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Ruimtelijke kwaliteit is een containerbegrip met vele betekenissen, 
variërend in tijd, plaats, belang en schaalniveau. Iedereen interpreteert 
het begrip anders, en daardoor heeft het weinig of geen bindende 
werking meer in gebiedsontwikkelingsprocessen. Ook al worstelen we 
met het begrip, het krijgt tegelijkertijd veel aandacht van ruimtelijke 
planners, niet in de laatste plaats vanuit het normatieve uitgangspunt 
dat de kwaliteit moet verbeteren.

In dit boek wordt het begrip ruimtelijke kwaliteit opnieuw gedefinieerd 
en hanteerbaar gemaakt voor toepassing in gebiedsontwikkeling. 
Het laat niet alleen zien dat ruimtelijke kwaliteit in processen gemaakt 
wordt, maar ook welke hulpmiddelen beschikbaar zijn om in dat proces 
tot een goede kwaliteit te komen. 
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1
Het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt veel gebruikt om de gewenste richting van 
gebiedsontwikkeling aan te geven, bijvoorbeeld als legitimatie voor een geclaimde 
aanpassing van de ruimte, of als gewenste sturingsnorm vanuit de rijksoverheid.  
Iedereen vindt ruimtelijke kwaliteit belangrijk, omdat het appelleert aan de  
kwaliteit van leven, wonen en werken. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is 
vaak een legitimatie voor gebiedsontwikkeling. “Het kost dan wel veel moeite en 
veel geld, maar we krijgen er wel veel kwaliteit voor!” 

Het begrip heeft echter vele betekenissen, die variëren in plaats en tijd, maar ook 
met wisselende belangen en bestuurlijke schaalniveaus. Hoewel voor het vervul-
len van een samenbindende rol in ruimtelijke ontwikkeling een zekere flexibiliteit 
van een concept juist als een voordeel wordt gezien, denken wij dat de veelheid 
van interpretaties bij ruimtelijke kwaliteit zo ver is doorgeschoten, dat er van enige 
convergerende werking geen sprake meer is. Zolang ieder het begrip weer anders 
interpreteert, heeft het als communicatiemiddel geen toegevoegde waarde. 

Hoog tijd voor een poging tot verheldering. Hoe wordt het begrip geïnterpreteerd 
in beleid, welke verschuivingen zien we in de betekenissen door de jaren heen, en 
hoe hangen die samen met de veranderingen in onze samenleving? En vervolgens, 
hoe kunnen we het concept herdefiniëren en hanteerbaar maken voor gebieds- 
ontwikkeling? Deze vragen staan centraal in dit essay. 

In de volgende paragrafen laten we de grote lijn in het 
ruimtelijk kwaliteitsdiscours zien. Daarna rafelen we 
het begrip ruimtelijke kwaliteit uiteen en gaan ver-
volgens na hoe we het kunnen verbinden met stap-
pen in het gebiedsproces, op een wijze die relevant 
en geloofwaardig is voor gebruikers, en bovendien 
rekening houdt met hun verschillende belangen en 
uiteenlopende inzichten. 

Inleiding
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Ruimtelijke kwaliteit en vooral ook het gebrek hieraan staat momenteel volop in 
de belangstelling. Zo is er veel aandacht voor ‘verrommeling’, voor de kwaliteit van 
het landschap, voor uitzichten vanaf autowegen, voor de invloed van groen op de 
gezondheid van mensen en voor recreatie in het boerenland. Ook de kwaliteit van 
de bebouwing en openbare ruimten in de stad krijgen aandacht in planning en ont-
werp van nieuwe ontwikkelingen en in het beheer van de bestaande leefomgeving. 
Gebiedsontwikkelingsopgaven worden vaak aangegrepen om de ruimtelijke kwa-
liteit in het betreffende gebied te verbeteren. Maar wat is ruimtelijke kwaliteit en 
waarom is het belangrijk voor gebiedsontwikkeling? In deze paragraaf gaan we in 
op de verschillende dimensies van het begrip (2.1), de verschillende manieren om 
er tegenaan te kijken (2.2) en de noodzaak tot verheldering van het begrip voor 
gebiedsontwikkeling (2.3).

2.1 Ruimtelijke kwaliteit: een begrip met vele dimensies
In de Engelstalige wetenschappelijke literatuur komt het begrip ‘spatial quality’ in 
de context van ruimtegebruik en planning nauwelijks voor, met uitzondering van 
enkele artikelen uit Nederland en België ( Janssen-Jansen, 2007; De Jong & Spaans, 
2009). Dit wil overigens niet zeggen dat er geen aandacht is voor de kwaliteit van 
de ruimtelijke inrichting. Bij stromingen als New Urbanism en Smart Growth is wel 
degelijk sprake van een ambitie om de kwaliteit van de ruimte te verbeteren vanuit 
verschillende oogpunten. Soms is er expliciet aandacht voor architectuur; andere 
keren gaat het er bijvoorbeeld om de ontwikkeling van ‘walkable neigborhoods’ die 
mensen moet verleiden te lopen in plaats van de auto te pakken. Dit is niet alleen 
gezonder (anti-obesitas), maar ook beter vanuit ecologisch perspectief (minder uit-
stoot door auto’s).

Hoewel ‘spatial quality’ dus als begrip niet expliciet is terug te vinden, zijn er wel 
andere begrippen in de literatuur die aan het begrip ruimtelijke kwaliteit verwant 
zijn. ‘Landscape quality’ wordt meestal gebruikt als kwaliteitsbegrip in de visuele 
waarneming en beoordeling van het landschapspatroon. ‘Environmental quality’ 
wordt vooral in Noord-Amerika veel gebruikt in associatie met bescherming en ge-
bruikskwaliteit van wat we in Nederland natuur en het milieu van de mens noemen. 

Op zoek naar de grote 
lijn in het discours van 
ruimtelijke kwaliteit

2
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En ‘quality of life’ staat voor sociale waarden die ontstaan in de wisselwerking tus-
sen mens en ruimtegebruik. Dan is er nog ‘leefomgevingskwaliteit’, een begrip dat 
betrekking heeft op zowel de fysieke als de sociale component van de leefomgeving 
(Thorborg e.a., 2006). Dit laatste begrip is vooral in de jaren negentig van de vorige 
eeuw opgekomen en omvat natuurwaarden, milieuwaarden, recreatie, sociale cohe-
sie, mobiliteit, gezondheid, onderwijs en veiligheid. 

Ruimtelijke kwaliteit kunnen we dus beperkt opvatten als verbonden met de visuele 
beleving door mensen, maar ook verbreden tot de ruimtelijke component van leef-
omgevingskwaliteit (zonder economische waarden) of zelfs plaatsen in de context 
van duurzame ontwikkeling (inclusief economische waarden), waarbij juist de om-
vattendheid van alle ruimtelijke aspecten in een gebied centraal staat. In dit essay 
doen wij het laatstgenoemde. We sluiten daarbij aan bij twee denkrichtingen uit de 
literatuur. 

Deze brede opvatting van ruimtelijke kwaliteit zien we ook terug in het Neder-
landse ruimtelijk beleid. Het ministerie van VROM definieert ruimtelijke kwaliteit 
in haar Vierde Nota, antwoordend op de vraag van de RPD in 1982 of de ruimte-
lijke ordening méér was dan het zorgvuldig afstemmen van verschillende sectorale 
ruimteclaims (Dauvellier, 1991), aldus: ‘Het ruimtelijk beleid is er op gericht de 
gebruikswaarde van een gebied te vermeerderen, de belevingswaarde te verhogen en 
de toekomstwaarde te vergroten1. De concrete invulling van die ruimtelijke kwali-
teit zal daarbij van geval tot geval verschillen’ (Ministerie van VROM, 1988: 6). In 
de toelichting bij PKB deel 1 van de Vijfde Nota worden ter operationalisering van 
de klassieke dimensies zeven dimensies voor ruimtelijke kwaliteit geïntroduceerd: 
ruimtelijke diversiteit, economische en maatschappelijke functionaliteit, culturele 
diversiteit, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en mense-
lijke maat (Ministerie van VROM, 2001). 

1  Deze indeling is al door Vitruvius (+- 85-20 v Christus) geïntroduceerd. Hij defineerde de architectonische 
kwaliteit van bouwwerken als de samenhang tussen utilitas (gebruiks- en functionele kwaliteiten) venustas 
(schoonheid, authenticiteit) en firmitas (stevigheid, degelijkheid).
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De SER (2001: 6) ziet in haar advies over PKB deel 1 van de Vijfde Nota deze  
dimensies ‘als een hulpmiddel om voorkeuren en waarderingen geordend uit te  
wisselen en om te bewaken dat alle relevante dimensies van kwaliteit de nodige 
aandacht wordt gegeven’. Hiermee doelt de SER op de drie klassieke dimensies voor 
(ruimtelijke) kwaliteit die tot aan de Vijfde Nota gehanteerd werden: gebruiks-
waarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. In de Nota Ruimte wordt terug- 
gekeerd naar de dimensies gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.
Voortbouwend hierop omschrijft de Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit van Habi-
forum (http://werkbank.habiforum.nl) de drie genoemde begrippen als volgt: 
gebruikswaarde (gebruiksmogelijkheden van de ruimte in relatie tot gebruiks- 
eisen), belevingswaarde (beleving van de ruimte in relatie tot de verwachting), en de  
toekomstwaarde (aanpasbaarheid aan toekomstige eisen in relatie tot kosten). 
Ruimtelijke kwaliteit is in deze denkrichting dus vertaald in drie elkaar aanvullende 
wijzen waarop de relatie tussen ruimte als systeem en het gebruik ervan door de 
mens kan worden omschreven. 

Een heel andere denkrichting gaat uit van belangen. Hooimeijer, Kroon en  
Luttik geven in het rapport Kwaliteit in meervoud (2001) een indeling gebaseerd 
op de drie ‘waarden’ uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, waarbij zij deze  
kenmerken koppelen aan vier ‘belangen’: economisch, sociaal, cultureel en eco-
logisch. Wanneer sociaal en cultureel wordt samengenomen, komt deze indeling 
overeen met de Profit-People-Planet-systematiek van duurzame ontwikkeling.  
Afhankelijk van de gekozen invalshoek kan de nadruk per dimensie en belang  
verschillen. Bij ‘Ruimte voor Ruimte’ bijvoorbeeld is duidelijk dat de sociaal- 
culturele en ecologische belangen prevaleren boven het economische belang.  
Immers, de stallen die gesloopt worden, hebben vaak nog hoge restwaarden met 
economische kapitaalvernietiging tot gevolg ( Janssen-Jansen & Mulders, 2005).
Wat ruimtelijke kwaliteit is, hangt dan ook erg samen met het doel dat voor ogen 
wordt gehouden. 

Deze twee denklijnen zijn goed te combineren. Ruimtelijke kwaliteit wordt daar-
door een begrip dat de relatie tussen ruimte en de menselijke gebruiker duidt. Die 
relatie komt tot stand door verschillende processen (fysiek gebruik, gebruik in de 
spirituele betekenis van beleving). De relatie kan ook worden onderscheiden naar 
de belangen. 
Centraal in dat alles staat het waardebegrip. Mensen kennen waarde toe aan de 
functies van de ruimte. Ruimtelijke kwaliteit is een aanduiding van de waarde die 
gebruikers in een concreet gebied op een bepaald tijdstip aan ruimte toekennen. 
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Om deze complexe relatie tussen mens en ruimte beter te begrijpen, is het essentieel 
te onderkennen dat er subjectieve en objectieve elementen in het spel zijn.

2.2  Ruimtelijke kwaliteit: subjectief en objectief
Met de subjectieve dimensie van ruimtelijke kwaliteit wordt ten eerste de verander-
lijke betekenis van het begrip bedoeld. De waardering voor een bepaalde ruimte-
lijke inrichting is sterk gebonden aan persoonlijke voorkeuren, tijdsgeest, cultuur 
en locatie. Een voorbeeld van zo’n verschil in normatieve invalshoek tussen regio’s 
bestaat uit windmolens voor duurzame energie. Waar in Nederland nog veel weer-
stand is tegen moderne windmolens (terwijl de historische windmolens juist als 
erfgoed worden gekoesterd), wordt aan deze molens in omringende landen meer 
kwaliteit toegekend, doordat het belang van energie-opwekking sterker doorwerkt 
in de waardetoekenning. Omdat iedereen zijn of haar kwaliteitsbegrip vanuit een 
ander normatief kader definieert, is het formuleren van eenduidige, generieke  
criteria lastig.
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Sommige auteurs (zie o.a. Reijndorp e.a., 1998) stellen dat er wel degelijk objec-
tieve criteria aan ontwikkelingen gesteld kunnen worden. Dit gebeurt ook al, bij-
voorbeeld met het Bouwbesluit, waarin harde eisen staan voor de bouw van nieuwe 
woningen. Criteria voor water- en bodemkwaliteit zijn vooral gericht op behouden 
en verbeteren van de ‘environmental quality’. Aldus worden aan kwaliteit indicato-
ren toegekend, en op de schaal van die indicatoren wordt een subjectieve waarde 
gekozen als norm voor kwaliteit. Een indicator voor de gebruikswaarde van lucht 
is bijvoorbeeld het percentage fijnstof. Op die indicator is een norm gekozen die 
als kwaliteitsreferentie geldt, ongeacht de context: boven de norm is de kwaliteit 
voldoende, eronder onvoldoende. 

Een derde wijze om naar ruimtelijke kwaliteit te kijken, is het te zien als een inter-
subjectief begrip. Bij dit uitgangspunt heeft ruimtelijke kwaliteit zowel objectieve 
als subjectieve elementen. En is het mogelijk het begrip nader te omschrijven en 
aan te geven waar het mee te maken heeft (Mulders, 2003; TNO Inro, 2003). De 
invulling wordt aldus tussen subjecten vastgesteld. In de Nota Ruimte (Ministerie 
van VROM e.a., 2004) wordt aangesloten bij dit intersubjectieve kwaliteitsbegrip, 
waarbij de normatieve positie van het rijk een grote rol speelt. Het begrip ruim-
telijke kwaliteit wordt als ambitie ingevuld waarbij twee ambitieniveaus worden 
onderscheiden: het kwaliteitsniveau dat overal minimaal gehaald moet worden - de 
’basiskwaliteit’2 - en kwaliteit waarvoor het rijk een grotere verantwoordelijkheid 
draagt: de nationale ‘Ruimtelijke Hoofdstructuur’. 

2.3   Waarom ruimtelijke kwaliteit verhelderen  
voor gebiedsontwikkeling?

Ruimtelijke kwaliteit lijkt zich dus in Nederland te ontwikkelen naar een over-
koepelend begrip dat de visuele kwaliteit van het stedelijke en niet-stedelijke land-
schap, de sociale en economische gebruikswaarde van de ruimtelijke inrichting en 
de kwaliteit van natuur en milieu omvat. De term kwaliteit verwijst daarbij naar de 

2  De Nota Ruimte bevat generieke regels ter waarborging van de algemene basiskwaliteit: de ondergrens voor alle 
ruimtelijke plannen, waaraan alle betrokken partijen zijn gebonden. Op het gebied van economie, infrastructuur 
en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bundelingsbeleid, het locatiebeleid, een goede balans tussen rode 
en groen/blauwe functies, milieuwetgeving en veiligheid. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de 
basiskwaliteit op punten als de Watertoets, functiecombinaties met water, en het groen in en om de stad. Bij de 
basiskwaliteit kan het gaan om inhoudelijke of procesmatige eisen, maar ook om meer financiële principes.
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waarde die belanghebbenden aan het landschap in een concreet gebied toekennen. 
Zoals hierboven geconstateerd, is het bepalen van de gewenste kwaliteit lastig, om-
dat het begrip vele definities kent en de waarden en belangen die er mee verbonden 
zijn, veranderen in de tijd en plaats. Bij gebiedsontwikkelingsopgaven grasduint een 
ieder naar hartenlust in deze grabbelton, en ontleent daar legitimaties voor norm-
opvattingen aan. Subjectieve en objectieve aspecten worden verward. Ruimtelijke 
kwaliteit heeft daardoor zonder verdere uitwerking geen samenbindende en sturen-
de werking in gebiedsprocessen. Hoe kunnen we ruimtelijke kwaliteit zo definiëren 
dat het begrip wel bijdraagt aan het gebiedsproces? Hoe kunnen we ruimtelijke 
kwaliteit verbinden met de gebruikswaarde van de ruimte, en actoren laten zien 
welke dimensies daaraan vast zitten, met welke indicatoren die meetbaar te maken 
zijn en hoe je daarmee vervolgens doelen kunt stellen? Hoe zitten aspecten van 
ruimtelijke kwaliteit elkaar in de weg, en hoe werkt dat door op de kosten en baten 
van gebiedsontwikkeling? Dit staat centraal in de volgende paragraaf.
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Over ruimtelijke kwaliteit bestaan dus heel verschillende opvattingen. Dat is ook 
niet verwonderlijk als we bedenken in wat voor ingewikkelde context de discussie 
over ruimtelijke kwaliteit wordt gevoerd. Twee aspecten willen we daarbij uitlich-
ten die voor het totstandbrengen van ruimtelijke kwaliteit van groot belang zijn. 
Ten eerste is belangrijk dat door de complexiteit en pluriformiteit van de heden-
daagse netwerksamenleving ruimtelijke kwaliteit allerminst een vanzelfsprekend 
begrip is. Ten tweede is kwaliteit een probleem dat zich op verschillende schalen 
afspeelt. Dit ‘multi-level’ karakter kent een fysiek-ruimtelijke en een bestuurlijke 
dimensie. Aan de hand van fysieke kenmerken of functies kan kwaliteit op verschil-
lende schaalniveaus worden gedefinieerd. Daarnaast wordt ruimtelijke kwaliteit op 
verschillende schaalniveaus gedefinieerd en geambieerd. We werken de pluriformi-
teit (paragraaf 3.2) en de schaalniveaus en beslisniveau van ruimtelijke kwaliteit 
(paragraaf 3.3) hieronder kort uit. 

3.1     Ruimtelijke kwaliteit in een netwerk- 
samenleving: pluriformiteit van opvattingen

Sinds de Vierde Nota ruimtelijke ordening is de samenleving 
sterk veranderd. Volgens verschillende prominente auteurs 
leven we tegenwoordig in een netwerksamenleving, waarin 
een grote specialisatie is ontstaan. Mede door de toene-
mende informatisering zijn daardoor de afhankelijkheid en 
de horizontale relaties in betekenis toegenomen. Castells, de 
belangrijkste auteur en chroniqueur van deze ontwikkeling, 
stelt dat onze samenleving steeds meer gevormd wordt in de 
bi-polaire spanning tussen het net(werk) en het ik (the self )
(Castells, 2000). In zijn analyse is deze ontwikkeling gelei-
delijk begonnen in de jaren zeventig en versneld in het laat-
ste decennium van de 20ste eeuw. De impliciete assumptie in 
deze redenering is dat er een groeiende behoefte is aan struc-
turen tussen organisaties om de groeiende afhankelijkheid en 
complexiteit het hoofd te bieden.

De complexe context 
waarin ruimtelijke 
kwaliteit betekenis krijgt

3
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Een kenmerk van de netwerksamenleving is echter ook een groeiende individuali-
sering ; volgens sommigen de belangrijkste trend van de twintigste eeuw (Baumann, 
2000; Sociaal Cultureel Planbureau, 2000). Deze individualisering gaat hand in 
hand met een afnemende betekenis van oude verbanden als religie en andere sociale 
verbanden, zowel voor wat betreft onze waarden en normen als in het bepalen van 
onze sociale contacten. Putnam heeft het over het verdwijnen van sociaal kapitaal 
(Putnam, 1995; 2000).

Zo lijken we langzamerhand naar een samenleving te evolueren waarin mensen 
waarden niet meer van traditionele sociale instituties afleiden, maar vanuit indi-
viduele belangen en normen formuleren. Daarbij spelen media en nieuwe vormen 
van communicatie een grote rol. Dit alles betekent een veel grotere pluriformiteit 
in opvattingen en een afnemend ontzag voor autoriteit en professionele oordelen. 
Dat betekent dat we in de opvattingen over ruimtelijke kwaliteit ook daadwerkelijk 
veel meer verschillende opvattingen zien. Dat maakt het streven naar ruimtelijke 
kwaliteit dan ook aanmerkelijk complexer en verklaart ook waarom aan het begrip 
ruimtelijke kwaliteit zoveel betekenissen worden toegekend. Maar de toegenomen 
specialisatie zelf betekent ook dat organisaties steeds meer van elkaar afhankelijk 
worden bij het realiseren van de gewenste uitkomsten. En ook dat ruimtelijke kwa-
liteit steeds meer een gezamenlijk belang wordt en de realisatie een gezamenlijke 
inspanning vereist.

3.2  Ruimtelijke kwaliteit als multi-leveluitdaging

Verschillende schalen, verschillende kwaliteitspercepties
Een aantal jaar geleden ontstond er veel ophef over het vastlopen van ruimtelijke 
procedures vanwege de aanwezigheid van korenwolven of zandhagedissen in gebie-
den waar economische plannen op stapel stonden. De legitimatie voor het afwij-
zen van bouwvergunningen werd gevonden in de Habitat-richtlijn die op Europees 
niveau volgens democratische procedures was afgesproken. Het publieke belang 
van het behoud van biodiversiteit werd daarin beschermd. Op het Europees niveau 
wordt dit als een belangrijke kwaliteit gedefinieerd. Op lager schaalniveau stond 
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het economische belang van de ontwikkeling veel meer centraal. De gemeenten die 
de bouwvergunningen wilden verlenen, gaven aan sociale en economische ontwik-
keling meer prioriteit dan aan biodiversiteit.

Dit illustreert hoe op verschillende schaalniveaus anders over de noodzaak van 
ruimtelijke ontwikkelingen wordt nagedacht. De vraag over welk schaalniveau we 
praten bij ruimtelijke kwaliteit is dan ook niet eenvoudig te beantwoorden. Afhan-
kelijk van de gekozen inhoud zijn er andere ruimtelijke ordeningsopgaven en vaak 
ook andere ingrediënten voor de ruimtelijke kwaliteit. Dat compliceert gebieds-
ontwikkelingen enorm. De vraag is wat de rol van de verschillende actoren op alle 
schaalniveaus is als het gaat om de invulling van ruimtelijke kwaliteit op een plek. Is 
er een hiërarchie in kwaliteitsniveaus én schaalniveaus aan te brengen?

Op nationaal niveau is er in het beleid veel aandacht voor macrobenaderingen, zo-
als een mooier Groene Hart en een goede concurrentiepositie voor de Randstad. 
Bij gebiedsontwikkelingen en de bijbehorende investeringsstrategieën van de ver-
schillende publieke en private actoren liggen de ruimtelijke kwaliteitsvraagstukken 
juist op een veel lager, namelijk lokaal of regionaal, schaalniveau. Dit niveau is veel 
meer gericht op het sleutelen aan de bestaande ruimtelijke inrichting dan gericht op 
grote nieuwe ontwikkelingen. Als dit het belangrijke niveau is, betekent dit dat de 
invulling van ruimtelijke kwaliteit vooral op het microniveau moet plaatsvinden en 
dat de inzet op macrobenaderingen minder zinvol is. Maar wie vult vervolgens de 
ruimtelijke kwaliteit hier in? Ook hier is sprake van een multi-level probleem.

Wie bepaalt wat en wanneer?
Het hiervoor besproken probleem van schaal van kwaliteit hangt sterk samen met 
het probleem van de verschillende bestuurslagen en andere betrokkenen die voor 
ruimtelijke kwaliteit in een gebied verantwoordelijk zijn. In de netwerksamenleving 
worden op veel plaatsen beslissingen genomen die van invloed zijn op ruimtelijke 
kwaliteit en nemen besluitvormingsprocessen veel tijd in beslag. In een recente sur-
vey naar ruimtelijke projecten vonden Klijn, Edelenbos en Steijn (Klijn e.a, 2010) 
dat in een gemiddeld ruimtelijk project maar liefst twaalf verschillende organisaties 
betrokken waren en dat het gemiddeld tien jaar duurt om een ruimtelijk project af 
te ronden. In tien jaar kan er veel gebeuren.

Het gaat niet alleen om de vraag welke condities nodig zijn die tot meer ruimtelijke 
kwaliteit zouden moeten leiden, maar ook om de vraag wie dergelijke condities voor 
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wie moet scheppen. In de Nota Ruimte doet het rijk voor wat de ruimtelijke hoofd-
structuur betreft een voorzet. Toch is in de praktijk niet altijd duidelijk hoe markt, 
burgers en overheid zich tot elkaar verhouden in de discussie rondom ruimtelijke 
kwaliteit. Door specialisatie worden belangrijke besluiten in ruimtelijke projecten 
op allerlei plekken (zowel in lokale als bovenlokale netwerken) genomen. Initiatief-
nemers die wat willen bereiken, moeten bijna overal aan tafel zitten. 

Horizontale, verticale en diagonale beleidsafstemming  
en publiek-private coproducties
Om bijvoorbeeld van de Zuidplaspolder in Zuid-Holland een echt kwalitatief goed 
ruimtelijk project te maken, is niet alleen medewerking van de Zuidplasgemeenten 
nodig, maar ook van landelijke actoren (de ministeries van VROM, V&W etc.) 
en van allerlei andere maatschappelijke actoren die het project al dan niet kunnen 
steunen of een andere bijdrage kunnen leveren. Het project staat of valt bijvoor-
beeld met goede infrastructurele voorzieningen en daarvoor is naast de provincie 
het ministerie van V&W belangrijk. 
Een initiatiefnemer van ruimtelijke beslissingen, in dit geval de provincie Zuid-
Holland, moet niet alleen lokale partijen op één lijn krijgen, maar ook overleggen 
met andere partijen die soms ook in andere netwerken actief zijn, zoals milieu-
organisaties, private investeerders, waterschappen etc. De initiatiefnemer van ruim-
telijke projecten kan daarom beter vergeleken worden met een simultaan schaker 
dan met één centrale speler. Bovendien komen er steeds nieuwe schaakborden bij, 
bestaan er aan elk schaakbord andere spelregels en veranderen die spelregels ook 
nog vaak.

Elk van de drie bestuurslagen in Nederland heeft een visie op de ruimtelijke kwa-
liteit in het territoriale gebied waar zij verantwoordelijk voor is. Ook zijn er meer 
sectorale kwaliteitsimpulsen vanuit Europa en natuurlijk de visie van de (private) 
investeerders. Zowel de verticale (en diagonale) als de horizontale afstemming (tus-
sen gemeenten onderling en tussen provincies onderling) is niet altijd goed geregeld. 
Bestuurslagen kiezen vaak een heel territoriale invalshoek, waarbij niet altijd oog 
is voor het functionele bereik van plannen en ontwikkelingen. Er is vaak een span-
ning tussen individuele belangen (van een rechtspersoon) en collectieve belangen, 
waarbij kosten en baten niet altijd evenredig verdeeld zijn. Ruimtelijke problemen 
worden daarom niet door alle actoren als hetzelfde ervaren, waarbij het handelen 
van de ene gemeente de ruimtelijke kwaliteit in de andere gemeente kan schaden. 
In krimpende regio’s bijvoorbeeld daalt niet in alle gemeenten het bevolkingsaantal.
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De gemeente die nog wel groeit, kan een ruimtelijk beleid ontwikkelen dat goed 
voor de eigen gemeente uitpakt (bijvoorbeeld door meer woningen te bouwen en 
de inkomsten te herinvesteren in de kwaliteit van de openbare ruimte). Maar het is 
nog maar de vraag of de regio als geheel daar ook de vruchten van plukt, omdat dit 
kan leiden tot een nog grotere krimp in andere gemeenten. 
Een ander voorbeeld is de Amsterdamse kantorentragedie ( Janssen-Jansen, 2009). 
Momenteel staan in de Amsterdamse regio veel kantoorpanden leeg. Dit is ongun-
stig voor gemeenten met veel leegstand (overlast etc.), maar ook voor de regio als 
geheel (overlast, inefficiënt ruimtegebruik etc.), omdat er tegelijkertijd veel vraag 
is naar een ander ruimtegebruik (woningen). De middelen (grond en geld voor 
voorzieningen) lijken niet optimaal besteed te worden. Voor elk van de gemeente 
afzonderlijk biedt doorgaan met nieuwe kantoorontwikkeling voordelen, omdat de 
opbrengsten geherinvesteerd kunnen worden in het eigen (territoriale) gebied. Dat 
het totale aanbod, mede ook door de varkenscyclus zoals die voor kantoren bestaat, 
tot een enorm kantorenoverschot leidt (‘kantorenkerkhof ’), voelt geen van de ge-
meenten direct. Verder schaadt het het imago van de regio in economische zin (zie 
TNO, 2009). Dit wordt pas op de lange termijn zichtbaar. De lasten hiervan zijn 
daarbij niet evenredig verdeeld over de gemeenten. 
Bij dit voorbeeld bestaat er een spanning tussen het individuele belang van gemeen-
ten en het collectieve belang van de regio, maar tegelijkertijd is er ook een spanning 
tussen het realiseren van korte termijn kwaliteit en kwaliteit op de langere termijn. 
Dit is niet gemakkelijk op te lossen. Om de kwaliteit voor de regio als geheel te 
handhaven, is regionale coördinatie nodig. 

Het voorgaande impliceert dat het niet eenvoudig is om de ruimtelijke kwaliteit 
van ruimtelijke projecten te definiëren. Wat is mooier en functioneler: de steden-
bouwkundig verantwoorde uitbreidingen van het Utrechtse deel van Leidsche Rijn, 
goedgekeurd door gerenommeerde architecten, of de in professionele ogen veel 
saaiere en gangbare delen van Vleuten-De Meern, maar die bewoners aanmerkelijk 
hoger waarderen? We raken dan aan de verschillende functies en gedaanten van 
ruimtelijke kwaliteit. Iets wat centraal staat in de volgende paragraaf.
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Als ruimtelijke kwaliteit zowel subjectieve als objectieve aspecten combineert, en 
alleen schaalafhankelijk en contextafhankelijk kan worden omschreven, hoe kan 
het begrip dan een sturende en samenbindende rol spelen in gebiedsontwikkeling? 
In deze paragraaf doen we een voorstel tot operationalisering aan de hand van zes 
vragen: 1. Wat is kwaliteit? 2. Over de kwaliteit van wat hebben we het? 3. Hoe is 
waarde toe te kennen aan gebiedsontwikkeling? 4. Hoe gaan we om met subjec-
tieve en objectieve elementen? 5. Hoe gaan we om met het schaalprobleem bij het 
afwegen van waarden? en 6. Hoe beoordelen we de toekomstbestendigheid van de 
gebiedsontwikkeling?

4.1  Kwaliteit
Het woord kwaliteit gebruiken we voor verschillende zaken. Van Dale verwijst naar 
drie betekenissen: hoedanigheid van stoffen en waren met betrekking tot gebruik 
- eigenschap die wordt gewaardeerd - deugdelijkheid. De stofzuiger moet werken 
op het moment dat we het wensen: als de motor op halve kracht werkt, heeft het 
apparaat geen gebruikswaarde meer. Als we bij het kopen van een nieuwe stofzuiger 
op de kwaliteit letten, dan kijken we naar de functies die we belangrijk vinden, naar 
de zuigkracht, naar de betrouwbaarheid van functioneren, en naar de levensduur. 
Maar we kijken ook of de stofzuiger er leuk uitziet, of geven de voorkeur aan het 
merk dat we al hadden. Aan de relatie tussen de stofzuiger en de gebruiker zitten 
dus objectieve en subjectieve kanten. Verschillende gebruikers zullen de functies 
verschillend waarderen, uiteenlopende meningen hebben over het model, maar ze 
zijn het over een ding eens: als het ding niet werkt, heb je er niets aan. 
Parallel hiermee kunnen we ruimte opvatten als een fysiek systeem dat een aantal 
functies kan uitvoeren, functies waaraan we waarde toekennen (figuur 1). Kwaliteit 
is enerzijds verbonden met waardeverwachting, anderzijds met de daadwerkelijke 
levering van die waarde door het fysieke systeem. Bij gebiedsontwikkeling passen 
we het fysieke systeem aan, omdat we vinden dat het niet meer goed functioneert, 
of omdat we verwachten dat het in de toekomst niet goed zal functioneren. We ver-
wachten dat na de fysieke aanpassing het gebied waardevoller wordt, of zijn waarde 
beter kan vasthouden. 
Verschillende partijen vinden verschillende functies belangrijk: de één staat voor 
biodiversiteit, de ander voor cultuurhistorische kenmerken, de derde voor recrea-
tieve functie, de vierde voor voedselproductie. Partijen verschillen in de waarde die 

Ruimtelijke kwaliteit 
hanteerbaar maken

4
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ze aan die functies toekennen, en in het belang dat ze erbij hebben dat die waarde 
wordt gerealiseerd of behouden blijft. Maar over één ding zijn ze het eens: als het 
ruimtesysteem niet past bij de waarde die ze ervan verwachten, dan voldoet het niet 
aan hun kwaliteitsdefinitie. 

 

Fysieke structuur 
van het landschap

Functioneren van het 
systeem landschap

Objectiveerbaar Subjectief

Waarde toegekend  
aan functioneren

Figuur 1:   Schema van de objectieve en subjectieve component van ruimtelijke kwaliteit (Termorshuzien & Opdam, 
2009 (bewerkt)). 

4.2  Kwaliteit van wat?
De eerste vraag die moet worden beantwoord is: kwaliteit van wat? Ruimte is een 
begrip met vele betekenissen (Van Dale onderscheidt er elf ), maar geen van deze 
betekenissen verwijst naar een systeembegrip. Kan ruimte dan wel gebruikt wor-
den, bestaat er zoiets als de bedrijfszekerheid van ruimte? Wij vinden het begrip 
ruimte niet geschikt om er een systeem mee aan te duiden dat functies onderhoudt. 
‘Gebied’ is als systeembegrip eveneens problematisch, vooral omdat gebiedsgrenzen 
in gebiedsontwikkeling eerder bepaald worden door bestuurlijke verhoudingen dan 
door systeemgrenzen. 
We stellen voor de term landschap te gebruiken als aanduiding voor het ruimtelijk 
systeem dat in gebiedsontwikkeling wordt veranderd. Een landschap wordt herkend 
aan de fysieke ruimtelijke kenmerken, en het levert goederen en diensten doordat 
het functies onderhoudt waar mensen waarde aan toekennen. Zo draagt het stelsel 
van watergangen binnen een landschap de waterregulatiefunctie en de waterzuive-
ringsfunctie, en het stelsel van opgaande begroeiingselementen levert een belang-
rijke bijdrage aan luchtzuivering.
Landschap kan zowel een stedelijk als niet-stedelijk karakter hebben. Een landschap 
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is in deze betekenis een ruimtelijk systeem dat de resultante is van de wisselwerking 
tussen mens en fysieke leefomgeving, en door mensen wordt gebruikt en veranderd 
met als doel de waarde ervan voor de mens te vergroten (Termorshuizen & Opdam, 
2009). Ruimtelijke kwaliteit is dan verbonden met de waarde die mensen aan de 
functies van het fysieke landschap toekennen. 

4.3   Waarde toekennen aan het fysieke systeem
Hoe wordt waarde toegekend aan het landschap? Kwaliteit is verbonden met de 
functies van het landschap die mensen als nuttig en noodzakelijk ervaren, hetzij uit 
economisch, ecologisch of uit sociaal-cultureel oogpunt. Kwaliteit verwijst dus naar 
de waardering die de mens verbindt aan dit nut. Functies die niet worden gewaar-
deerd, dragen daarom niet bij aan de kwaliteitsduiding. Het kan echter zijn dat men 
zich van een gebruikswaarde niet bewust is. Zo wordt bijvoorbeeld de functie van 

biodiversiteit op het ter-
rein van onderdrukking 
van ziekten en plagen in 
de landbouw niet alge-
meen onderkend. Zolang 
deze functie echter niet 
als een gebruiksfunctie 
wordt gewaardeerd, kan 
hij geen rol spelen in de 
duiding van kwaliteit 
van een landschap (net 
zoals een stofzuiger func-
ties kan hebben die niet 
worden gebruikt). Alleen  
een functie waar je wat 
aan hebt, draagt bij aan 
de kwaliteit. Waarde- 
toekenning wordt ook 
beïnvloed door de wijze 
waarop iemand tegen de 
wereld aankijkt, zoals 
de politieke oriëntatie. 
Vanuit een economische 
oriëntatie weegt de eco-
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nomische waarde van functies sterker dan vanuit een visie gebaseerd op duurzame 
ontwikkeling.

Dat betekent dat het duiden van ruimtelijke kwaliteit van een gebied begint met 
het benoemen van de functies van het landschap waaraan waarde wordt gehecht, en 
met het benoemen van de politieke oriëntatie die als normen- en waardestelsel fun-
geert, bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling. Gebruikers kennen waarde toe en niet 
alle grondeigenaren, bewoners of bezoekers van een gebied zullen dezelfde functies 
benutten, laat staan er dezelfde waarde aan toekennen. Kwaliteitsduiding van een 
landschap is dus altijd een gewogen optelling van wat belanghebbende groepen en 
individuen aan waarde toekennen. Daarom is het ook belangrijk dat verschillende 
groepen bij de totstandkoming van ruimtelijke processen betrokken worden. Ruim-
telijke functies worden immers vooral meegewogen als ze door actoren in het pro-
ces worden ingebracht. We komen hierop later nog terug.

De kwaliteit van een ruimtelijk systeem verwijst dus naar de mate waarin het land-
schap in het gebied voldoet aan de waardeverwachting, dus de mate waarin aan 
de eisen van gebruik en beleving wordt voldaan, en aan de bedrijfszekerheid in de 
toekomst. Doet het systeem wat er van wordt verwacht, en zal het dat blijven doen? 
Gebiedsontwikkeling beoogt het aanpassen van de waardeverwachting. Het doel 
van gebiedsontwikkeling is in deze context dus het creëren van toegevoegde waarde 
door het aanpassen van het fysieke landschap. Vanuit duurzame ontwikkeling kan 
die toegevoegde waarde worden bepaald als een optelsom van ecologische, econo-
mische en sociaal-culturele waarden. 

4.4  Omgaan met subjectieve en objectieve kanten
Waarde toekennen is dus een subjectieve handeling, die tijdgebonden is en van 
plaats tot plaats en van individu tot individu verschilt. Daarover kunnen we alleen 
met elkaar discussiëren als we uitgaan van die verschillen, en ze proberen te begrij-
pen. Waarde ontstaat door het gebruik dat mensen van een systeem maken, en is 
dus ook afhankelijk van de werking van het fysieke systeem. Die hangt af van de 
relatie tussen structuurkenmerken van en processen in het landschap, een relatie die 
objectief meetbaar is. Die relatie wordt gedicteerd door ecologische en fysieke wet-
matigheden, en daar kan in gebiedsprocessen dus niet over onderhandeld worden.
Onderhandelingen zijn wel mogelijk over veranderingen aan het fysieke systeem 
om de gebruikswaarde te verbeteren, of over de keuze van functie-indicatoren.  
Bijvoorbeeld, de duurzame aanwezigheid van een zandhagedis vraagt om een  
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minimum oppervlakte duingebied. Die is door ecologisch onderzoek objectief te 
meten. Er kan worden onderhandeld over de haalbaarheid van de doelstelling, en 
over de definitie van duurzame aanwezigheid, maar niet over de relatie tussen een 
gekozen waarde-indicator en de fysieke condities die er voor nodig zijn. Wanneer in 
het gebied niet aan deze relatie wordt voldaan, zal de beoogde waarde niet ontstaan 
en voldoet het landschap dus niet aan de beoogde ruimtelijke kwaliteit (Opdam 
e.a., 2008). In discussies lopen beide componenten van ruimtelijke kwaliteit nogal 
eens door elkaar; dit leidt tot veel verwarring en onnodige patstellingen. 

Figuur 2 laat een analytische structuur zien voor het onderscheiden van het objec-
tieve en subjectieve aspect van ruimtelijke kwaliteit in gebiedsontwikkeling. In de 
figuur wordt de relatie tussen kennis en handelen vertaald in twee loodrecht op 
elkaar staande assen. De verticale as zet de urgentie van handelen tegenover het 
organiseren van handelen. De horizontale as zet de subjectieve kennisaspecten van 
ruimtelijke kwaliteit tegenover objectieve kennisaspecten. 
Bij het bepalen van de urgentie gaat het over het waarom van de aanpassing van het 
landschap. De urgentie kan worden bepaald vanuit een objectieve of subjectieve 
invalshoek. Objectieve aspecten domineren wanneer we door metingen aantonen 
dat de werking van het landschap niet meer voldoet aan eerder vastgestelde kwali-
teitseisen. Bijvoorbeeld door klimaatverandering komen er vaker zware buien, en 
voldoet het landschap niet meer aan het vermogen water te bergen. Waterschappen 
leggen dan voorzieningen aan voor extra wateropvang. Daarbij blijft de waardever-
wachting gelijk, bijvoorbeeld opvattingen over wateroverlast, en wordt het fysieke 
systeem aangepast om waardeverlies tegen te gaan. Maar urgentie kan ook voort-
komen uit veranderde waardeverwachtingen, doordat gebruikers andere eisen gaan 
stellen aan het functioneren van het landschap. In de meeste gebiedsprocessen spe-
len beide typen urgenties door elkaar en tegelijk. Niet alleen wordt het landschap 
fysiek aangepast aan de nieuwe omstandigheden van een veranderend klimaat, maar 
wordt ook de recreatieve waarde aangepast en natuurontwikkeling gestimuleerd. 

In het veranderproces gaat het om het vaststellen van doelen en het bijpassende 
fysieke ontwerp (zie ook figuur 1). Aan de subjectieve kant gaat het om gebieds-
specifieke keuzes voor waardecreatie door lokale actoren. Aan de objectieve kant 
duiden wetenschappelijke methoden de grenzen aan en de effectiviteit van fysieke 
veranderingen met het oog op gewenste functie-ontwikkeling, al dan niet in com-
binatie met andere functies. De ruimtelijke inrichting en vormgeving dienen de 
functies zodanig te ondersteunen dat het geformuleerde kwaliteitsniveau wordt 
gehaald. Dit is het ‘vorm past bij functie’-principe uit de architectuur. Het verbindt 
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Figuur 2:   Inpassen ruimtelijke kwaliteit in twee fasen van het planproces: urgentie bepalen voor verandering en 
organiseren van het veranderproces. Toelichting in de tekst.

Nieuwe waarde-
verwachting

We stellen andere eisen 
aan de werking van het 

fysieke landschap

Aangepast fysiek 
ontwerp

De werking voldoet 
niet meer aan de 
geldende normen

Organiseren van het 
veranderproces

Subjectief aspect:
de kwaliteit is goed als 

aan de waardenorm 
wordt voldaan

Objectief aspect:
de kwaliteit is goed 

als de werking van het 
systeem bevalt

Urgentie voor 
verandering van het 
fysieke landschap

de waardeverwachting met het fysieke ontwerp, en in het organiseren van het ge-
biedsproces moet deze verbinding dus centraal staan. 
Bijvoorbeeld: het realiseren van een gewenste luchtkwaliteit in een stad (op basis 
van een generieke norm voor kwaliteit en bij een bepaalde verkeersdrukte) is mo-
gelijk door een zekere hoeveelheid groen binnen een zekere afstand. De kwaliteit 
is bereikt als het gebied de functie fijnstof invangen op het vereiste niveau onder-
steunt. Het subjectieve aspect heeft te maken met (1) de keuze voor luchtzuivering 
als belangrijke functie en de keuze voor de kwaliteitsnorm, en (2) met de verwachte 
waarde voor de kwaliteit van leven die deze functie oplevert. Als er onvoldoende 
ruimte is binnen de stad, moet of de waardeverwachting of het ontwerp worden 
aangepast. 
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4.5  De schaal van het afwegen van waardecreatie
Waarde wordt toegekend door mensen, door bewoners, ondernemers, werknemers 
en bezoekers. Die wonen ten dele in het gebied, ten dele erbuiten. De relatie tussen 
fysieke vorm, functioneren en waarde van het landschap speelt zich dus over meer-
dere schaalniveaus af. Daarbij zijn drie situaties mogelijk. Ten eerste kunnen in het 
gebied waarden voorkomen die van nationaal belang (of zelfs Europees belang) zijn 
verklaard. De vraag is dan of het landschap zodanig functioneert dat die waarden 
in stand blijven, bijvoorbeeld het voortbestaan van een zeldzame diersoort of een 
cultuurhistorisch patroon. Als die niet zo is, is er een reden voor aanpassing. Deze 
aanpassingen kunnen met de wet in de hand worden afgedwongen. 

Veel landschapsfuncties spelen zich af op een schaalniveau dat de omvang van ge-
biedsontwikkeling overstijgt. Dat geldt bijvoorbeeld voor ecologische, recreatieve 
en waterregulatiefuncties. Ambities die voor een gebied worden geformuleerd, zijn 
daarom soms alleen haalbaar als de fysieke condities zich aan de andere kant van 
de gebiedsgrens voortzetten. Andersom geredeneerd: hogere ambities voor kwali-
teit zijn mogelijk door aan te sluiten bij de fysieke structuur van het landschap in 
de regio. Daarmee kunnen patstellingen die voortkomen uit een mismatch tussen 
ambities en fysieke mogelijkheden binnen het gebied soms worden opgelost. On-
derhandeling en uitruil zijn daarbij van belang (zie ook hoofdstuk 5). 

Behalve afstemming van fysieke condities speelt ook afstemming van beoogde 
waardecreatie een rol. Het creëren van waarde wordt vaak beïnvloed door wat men 
in naastliggende gebieden ontwikkelt (of juist niet). Dit zagen we onder andere bij 
de kantorentragedie, maar dit speelt ook een grote rol bij groene landschappen, 
bijvoorbeeld het ontwikkelen van landschapsdiensten voor gebruikers uit de nabij-
gelegen stad (Opdam & Van der Valk, 2007). In elk van de situaties bestaan diverse 
probleemeigenaren. Dit bemoeilijkt het bereiken van een oplossing door te kiezen 
tussen kwaliteitsbelangen. 

4.6  Hoe toekomstbestendig is de gebiedsontwikkeling?
De laatste vraag is hoe we de toekomstbestendigheid van de gebiedsaanpassing be-
oordelen. Kwaliteit heeft ook een lange termijn dimensie. Ook voor toekomstige 
gebruikers moet het gebied kunnen worden aangepast aan veranderende inzichten 
over ruimtelijke kwaliteit. Dat zou kunnen betekenen dat niet-herstelbare functies 
die in de huidige tijd niet worden gewaardeerd toch op een basisniveau worden 
gehandhaafd, zodat ze tegen redelijke kosten weer op hoger niveau kunnen worden 
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gebracht. Hierbij spelen criteria als snelheid en kosten van herstel.
Ruimtelijke kwaliteit impliceert dus dat ruimte wordt geboden aan functies die 
deze ‘toekomstwaarde’ veilig stellen, ook als er geen actuele vraag naar is. De vraag 
is natuurlijk hoe dit basisniveau is vast te stellen, en hoe daarbij eventuele herstel-
kosten voor toekomstige generaties zijn mee te nemen en af te wegen tegen actuele 
kosten en baten. Er ligt hier nog een enorme opgave voor de wetenschap die meer 
urgentie krijgt in de context van de discussie over ruimtelijke adaptatie aan klimaat-
verandering. 

Deze vragen en hun antwoorden leiden tot de vraag hoe besluitvorming over ruim-
telijke kwaliteit plaatsheeft en op welke manier keuzen tussen kwaliteitsbelangen 
centraal gemaakt worden. Hoofdstuk 5 besteedt hier meer aandacht aan. 
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Ruimtelijke kwaliteit kent dus een objectieve en een subjectieve dimensie. De ob-
jectieve dimensie stelt grenzen aan wat er aan kwaliteit te realiseren is en levert 
inzichten in hoe verschillende elementen functioneren die ruimtelijke kwaliteiten 
bepalen. De subjectieve dimensie van ruimtelijke kwaliteit vertelt ons hoe acto-
ren kwaliteit waarderen, maar laat ook zien dat actoren verschillende eisen stellen 
aan de te realiseren kwaliteit. In besluitvormingsprocessen over aanpassingen van 
landschappen komen deze dimensies bij elkaar. Er wordt kennis ingebracht die ons 
vertelt wat de mogelijkheden zijn, maar actoren strijden ook over de gewenste kwa-
liteit en over de interpretaties van bestaande en gewenste kwaliteit. Door die inter-
acties kunnen opvattingen van actoren over gewenste kwaliteit gaan verschuiven; 
dit maakt besluitvorming heel complex. In dynamische besluitvormingsprocessen 
staan belangen die actoren bij kwaliteit hebben centraal (5.1). Netwerkmanage-
ment (5.2) kan dienen als procesvoorwaarde bij de keuze voor ruimtelijke kwaliteit. 
Daarbij blijft het nog steeds lastig om te bepalen of de ruimtelijke kwaliteit die uit 
het besluitvormingsproces voortkomt, goed is (5.3). 

5.1  Wikken en wegen: keuzes maken tussen alle kwaliteitsbelangen
Een keuze voor een optimale ruimtelijke kwaliteit gaat gepaard met een lastig waarde-
conflict dat de complexiteit van ruimtelijke projecten versterkt. Bij de meeste  
ruimtelijke projecten is het namelijk helemaal niet zo duidelijk welke criteria 
we moeten gebruiken om te bepalen of een uitkomst nu goed is of niet en in  
hoeverre de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Dat heeft natuurlijk alles te maken 
met het subjectieve karakter van ruimtelijke kwaliteit dat hiervoor al uitgebreid is  
belicht. De afweging van waardecreatie is een proces dat niet alleen bepaald wordt 
door objectieve criteria die geformuleerd zijn vanuit het centrale niveau, maar ook 
door alle - gemiddeld twaalf - betrokken actoren die hun eigen (subjectieve) criteria 
hanteren.

Het realiseren van ruimtelijke kwaliteit is dus een proces van duwen en trekken. 
Door de inbreng van verschillende actoren wordt er strijd geleverd tussen waarden 
als leefbaarheid, economische potentie en stedenbouwkundige en architectonische 
schoonheid strijden met elkaar, in de discussie. Een discussie over kwaliteit gaat 
daarmee ook over de vraag welke waarden belangrijk zijn bij ruimtelijke projecten 
en welk gewicht we aan die waarden willen toekennen. Leggen we in stedelijke  

Ruimtelijke kwaliteit als 
besluitvormingsprobleem

5
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herstructureringsprocessen het accent op leefbaarheid van de wijk en zo ja, moet 
dat vertaald worden in een behoud van bestaande voorraad of juist in nieuwe  
ingrepen? Moeten die ingrepen dan juist de omgevingskwaliteit verbeteren of moe-
ten we de vrijkomende ruimte gebruiken om de economische potentie van de wijk 
te versterken?
Al die verschillende waarden worden vertegenwoordigd door verschillende acto-
ren die zich in het besluitvormingsproces willen manifesteren. En dat is overigens 
zeer verdedigbaar, want in een volwassen democratie mogen actoren hun belangen  
articuleren en heeft besluitvorming een relatief open karakter. 

Vanuit dat oogpunt bezien, kunnen dus ook best vraagtekens worden gesteld bij alle 
klaagzangen over stroperigheid, te veel belangengroepen enzovoort. Niet zelden  
bedoelen de criticasters dan dat hun waarden te veel moeten worden uitgeruild tegen 
andere waarden. Men kan dan denken aan ministeries die vinden dat interactieve 
processen slechts tot overbodige praatsessies leiden, zoals ten tijde van de Verken-
ningsfase Ruimteprobleem Mainport Rotterdam (VERM-fase) van het Maasvlakte 
II-project in de periode 1996-1997 (zie Klijn & Koppenjan, 2000). Of ze vinden 
besluitvorming te lang duren en denken een oplossing te vinden door besluitvor-
ming te vereenvoudigen door een eenzijdige beslissingsmacht ergens neer te leggen, 
zoals de ideeën van de huidige minister van V&W voor een spoedwetprocedure.

Maar dat betekent dus ook dat als je ruimtelijke kwaliteit wilt realiseren je niet  
alleen de verschillende ruimtelijke functies recht moet doen, maar ook de actoren 
in het proces die deze ruimtelijke functies vertegenwoordigen. Dit betekent dat het 
cruciaal is om het zoekproces dat tijdens de besluitvorming over ruimtelijke proces-
sen plaatsvindt, te faciliteren. Of anders gezegd: het netwerk van actoren waarin 
besluitvorming van ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt, moet gemanaged worden.

5.2  Netwerkmanagement als condities voor ruimtelijke kwaliteit
Goede uitkomsten in ruimtelijke projecten, dus projecten met een goede ruimte-
lijke kwaliteit, worden gerealiseerd in complexe besluitvormingsprocessen. Maar 
die processen zijn door het grote aantal actoren, besluitvormingsarena’s en gecom-
pliceerde institutionele structuren moeizaam te sturen. Dit betekent dat de manier 
waarop deze processen worden begeleid heel belangrijk zijn. 
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Deze managementactiviteiten kunnen we aanduiden als netwerkmanagement. Dit 
omvat de bewuste sturings- en begeleidingspogingen van processen in netwerken. 
Netwerkmanagement omvat eigenlijk twee typen activiteiten: het maken van een 
procesontwerp met regels voor interacties (zoals een convenant of een raamover-
eenkomst) en procesmanagement. Procesmanagementactiviteiten kunnen zich 
zowel op de interacties richten (activeren van actoren, begeleiden van interacties, 
creëren van tijdelijke organisatorische arrangementen enz.) als op de inhoud (expli-
citeren van percepties van actoren, organiseren van onderzoeksactiviteiten, verken-
nen van alternatieve opties of inbrengen van nieuwe ideeën voor oplossingen (zie 
Koppenjan & Klijn, 2004).
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Deze netwerkmanagementactiviteiten zijn cruciaal voor het bereiken van kwali-
teit in ruimtelijke processen. Uit een recent gehouden onderzoek bij respondenten 
betrokken bij ruimtelijke projecten blijkt dat projecten waarvan de respondenten 
aangeven dat veel netwerkmanagementstrategieën worden gebruikt ook een goede 
beoordeling krijgen voor hun uitkomsten. Netwerkmanagementstrategieën komen 
zelfs als belangrijkste verklarende variabele uit de bus in dit onderzoek (Klijn e.a., 
2010). 

Dit laat zien dat kwaliteit in ruimtelijke processen dus sterk samenhangt met een 
goede begeleiding van het project waarbij wordt gepoogd de verschillende waarden 
van de verschillende actoren, die meestal gerelateerd zijn aan verschillende ruimte-
lijke functies en ruimtelijke gebruik, met elkaar te combineren.

5.3  Wanneer is kwaliteit goed?
Maar dit betekent dus ook dat het besluitvormingsproces zelf een zoektocht is naar 
oplossingen en het bijeenbrengen van beschikbare kennis die daarvoor nodig is. 
Zonder die kennis is het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die recht doen 
aan de uiteenlopende waarden van de verschillende betrokken partijen erg moeilijk. 
Ruimtelijke kwaliteit wordt in dit soort processen zelf ontwikkeld. Hier vindt de 
intersubjectieve definiëring van het concept plaats. Het proces waarin we ruimte-
lijke kwaliteit creëren, is dus ook bij uitstek een politiek proces!

Dit betekent dat we uitkomsten uit complexe ruimtelijke besluitvormingsproces-
sen in netwerken alleen kunnen beoordelen door te kijken of op een goede manier 
is gepoogd de verschillende waarden met elkaar te verbinden. En dat moet nu juist 
meestal in het proces zelf gebeuren. Daar leren actoren pas wat mogelijk is, daar 
komt nieuwe informatie beschikbaar, en daar is de noodzaak om creatief te zijn, 
aangezien velen tevreden moeten worden gesteld.

De inhoudelijke vraag naar ruimtelijke kwaliteit biedt in het ene geval veel meer 
ruimte om alle belangen van deze verschillende individuen en groepen niet alleen 
in het besluitvormingsproces te betrekken, maar aan deze belangen simultaan tege-
moet te kunnen komen door met uitruilen en combineren van verschillende opties 
voor win-win oplossingen te kiezen. Bij een ontwikkeling als de Zuidplaspolder zijn 
dit soort combinaties mogelijk, zodat niet alleen woningen - duurzaam - gebouwd 
kunnen worden, maar er tegelijkertijd aandacht is voor natuur en water. Bij een 
ontwikkelingsproces als Groot-Mijdrecht Noord, waarbij de polder mogelijk wordt 
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getransformeerd tot een meer, is de concurrentie tussen belangen veel scherper en 
sluit het ene belang het andere uit (win-lose oplossing) door het gebrek aan uitruil-
mogelijkheden in het gebied. Een belang kan geoptimaliseerd worden en ‘verlie-
zers’ zullen buiten het gebied gecompenseerd worden. Dit stelt andere eisen aan het  
besluitvormingsproces over de gewenste ruimtelijke kwaliteit. En de vraag is dan 
ook hoe het ruimtelijke kwaliteitsbegrip, zoals dat door de verschillende actoren 
wordt gehanteerd, in een gebied zo te combineren is dat het tot meerwaarde leidt.

Van tevoren is niet aan te geven welke keuze de juiste is en welke ruimtelijke kwali-
teit het beste is. Natuurlijk kunnen we van te voren criteria formuleren, maar deze 
zullen door verschillende betrokken actoren en verschillende ruimtelijke functies 
niet hetzelfde zijn en niet dezelfde gewichten krijgen. Achteraf kunnen we de uit-
komsten toetsen aan een aantal uitgangspunten, zoals: 
•	 Zijn	partijen	tevreden	over	de	bereikte	resultaten	(criteria	tevredenheid)?	
•	 	Zijn	 alle	 relevante	 partijen	 en	 hun	 belangen	 bij	 de	 besluitvorming	 betrokken	 

geweest (criteria van democratische legitimiteit)?
•	 Zijn	de	kosten	van	oplossingen	niet	afgewenteld	op	niet-betrokken	partijen?
•	 	Is	 er	 inhoudelijke	 voortgang	 te	 zien	 in	 de	 plannen?	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	 

bepaald worden door te kijken of latere versies van de ruimtelijke plannen  
tegemoet komen aan eerdere kritiekpunten of die zelfs opnemen (inhoudelijke 
robuustheid).

In dit kader zijn ‘robuuste’ oplossingen gewenst. Een 
oplossing is robuuster naarmate zij aan meer waarden 
recht kan doen en verschillende probleemdefinities 
van uiteenlopende partijen kan ‘absorberen’ en goed 
‘toekomstbestendig’ is. Het ontwikkelen van goede ro-
buuste oplossingen vereist het inbrengen van veel ken-
nis en deskundigheid. Maar bovenal moeten actoren 
over hun eigen grenzen heen kijken en moet het proces 
goed gemanaged worden om tot meer gedragen ‘ruim-
telijke kwaliteit’ te komen.
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6.1  Ruimtelijke kwaliteit als concept dat waarden verbindt
In dit essay hebben wij verschillende perspectieven van ruimtelijke kwaliteit samen-
gebracht, vanuit de bevindingen van het wetenschappelijk programma van Habifo-
rum. Uit het essay wordt duidelijk dat de optimale ruimtelijke kwaliteit de resul-
tante is van een proces van benoemen en wegen van de wensen van gebruikers en 
randvoorwaarden die het fysieke systeem stelt. Bovendien is de kwaliteitsduiding 
afhankelijk van waardetoekenning op hogere schaalniveaus en in aangrenzende ge-
bieden. Deze manier om naar ruimtelijke kwaliteit te kijken, is nog niet ingebed in 
de institutionele praktijk van gebiedsontwikkeling. 

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat dus in de wisselwerking tussen de gebruikers van 
een landschap, de fysieke eigenschappen van het landschap en binnen de context 
van waardedefinities die op een hoger schaalniveau zijn afgesproken. Waardetoe-
kenning is bovendien veranderlijk in de tijd. Daarom is het niet zinvol ruimtelijke 
kwaliteit ‘top-down’ vast te stellen door bijvoorbeeld gemeenteraden, Provinciale 
Staten, de Tweede Kamer of door andere politieke organen en actoren. Een deel 
van de ruimtelijke kwaliteit komt immers tot stand in het proces zelf waar we ont-
dekken wat mogelijk is en nieuwe ideeën ontstaan over oplossingen die ruimtelijke 
kwaliteit vergroten. Dit betekent niet dat politieke organen onbelangrijk zijn of 
geen bijdrage leveren, alleen dat zij niet alleen doelen kunnen bepalen. Het is juist 
zaak politieke organen heel nadrukkelijk te betrekken in het proces.

6.2  Hoe organiseren we het proces?
Gezien wat hiervoor is gezegd over ruimtelijke kwaliteit is het dus cruciaal om het 
proces te organiseren. Daarvoor is nodig dat de initiatiefnemer 1. een netwerk- 
analyse uitvoert; 2. een landschapskwaliteitsanalyse maakt; 3. van tevoren proces-
spelregels afspreekt. Hieronder lichten wij dit kort toe.

Uitvoering van een netwerkanalyse 
Hierbij staan vragen centraal als: wie zijn eigenlijk de belanghebbende partijen, 
welke functies van het landschap vinden ze belangrijk, en welke verwachtingen over 
de kwaliteit hebben ze daarbij? Abstracter verwoord: wat zijn eigenlijk hun percep-
ties op kwaliteit, wat zien zij vanuit die perceptie van kwaliteit als het belangrijkste 
probleem bij gebiedsontwikkeling? Ook zijn hier vragen van belang welke mid-
delen partijen hebben om eventuele kwaliteit te genereren en hoe belangrijk die 
middelen voor het proces zijn. 

Conclusie 6
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Een netwerkanalyse moet resulteren in een beeld wie de belangrijkste partijen zijn, 
welke ruimtelijke kwaliteiten deze partijen gerealiseerd willen zien, maar ook op 
welke wijze partijen contacten met elkaar hebben bij het gebiedontwikkelings-
proces en welke verbeteringen daarin zouden moeten optreden. Maar een netwerk- 
analyse met de percepties en posities van partijen moet ook duidelijk maken of 
win-win oplossingen mogelijk zijn. Als van tevoren duidelijk is dat er per definitie 
sprake zal zijn van een win-loose situatie, vraagt dit om een ander proces waarbij er 
eerder naar compensatie gezocht moet worden (zie verder bijlage 1).

Ruimtelijke analyse en ontwerp
De fysieke aanpassing van het landschap aan de veranderende kwaliteitswensen 
staat centraal in deze fase. Nadat de belanghebbenden in een gebiedsproces het eens 
zijn over te ontwikkelen waarden, en nadat duidelijk is welke belangen daarmee 
zijn gediend, komen de fysieke aanpassingen aan de orde: welke aanpassingen zijn 
efficiënt, waar zijn deze mogelijk? Belangrijk is dat de fysieke structuur past bij de 
waardeverwachtingen (vorm volgt functie). Bij dit ontwerpproces zijn alle belang-
rijke actoren betrokken, en het proces heeft vaak een cyclisch karakter. De kwali-
teitsambities en de fysieke structuur zijn communicerende vaten: als de aanpassing 
van de fysieke structuur ruimtelijk niet past of niet acceptabel is, moet men terug in 
ambitieniveau, of men kan de potenties van de omgeving van het plangebied beter 
benutten. 

Verandering van de fysieke structuur van het landschap impliceert een mogelijk 
verlies aan waarden. Dit geldt vooral voor waarden die verbonden zijn met cul-
tuurhistorie. Hoe deze verandering wordt beleefd, kan een belangrijke rol spelen 
in het veranderingsproces. Bewoners en gebruikers hebben zich het landschap toe-
geëigend en ontlenen daar een waardebeleving aan. Deze aspecten van de relatie 
tussen mens en landschap zijn te vangen met het concept van landschapsidentiteit. 
Waar het in gebiedsontwikkeling dan om gaat, is het functioneren en dus de fysieke 
structuur van het landschap aan te passen met behoud van de identiteit van het 
landschap zoals gebruikers en bewoners die ervaren. 

In bijlage 2 worden deze stappen verder uitgewerkt. 
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Processpelregels
Hierbij staat de vraag centraal welke processpelregels belangrijk zijn om van tevoren 
af te spreken. Wil het gebiedsontwikkelingsproces van de grond komen, dan zijn af-
spraken vooraf nodig over allerlei zaken om het proces op gang te krijgen en te hou-
den. Zo moet de relatie met de politieke instituties goed geregeld worden. Wanneer 
worden politieke organen bij het proces betrokken, hoe informeren we politieke 
organen zodanig dat ze betrokken blijven en goed geïnformeerd zijn als er vragen 
beantwoord moeten worden. Maar ook zaken als het gewenste tijdpad, wanneer 
belangrijke beslissingen genomen moeten worden, op welke wijze de verschillende 
partijen ‘in het proces georganiseerd worden’ en welke tijdelijke organisatorische 
arrangementen opgetuigd moeten worden, vragen om een antwoord. In bijlage 3 
staat een meer uitgebreide behandeling voor de vereisten van een procesontwerp. 

Natuurlijk is daarmee het werk voor een initiatiefnemer nog niet voorbij. Het pro-
ces zelf vereist ook veel energie en moet zeker gemanaged worden. Centraal uit-
gangspunt blijft dat je je voor ruimtelijke kwaliteit moet inspannen en bereid moet 
zijn veel tijd en energie te steken in bestuurlijke en politieke processen, inhoudelijke 
zoektochten en enthousiasmeren en betrekken van diverse stakeholders. Maar de 
beloning kan natuurlijk erg veel voldoening schenken.
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In de tekst is verschillende keren verwezen naar zaken als een netwerkanalyse, het 
maken van een procesontwerp etc. Als bijlage bij het essay zijn een paar handrei-
kingen opgenomen ten aanzien van deze methodieken. Ze zijn deels afkomstig van 
de NederlandBovenWater website. Erik Hans Klijn is de hoofdauteur van bijlage 1 
(netwerkanalyse). Jurian Edelenbos is hoofdauteur van bijlage 2 (procesontwerp). 
Erik Hans Klijn is mede-auteur van deze bijlage.

Bijlage 1. Hoe voer ik een netwerkanalyse uit?

Inleiding
Gebiedsontwikkeling vindt plaats binnen netwerken van actoren. Vaak betreft het 
actoren die al langere tijd met elkaar interacteren. Dit kan zijn omdat het betref-
fende project al een (soms lange) historie kent. Het kan echter ook zijn dat actoren 
elkaar kennen uit eerdere interacties rondom vergelijkbare projecten of vanwege 
formele relaties tussen bijvoorbeeld overheden. De netwerkanalyse die hierna is  
gepresenteerd, heeft tot doel om betrokkenen in complexe ruimtelijke projecten  
inzicht te geven in het netwerk waarin zij zich bevinden. Deze netwerkanalyse heeft 
een sterk bestuurskundig karakter.
 

Omschrijving
Als beleid in netwerken wordt ontwikkeld en wordt uitgevoerd, dient de beoefe-
naar of beleidsanalist te weten wat de kenmerken van de actoren zijn, hoe het net-
werk waarin deze actoren opereren er uit ziet en, zeker zo belangrijk, hoe het inter-
actieproces tussen de actoren verloopt. Dit is nodig, omdat de uitkomsten van een 
gebiedsontwikkelingsproces worden bepaald door de posities en gedragingen van 
de betrokken actoren (hun beschikbare middelen en hun opvattingen), het proces 
van interacties (of besluitvormingsspel) wat ze met elkaar spelen en de institutio-
nele kenmerken van het netwerk waarin ze zich bevinden (de formele en informele 
spelregels waar actoren zich aan moeten houden).
 
Om een goed inzicht in de beleidsprocessen en de uitkomsten daarvan te verkrijgen, 
is het dus noodzakelijk om drie soorten van analyse met elkaar te combineren.

•	 	Actorenanalyse.	De	analyse	van	actoren	heeft	tot	doel	de	relevante	actoren	en	
hun eigenschappen in kaart te brengen. Belangrijke analytische stappen zijn het 

Bijlagen B
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in kaart brengen van de middelen en afhankelijkheden en de percepties van ac-
toren (zie de eerste overzichtstabel). Actoren met belangrijke en niet-vervang-
bare middelen noemen we cruciale actoren. Actoren die het project in beginsel 
ondersteunen (of anders gezegd wier percepties van het project positief zijn) 
noemen we toegewijde actoren. Een procesregisseur heeft een probleem als hij 
veel cruciale actoren heeft die niet toegewijd zijn.

•	 	Spelanalyse.	Een	 eerste	 stap	 in	 een	 spelanalyse	 is	het	 identificeren	van	de	 ver-
schillende arena’s waar beslissingen worden genomen. De regisseur krijgt hier-
door een indruk van de complexiteit van het spel en een aanwijzing waar hij of 
zij aanwezig moet zijn om het spel te beïnvloeden of zelfs te leiden. De tweede 
stap in een spelanalyse is de reconstructie van het besluitvormingsproces tot nog 
toe. Dit kan behulpzaam zijn bij het vinden van manieren om de besluitvorming 
te versnellen en te achterhalen welke stappen wel of niet problematisch zijn voor 
de voortgang in het proces.

•	 	Institutionele	analyse.	Als	de	kenmerken	van	het	netwerk	de	uitkomsten	van	het	
proces bij gebiedsontwikkeling beïnvloeden, is het nuttig om in ieder geval een 
goede indruk te hebben van de hoofdlijnen van die kenmerken.

In de eerste overzichtstabel hierna zijn de drie soorten analyses uitgebreider behan-
deld. Een complete behandeling van alle stappen is niet mogelijk in het kader van 
deze tekst, maar de tabel geeft wel een goed overzicht van de relevante vragen bij 
elke analyse-stap. Vanzelfsprekend moet een netwerkanalyse regelmatig herhaald 
worden, aangezien de ontwikkelingen dynamisch zijn en zowel interacties, beslui-
ten als posities van partijen veranderen.
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Eerste overzichtstabel met stappen in de drie analyses

Belangrijkste vragenBedoelingStap

1.  Identificeer  
betrokken actoren.

2.  Reconstrueer  
percepties van 
actoren.

3.  Analyseer  
actorposities en 
afhankelijkheden.

Met welke actoren moet 
rekening gehouden 
worden?

In kaart brengen van 
beelden van actoren ten 
aanzien van het probleem, 
de oplossing en andere 
actoren en verschillen en 
overeenkomsten tussen 
actoren benoemen.

Welke posities nemen 
actoren ten aanzien van  
de probleemsituatie in en 
hoe afhankelijk zijn actoren 
van elkaar.

•	 Wie	zijn	als	handelende	eenheden	te	onderscheiden?
•	 	Welke	actoren	in	netwerk	zijn	belangrijk	voor	het	

realiseren van eigen doelen of beleidsinitiatieven?
•	 	Welke	actoren	hebben	belangen	bij	de	probleem- 

situatie respectievelijk de oplossing?

•	 	Welke	beelden	hebben	actoren	over	aspecten	 
als aarde van probleem, oorzaken, oplossingen  
en (competentie van) elkaar?

•	 	In	hoeverre	verschillen	deze	percepties	(en	zijn	er	
overeenkomsten), zijn er duidelijke clusters van  
actoren te onderscheiden met dezelfde opvattingen. 
Staan deze tegenover andere clusters?

•	 	Welke	obstakels	zouden	verschillen	in	percepties	 
kunnen veroorzaken?

•	 	Welke	actoren	staan	in	principe	positief	t.o.v.	het	
project (toegewijde actoren)?

•	 	Over	welke	middelen	beschikken	verschillende	actoren?
•	 	Hoe	belangrijk	zijn	die	middelen	en	kunnen	die	 

middelen ergens anders vandaan gehaald worden 
(vervangbaarheid)?

•	 	Is	er	sprake	van	eenzijdige	afhankelijkheid	of	weder-
zijdse afhankelijkheid?

•	 Welke	actoren	zijn	cruciaal	gezien	hun	middelen?



38

Sp
el

an
al

ys
e

In
st

itu
tio

ne
le

 a
na

ly
se

Belangrijkste vragenBedoelingStap

4.  Bepaal wat relevante 
arena’s zijn.

6.  Inventariseer 
interactiepatronen 
tussen actoren.

7.  Inventariseer 
institutionele context 
die partijen los van 
het specifieke spel 
verbindt (netwerk 
regels, middelen- 
verdeling).

5.  Analyse van besluit-
vormingsproces 
en impasses en/of 
doorbraken daarin.

Onderkennen van uiteen-
lopende plaatsen waar 
beslissingen genomen 
worden (=arena’s) en 
betekenis daarvan voor 
het project.

Door in kaart brengen van 
aantal (=frequenties) en 
uiteenlopendheid (=diversi-
teit) van interacties tussen 
actoren in het project 
wordt beeld verkregen 
wie centrale en perifere 
spelers zijn.

Inventariseer en analyseer 
de formele en informele 
spelregels en andere  
organisatorische arrange-
menten in netwerk die  
voor beleidsspel(en)  
relevant zijn.

Hoe is proces tot nu toe 
verlopen, welke strate-
gieën kiezen betrokken 
partijen in besluitvorming 
en welke impasses of 
doorbraken in project?

•	 	Waar	worden	beslissingen	genomen	die	voor	het	
project van belang zijn?

•	 	Welke	actoren	interacteren	daarbij	met	elkaar	in	
welke kader (sector, beleidsinhoud, ad hoc etc.)?

•	 	Zijn	er	vanuit	het	project	koppelingen	gemaakt	met	 
de verschillende betrokken arena’s?

•	 	Zijn	deze	koppelingen	direct	(=participatie	van	 
projectleider/staf) of indirect (via andere partijen)?

•	 	Welke	actoren	interacteren	veel	en	weinig	met	elkaar?
•	 	Welke	actoren	hebben	een	gevarieerd	contacten- 

patroon en welke niet?
•	 	Welke	actoren	zijn	als	centraal	en	als	perifeer	 

te beschouwen in het netwerk gezien hun contanten-
patronen?

•	 	Welke	contacten	zijn	goed	en	minder	goed	verzorgd	 
in het project (en door projectleider/procesregiseur)?

•	 	Welke	formele	regels	en	juridische	procedures	zijn	 
van toepassing?

•	 	Welke	informele	regels	beschouwen	de	betrokken	 
actoren als vanzelfsprekend (bijvoorbeeld voor  
informatieverschaffing, toetredingsmogelijkheden, 
professionele codes, et cetera)?

•	 	Welke	overleg	en	consultatieprocedures	of	andere	 
organisatorische constructies bestaan er in het  
netwerk en hoe belangrijk zijn ze?

•	 	Hoe	is	proces	opgestart	en	hoe	stellen	partijen	zich	
op (=strategieën)?

•	 	Hoe	beïnvloeden	deze	strategieën	de	voortgang	en	
uitkomsten van het project?

•	 Doen	zich	impasses	in	het	spel	voor?
•	 Wat	is	de	aard	en	structuur	van	deze	impasses?
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Toepassing
Het is niet mogelijk om alle manieren te behandelen waarop gebruik kan worden 
gemaakt van een netwerkanalyse voor concrete projectactiviteiten. In de tweede 
overzichtstabel geven we enkele voorbeelden van succesfactoren en hoe die met 
een goede netwerkanalyse te bevorderen en te koppelen zijn aan projectactiviteiten 
(zoals een communicatieplan).
 

Tweede overzichtstabel met succesfactoren en hun relatie  
met de netwerkanalyse
 
 Gebruik netwerkanalyseSuccesfactoren

1.	 	Zorg	dat	belangrijke	
partijen goed betrokken 
zijn.

2.  Ga zorgvuldig om  
met tegenstanders  
en critici.

3.	 	Zorg	voor	een	goede	
inschatting van de 
omgeving van project.

Mensen hebbben de neiging veel contacten te hebben met mensen die dezelfde  
opvattingen hebben. Denk er aan dat uw contacten moeten passen bij uw afhankelijk-
heden. Dus partijen waar van u erg afhankelijk bent in termen van middelen hebben 
veel aandacht nodig en moeten goed in de organisatie van het proces verankerd zijn 
(stap 3 en stap 6).

Gebruik de perceptie analyse om te bepalen wie uw mee- en tegenstanders (en critici) 
zijn in dit project. En hoe zijn uw tegenstanders bij het project betrokken? Als u ze  
er allemaal ‘uitgeorganisserd’ hebt zult u waarschijnlijk problemen krijgen (stap 2  
en stap 7). Een dergelijke analyse is ook nuttig voor het organiseren van inspraak 
avonden. Let ook op tegenstanders die schijnbaar niet belangrijk lijken. Het zou niet 
de eerste keer zijn dat die onbelangrijkheid bij nader inzien een onjuiste inschatting is.

Vaak komen beslissingen onverwacht, maar dat is niet zelden het gevolg van een 
gebrekkig inzicht in de verschillende arena’s waar de besluitvorming wordt gespeeld. 
Gebruik de arena analyse voor een participatie strategie (waar moet ik aanwezig 
zijn) en voor een communicatiestrategie (naar welke partijen en arena’s moet ik wat 
communiceren). Maar ook om zicht te blijven houden op belangrijke beslissingen die 
ergens anders genomen worden (stap 4).
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Gebruik netwerkanalyseSuccesfactoren

4.	 	Zorg	voor	goede	 
interessante inhoud.

5.  Speel in op de  
strategische  
bewegingen van  
betrokkenen.

Partijen	blijven	bij	het	proces	betrokken,	omdat	ze	de	inhoud	interessant	vinden.	Zorg	
dus voor creativiteit en variëteit bij het genereren van kennis. Projecten kenmerken 
zich regelmatig doordat te veel de gebaande paden worden bewandeld of doordat 
de kans om nieuwe oplossingen te ontwikkelen worden gemist. Dus kijk goed welke 
partijen aan tafel missen die interessante ideeën kunnen inbrengen (stap 1) en kijk of 
niet steeds dezelfde ideeën en standpunten worden uitgewisseld (stap 2).

Doorbraken maar ook stagnaties in de besluitvorming ontstaan niet in de laatste 
plaats door strategische keuzes van actoren. Het is dus belangrijk om die strategieën 
van betrokkenen te herkennen en ook te zien waar ze leiden tot stagnaties (bijvoor-
beeld door herhaling van dezelfde stategieën). Daarvoor is een goede analyse van het 
besluitvormingsproces en de bijbehorende strategieën van actoren nodig (stap 5).

Verwijzing
•	 	Bruijn,	J.A.	de,	E.F.	ten	Heuvelhof	&	R.J.	in	‘t	Veld	(1998)	Procesmanagement. 

Over procesontwerp en besluitvorming, Schoonhoven: Academic Service.
•	 	Klijn,	E.H.	&	M.J.M.	van	Twist	(2000)	Zicht	op	de	omgeving;	een	netwerk- 

benadering om de omgeving te analyseren, in: Edwards, A. & Schaap, L.,  
Vaardigheden voor de publieke sector, Bussum: Coutinho (isbn: 9062832113), 
pp. 37-64.

•	 	Koppenjan,	J.F.M.	&	E.H.	Klijn	(2004)	Managing uncertainties in networks; a 
network approach to problem solving and decision making, London: Routledge.

•	 www.eur.nl/erasmusacademie/pao/procesmanagement



41

Bijlage 2. Hoe voer ik een ruimtelijke analyse en ontwerp uit?

Het figuur op de volgende pagina toont een werkschema voor een ruimtelijke  
analyse en ontwerp op basis van de in dit boek ontwikkelde denkbeelden over ruim-
telijke kwaliteit. Als systeemconcept wordt daarbij de term landschap gebruikt  
(als fysiek-sociaal systeem), waarbij de relatie tussen het fysieke en sociale systeem 
wordt uitgedrukt in termen van landschapsdiensten. 

Een landschapsdienst is een functie van het landschap waaraan waarde wordt toe-
gekend, door bewoners, gebruikers, ondernemers of bezoekers. Deze kunnen in 
het gebied wonen of werken, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in een stedenring 
rondom het gebied. Een landschapsdienst wordt door het landschap geleverd, en 
kan worden “ingesteld” door maatregelen die de fysieke kenmerken van het land-
schap veranderen. 

Sommige landschapsdiensten passen door de fysieke maatregelen die er bij horen 
goed bij de identiteit, andere niet of minder. Het expliciet maken van de samenhang 
tussen wat past (behoud) en wat wordt ontwikkeld (vernieuwing) is essentieel voor 
een helder gebiedsproces. 

In de figuur worden vier stappen onderscheiden

1)   Voor inzicht in de diensten die in het gebied passen, gaan we uit van de identi-
teit: hoe karakteriseren gebruikers de identiteit, in welke fysieke kenmerken is 
die verankerd? Welke diensten vragen een fysieke aanpassing die de identiteit 
versterkt, of er althans niet strijdig mee is? In deze cyclische stap wordt de speel-
ruimte voor verandering gespecificeerd. 

2)   In deze stap gaan we ervan uit dat vooral die landschapsdiensten kansrijk zijn 
waar een ‘markt’ voor is of voor kan worden ontwikkeld. Een belanghebbenden-
analyse kan hier meer licht op werpen: welke ontwikkeling staan welke partijen 
voor, welke diensten willen ze bevorderen? Een vraag naar diensten kan ook 
worden bevorderd (marketing). In deze cyclische stap wordt door de belang-
hebbende partijen de vraag naar verandering gespecificeerd.

3)   De gecombineerde inzichten van beide voorafgaande stappen (om welke land-
schapsdiensten wordt gevraagd, welke passen bij de identiteit) zijn het uitgangs-
punt voor een cyclisch ontwerpproces. Welke fysieke veranderingen leiden tot 
ontwikkeling van diensten, wie kunnen en willen die uitvoeren, waar in het ge-
bied? Hoe kunnen met dezelfde fysieke maatregel meerdere diensten tegelijk 
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worden ontwikkeld? Zijn de mogelijke veranderingen voldoende voor de ge-
wenste waardecreatie? 

4)   Bij het ontwerpproces past ook een analyse van kosten en baten: wie investeert, 
en hoe kan de waardevermeerdering (al dan niet uitgedrukt als uitgestelde kos-
ten voor bepaalde partijen of de maatschappij) worden verevend met de inves-
teringen? Welke financiële arrangementen passen bij de institutionele structuur 
van het gebied? 

Analyse identiteit 

Kosten BatenFinancieel arrangement

Ontwerpproces

Ontwikkelingsrichting1 2

3

4

Identiteit Vraag ontwikkelen

Welke fysieke  
maatregelen? 

In welke fysieke ken-
merken herkenbaar?

Wie vraagt naar  
landschapsdiensten?

Naar welke  
diensten is vraag?

Welke landschaps-
diensten passen erbij?

Welke waardecreatie?  
Wie heeft belang? 

Welke effect  
op functioneren? 

Wie gaat waar fysieke ver-
anderingen aanbrengen?

Passende diensten Gevraagde diensten

Wie heeft belang?
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Bijlage 3. Hoe organiseer ik proces-spelregels? 

 
Inleiding
Projecten over gebiedsontwikkeling zijn in de praktijk vaak grillig en dynamisch 
en daarmee onvoorspelbaar. Het procesontwerp biedt houvast om met deze  
complexiteit om te kunnen gaan en hierin te overleven. Het procesontwerp biedt 
een voorstructurering en voorbereiding van complexe processen met als achterlig-
gende gedachte dat dit bijdraagt tot een vloeiend procesverloop en gedragen en 
rijke resultaten.

Omschrijving
Een procesontwerp kan gezien worden als het geheel van spelregels en proces- 
afspraken dat een projectleider en/of procesregisseur voorafgaand aan de uitvoering 
van een proces van gebiedsontwikkeling opstelt in goed overleg met de ontwerper 
als daar voor is gekozen. Het opstellen van de spelregels gebeurt vaak in samen-
spraak met de direct belanghebbenden en betrokkenen. Die samenspraak is nodig, 
om de spelregels aanvaardbaar en daarmee legitiem te maken voor de belangheb-
benden. Het is van belang te voorkomen dat de procesregisseur (of procesmanager) 
gezien wordt als een verlengstuk van een partij die hem of haar heeft ingehuurd 
voor het project. Vaak wordt dit opgelost door een onafhankelijke procesregisseur 
vanuit een begeleidingsgroep of stuurgroep waarvan verschillende belanghebbende 
partijen (meer dan alleen de initiatiefnemende organisatie) deelnemen, aan te wij-
zen en opdracht te verlenen. Op deze manier ontwikkelt zich gemeenschappelijk 
opdrachtgeverschap voor het aanstellen van een onafhankelijke procesregisseur.
 
Een procesontwerp richt zich op veiligheid, openheid, inhoud en voortgang van een 
complex proces (De Bruijn e.a., 1998; Edelenbos, 2000). Een blauwdruk van een 
procesontwerp voor een complex project bestaat niet. Ieder procesontwerp is weer 
anders en bevat andere aspecten en verschilt in zwaarte, dat wil zeggen de hoeveel-
heid aspecten die het procesontwerp benoemt en regelt (Edelenbos en Klijn, 2005). 
De zwaarte van een procesontwerp hangt samen met de mate van complexiteit van 
een project. Een project is complexer als sprake is van een (1) politiek gevoelig dos-
sier; (2) beladen historie bij een project; (3) ongestructureerd probleem (er bestaan 
verschillende beelden over het probleem en de gewenste oplossing); en (4) sterke 
verbondenheid met andere projecten/processen (een project kan van invloed zijn 
op andere projecten en vice versa). Er is ook sprake van een glijdende schaal: in 
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het begin worden procesafspraken op hoofdlijnen gemaakt die naarmate het proces 
vordert steeds concreter gemaakt kunnen worden.
 

Toepassing
1.  Gevoel krijgen voor de gevoeligheid van het project
   In de eerste plaats is het belangrijk een gevoeligheidsanalyse uit te voeren, dat 

wil zeggen om te proeven of het onderwerp gevoelig ligt bij (enkele) partijen. 
Het kan zijn dat een project een moeilijke en soms langdurige geschiedenis 
kent. Zulke projecten vereisen een meer voorzichtige aanpak. Het is verstandig 
om enkele verkennende gesprekken met enkele key players te voeren. Zo kun-
nen ‘procesbommen’ vroegtijdig worden geïdentificeerd en kan worden voor-
komen dat ze in de loop van het proces ‘exploderen’ en de voortgang van het 
proces blokkeren.

 
2.  In kaart brengen van het speelveld
   Van belang is om de inhoudelijke bewegingsruimte van een project in kaart 

te brengen. Soms blijken er harde randvoorwaarden te zijn, zoals wet- en re-
gelgeving (voor bijvoorbeeld fijnstof ) of strategische beleidslijnen waarover 
politieke besluitvorming is geweest. Als het inhoudelijke speelveld is bepaald, 
kan binnen dit speelveld gezocht worden naar (gedeelde) probleempercepties 
(zie ook Netwerkanalyse en Perceptieanalyse) en gewenste oplossingen (zie 
ook Netwerkanalyse).

 
3.  Bestaande procedures in kaart brengen
   Het proces van gebiedsontwikkeling staat niet op zichzelf, het staat temid-

den van reguliere procedures die nu eenmaal in acht moeten worden genomen. 
De procedures kennen een eigen dynamiek en hebben een eigen tijdslijn (die 
vaak strakker is dan die van het proces). De verbinding tussen het proces en de 
procedures zal duidelijk gemaakt moeten worden. Zo zal een eventuele milieu- 
effectrapportage in het proces geincorporeerd moeten worden. Het proces kan 
zo voorsorteren op te volgen procedures, zodat vaart in het proces gehouden 
kan worden (zie ook Proceduremanagement).

 
4.  Werken met een enthousiasmerend plan
   Hoewel het procesontwerp vooral ingaat op het proces van gebiedsontwikke-

ling, is er natuurlijk ook aandacht voor de inhoud. Dit kan tot uiting komen 
door bijvoorbeeld te werken met een enthousiasmerend inspiratiedocument. 



45

Doel hiervan is om actoren te mobiliseren voor actieve deelname aan het  
proces. Het inspiratiedocument moet ambitieus zijn en op een bepaald ab-
stractieniveau zijn geformuleerd om daarmee opties open te houden. Het mag 
de discussie vooral niet te zeer invullen en daardoor het proces doodslaan.

 
5.  Identificatie van de kernwaarden van partijen
   Het procesontwerp moet een veilige haven bieden voor de kernwaarden: de 

centrale belangen en ambities van partijen. Met een rondje langs de velden kan 
snel een beeld worden gecreëerd van deze kernwaarden (wat maakt iets voor 
een actor echt belangrijk?). Er kan voor worden gekozen om deze kernwaar-
den expliciet te benoemen in een startovereenkomst. Dit kan de actoren een 
veilig gevoel geven dat hun waarden serieus worden genomen. De betrokken 
partijen moeten het idee krijgen dat het proces waaraan ze kunnen deelnemen 
serieus omgaat met hun kernwaarden en zij de mogelijkheid krijgen het proces 
te verlaten als hun kernwaarden niet langer beschermd worden. Expliciet of 
impliciet worden dus ook uittredingsregels geformuleerd.

 
6.  Organiseren van tegenstand
   Wie doet er mee en wie niet? Het is belangrijk om op voorhand niet te strikt 

te zijn ten aanzien van toetreding tot het proces. Het is van belang om je eigen 
tegenstand te organiseren; ook lastig gevonden klanten (met tegengestelde be-
langen) moeten aan het proces kunnen deelnemen. Zij kunnen (aanvankelijk) 
uit voorzorg speciaal benaderd worden, zodat zij het totale proces niet frus-
treren. Worden zij aanvankelijk niet benaderd dan zullen ze via andere routes 
(vaak juridisch of via de media) het proces dwarszitten. Bovendien is een ze-
kere creatieve spanning nodig om sprongen te kunnen maken en innovatieve 
resultaten te boeken.

 
7.  Optuigen van een procesorganisatie
   Het procesontwerp gaat ook in op de organisatie van het proces. Een tijdelijke 

organisatiestructuur (stuurgroep, regiegroep, etc.) wordt in het leven geroepen 
dat vooral licht van karakter moet blijven. Doel van de procesorganisatie is om 
iedere partij een rol en positie te verschaffen die hem in staat stelt zijn belang 
te articuleren en te realiseren.

 
8.  Het slaan van piketpaaltjes in de tijd
   Een procesmatige aanpak betekent niet dat er geen oog is voor de doorlooptijd 

van een project. De eindpunten van de fasen worden geschetst en enkele mijl-
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palen worden neergezet. Rond deze mijlpalen is het verstandig tussenresulta-
ten te boeken om vaart in het proces te houden en mensen gecommitteerd te 
houden aan het project. Het is van belang niet alle winst voortijdig aan som-
mige partijen uit te keren, want deze zullen dan het proces verlaten (zij hebben 
immers de buit binnen). De balans moet worden gevonden tussen tussenresu-
laten boeken en de eindwinst uit te stellen tot aan de eindstreep.

 
9.  Het organisereren van joint fact finding
   Complexe projecten hebben gemeen dat er op voorhand geen overeenstem-

ming bestaat over de feiten (economie, natuur, milieu, et cetera.). Het is soms 
een strategie voor partijen om onderzoek te starten dat hun eigen belangen 
en perceptie ondersteunt. Als gevolg hiervan ontstaan vaak rapportenoorlo-
gen. Dit kan voorkomen worden door vroegtijdig afspraken te maken over de 
soorten en wijzen van onderzoek. Zo wordt een proces van joint fact-finding 
opgestart, waarin gezamenlijk wordt gezocht naar overeengekomen kennis 
(‘negotiated knowledge’) die het project ondersteunt.

 
10.  Omgaan met conflict
   Onderdeel van een procesontwerp kan ten slotte zijn om afspraken te maken 

over conflictsituaties. Het gaat dan vooral om stevige conflicten die het proces 
kunnen frustreren. Zo kan men afspreken om stevige conflictpunten diep weg 
te leggen in werkgroepen, zodat het bestuurlijke proces daar zo min mogelijk 
last van heeft als er beslissingen genomen moeten worden. Ook kan worden 
afgesproken een externe commissie in te stellen met het oog op verhelderende 
aanbevelingen. Daarnaast kan een conflict leiden tot het opstarten van een 
nieuw onderzoek via joint fact finding.

 
Het procesontwerp is niet zelf-uitvoerend; het moet in het proces worden geëf-
fectueerd en zonodig worden aangepast. Uitvoering van een proces volgens eerder 
gemaakte procesafspraken heet procesregie of procesmanagement. De regisseur of 
manager vervult een belangrijke rol om partijen met elkaar in contact te brengen, te 
houden en de interactieprocessen tussen hen soepel te laten verlopen en tot gedra-
gen en rijke uitkomsten te laten leiden. Dat is bepaald geen eenvoudige opdracht. 
Het procesontwerp biedt dan ook een steun in de rug om de complexiteit van de 
processen het hoofd te kunnen bieden. De inhoud van het procesontwerp en het 
gedrag van de procesregisseur of procesmanager drukken een zwaar stempel op het 
verloop van het proces en de resultaten.
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Overzicht van activiteiten en accenten per fase
 

AccentenActiviteiten

Voor-
verkenning

Verkenning

Planstudie

Realisatie

Beheer en 
onderhoud

Eerste contouren van het proces maken, 
uitmondend in een startovereenkomst.

Het procesontwerp wordt hier uitgewerkt en in 
samenspraak met belanghebbenden opgesteld: 
vervat in een intentieovereenkomst.

Het procesontwerp staat, wordt eventueel aange-
past naar nieuwe inzichten. De procesafspraken 
worden opgenomen in een samenwerkingsover-
eenkomst.

Het procesontwerp verandert niet wezenlijk meer 
van inhoud. De bestaande procesafspraken wor-
den opgenomen in een realisatieovereenkomst.

Afspraken in het procesontwerp over beheer 
en onderhoud worden doorvertaald naar een 
beheerovereenkomst.

Gevoeligheidsanalyse, globaal in kaart brengen 
van probleem- en actorenveld.

In kaart brengen van kernwaarden en expliciteren 
ervan. Via beleidsanalyse wordt het speelveld 
bepaald. Proces wordt afgestemd op reguliere 
procedures, piketpaaltjes worden geslagen en de 
procesorganisatie wordt verder opgetuigd.

Nadere afspraken over conflicthantering, joint 
fact finding, regels van uit- en toetreding worden 
geëffectueerd.

De gewenste eindbeelden voor de gebiedesontwik-
keling wordt geïmplementeerd. Op basis van eer-
der gemaakte afspraken en eventuele aanpassin-
gen daarin wordt het project in uitvoer gebracht.

De eerder in concept opgestelde prestatieaf-
spraken voor beheer en onderhoud worden finaal 
gemaakt. Nieuwe partijen die het beheer voor hun 
rekening nemen worden geleidelijk hoofdrolspelers.
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