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Koen Raats presenteerde zijn conclusies onlangs aan de Li-
niecommissie, die mede op grond daarvan werkt aan een

nieuwe organisatiestructuur van het Nationaal Project. ‘Mijn
belangrijkste conclusie is dat de Waterlinie als projectorga-
nisatie tamelijk intern gericht was,’ vertelt de onderzoeker.
‘Dat is logisch, want de bestuurlijke situatie is ingewikkeld.
Er zijn vijf ministeries bij betrokken, vijf provincies, meer dan
twintig gemeenten en ook nog een aantal waterschappen,
plus natuurlijk de forteigenaren, de natuur- en erfgoedor-
ganisaties en de bewoners. In zo’n constellatie is het een
hele klus om een goede organisatievorm te vinden waarin
alle belangen en verantwoordelijkheden op elkaar worden af-
gestemd. Als je zo’n modus eenmaal hebt gevonden, dan
houd je daar natuurlijk aan vast.’

Een voordeel van deze aanpak is dat er veel experts voor-
handen zijn op alle mogelijke deelgebieden, en dat deze
experts elkaar makkelijk kunnen vinden. ‘Inhoudelijk komt
dat de kwaliteit van het project enorm ten goede. Het
nadeel is dat er veel tijd verloren gaat aan onderlinge
afstemming en het bedenken van plannen die breed gedra-
gen worden. Op deze manier is er minder aandacht voor het
ondersteunen van particuliere initiatieven. Daarom denk ik
dat het belangrijk is, en op het Projectbureau wordt dat
onderschreven, dat er meer aandacht komt voor bedrijven
en ondernemers in het gebied, temeer omdat beheer en
exploitatie belangrijker worden en de overheid zich terug-
trekt. Het is de uitdaging om de energie om plannen te
maken vanuit de maatschappij te laten komen en niet

alleen vanuit de overheid. Daarvoor moeten plan-
ners controle uit handen durven geven.’

Kleinschalig
De Stichting Liniebreed Ondernemen, die zich sterk
maakt voor ondernemers in het Liniegebied, speelt
een belangrijke rol, aldus Koen Raats. Dit hangt
nauw samen met het tweede deel van zijn promo-
tieonderzoek, naar de economische onderbouwing
van de Waterlinie, waarmee hij inmiddels is begon-
nen.
Door een reorganisatie en de bezuinigingen komt
het oude netwerk van het Nationaal Project onder
druk te staan, en het is van belang dat er een
nieuw netwerk voor in de plaats komt. Raats: ‘Dat
past ook goed bij de fase waarin het project ver-
keert: van plannen maken en ontwerpen op een
groter schaalniveau naar uitvoering op een kleiner
schaalniveau. De Linieondernemers willen daar
over het algemeen graag aan meewerken, maar
dat vereist kleinschaligheid omdat de meeste
bedrijven hun individuele belangen direct willen
terugzien in de planuitkomsten. In de stichting
wordt daar hard aan gewerkt en dat is voor de toe-
komst van het project van niet te onderschatten
belang.’
Ook is het noodzakelijk om bij bestuurders het
draagvlak in stand te houden. ‘In de loop der jaren
zijn veel ambtenaren uit de beginperiode ergens
anders gaan werken. Er is een nieuwe generatie
voor in de plaats gekomen, die niet de mogelijk-
heid had om de politieke agenda te verbinden aan
de planvorming. Op verschillende niveaus moeten
bestuurders aangehaakt blijven als je op dat lokale
niveau een succes van de Waterlinie wilt maken.
‘Daarbij kan helpen dat het concept van de Waterli-
nie een integrale ruimtelijke visie levert waarin
plannen uit verschillende sectoren op elkaar wor-
den afgestemd. Zeker nu het Rijk zich terugtrekt is
er behoefte aan een overkoepelend verhaal voor al
deze afzonderlijke plannen. De Waterlinie kan dat
verhaal bieden.’•

A R C H I E F

Hoe verliep de bestuurlijke samenwerking in de Nieuwe Hollandse Waterlinie de afgelopen jaren, en welke
dilemma’s speelden daarbij? Dat waren de centrale vragen van het eerste onderdeel van het promotieonderzoek
van Koen Raats, als planoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 

‘ER IS BEHOEFTE AAN EEN OVERKOEPELEND VERHAAL’

Een nieuwe visie voor de Waterlinie

A C H T E R G R O N D

Ineens, bij de brug nabij kasteel Beverweerd
in Werkhoven, zag ze een oude grenspaal

staan. Ze stootte haar collega aan: ‘Kijk, daar
heb je zo’n oude grenspaal van het ministe-
rie van Oorlog. Daar zijn er nog maar een
paar van over langs de Kromme Rijn.’
‘Die ouwe palen?’ was de reactie. ‘Daar heb-
ben we er wel een stuk of tien van in de con-
tainer gegooid.’
‘Wát? Dat is cultuurhistorisch erfgoed!’
Gelukkig bleek na enig rondbellen dat een
andere waterschapscollega de palen bij een
vriend op Fort Vechten had laten opslaan. De
twee medewerkers van het waterschap
slaakten een zucht van verlichting.

Waterlinie
Na de kanalisatie van de Kromme Rijn zo’n
150 jaar geleden, ten bate van een versnel-
ling van de inundaties in de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, kreeg de rivier een
belangrijke rol. Dankzij een nieuwe inlaat-
sluis bij Wijk bij Duurstede kon het rivier-
water van hogerop gehaald worden. Langs
het 29 kilometer lange jaagpad werden ver-
volgens zo’n 350 natuurstenen limietpalen
geplaatst; palen die de grens van het toen-
malige eigendom van het Rijk markeerden.
Dit schrijft Ad van Bemmel in zijn boek De
Kromme Rijn. Waterstaat, onderhoud en
gebruik vanaf 1600. De palen stonden
enkele meters uit de oever en waren te
herkennen aan de letter O (de O van het
Ministerie van Oorlog) en een volgnummer.
Het leek Clarion Wegerif een mooi plan om
een aantal van die limietpalen terug te
plaatsen. ‘Ze horen echt bij dat stukje
Kromme Rijn en voor de wandelaars langs

het Kromme Rijnpad vertellen ze iets over
de geschiedenis van de rivier. Maar de toe-
komstige beheerder van het pad, Recreatie
Midden Nederland, moest er wel mee
akkoord gaan. Tenslotte moeten zij er met
hun maaimachines omheen.’

Tachtig kilo
Recreatie Midden Nederland ging akkoord
met het terugplaatsen van de opgeslagen
palen. Na het nodige overleg ontstond het
plan om de drie betrokken bestuurders tij-

dens de opening gezamenlijk één grenspaal
te laten terugplaatsen. Daarvoor moest
natuurlijk wel het nodige worden georgani-
seerd. Er moest tenminste één paal wor-
den opgehaald van Fort Vechten, en er was
een hefwerktuig nodig, want zo’n hardste-
nen paal weegt tachtig kilo. Een paar
dagen voor de opening ging de telefoon
van Clarion Wegerif. Of het erg was dat er
een andere paal werd gebruikt, want de
oorspronkelijke palen lagen op Fort Vech-
ten begraven onder tien kuub haardhout…
‘Uiteindelijk is alles goed gekomen,’ vertelt
Clarion Wegerif. ‘De drie bestuurders plaat-
sten de paal, de oorspronkelijke, en het
gezelschap wandelde vervolgens langs de
Kromme Rijn en stapte ook nog even in
een bootje.’
De tien palen staan inmiddels weer langs
de – inmiddels natuurvriendelijke – oevers
van de Kromme Rijn. En De Stichtse Rijnlan-
den bekijkt hoe de kennis over cultuurhisto-
risch watererfgoed nog beter ontsloten
kan worden, zowel voor eigen medewer-
kers als voor het grote publiek. •

De routegids van het Kromme Rijnpad is
te koop bij de VVV’s in Wijk bij Duurstede
en Utrecht en via de website van de pro-
vincie Utrecht, www.provincie-utrecht.nl.

Het begon allemaal op een nazomerdag in 2008, toen Clarion Wegerif van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen langs de Kromme Rijn liep. Ze was bezig met de voorbereiding van de officiële opening van het Kromme
Rijnpad van Utrecht naar Wijk bij Duurstede.

LIMIETPALEN LANGS DE KROMME RIJN IN OUDE GLORIE

Herkenbaar aan de letter O
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