. Een bekend voorbeeld in Nederland is
het Groene Hart, in Denemarken hebben ze het Finger Plan. Het kan ook
kleinschaliger gebruikt worden, zodat het bij inwoners een beetje blijft
hangen. Zijn er binnen Beter Bereikbaar Gouwe van die symbolische,
kenmerkende dingen die ze terug willen laten komen in het hele project?
Ja, ehh.. Wat… Het Groene Hart is er eentje die we vaak terugzien, we zijn ook op
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het grensvlak van het Groene Hart bezig. Aan de oostkant van het gebied heb je
meer de groene invulling, de recreatie-invulling, en aan de westkant zit je gauw
in de overgangszone naar het stedelijk gebied. Dat is iets wat terugkomt. Wij
hadden wel een gebiedsvisie die een beetje globaal en algemeen was. Het was
een visie die in de eerste fase is opgesteld; je had m onder je arm kunnen nemen
en overal van toepassing kunnen verklaren. Hij was wat minder specifiek en wat
minder toepasselijk gemaakt voor dit gebied. Dat vonden we zelf, toen we het
dossier overnamen van onze collega’s. Dat is ook door de omgeving aangemerkt:
‘’waar wil je eigenlijk naartoe met het gebied?’’. Dat is vooral ontstaan omdat…aan de ene kant zien mensen wel dat het nodig is dat je iets met dit gebied gaat
doen, en dat hebben we ook zelf goed in kaart gebracht door terug te gaan naar
1950; dan zie je een aantal dorpen, steden, kernen liggen met een bepaalde
wegstructuur. 70 jaar later, 2020, zie je dat die kernen en steden behoorlijk
gegroeid zijn, maar je ziet wel nog steeds dezelfde wegstructuur. Iedereen
herkent zich in het feit dat er de laatste jaren niet zo veel aan het wegennet
gedaan is; we herkennen de drukte, overlast, leefbaarheidsproblemen, dus
iedereen is van mening dat er wat moet gebeuren. Maar kom je met voorstellen,
dan worden die niet altijd gedragen door de omgeving, en met name ook de
N207-Zuid, daar zijn bepaalde groeperingen die daar faliekant tegen zijn. Die
proberen ook alles te doen om te voorkomen dat die weg wordt gerealiseerd. Zij
gebruiken ook onze gebiedsvisie, die een beetje algemeen was, om de totale
provinciale visie onderuit te halen. Ja, precies. Maar zijn jou dan in
bijvoorbeeld die visie, of in jullie plannen, bepaalde beelden, leuzen of
andere symbolische elementen bijgebleven? Nee, de vertaalslag die wij
steeds maken, is het uitlichten van de bereikbaarheidsproblemen, en het
uitlichten van een aantal leefbaarheidsproblemen die er zijn en herkend
worden. En we zitten midden in de Green Port, en dus ook de behoefte om de
economische positie van dit gebied te versterken. Dat zijn drie kenmerken die
we steeds terug laten komen. En daar leggen we altijd wel de focus op in de
communicatie. Ja, precies. En collega van jou had het ook over het volgen
van de kavelgrenzen, en het behouden van het cultuurlandschap. Dat zijn
ook kenmerkende, symbolische elementen die in het plan vaak
terugkomen, lijkt me. Ja, maar dat is bij ons, op dit moment, niet een lijn die
heel erg wordt gevolgd. Ik snap ‘m wel, maar we zitten hoofdzakelijk in een
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politiek proces. Het is allemaal erg politiek geworden, en natuurlijk proberen we
de bestuurders op basis van inhoud en doelstellingen te informeren, maar ik
merk heel erg – we zitten één keer per kwartaal bij elkaar met alle bestuurders
– dat die daar wel overheen stappen en een hoger doel hebben. Ook als wij in
de consultatieronde , zie je dat de politiek op basis van heel andere
uitgangspunten moties aannemen, waardoor je een bepaalde kant op wordt
geduwd. En dat is in principe het politiek klimaat, maar dan raak je wel erg los
van allerlei andere doelstellingen die je zou kunnen nastreven. Ja precies.
Iets meer over de visie en het proces. Je had het al over de gebiedsvisie die
jullie hebben opgesteld. Hebben jullie veel naar de gebiedsvisie gekeken
verder in het proces? Nee, dat heeft er onder andere mee te maken dat-ie zo
globaal en algemeen was. Hij is in fase 1 opgesteld, maar het is niet iets wat een
soort anker is waarin we het project mee zijn ingegaan. Omdat hij zo globaal
was, is-ie best wel losgelaten. Er zijn natuurlijk wel elementen die we willen gaan
volgen. We hebben namelijk, nadat er commentaar was over de algemeenheid
en ook de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit heeft gezegd ‘’deze visie is te
mager’’, met name voor belangrijke besluiten die je moet nemen voor je
toekomstige infrastructuur is het belangrijk dat je wel een visie hebt, of een
aanvulling op deze visie hebt, waarin je kan rechtvaardigen waarom het
belangrijk is om bepaalde maatregelen te nemen. We hebben toen, in
afstemming met alle partners, onder leiding van onze afdeling Ruimte en
Wonen, is er een ruimtelijk-economische verkenning uitgevoerd en is er een
soort opgavekaart gemaakt in het gebied en is een soort ambitie in het gebied
benoemd. Het gebied is ook driedelig verdeeld; een oostelijk deel puur meer op
recreatie en groen, de Gouwe als transportcorridor voor goederen over de
Gouwe, en in de westkant, en met name de west-noordkant, zat de toekomstige
ontwikkeling. Vandaaruit konden we onderbouwen: ‘’wil je die ambitie
waarmaken, dan kun en moet je daar nieuwe infrastructuur aanleggen’’. En zelfs
daarvan merken we dat met die ruimtelijk-economische verkenning die we
gedaan hebben, die ook gedeeld is met bestuurders, en onderdeel is geweest
van een aantal adviezen binnen ons programma, zijn we door twee elementen
zijn geremd. Eén is – op een gegeven moment duidelijk werd wat ons budget
was – dat we erg budgetgestuurd werden, en twee is politiek-gestuurd. Een

aantal oplossingen die binnen de financiële mogelijkheden bijdroegen aan de
doelstellingen, één voor één zijn geëlimineerd door politiek ingrijpen en werden
we één oplossingsrichting ingestuurd. Daar konden de bestuurders goed in
vinden, dat er toch een pakket uit kwam waar iedereen zich in kon vinden en dat
is een beetje onze opdracht geworden. Daarmee zijn we redelijk losgekomen…we zijn minder gaan sturen op de visie, maar puur op politiek draagvlak en op
financiële middelen. Maar, in de visie had je al wel beschreven dat
bijvoorbeeld de Gouwe de transportcorridor is, de oostelijke kant meer
recreatie is en de westelijke kant meer ontwikkeling. Dat hebben jullie wel
gebruikt om die ambities verder door te slepen. Ja. Maar daar zie je dus
eigenlijk dat, met name voor de ontwikkelingskant in het noordwest-kwadrant,
daar een aantal oplossingsrichtingen lagen, die, als je het hebt over je
gebiedsvisie en de ambities die je hebt in het verbeteren van de bereikbaarheid,
beter en meer geschikt zouden zijn, maar op basis van andere criteria zijn
afgevallen. De criteria zijn onder andere weerstand vanuit de omgeving en het
feit dat een weg dóór of vlakbij een NNN-gebied zou lopen, is voor de politiek
reden geweest om dat niet toe te staan terwijl vanuit ruimtelijke kwaliteit dat
juist als één van de beste oplossingsrichtingen is bedacht. Je kan zo’n nieuwe
weg ook zodanig aankleden, en je kan compenserende maatregelen nemen, dat
je juist kwaliteit in dat gebied brengt. Daar is helemaal langsheen gegaan, en er
is puur gedacht van ‘’jongens dat nadert een NNN-gebied en dat willen we niet’’,
zonder een stap verder daarin te gaan. Dus eigenlijk woog een bestuurlijk
principe dan de ambitie en de visie die er lag? Ja. Ja. Ja. En denk je dat als de
visie wat uitgebreider was (want je zei dat het niet een heel diepgaande en
specifieke visie was), dat jullie daar in de besluitvorming daar ook veel
meer naar zouden kijken? Nee, ik denk in dit geval…- nou ik heb mijn twijfels
daarover. Omdat we eigenlijk een gebiedsvisie in de basis; daar is een advies van
de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit bijgekomen, en daar is ook een
ruimtelijk-economische verkenning aan toegevoegd, dus die basis zit er stevig
in, maar toch, als we de consultatieronde ingaan, zie je dat de politiek daar toch
anders over denkt en andere uitspraken doet dan laten we zeggen je op basis
van die visie zou kunnen nemen. Dus ik vraag me af of door het nog anders en
beter verstevigen van de basis, of dat tot andere inzichten had geleid. Dat denk
ik niet. In dit geval niet. Oké.

En je zegt dus dat je niet per sé heel veel naar de visie hebt gekeken. Maar
denk je dat die gebiedsvisie een rol heeft gespeeld bij de beslissingen in het
project, dus bij de besluitvorming verder? Nou, ik denk dat als we….- Als je
het me heel eerlijk vraagt…- Hij had een zwaardere rol moeten spelen als we niet
zo budget-gestuurd zouden zijn geworden. Want dan had je echt in de breedte
en volgens de bedoeling van de opgave, een plan kunnen ontwikkelen. Dan
hadden we het kunnen en moeten motiveren vanuit de visie. Enerzijds vanuit de
gebiedsvisie die enigszins mager was, maar die had wel een eerste stap geweest,
vooral ook vanuit het parkadvies en de ruimtelijk-economische verkenning, dan
hadden we alle keuzes goed kunnen onderbouwen, maar daar is geen
mogelijkheid toe gekomen omdat we vorig jaar juli een behoorlijke
koersverandering hebben ondergaan omdat we heel erg budgetgestuurd
werden en er vanuit de politiek een opdracht is gekomen vanuit Alphen om een
aquaduct te realiseren – daar hadden we geen geld voor – daar is een
bestuurlijke oplossing voor gevonden om een wegmaatregel op te nemen: de
ontsluitingsweg Boskoop-Noord, om dat als eerste stap richting het aquaduct te
gaan opnemen.
En je zegt ‘’dat had eigenlijk gemoeten’’, dat zo’n visie meer in de
besluitvorming terugkomt. Is dat bij andere projecten dan wel het geval,
of is het standaard dat, net als bij Beter Bereikbaar Gouwe, er toch niet
heel erg naar zo’n visie gekeken wordt? Nou, de visie is op een gegeven
moment niet meer leidend geweest. Natuurlijk heb je een bepaalde ambitie.
Volgens die ambitie wilden we ook een ambtelijk advies geven, maar we werden
op een gegeven moment geconfronteerd met het feit dat er maar 50 miljoen is,
dus dan moet je iets anders prioriteren, en was die visie minder richtinggevend
en hebben we op een gegeven moment, ook in overleg met bestuurders – en
dan kom je meer in het politieke veld, andere keuzes moeten maken. Enerzijds
was er heel erg de behoefte om sowieso ook de Ladder van Verdaas te gaan
volgen – dus kijk eerst wat je gaat doen met fietsmaatregelen om toch een soort
‘model shift’ te gaan bereiken. Wat sowieso belangrijk is, is een Bodegravenboog
want die zorgt voor een betere verbinding aan de buitenkant van het gebied en
haalt tegelijkertijd sluipverkeer uit het gebied. Dat draagt bij aan, zonder dat je
in het gebied nieuwe wegen realiseert maar de bestaande wegenstructuur
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verbetert, het afnemen van sluipverkeer, wat een aantal doelstellingen van ons
programma aanpakt. En dan moet je nog kijken, ingegeven door de ruimtelijkeconomische verkenning, wat een aanvulling is op de gebiedsvisie, we hebben
een goede noord-zuidverbinding en oost-westverbinding nodig, daar was geen
geld voor. Dus is toen gezegd, dat gaan we in 2022 opnemen als eerste stap op
naar die toekomstige gewenste oost-westverbinding toe te gaan. Daar zit dus
wel een basis is, maar we zijn behoorlijk geremd omdat we maar beperkt budget
hebben. Ja. En ik denk dat bij andere projecten en programma’s je altijd de visie
zoveel als mogelijk wilt volgen, dat moet je ook je doelstelling zijn. Maar in Beter
Bereikbaar Gouwe werden we tussentijds toch geconfronteerd met het feit…we hadden een soort ambitie en ook in onze langetermijnplanning een soort
doorkijk gemaakt voor Raden en Staten: ‘’ons programma moet ongeveer 240
miljoen euro groot zijn, dan kunnen we echt die ambitie waarmaken’’, maar dat
werd op een gegeven moment gereduceerd tot ongeveer 20% van je initiële
budgetbehoefte tot 50 miljoen. Dat was de realiteit, en dan moet je keuzes
maken. Ja.
En heb je misschien een voorbeeld van waar een element uit de visie nog
wel terug is gekomen in het project en doorheeft gewerkt, dus waar de
visie wel van invloed is geweest? Misschien dat in de gebiedsvisie al een
soort voorzet is gegeven voor maatregelen die dan uiteindelijk in het
projectproces verder toch terug blijken te komen, die dus afkomstig zijn
uit de visie. Ja, kijk… Die visie gaat over: waar wil je met het gebied naartoe; je
wil…- het moet prettig zijn om te wonen, goed om te werken, je moet er kunnen
recreëren. In die gebiedsvisie staat ook dat er knelpunten zijn die moeten
worden opgelost. We pakken nu een aantal van die knelpunten op en daarmee
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geven we feitelijk invulling aan het behalen van die ambities. Zo’n
Bodegravenboog heeft vanaf het begin erin gestaan, en die zit nu ook in het
voorstel om te gaan realiseren; daarmee zijn we nog wel afhankelijk van het Rijk.
Je ziet dat met deze combinatie, we een verbetering creëren in het gebied. De
bereikbaarheid gaat erop vooruit en daarmee geven we invulling aan die
gebiedsvisie; zo zou ik het dan willen positioneren nu. Ja precies, dat is wel een
heel concreet voorbeeld van waar dat wel zo is gegaan.
Eigenlijk concluderend, tot slot, wat is jouw idee over hoe de visie een rol
speelde bij de beslissingen in het hele project? Ja, dat is een goede vraag. Je
ziet dat die wel een wat ondergeschikte rol heeft gekregen omdat op een
gegeven moment, vanwege budget en ook de consultatie die er is gegaan, meer
politiek is geworden en budgetgestuurd, maar dat neemt niet weg dat hij een
plek blijft hebben. We gaan hem nog voorleggen voor de besluitvorming, en dan
gaat ede visie gewoon mee want dat zijn basisdocumenten die in het
programma zijn opgesteld, ook de ruimtelijk-economische verkenning is zo een
onderdeel van de onderbouwing van onze keuzes (van W20 en de
Bodegravenboog). Dus hij heeft een wat meer ondergeschikte rol gekregen,
maar geeft wel verbinding naar de onderbouwing die we hebben gedaan. Ook
als het gaat over de criteria die we hebben onderzocht, zoals duurzaamheid,
energie en de effecten voor bodem. Dat komt terug in onze effectbeoordeling.
Daar kunnen we dan verbinding leggen met wat de visie was en wat de
constateringen op basis van de onderzoeken zijn, en we kunnen in ieder geval
aantonen dat we geen negatieve effecten laten optreden met ons programma.
Zo leggen we dan die verbinding. Ja. Oké. Helder.

Ricardo Heijne
Interviewee Ricardo Heijne (Municipality of Alphen
aan den Rijn)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Wednesday June 16, 14h00
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we beginnen met het project Beter Bereikbaar
Gouwe, wat heb jij en wat hebben jullie gedaan binnen het project?
Geïnterviewde (Ricardo): Ik denk dat het goed is om dat even te onderscheiden
van fase daarvoor en nog meer fases daarvoor. Want Beter Bereikbaar Gouwe
is eigenlijk het vervolg van de planstudie die daarvoor is geweest, en daarvoor
hebben we een quickscan en verkenning gehad, en een MER, en daarvoor
hebben we nog een heleboel brieven heen en weer gestuurd voordat we zover
kwam. Het is begonnen in 2006-2007 met de corridorstudie N207-Zuid. Daar
staan heel wat handtekeningen onder, van diverse partijen, ook nog destijds
Rijnwoude, waar ik destijds bij was betrokken. Dat had allemaal te maken met
het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de N207. Dat had
te maken met Alphen aan den Rijn destijds, en Hazerswoude, Waddinxveen,
Boskoop en Gouda. Van het één komt het ander; op een gegeven moment kwam
daar een quickscan, en een verkenning om te kijken hoe je ervoor kan zorgen
dat je toch je bereikbaarheid in je gebied verbetert, en daarmee ook de
leefbaarheid. Uiteindelijk zijn er een aantal maatregelen uitgekomen, die ter
inzage hebben gelegen bij de procedure bij de quickscan en de MER. Daar is
uiteindelijk één grote maatregel uitgekomen, dat is maatregel 1H: Verlengde
Bentwoudlaan. Die maatregel had tot gevolg dat er extra verkeer richting
Hazerswoude-Dorp zou gaan, dus toen is er afgesproken dat er ook een
verbetermaatregel richting Hazerswoude-Dorp zou komen: dat heet nu de
N207-Zuid. Toen is er gezegd dat we ook nog moeten weten hoe het verkeer aan
de andere kant van Hazerswoude-Dorp zou gaan rijden, dus moeten we rond
Zoetermeer weten wat het verkeer daar doet. Daar zijn we een aparte studie

voor op gaan zetten, de N206-N209. Dat is begin dit jaar afgerond, en dat is twee
jaar geleden van start gegaan samen met Zoetermeer, de provincie en
Zoeterwoude. Een aantal jaar geleden is ook de planstudie (eerste en tweede
fase) en Beter Bereikbaar Gouwe, wat daarvoor de Programmatische Aanpak
Gouwe heette, opgestart. Dus het is eigenlijk een mix aan allerlei studies en
projecten en trajecten, die geleid hebben tot waar we nu staan. Mijn rol was het
vertegenwoordigen van de gemeente is die studies. Eigenlijk zorgen dat de
belangen van de gemeente zich vertalen naar een betere bereikbaarheid en
betere leefbaarheid. Als ruimtelijk adviseur dan in dit geval. Ja, klopt.
Ik kijk dus naar die bouwstenen van de visie, dus denk aan beeldspraak,
narratief, verhaallijnen, symboliek. Een bekend voorbeeld in Nederland is
het Groene Hart, in Denemarken hebben ze het Finger Plan. Het kan ook
kleinschaliger gebruikt worden, zodat het bij inwoners een beetje blijft
hangen. Zijn er binnen Beter Bereikbaar Gouwe specifieke beelden,
plannen of leuzen die jou zijn bijgebleven als kenmerkend voor het project?
En dan heb je het over de laatste 2-3 jaar van Beter Bereikbaar Gouwe, dat
traject? Ja, ja. Ik denk niet zozeer in de geografie, maar meer in de emoties die
loskomen op het moment dat je het hebt over iets, dan wordt er van alles bij
gehaald. Wat mij vooral bij is gebleven is de emotie die ontstond op het moment
dat men in Boskoop het geduld begon te verliezen en ook de wanhoop bijna zag;
‘’gebeurt er nog wat met ons, worden wij nog wel gezien’’. Toen hebben ze ook
een manifestatie gehouden van duizenden mensen, die bij de hefbrug zijn
gestaan. Onze wethouder en gedeputeerde erbij hebben de boel weten te
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sussen. Dat was best een heftig moment, zo’n 2-3 jaar geleden. Daar hoor je
eigenlijk niemand meer over. Dat was zo’n moment dat ontstond omdat een
dorp kennelijk bang is dat zij vergeten worden in het hele traject, en bang is dat
de belangen van het dorp ondergesneeuwd raken door de grotere belangen van
het Rijk en de provincie. Dat is mij wel bijgebleven, maar dat is niet wat je zegt
dat een landmark of symbool is, maar wel een punt in die hele tijdlijn die me
goed bijstaat. En verder, wat ik ook een belangrijk onderdeel vindt is de
Bodegravenboog, iedereen wil dat graag. Niemand heeft echt een heel goed
beeld bij hoe dat zou moeten en hoe dat eruit ziet, maar iedereen wil het. Dat is
wel bijzonder en grappig om te zien. De Bodegravenboog is wel een
kenmerkend iets wat ik uit eerdere interviews terug heb horen komen. Ja
het leuke is dat dat 3-4 jaar geleden is ontstaan vanuit Bodegraven omdat ‘’wij
vragen krijgen van bedrijven om daar eventueel te ontwikkelen’’, maar de vraag
was hoe zo’n Bodegravenboog er dan uit komt te zien. Toen zijn mijn collega van
Bodegraven en ik om tafel gegaan en wat afspraken gemaakt, en gedacht dat we
de Bodegravenboog eigenlijk weer op de kaart moeten krijgen. De provincie is
erbij gehaald en zij zagen raakvlakken met de A12-studie. En zo is de
Bodegravenboog weer op de BO-MIRT terecht gekomen. Er is ook nog een
intentieverklaring georganiseerd, met allerlei partijen tot Utrecht aan toe, waar
handtekeningen zijn verzameld. Alles heeft ertoe bijgedragen dat de
Bodengravenboog onder het vehikel A12 weer geagendeerd is op het BO-MIRT.
Maar het Rijk zit wel met een probleem qua geld en bekostiging. Zij hebben een
beetje de boot afgehouden, en gezegd dat er nog aanvullend geotechnisch
onderzoek plaats moet vinden voordat ze een besluit nemen over eden
startstudie. Dus het is nog geen gelopen race, maar als het goed is wordt het
weer voor november dit jaar geagendeerd. Dat is het hele fenomeen
Bodegravenboog waarvan iedereen vindt dat die moet komen, maar het niet
zeker is dat die er komt.
Als we het dan echt over het project zelf hebben, Beter Bereikbaar Gouwe
en de visie en de ambities die zo’n project heeft, zijn er dan ook specifieke
elementen, bijvoorbeeld symbolische elementen die jullie echt in het
project terug willen zien. Ik sprak eerder met personen, ook van de
RijnlandRoute, die echt heel symbolisch het idee hadden om het landschap
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niet door tweeën te scheuren, of heel erg de huidige kavelstructuur te
volgen, en dat zijn heel kenmerkende, symbolische elementen die je
ambieert in het project. Ja, die zijn er wel. Als je kijkt naar onze gemeente dan
is dat vooral het Zaans Rietveld, dat is een soort heilig verklaard binnen onze
raad, die wil absoluut niet dat daar wegen worden aangelegd binnen dat
natuurgebied. Dat is een driehoek tussen de Gouwe, het spoor, de N11 en het
kwekersgebied. Dat deel heeft een vrij groot cultuurhistorische waarde, althans
dat vind men. Ook natuurwaarden zitten daar. De raad en bewoners vinden dat
je daar niet aan mag komen. Dat is een symboliek die we graag willen bewaren,
en dat ook een grote rol speelt in de overwegingen en beslissingen binnen de
bestuurlijke adviesgroep (BAG). Datzelfde heeft Waddinxveen met het
Gouwebos, zij hebben gezegd binnen het coalitieakkoord dat er geen weg
binnen het Gouwebos komt, waarmee ze al een deel van de oplossingen hebben
weggesneden van de BAG. Want juist een weg door het Gouwebos-Zuid zou
goed zijn voor de regio, maar als Waddinxveen niet meewerkt, dan houdt het
op. Dan kan je een beetje met elkaar vergelijken, alhoewel Alphen aan de Rijn
zich wat opener heeft opgesteld, en heeft gezegd ‘’laten ze het eerst maar
onderzoeken, dan kunnen we altijd nog ‘’nee’’ zeggen’’. Dus die zijn vergelijkbaar
qua waarden en intentie. Verder heb je als groot symbool de Green Port regio
Boskoop, wat zich manifesteert als het grote tuinders- en kwekerijgebied,
waarbij de belangen om door te ontwikkelen en levend te blijven als grote Green
Port regio, daar blijven. Daar hoor je juist ook de roep om goed bereikbaar te
zijn, en ze omarmen de wegverbinding waar nu het uitvoeringsbesluit is
genomen over de Verlengde Bentwoudlaan, daar zijn veel voorstanders voor
maar ook veel tegenstanders, en met allebei hebben we te maken. De kwekers
willen natuurlijk graag een verbinding naar het noorden, die nu ook in de
oplossingsmaatregelen zit. In de gesprekken die we hebben gehad in de
afgelopen tijd, hoor je vooral veel weerstand. Op dat gebaseerd is op symboliek,
onderbuikgevoel of ratio kan ik moeilijk beoordelen omdat ik niet bij de
gesprekken ben geweest. Wat ik wel hoor is dat men het onzin vindt dat om de
problemen in Boskoop-Centrum op te lossen, er een deel van het
kwekerijgebied opgeofferd wordt met nieuwe wegen. Dat is een beetje het
spanningsveld waar we nu tegenaan lopen. Ja precies. Maar dat zijn wel van

die ambities die symbolisch zijn in het hele plan, zoals het behoud van de
bossen.
Iets meer over de visie en het proces van Beter Bereikbaar Gouwe. Er is
natuurlijk een gebiedsvisie opgesteld voor het project. Hebben jullie daar
tijdens het project, veel op teruggekeken? Eerlijk gezegd niet, niet in mijn
beleving. Het komt af en toe nog wel terug. Wat je nu wel ziet, is dat het
teruggrijpen naar de gebiedsvisie, in mijn ogen, toch wat vaker plaats gaat
vinden in de komende tijd, en misschien nu ook wel. Je merkt dat als je het hebt
over de details, men graag wel het grotere plaatje wil zien. En als je het over het
grotere plaatje hebt, dat men wil weten hoe dat voor diens deur gaat. Continu
moet je manoeuvreren tussen de visies op regionaal niveau, op korte en lange
termijn. Het is niet zo zeer uit beeld, maar ook niet echt in beeld. Het zweeft er
een beetje tussenin, dat is mijn indruk. We gebruiken op het moment dat daar
behoefte aan is, als men wil weten hoe wij in die visie staan. In een paar woorden
is te zeggen ‘’we wilden de leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren’’, maar
hoe ziet dat er dan uit? Dan wordt het snel stil want in zo’n visie is niet in detail
besproken hoe de wegenstructuur loopt.
En als je dan terugkijkt op zo’n visie, zijn er specifieke elementen in zo’n
visie die zwaarder wegen waar je eerder naar terugkijkt, of valt dat wel
mee? Dan moet ik even terugdenken aan wat er besproken was in de
gebiedsvisie. Wat mij opviel is dat ik het jammer vind, nu ik er zo over praat, dat
het niet nadrukkelijk een rol heeft gekregen in de rapportages. Ik kan me nog
wel herinneren dat toen we de gebiedsvisie opstelden, en de vervolgnota, dat
we gezegd hebben dat de gebiedsvisie input is voor de rest van het project. Dus
je zou die waarde die je in je gebiedsvisie hebt beschreven, ook daarin mee
moeten nemen en ook op terugvallen. In mijn ogen is dat niet heel krachtig
gedaan. Ik mis dat wel een beetje. Datzelfde geldt voor andere elementen die nu
in de rapportage ontbreken, die ik eigenlijk wel terug had willen zien. Een stukje
visie is dat, maar ook de kortetermijnmaatregelen die al eerder de revue hebben
gepasseerd, maar we nu niet echt terugvinden in de rapportage zelf. Dus
eigenlijk is de visie wel de basis geweest, maar gaan jullie er niet echt op
teruggrijpen. Nou, niet in volledige mate, het kan beter. Hoe komt het dat dat
nu niet goed genoeg gebeurd, volgens jou, of kan je daar geen eenduidige

oorzaak voor aangeven? Nee, ik denk dat men de indruk heeft dat het er goed
inzit. Wij weten wel dat er veel raakvlakken zijn met de gebiedsvisie, maar de
burger ziet dat niet zo goed. Die ziet een rapportage en die denkt ‘’oh waar is dat
op gebaseerd, waar kan ik dat terugvinden’’. Juist die relatie met de gebiedsvisie
had voor mij nadrukkelijk in de rapportage mogen zitten. Dat de belangrijkste
elementen van de visie ook herhaald worden in de rapportage. Misschien als
het vaak terug was gekomen dat het meer eenheid had kunnen creëren. Ja
dat denk ik wel. Denk je dat zo’n visie dan wel een rol heeft gespeeld bij
beslissingen in het project? Dus dat je bij maatregelen ziet ‘’hé dit hadden
we in de visie bedacht, dus we gaan het zo doen’’? Nou, het is meer het topje
van de ijsberg van de visie die je wel tussen de hoofden ziet, van ‘’we willen een
goede en leefbare wereld creëren en het moet iets doen aan de problematiek
die nu speelt binnen Boskoop en Waddinxveen’’, maar wat daar heel erg
doorheen gaat is de emotie en de waan van de dag. Ook oplossingen die ineens
naar boven komen, zonder dat je echt een goede toets doet op de gebiedsvisie.
Soms heb ik de indruk dat we dat wat beter en nadrukkelijker hadden moeten
doen, maar voor de meeste mensen is het ook van ‘’wat stond er ook alweer in
de gebiedsvisie en welke elementen waren daarin belangrijk’’. Voor mij is
belangrijk dat vooral de leefbaarheid en bereikbaarheid een boost krijgt, want
we gaan straks miljoenen investeren en het moet niet zo zijn dat het in een zwart
gat verdwijnt, maar je moet er wel iets voor je regio voor terugkrijgen, en het
liefst zo duurzaam mogelijk want het moet ook een investering in de toekomst
zijn. Maar hoe schat je dan de invloed van zo’n visie in? Ik denk dat de visie
meer heeft bijgedragen aan het opstellen van de rapportage – dat klinkt
misschien wat vreemd. De gebiedsvisie is meer een rechtvaardiging om
uiteindelijk tot je oplossing te komen. Alleen de verbinding en het teruggrijpen
naar je gebiedsvisie is niet optimaal geweest. We hebben wel de juiste volgorde
aangehouden: een gebiedsvisie opgesteld en later verdere detaillering
toegepast. Alleen wat je zou willen is dat je op gezette momenten terugkijkt, en
kijkt naar wat daar ook alweer in stond en dat je je afvraagt of de oplossing die
nu bedacht is, ook matcht met wat je destijds in de gebiedsvisie hebt neergezet.
Ikzelf heb daar nog niet een gevoel bij of die check erin gebakken is. Maar het
is wel een stap van het hele proces, dus in zekere zin heeft het wel invloed
als je die stap zet voor de volgende stappen. Ja het is de aanleiding geweest
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en het is denk ik goed geweest dat die stap is gezet. Zonder die gebiedsvisie kom
je er niet. Je moet een visie hebben. Ik denk dat die visie gewoon noodzakelijk
was om uiteindelijk al die stappen te kunnen zetten. Je moet uiteindelijk aan
kunnen geven waar je het voor doet voor de lange en korte termijn. Tussenin
hebben we ook een ruimtelijk-economische visie gehad op het geheel. Daarin is
gezegd dat als je toe gaat werken naar een oplossing dat je moet zorgen voor
een goede noord-zuidverbinding en een goede oost-westverbinding. Die visie,
of dat ruimtelijk-economisch stuk, is goed meegenomen in de rapportage. Daar
wordt wel goed naar teruggekeken. Alleen we hadden ooit ook een andere visie,
maar die is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Dat is de visie waarin
stond dat het ging om de leefbaarheid en bereikbaarheid en we zien het
landschap in 2040 zo voor ons. Dat is een andere visie dan de ruimtelijkeconomische visie die vorig jaar is opgesteld. Maar over die noord-zuid- en
oost-westverbinding, dat is wel een heel karakteristiek element in het
project, dat veel terugkomt natuurlijk. Ja, ja. Ik heb het vaker gehoord, dus
wat dat betreft is het wel een kenmerkend iets inderdaad. En die ruimtelijkeconomische visie was vrij abstract, het is wel een stuk wat is bijgevoegd bij alle
stukken, maar ik heb niet de indruk…- als ik een bewoner spreek, niemand heeft
het erover. Bestuurders grijpen er nog wel eens naar terug. Een goede oostwestverbinding is noodzakelijk, toevallig gisteren hadden we het er nog over.
Maar je ziet het niet goed in de argumenten terug. Het teruggrijpen naar de visie
zou beter kunnen.
Het gebruik van die visie, is dat standaard bij elk project, of is Beter
Bereikbaar Gouwe daar een uitzondering op? Ja, dat ligt een beetje aan het
soort project. We zijn nu een gemeentelijke omgevingsvisie aan het opstellen,
een grote kapstok waar alles aan hangt. We hebben voor mobiliteit een
Structuurvisie Verkeer en Vervoer, maar die geldt alleen voor de stad Alphen aan
den Rijn, niet zozeer voor alles eromheen. Toch moet je op een gegeven moment
wel keuzes maken in waar je je geld aan uit gaat geven en je geld in gaat
investeren. Wij hebben gezegd dat we een afwegingskader maken, het
meerjareninvesteringsplan infrastructuur. Daarin kijken we wat er in de visies is
opgenomen, wat er al pasklaar ligt, wat de politieke urgenties, en waar zijn wij
afhankelijk van andere partijen, en waar ligt nog geld op de plank. Op dit manier
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hebben we een afweging gemaakt, op basis waarvan wij projecten prioriteren.
Het is dan niet zo zeer op basis op van visie, maar meer op basis van urgentie,
geld, planvorming en invloeden van buitenaf. Dat is eigenlijk de andere
benadering om je project te agenderen en prioriteren. Maar dat is wel een hele
praktische. Inderdaad, als je echt gaat kijken naar bijvoorbeeld zo’n project als
N207-Zuid, daar zijn ze vrij concreet: verbetermaatregel Hazerswoude-Dorp. Dat
traject is met bewoners doorlopen, en daar hoor je elke keer van bewoners
terug: ‘’wat is dan de visie of het grotere plaatje dat jullie hebben?’’. Dat grotere
plaatje was dan wel de visie die we hadden: een goede noord-zuidverbinding en
oost-westverbinding, maar dat was voor de bewoners niet genoeg. Zij wilden
weten waar we de komende 20-30 jaar in gaan investeren. Komt er nog een
bypass, komt er nog een tunnel; wat is de gemeentelijke visie daarop? Die
hebben wij niet, maar waar we naar streven is een betere leefbaarheid van
Hazerswoude-Dorp, dus dat verkeer moet het dorp uit, eromheen, en als het er
niet omheen kan, dan eronderdoor. Zo komt dan op een gegeven moment wel
een tunnel in beeld als te onderzoeken maatregelen. Dus los van of daar geld
voor is. Dan staat zo’n visie of ambitie aan de basis van alle maatregelen
die eruit volgen. Ja. Ja. Ja, kijk… Het zou natuurlijk helpen als je voor je gemeente
een eigen visie hebben, bijvoorbeeld een visie voor mobiliteit. Een paar jaar
geleden hebben we gezegd dat het niet opgenomen is in ons coalitieakkoord; er
is geen tijd en geld voor. Laten we kijken of we het op één of andere manier
misschien in de GOVI mee kunnen nemen. Daar is het wat versnipperd
ingekomen; daar staat meer in hele grote lijnen dat we toe willen naar hubs en
transferia om de stad beter bereikbaar te maken. Goed ov, dat soort termen.
Maar niet een heel duidelijke tekening met over hoe mobiliteit over 20-30-40 jaar
uit ziet, en waar we naartoe willen. Het is heel algemeen omschreven daarin.
Dan zou je eigenlijk nog een stap moeten maken met een mobiliteitsvisie. Ik wil
kijken of we dat voor volgend jaar in het coalitieakkoord kunnen nemen. De
enige visie die er op dit moment voor mobiliteit is, is de structuurvisie, en het
MIPI maar dat is meer een afwegingskader. Het zou ons wel helpen inderdaad,
een visie. Gelukkig zijn we op regionaal niveau wel bezig met een regionale
strategie mobiliteit, waaruit een mobiliteitsagenda volgt. Die bepaalt ook in
zekere mate de prioriteit die wij hier moeten stellen qua investering op gebied
van mobiliteit.

Eigenlijk concluderend, tot slot, wat is jouw idee over hoe de visie van
bijvoorbeeld het bevoegd gezag, of het project een rol speelde bij de
beslissingen in het hele project? En dan heb je het over Beter Bereikbaar
Gouwe? Ja. Het is één van de elementen die heeft meegespeeld in de beslissing.
Het is niet hét element, maar één van de elementen samen met heel veel
andere. Ook voor BBG is er een afwegingskader geweest, een multicriteriaanalyse en heel veel andere zaken die een rol hebben gespeeld in de afwegingen
en beslissingen. Maar een visie is wel noodzakelijk. Ik ben overtuigd dat je
zonder een goede visie er niet komt. Die moet ook in je onderzoek en studie een
grote rol blijven spelen, een grotere rol dan die nu is toebedeeld, naar mijn
mening. Oké, dat is een helder antwoord.

Zijn er andere onderwerpen waarvan jij denkt dat die aansluiten op dit
onderwerp? Je weet nooit goed hoe een bal rolt, het kan alle kanten opgaan. De
visie geeft een houvast van ‘’nou we moeten naar het doel toe, soms gaan we
linksom of rechtsaf’’, maar uiteindelijk wil je je doel bereiken. Ik denk dat
misschien het bereiken van je doel, dat in gedachten houden, dat dat
belangrijker is dan de hele beschrijving van je visie. Maar het is wel belangrijk
dat het doel goed beschreven is in je visie, van ‘’wat wil ik bereiken over 20-30
jaar, en hoe ga ik dat bereiken?’’. Dat kan door een tunnel, oeververbinding of
brug, of misschien moeten we gewoon anders betalen voor bereikbaarheid,
maar uiteindelijk wil je natuurlijk je doel bereiken die je ooit gesteld hebt voor
jezelf. Als je dat in je achterhoofd houdt, dan denk ik dat je wel op de goede weg
bent.
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Marcel Boerefijn
Interviewee Marcel Boerefijn (Movares)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Thursday June 17, 14h00
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we beginnen met het project Beter Bereikbaar
Gouwe, wat heb jij en wat hebben jullie gedaan binnen het project?
Geïnterviewde (Marcel): Ik heb de offerte geschreven en ik ben projectmanager
van het project. Je hebt dus alles in de gaten gehouden…- Ja, ik ben
eindverantwoordelijk voor dat we dit project goed afronden. Heb je inhoudelijk
nog wat betekend voor het project? Ja, meer op de strategie, hoe gaan we het
project invulling geven, dus in de vroege fase van het project. Deels ook
inhoudelijk meegedacht met memo’s, rapporten, etc. Je zou kunnen zeggen dat
op hoofdlijnen ik van alles wat weet, maar de specialisten weten meer van de
details. Van alles een beetje dus.
Nou ik kijk dus naar de bouwstenen van de visie, dus denk aan
beeldspraak, narratief, symboliek. Een belangrijk symbolisch concept in
Nederland is het Groene Hart, in Denemarken heb je het Finger Plan, maar
symbolen kunnen ook veel kleinschaliger gebruikt worden, dus het
beeldend gebruik van woorden bijvoorbeeld, of iets kenmerkends van het
project zodat het bijvoorbeeld bij inwoners beter blijft hangen. Heb je
binnen het project Beter Bereikbaar Gouwe ook zulke symbolische
elementen die je herkent? Ja, om te beginnen hebben we een ruimtelijkeconomische visie, maar dat is niet een symbolisch element zoals jij bedoelt. Wat
mij te binnen schiet is een symbolisch element wat de tegenstanders er vaak bij
halen. Dat zijn hun zorgen dat er nieuwe infrastructuur in het gebied bijkomt, en
dat later wordt opgeplust naar een snelweg. Het doortrekken van de A3 is een
symboliek de tegenstanders van het project gebruiken. Wij hebben als Beter
Bereikbaar Gouwe een doelstelling, bereikbaarheid, leefbaarheid en economie.
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Als er misschien een symbool is, zijn het de hefbruggen. Die staan sowieso voor
de streek, maar ook voor de problematiek die er geldt. Er is niet één symbool
vanuit het project wat wordt…- Ja, er is nog dit, maar dat vind ik niet helemaal
het symbool… Deze achtergrond (1) wordt veel gebruikt; onder andere het
poppetje; dit is een soort symbool geworden voor de problematiek van de
beroepsvaart, de recreatievaart, fietsers, voetgangers, auto’s, etc. Ja, precies.
Maar je zegt de hefbruggen symbool staan voor het project. Hoe staan die
symbool dan? Nou, meer onbewust dan bewust. Ik merk wel dat als we een
presentatie geven, dan staat op 9 van de 10 de foto van de hefbrug. Oh, ja, ja.
Omdat dat voor het gebied heel kenmerkend is natuurlijk. Ja, correct. Deze
foto (2) gebruiken we steeds als voorkant in de rapporten. Die symboliseert…nouja daar staat de hefbrug ook op. Die symboliseert eigenlijk het hele
project in zekere zin. In zekere zin wel ja.
En met je collega’s van Beter Bereikbaar Gouwe, en ook van de
RijnlandRoute…- zij brachten bijvoorbeeld bij de RijnlandRoute op dat ze
niet het landschap wilde doorsnijden, dus dat ze het één landschap wilde
houden en niet in tweeën wilde splitsen. Bij Beter Bereikbaar Gouwe
hadden ze het erover dat ze het cultuurhistorische landschap, dus de
kavelgrenzen wilden volgen in de plannen. Sommigen hadden het erover
dat de noord-zuidverbinding en oost-westverbinding terug moest komen.
Ja, die noord-zuid en oost-west is nog wel een symboliek, maar het kavelgrenzen
volgen doen we bij elk project, dus dat is niet uniek in mijn perspectief voor Beter
Bereikbaar Gouwe, het is namelijk gek als je het niet doet. En die noord-zuiden oost-westverbinding komt wel vaak terug? Ja. Ja, maar eigenlijk is de

hefbrug een verbeelding van de oost-westproblematiek, want dat zijn maar 3
punten waar je van oost naar west kan, en dat is via de hefbruggen. Dan zou het
die noord-zuid en oost-west zijn denk ik. Ja, precies. En hebben jullie zulke
symboliek en beeldspraak misschien ook gebruikt in de uitwerking van het
project? Absoluut. Als ik kijk naar de maatregelen…- We hebben 40 maatregelen
beschouwd en op basis daarvan zijn er opties geschetst, is er nu een
maatregelenpakket voorgesteld door de bestuurders waar zowel aandacht is
voor zowel de noord-zuid- als oost-westverbinding. Ik gebruik dat ook in
presentaties voor het project. Hier zie je dat we twee fietsroutes, ook weer oostwest en noord-zuid. Tekstueel heb ik het genoemd. De Bodengravenboog en dit
noord-zuidverbindingen zijn die ook het oost-westverkeer verminderen (3). Het
is een rode draad geweest, ook in de presentaties.
Iets meer over de gebiedsvisie en het proces. Die is er opgesteld voor het
project, hebben jullie daar veel naar teruggekeken in het project?
Ja en nee. Die visie is vrij uitgebreid, en eigenlijk is die in de wandelgangen
platgeslagen naar ‘’er is een noord-zuid- en oost-westverbinding nodig’’.
Eigenlijk, van het hele dikke rapport gebruiken we vooral die essentie. Zijn dat
dan de elementen die echt zwaarder wegen in zo’n visie, of zijn er nog
dingen waar je ook naar terugkijkt in zo’n visie? Er wordt wel eens
teruggegrepen op andere onderdelen, maar vooral op de noord-zuid en oostwest. Welke andere onderdelen dan? In de visie staat bijvoorbeeld ook dat
west van de Gouwe iets meer industrieel is, en meer gericht is op handel, en dat
ten oosten van de Gouwe iets meer gericht is op openheid, rust en open
landschappen, etc. En dat pakken jullie dan weer terug in volgende fases van
het project? Ja, maar ook deels nu, als je toch een weg aanlegt dan is het west
logischer dan oost. Kijk je dan ook nog naar visies van de provincie en de
gemeente die daar van kracht zijn, en kijken jullie daar niet zo veel naar
terug? Ja, maar die zijn eigenlijk input geweest voor de gebiedsvisie. Oh ja. Dus
eigenljik zijn die in de gebiedsvisie gekomen, en naar de gebiedsvisie kijk
je soms terug. Correct.
En denk je dat de gebiedsvisie dan een rol heeft gespeeld bij de beslissingen
in het project? Ja… waarbij ik niet helemaal zeker weet of dat als de visie er niet
was geweest of dat er dan andere conclusies zou zijn geweest. Want je kunt

moeilijk filosoferen over hoe het zou zijn geweest als iets er niet was. Maar heb
je daar een voorbeeld van, van waar het dan wel een rol speelt? Ja. Ik zal
een voorbeeld delen. Er zijn ook maatregelen bestudeerd in het verleden. Bij de
Randweg Boskoop zijn er maatregelen beschouwd, W15 en W19, waarbij die
randweg veel langer en breder zou zijn. Die lagen dus aan de oostkant. Die
bleken verkeerskundig niet goed, maar een ander argument wat gebruikt is om
ze niet te doen is toch dat ze de openheid in het landschap verpesten. Het was
alles bij elkaar opgeteld. Als je het verkeerskundig deel goed had gedaan, dan
hadden we het misschien voor lief genomen. Maar het was én-én. Dat is iets
wat uit de visie dan heel erg naar voren is gekomen, waardoor jullie er
rekening mee hebben gehouden. Ja, er is absoluut rekening mee gehouden.
Was het een doorslaggevend argument, dat is lastig te zeggen. Er waren ook
andere argumenten. Maar, hoe schat je dan de invloed van de visie in? Op
het afvallen van deze maatregelen schat ik die invloed beperkt in, want die
maatregelen bleken verkeerskundig zo slecht dat, ook al had het enorm bij de
visie gepast, we het nog niet hadden gedaan. Maar bij de keuze voor
bijvoorbeeld deze maatregel, is die redelijk groot geweest. Omdat deze
maatregel voorsorteert op een extra oeververbinding, en die extra
oeververbinding zou een extra oost-westverbinding zijn. Dus, over het
algemeen, het hangt van de maatregel of de visie er van invloed is of niet?
Correct. Ja, omdat die fietspaden…- dat is het opwaarderen van bestaande
fietspaden, daar heeft de visie een veel minder grote rol gehad. Hooguit in de
duiding van dat we noord-zuid en oost-west doen. Maar er speelt wel het
argument dat oost open is, en west wat meer ruimtelijke dynamiek heeft. Dat
speelt voor fietspaden geen rol. Nee.
En in welk deel van het projectproces wordt zo’n visie dan overwogen, als
je ernaar terugkijkt? Is dat als maatregelen nog bedacht moeten worden
en die nog heel vaag zijn, of pas in de latere fase? In dit geval is het zo
geweest, nog voordat wij bij het project betrokken waren, dat er een visie is
opgesteld, en toen zijn er parallel daaraan, maatregelen opgesteld. Dat waren
26 maatregelen. Toen wij het project begonnen, zijn we gestart met die wat
globalere visie en die 26 maatregelen. Toen bleek al redelijk snel dat die visie
meer uitwerking nodig had, die was onvoldoende concreet. Die had niet de
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concreetheid van ‘’er is een oost-west0 en noord-zuidverbinding nodig, dat is
eigenlijk naar voren gekomen uit de verdieping van de eerste visie. Die
verdieping heeft denk ik niet echt een rol gespeeld bij de 14 nieuwe maatregelen
die in fase twee zijn toegevoegd, maar wel in wat ik net zei, bij de selectie van de
voorkeursmaatregelen. Denk je dat dan, hoe jullie naar zo’n visie hebben
gekeken, dat dat bij elk project standaard is, of dat Beter Bereikbaar
Gouwe daar een uitzondering op is? Ik denk dat dat bij elk project anders is.
Omdat, hoe gek het ook klinkt, je een aantal thema’s hebt waar je aan de
wettelijke normen moet voldoen. Bij sommige projecten komt steeds water
boven, en bij andere…- dat is projectafhankelijk. Bedoel je dan dat bij andere
projecten er meer of minder naar een visie gekeken wordt, of op een
andere manier, of..? Ik denk dat dat heel erg project- of contextafhankelijk is.
In dit project zit nog relatief veel keuzevrijheid. Een regionale en globale visie kan
nog echt van invloed zijn. Bij een project bij de N69 over een kwetsbaar beekdal,
ging de hele discussie over hoe we het beekdal besparen. Dat was niet in de
ruimtelijke visie vastgelegd. Dat was gewoon een kwetsbaar beekdal en dat wist
iedereen, dus dan gaat daar alle aandacht naar uit. En nou was daar niet echt
een visie – nouja dat was er wel, maar minder gedetailleerd. En al zou die er zijn
geweest, dan was die een beetje ondergesneeuwd in alle discussies over het
kwetsbare beekdal.
Eigenlijk concluderend, tot slot, wat is jouw idee over hoe de visie van
project een rol speelde bij de beslissingen in het hele project? Ik denk en ik
vind dat het heel erg helpt, omdat je ziet dat maatregelen…- alle maatregelen
die we beschouwd hebben, hebben voor- en nadelen. Je kunt dat ook niet
mathematisch tegenover elkaar afzetten: de snellere reistijd van maatregel 1
tegen maatschappelijke schade van maatregel 2. Uiteindelijk is daar het bestuur
voor, en merk ik wel dat een visie dan handig is om koers te bepalen. Ik kan een
mooi praktijkvoorbeeld geven. Ik heb een project gedaan tussen Dongen en
Oosterhout. Het is een van de kortste stukjes provinciale weg die je maar kan
bedenken. De N629, daar is het zo dat er aan die weg veel bewoners zitten, met
een directe oprit op de weg. Dat is natuurlijk niet helemaal veilig en ideaal. Je ziet
ook dat het redelijk druk is. Het idee was om een nieuwe provinciale weg aan te
leggen tussen Dongen en Oosterhout. Nu wilde het toeval dat die
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verkeersintensiteit op dat stuk precies op de norm zat van 2x1 of 2x2 rijstroken.
De provincie kwam er maar niet uit, min of meer totdat ik de discussie opriep
van ‘’wat is nou je visie op de weg, is dat een – met alle respect – veredelde
toegangsweg van Dongen om op de snelweg te komen, of is dit een weg met
provinciaal belang? Misschien is het goed om los te komen van de verkeerscijfers
en uit te zoomen en te denken wat de visie op de weg is, en te stellen dat als dít
de visie is, dat het kwartje dan naar die of die kant valt’’. Dan heb je daar ook een
betere onderbouwing in. Dit was een extreem overzichtelijk en belangrijk
voorbeeld waar zo’n visie superurgent en belangrijk is. En invloed heeft gehad
op de beslissingen, neem ik aan. Correct. Maar die visie is min of meer achteraf
opgesteld. Er lag wel één of ander beleidsplan van de hele provincie met welke
weg welke categorie had, en het belang ervan, maar de volgende vraag is of dat
nog steeds klopt met de kennis van nu. Maar gebruik je dan zo’n visie ook om
de consistentie aan te geven richting bewoners, zodat ze een beetje weten
hoe het gebied eruit ziet, of is het vooral voor zulke beslissingen? Bij Beter
Bereikbaar Gouwe is een visie opgesteld die dat eerste als doel heeft, die staat
ook op de website en staat ook openbaar, maar daar hebben bewoners niet op
kunnen inspreken, dat zou weer een stap verder gaat. Bij Dongen-Oosterhout is
die min of meer ambtelijk achteraf gedaan, toen men hier tegenaan liep. Ja,
precies. Misschien is die visie niet eens openbaar geweest, of heeft men een
stukje visie in een of andere ontwerpnota gezet. Wat dat betreft zou je kunnen
denken dat er drie niveaus zijn van zo’n visie. Eén is een volwaardige visie die
met participatie tot stand is gekomen, en ook ter inzage heeft gelegen. Een
middencategorie is Beter Bereikbaar Gouwe, dus die is wel gevoed door de
omgeving, het staat ook op de website en mensen kunnen kijken en reageren,
het is aan de voorkant opgesteld maar heeft formeel niet ter inzage gelegen.
Drie is: we hebben een visie op het project, en die belandt in een of andere
paragraaf en een of andere memo.
Je hebt allerlei andere instrumenten om in categorie 1 ‘all the way’ te gaan, zoals
een ruimtelijke structuurvisie. Ik weet niet of dat nog de goede term is, maar je
kunt ook een structuurvisie wél ter inzage leggen, voor je aan de slag gaat. Deels
gebeurt dat met de omgevingsvisie van Alphen aan den Rijn, die hebben in hun
omgevingsvisie dit aangewezen als zoekgebied voor nieuwe infra. Daar volgt dan

uit een omgevingsvisie min of meer dit traject. Dat is wel een omgevingsvisie die
formeel in de inspraak gaat. Wat denk je dan dat het als voordeel heeft, als
het zo met bewoners betrokken is? Altijd beter en meer gedragen. Want nu,
bij elk project is er discussie over nut en noodzaak, bij Beter Bereikbaar Gouwe
ook; ‘’het is niet nodig’’, ‘’zoveel file is er niet’’, ‘’we gaan allemaal thuiswerken’’.
Dus dan is er een groter draagvlak als je het met meer mensen opstelt.
Absoluut. En ik denk dat het je bewuster maakt van meekoppelkansen,
belangen, etc. Ik denk dat je een bredere blik hebt als je met een gebiedsvisie
start, dan als je start met ‘’we gaan een weg van A naar B leggen’’.
Zijn er andere onderwerpen waarvan jij denkt dat die aansluiten op dit
onderwerp? Over symboliek kan ik nog wel iets toevoegen. In Beter Bereikbaar
Gouwe hebben we een soort modelgezin als symboliek gehanteerd hebben,
maar dat is meer binnen Movares en de ambtenaren. Dat modelgezin wat
symboliek was voor onze doelgroep; daar doen we het voor. Zorgen dat zij met
hun kinderen – dat was een standaard gezin van twee kinderen – vlot en veilig
van A naar B kunnen reizen. Die hebben we wel eens gebruikt als symboliek voor
‘’waar doen we het voor’’. Hing je daar echt maatregelen aan vast? Nou, die
hebben we wel eens een keertje gebruikt als in ‘’zijn we nog met goede dingen
bezig, zijn we het gezin nog aan het helpen?’’ In de startbijeenkomst had ik daar
een foto van en een jaar later nog een keer. Had meer gekund. Soms kan het

helpen om zo’n beheerder – het gebeurt wel vaker – of gezin of eindgebruiker
als symboliek centraal te stellen. Want waarin helpt het dan? Het wordt vaak
gebruikt om de samenwerking van opdrachtgever en opdrachtnemer te
versterken. Als je discussie hebt over of je iets moet doen, ja of nee, en als je dan
een foto ziet en je inleeft in de bewoner, dan vraag je je af of het gaat helpen
voor die bewoner. Het kan nog wel eens verbroederend werken, in de zin van
dat we met z’n allen bezig zijn voor hetzelfde gezin. Het kan ook verhelderend
werken: is dit nou een pietluttige discussie die het gezin gaat helpen of moeten
we ermee stoppen. En het helpt misschien ook knopen doorhakken, kan ik
me zo voorstellen. Correct. Grappig symbool dat jullie dat gebruikt hebben.
Ja, ik weet dat bij Rijkswaterstaat ik nog wel eens een wegbeheerder gebruikt maar hier hebben we meer met een gezin dat in het gebied woont - met het idee
dat het gemeenschappelijke team een weg oplevert dat de beheerder goed kan
beheren. Het maakt het wat concreter.
Nog één ding, je ziet dat het helpt om een nieuw project een thema mee te
geven, zoals de meest duurzame weg van Nederland. Ik heb wel eens een witte
weg gezien, dus met witte esdoorns of witte meidoorns. Ik merk dat dat steeds
vaker gebeurt, dat helpt wel in een soort drive. Het is een soort symboliek – en
heel kenmerkend voor het project. Correct.
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Sjoukje van Heesch
Interviewee Sjoukje van Heesch (Sjoukje
van Heesch landschapsarchitect)
Interviewer Bas Westerhof
Moment Friday June 18, 11h00
Location Online, via Microsoft Teams

Interviewer (Bas): Laten we beginnen met het project de RijnlandRoute,
wat heb jij en wat hebben jullie gedaan binnen het project?
Geïnterviewde (Sjoukje): Het begon met de tracékeuze in 2012, dus ‘’waar komt
die überhaupt te liggen’’. In het begin waren er nog twee fundamentele keuzes:
ga je de route dwars door Leiden bouwen, dus waar die nu nog ligt, de N206; of
maak je een nieuw traject buitenom. Vervolgens werd de keuze buitenom, en
daarbij heb ik een grote rol gespeeld in hoe dat dan vormgegeven wordt. Dus
vrij fundamentele keuzes, dus wordt het een verdiept park, wordt het een
boortunnel, komt er een aquaduct, waar en hoe zien die knooppunten eruit. Dus
echt meedenken op wegontwerpniveau. En vervolgens het opstellen van het
inpassingsvisie en landschapsplan. Dat was wel een cruciaal onderdeel, waarbij
het belangrijkste uitgangspunt dat de RijnlandRoute ondergeschikt aan het
landschap is. Dat heeft forse consequenties gehad voor het wegontwerp. En
daar hebben we zo stevig op ingezet omdat de RijnlandRoute, zuidelijk van
Leiden, en door beschermd weidevogelgebied en een belangrijke ecologische
verbinding kruist, en dat gebied was aangewezen als provinciaal
cultuurhistorisch kroonjuweel, dus het landschap was nog mooi intact. Die met
stapeling van beschermingscategorieën voor het gebied zou je eigenlijk zeggen
dat er niks kan, maar dat was politiek ook geen mogelijkheid, want dan had je
de route binnen Leiden moeten uitbouwen en dat wilden we niet. Dus werd het
ondergeschikt aan het landschap, met als gevolgd de boortunnel en verdiepte
ligging op 7 meter diepte. En is jouw rol dan beslissend geweest, of was je
meer meedenkend? Uiteindelijk beslist natuurlijk de gedeputeerde, en niet een
ambtenaar, maar ik heb wel veel invloed gehad op de projectleiding. Dat is wel

deels geluk dat het klikte met de toenmalig projectdirecteur, en dat ik daardoor
relatief veel invloed heb kunnen uitoefenen. En ook aan de hand van het beleid.
Je moet ook ergens je argumenten vandaan kunnen halen; als er niks is
vastgelegd aan bescherming voor zo’n gebied, dan wordt het lastig. Je maakt een
visie op basis van het beleid wat er ligt – trouwens niet alleen provinciaal beleid,
maar ook rijks- en gemeentelijk beleid – dus dat is het eerste deel van de
inpassingsvisie die we gemaakt hebben. Een beleidsanalyse en gebiedsanalyse,
en op basis daarvan maak je die visie. En dat was dus de ondergeschiktheid aan
het landschap, en allerlei consequenties.
Nou ik kijk dus naar de bouwstenen van de visie, dus denk aan
beeldspraak, narratief, symboliek. Dat gaat dus over hoe het verhaal ‘reist’
van één context naar een ander. Met metaforen en concepten. Een
belangrijk symbolisch concept in Nederland is het Groene Hart, in
Denemarken heb je het Finger Plan, maar symbolen kunnen ook veel
kleinschaliger gebruikt worden, dus het beeldend gebruik van woorden
bijvoorbeeld zodat het bijvoorbeeld bij inwoners beter blijft hangen. Heb
je binnen het project RijnlandRoute ook zulke symbolische kenmerkende
beelden, plannen, leuzen, die kenmerkend voor het project waren? Ja, het
Groene Hart hebben we ook gebruikt. Aan de oostkant van het project sluit de
RijnlandRoute aan op de A4. Aanvankelijk zou de Meerburgerwatering, die langs
de A4 ligt, opgeschoven moeten worden, en de molen die er staat de molen
Zelden van Passe, echt een icoon als je regelmatig over de A4 rijdt…- daar heb je
het panorama op het Groene Hart. Daar hebben we ons hard voor gemaakt, dat
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je dat zoveel mogelijk met rust laat. Uiteindelijk is het ons echt gelukt om de A4
op te schuiven naar het westen toe, zodat we de Meerburgerwatering die er al
eeuwen ligt – want eigenlijk ligt de A4 langs de Meerburgerwatering, en niet
andersom – om die structuur in tact te laten en de A4 op te schuiven zodat er
ruimte kwam om de knoop te maken. Dus de structuur van het landschap in
tact houden, dat doe je normaal ook, maar ook dat de RijnlandRoute
ondergeschikt is aan het landschap, is een heel karakteriserend concept.
Heb je meer van zulke karakteriserende…- Ik sprak met iemand die zei dat
het landschap één moest blijven, dus niet het landschap in tweeën
scheuren. Ken je meer van zulke symbolische en kleinschalige concepten?
De panorama’s is nog zoiets, wat wel heel gevoelig ligt. Het zit al heen lang in het
beleid, maar ook niet heel erg sterk omdat het op Rijksniveau ook overboord
geknikkerd is. Op provinciaal niveau hebben we het nog wel in het ruimtelijk
kwaliteitsbeleid staan. Maar op niveau van omwonenden is daar best veel
weerstand tegen. Omdat er gezegd wordt ‘’waarom zijn de weggebruikers
belangrijker dan wij omwonenden, wij kijken elke dag naar die snelweg’’, dus
mensen hebben toch graag zo’n snelweg ingepland. Dat hebben we zo veel
mogelijk proberen te voorkomen, want ik denk dat het juist heel belangrijk is dat
je vanuit de snelweg het Nederlandse landschap kan blijven beleven, en dat dat
niet één band van geluidschermen of bosschages wordt. Daar heb ik wel zo veel
mogelijk aan vastgehouden, maar het wordt wel steeds lastiger, want nu is ook
voor een deel langs recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas door Provinciale
Staten besloten dat daar een geluidsscherm moet komen, zonder dat daar een
wettelijke plicht ligt. Dan is het panorama dus eigenlijk weer weg, dus ik probeer
het geluidsscherm zo veel mogelijk naar achteren te zetten, zodat je vanaf de
weg wel het gevoel hebt dat daarachter een open gebied ligt. Maar dat is heel
moeilijk als je door de politiek overruled wordt terwijl je eigenlijk het beleid
uitvoert, maar bewoners hebben als ze maar hard roepen toch vrij directe
invloed op de politiek. Op zich ook weer goed natuurlijk. Ja, ja… Op zich goed
dat er naar burgers geluisterd wordt, maar het zijn vaak maar een klein groepje
mensen dat heel hard schreeuwt – en minder kennis en expertise hebben –
en beter weten hoe de lijntjes werken. Dat het überhaupt kan om Provinciale
Staten aan te schrijven of in te spreken in commissies, dat weet natuurlijk lang
niet iedereen hoe dat werkt. Het zijn altijd dezelfde mensen die heel hard roepen
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en dingen voor elkaar krijgen, en andere mensen waarvan ik denk dat het
logischer is als zij een geluidsscherm krijgen, krijgen dat niet omdat ze niet weten
hoe ze dat moeten aanpakken. Dat vind ik zelf wel een beetje zuur, maar als je
voor een ambtelijke organisatie werkt, moet je dat gewoon maar accepteren.
Dat zijn politieke besluiten. Andere symboliek…- Verbinding kust-Groene Hart
was een belangrijk thema, omdat er maar een paar plekken in de Randstad zijn
waar je nog die verbinding kan maken tussen het duingebied – de grote groene
gebieden van Nederland – en het Groene Hart. Dat hebben we geprobeerd zo
veel mogelijk te integreren in het project, maar uiteindelijk is het lastig dat
helemaal door te vertalen tot concrete maatregelen. En hebben jullie zulke
elementen, zulke beeldspraak ook gebruikt in de uitwerking in het project,
bijvoorbeeld om het plan meer eenheid te laten hebben, of dat bewoners
zich er meer mee kunnen identificeren of het meer herkennen?
Kenmerkende elementen, of symboliek, dat je dat in je visie of besluiten
terug laat komen. Ik heb toen veel gewerkt met beeld, en daarmee bewoners
dingen uitgelegd, zoals de openheid van het landschap en de waarde daarvan,
het coulisselandschap, dat soort dingen. Om toch het een beetje uit proberen
te leggen. Ja, je probeert toch in simpele termen het landschap uit te leggen, en
waarom je bij de landgoederenzone bij Wassenaar wel veel bomen toepast, en
in het polderlandschap ten zuiden en oosten van Leiden. In hoeverre dat
beeldspraak is, weet ik niet.
Iets meer over de visie en het hele proces. Je vertelde al dat je de
gebiedsvisie en landschapsplan hebt opgesteld. Hebben jullie daar later
ook nog veel op teruggekeken? Ehh, ja.., of ‘teruggekeken’…- de RijnlandRoute
bestaat uit drie deeltrajecten en voor elk deeltraject hebben we een EPvE laten
opstellen, en dat is echt op bassi van het landschapsplan. In de inpassingsvisie
zijn de principes benoemd, en dat is concreter gemaakt in het landschapsplan,
en in het EPvE is het heel concreet en SMART gemaakt naar eisen van de
aannemer (‘’dat onderdeel van de visie moet je zo en zo vertalen’’). Bijvoorbeeld
bij de verdiepte ligging, ondergeschikt aan het landschap, dus je wil de weg niet
zien, horen of ruiken was een nadrukkelijke wens. Dat hebben we letterlijk
vertaald naar dat je de weg niet mag zien, dus alles wat bij de weg hoort,
verdwijnt onder maaiveld. 0,1 onder NAP is de hoogte van de dijkjes langs de

verdiepte ligging, en alles moet eronder blijven. Alleen een slagboom en
antennemast steken uit. De bewegwijzering en matrixborden zijn in een extra
kleine maat, met extra goedkeuring om dat toe te mogen passen – dat zijn
borden die eigenlijk alleen in een tunnel gebruikt mogen worden –, uitgevoerd.
Dat is een heel concrete omzetting van ondergeschiktheid aan het landschap
naar niks boven 0,1 boven NAP, en dus die aangepaste borden. Je bedoelt waar
een ambitie echt doorwerkt in een specifieke maatregel. Ja. En dat stond
dan in het EPvE. En als je dan terugkijkt naar zo’n visie, zijn er dan elementen
in een visie die voor jou of voor het project zwaarder wogen? Dus dat je
naar specifieke dingen wel erg kijkt in zo’n visie? Of gaat het om de
algemeenheid waar je veel op teruggrijpt? Het hangt een beetje af van de
kwetsbaarheid van het landschap; hoe hard je aan die visie vasthoudt. Als je
meer in stedelijk gebied bent, dan kun je wel zeggen ‘’ondergeschikt aan het
landschap’’, maar daar is niet veel landschap meer. Bijvoorbeeld langs Katwijk
gold dat ook, maar dan is het meer ‘’ondergeschikt aan de leefomgeving van de
omwonenden’’ dan aan het landschap, want het landschap wat daar ligt is
Vliegveld Valkenburg en dat wordt één grote woonwijk dus dat landschap
verdwijnt sowieso. Dus daar moet je het dan wat anders interpreteren. Vooral
in het gebied ten zuiden van Leiden was de visie wel het belangrijkste ja, en daar
hebben we het hardst eraan getrokken om dat echt voor elkaar te krijgen. Want
denk je dat die visie dan echt een rol heeft gespeeld in de beslissingen voor
de maatregelen van het project? Eh, ja, enerzijds de visie en anderzijds ook
wat gedeputeerde aan beloftes doet, of zegt, dat is een soort van samenwerking.
De toenmalige gedeputeerde was Ingrid de Bont, en vooral voor de
RijnlandRoute wat echt nieuwe snelweg was, was de meeste weerstand tegen,
want verbreden is natuurlijk wat eenvoudiger dan een hele nieuwe snelweg
maken. Dus de gedeputeerde hebben we ook wel geroepen met ‘’dat nieuwe
stuk gaan we waanzinnig mooi inpassen’’, dus daar heb je ook wel wat aan als
dat soort dingen gezegd worden door een bestuurder, maar de visie is daar ook
wel erg belangrijk geweest. Maar, alleen aan een visie heb je niet genoeg. Je moet
ook gedurende het proces zorgen dat je niet alleen je verhaal hebt, maar ook je
middelen om eraan vast te houden. Dus dat je het omzet in het EPvE, zodat het
echt contracteisen worden om het echt hard te maken. Maar we hadden ook
een kwaliteitsteam, een aantal deskundigen die alle ontwerpen getoetst hebben,

en ik heb alle EPvE laten vaststellen door de gemeente als welstandsbeleid. Dat
is ook een belangrijke stap geweest omdat voor elke omgevingsvergunning je
naar een bevoegd gezag moet, naar de gemeentes. Daar konden we dus echt
zeggen van…- de contracteisen kan de projectorganisatie nog overrulen, en
zeggen van ‘’nou we laten die projecteisen vallen want we vinden de
verkeersveiligheid of kosten belangrijker’’, maar als zo’n EPvE door de gemeente
is vastgesteld als welstandsbeleid, kun jij als ontwerper zeggen dat als het niet
zo en zo ingepast wordt, dan krijgen we onze omgevingsvergunning niet. Zo
veranker je wat je ooit als visie vastgesteld hebt, en maak je dat hard. Dat was
uiteindelijk het hardste kader, om van de omgevingsvergunning het
toetsingskader daarvoor uiteindelijk gebaseerd was op de visie die we een jaar
eerder hadden vastgesteld. Uiteindelijk is de visie dus één van de stappen in
het hele proces, waar wel maatregelen uit volgen, die uiteindelijk wel
terugslaan op de visie. Ja. Het is heel belangrijk dat je met de visie begint, want
je moet je toetsingskader voor vormgeving en inpassing ergens op baseren,
maar je moet het ook gedurende het proces echt wel stevig verankeren en
vastleggen en laten vastleggen, want anders wordt je snel overruled. Als die trein
eenmaal raast, dan worden kosten en planning steeds belangrijker, en wordt je
snel overruled met je vormgeving en je inpassing. Hoe schat je dan de invloed
van zo’n visie in, uiteindelijk? Het is wel heel belangrijk. Je moet ergens je
toetsingskader op baseren. Dus ik zou niet weten hoe je een EPvE of
beeldkwaliteitsplan zou kunnen maken zonder dat je begint met een visie. Is dat
dan standaard bij elk project, hoe zo’n visie heeft doorgewerkt, of denk je
dat dat bij de RijnlandRoute wel echt een uitzondering is? Volgens mij wordt
er altijd wel iets gedaan aan een beeldkwaliteitsplan of een inpassingsplannetje,
maar zoals het bij de RijnlandRoute gebeurd is, dat is wel, in ieder geval voor de
provincie, heel erg zorgvuldig gedaan en met heel veel aandacht. Juist omdat die
RijnlandRoute zo gevoelig lag en er zo veel weerstand op was, konden we er wel
stevig op inzetten. Als ik ook zo kijk naar jullie inpassingsvisie en
landschapsplan, dat is wel een vrij uitgebreid document waar heel veel
aangehaald wordt, waar ook veel beeldend gebruikt wordt om het
duidelijk neer te zetten. Bij de provincie durf ik niet met zekerheid te zeggen
of dat in het systeem zit, dat je daarmee moet beginnen. Rijkswaterstaat werkt
wel wat systematischer wat dat betreft. Als zij een weg gaan verbreden, dan is
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er gewoon een riedeltje van inpassingsvisie, inpassingsplan, enzovoort. En dat
werkt best goed, ja.
Eigenlijk concluderend, tot slot, wat is jouw idee over hoe de visie van
project een rol speelt bij de beslissingen in het hele project? Volgens mij kun
je geen goed onderbouwde besluiten, gebaseerd op de kwaliteiten van het
landschap en wensen van bewoners maken, zonder dat je een visie hebt
opgesteld. Als je je eigen beleid als overheid goed wilt vertalen in je projecten,
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volgens mij is dan een visie onontbeerlijk. Je kunt alleen maar de juiste
besluitvormging doorlopen als je begint met een visie gebaseerd op een
gebieds- en beleidsanalyse. Ik heb ook wel het idee dat hoe de visie bij de
RijnlandRoute is neergezet, zo’n sterk geheel, dat dat ook wel zorgt voor
een bepaalde consistentie en eenheid in het project. Ja, het loopt ook wel
uiteen in de tijd, en zo veel gemeentes die betrokken zijn, dan is het wel heel fijn
dat je zo’n stevige visie hebt liggen.

