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Het ruikt er vochtig en in de hoeken van de expositieruimte zijn schimmel-
plekken waarneembaar. Hoewel fort Werk aan de Korte Uitweg in 1999 is 
gerestaureerd lijkt het extensieve gebruik van het fort niet goed voor de 
instandhouding van het gebouw. Het fort ligt in de gemeente Houten en is 
herbestemd tot natuurcamping, waarbij delen van het fort worden gebruikt 
als theetuin en museum. Een biertje bestellen kan er niet want de exploitant 
heeft geen horecavergunning gekregen. Wie de lokale krant leest weet dat er 
al jarenlang gesteggel is over het gebruik van het fort. De huidige exploitant is 
door eigenaar Staatsbosbeheer geselecteerd na een open inschrijving: in de 
plannen wordt het fort een natuurcamping waarbij mensen met een verstan-
delijke beperking de theetuin onder begeleiding exploiteren. Buurtbewoners 
hebben zich jarenlang (succesvol) verzet tegen de horecafunctie. Volgens 
buurtbewoners worden de natuurwaarden van het fortterrein erdoor aangetast. 

Het fort Werk aan de Korte Uitweg illustreert hoe lastig het kan zijn om een 
fort te herbestemmen, exploiteren en te beheren. Er moet rekening worden 
gehouden met de belangen van de buurtbewoners, de exploitant, de eigenaar en 
de cultuurhistorische waarden van het gebouw. 
 Dit proefschrift gaat over de herbestemming van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, waar het fort Werk aan de Korte Uitweg onderdeel van is. De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is een voormalige militaire verdedigingslinie die bestaat 
uit forten, bunkers, vestingsteden, inundatievelden, dammen en dijken. De 
linie strekt zich uit van Pampus tot aan de Biesbosch en is van 1815 tot 1940 
gebouwd. Dit proefschrift gaat over hoe planners, (landschaps)architecten, 
stedenbouwkundigen en erfgoeddeskundigen het voormalige vestingland-
schap hebben gerevitaliseerd. In 1999 werd het Nationaal Project de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie gestart, waarbij een interdisciplinaire groep experts begon 
met het opstellen van plannen waarmee de waterlinie zou worden veranderd 
van gesloten militair domein naar een toegankelijk gebied met maatschappe-
lijke waarde en betekenis.

Onderzoek begint met fascinatie. De herbestemming van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie fascineert: hoewel de waterlinie valt te kwalificeren als een van de 
meest uitdagende herbestemmingsopgaven in Nederland, is men er in geslaagd 
om de waterlinie een nieuwe functie en betekenis te geven.  
 
In dit onderzoek staat de samenwerking tussen de verschillende partijen 
centraal. De complexiteit van het project (onderstaand verder toegelicht) vereist 
coördinatie tussen de verschillende partijen. Dit is een klassiek thema binnen 
de planologie: hoe zijn partijen met tegengestelde belangen in staat om tot 
gemeenschappelijke uitkomsten te komen? Omdat de hedendaagse ruimtelijke 
ordening wordt gekenmerkt doordat verschillende publieke en private actoren 
in een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tot gezamenlijke oplossingen 
moeten komen is theorie over het bereiken van collectieve actie zeer relevant. 
Collectieve actie is een van de centrale begrippen in dit proefschrift; het 
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behandelt het coördinatievraagstuk hoe actoren tot gezamenlijke actie kunnen 
komen in een situatie waarin belangen van actoren uiteenlopen. 
 

Collectieve actie
 
Een drietal zaken maken het zeer lastig om tot collectieve actie te komen in 
het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie: (1) de ingewikkelde governance 
situatie, (2) de wijze waarop erfgoed- natuur- en landschapswaarden door 
verschillende actoren uiteenlopend worden geïnterpreteerd, en (3) het feit 
dat de transformatie- en exploitatieopgave zeer complex is; de forten (en 
het landschap) blijken zeer lastige objecten te zijn om te herbestemmen en 
exploiteren.
 Het onderzoek naar de drie bovengenoemde thema’s draagt bij aan het 
beantwoorden van de centrale vraag in dit proefschrift. Beantwoording van de 
centrale vraag behoeft analyse van de totstandkoming van collectieve actie en 
de daaruit voortvloeiende (ruimtelijke) resultaten. 

Op welke manieren beïnvloeden de verschillende referentiekaders van 
en de diverse institutionele condities waarbinnen actoren handelen, de 
totstandkoming van collectieve actie en de daaruit voortkomende ruimtelijke 
resultaten?

De drie genoemde thema’s worden achtereenvolgens toegelicht. Daarna wordt 
aangegeven welke theoretische perspectieven worden gekozen om de thema’s 
te onderzoeken. De inleiding sluit af met uitleg over de toegepaste methoden en 
de structuur die het proefschrift kent.

Governance 
Ten eerste is het aantal betrokken partijen extreem groot. Bij aanvang van 
het nationaal project waren maar liefst vijf ministeries, vijf provincies, 
25 gemeenten, drie waterschappen, meerdere semi-publieke overheden, 
erfgoedorganisaties en een groot aantal eigenaars betrokken. Al deze partijen 
hebben hun eigen belangen en doelstellingen. De maatschappelijke, historische 
en culturele waarde die wordt gehecht aan erfgoed maken besluitvorming 
over de toekomst van de gebouwen en landschappen gevoelig. De intersec-
torale eigenschappen van het project maken het bereiken van collectieve actie 
uitdagend. Het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat niet alleen over 
erfgoed, ook sectoren als defensie, water, ruimtelijke ordening, infrastructuur, 
natuur en landschap en toerisme hebben te maken met het project.  
 Naast het grote aantal publieke instellingen die betrokken zijn bij de 
revitalisering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is een belangrijke rol weg- 
gelegd voor private partijen. Private partijen zijn van belang voor het financieren 
en ondernemen van herbestemmingsprojecten. Daarnaast kunnen ze een belang- 
rijke rol spelen in de exploitatie en het beheer van het erfgoed en landschap. 

1.1
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Het wetenschappelijk concept governance beschrijft hoe publieke en private 
actoren in zelf georganiseerde netwerken middelen en capaciteiten uitwisselen 
in een situatie waarin taken, middelen en verantwoordelijkheden zijn verdeeld 
over de actoren (Rhodes 1997). Deze structuren ontstaan door de interactie 
tussen de actoren en kunnen niet worden opgelegd (Stoker 1998).  
 Het bereiken van collectieve actie in arena’s met governance kenmerken 
kan heel lastig zijn. Doordat actoren enerzijds hun eigen belangen willen 
behartigen en anderzijds van elkaar afhankelijk zijn om hun doelstelling 
te bereiken is coördinatie vereist, maar door de versplintering van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden is juist een structureel gebrek aan 
sturingscapaciteit. In dit proefschrift wordt de volgende definitie gevolgd: 
“Governance is about the rules of collective decision-making in settings where 
there are a plurality of actors or organisations and where no formal control 
system can dictate the terms of the relationship between these actors and 
organisations” (Stoker 2009: 3). Deze definitie wordt ook wel netwerk-gover-
nance genoemd (Evers & De Vries 2013, Hajer 2009, Kjaer 2011). Er is voor deze 
definitie gekozen omdat deze er nadrukkelijk vanuit gaat dat actoren hun acties 
moeten coördineren om zo hun individuele doelstellingen te bereiken. 

Coördinatie kan bereikt worden door hiërarchie. Rhodes (1997) stelt in zijn 
beschrijvende toepassing van het governance concept dat hiërarchische 
relaties compleet ontbreken in governance situaties. In dit proefschrift wordt 
deze stelling niet onderschreven. Verschillende wetenschappers hebben juist 
bijzondere aandacht voor machtsrelaties in governance structuren en stellen 
dat hiërarchie wel degelijk een rol speelt in governance arena’s (Davies 2005, 
Marinetto 2003, Marsh et al 2003, Stoker 1998). Het feit dat hiërarchische 
relaties tussen de actoren niet altijd duidelijk zijn en vaak veranderen, maakt  
het coördinatievraagstuk een centraal thema in de wetenschappelijke 
governance literatuur (Swyngedouw 2005). De herbestemming van erfgoed 
in een governance context betekent dat afgevaardigden van verschillende 
overheidssectoren een modus moeten vinden waarin zij onderling én met 
private partijen tot collectieve actie kunnen komen.

Bijzonder aan het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is dat het een zeer 
langdurig project is (van 1999 tot heden). Hierdoor moet de projectorganisatie 
omgaan met politieke, economische en maatschappelijke veranderingen. 
Naast deze externe factoren moet de governance situatie worden aangepast 
aan de fase waarin het project zich bevindt. Adaptatie (Smit & Wandel 2006), 
weerbaarheid (Davoudi 2012, Majoor 2015, Shaw 2012), leervermogen (Bertolini 
& Te Brommelstroet 2010, González & Healey 2005) worden in de wetenschap-
pelijke literatuur als belangrijke voorwaarden gezien om te voldoen aan 
veranderende governance omstandigheden. Om succesvol tot collectieve actie 
te komen zal het langdurige project flexibel moeten reageren op veranderende 
governance situaties (De Bruijn et al 2010, Giezen 2012). 
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Hoewel het concept governance oorspronkelijk is bedoeld voor beschrijvend 
of analytisch wetenschappelijk onderzoek, wordt het in de praktijk regelmatig 
gebruikt als beleidsstrategie. In de erfgoedwereld werd met de introductie 
van de nota Belvedere een nieuwe werkwijze met erfgoed voorgesteld, 
waarbij actoren tot collectieve actie moeten komen in een situatie die sterke 
kenmerken heeft van een governance context (Hulst 2010, Janssen et al 
2014). Verschillende onderzoeken tonen aan dat de revitalisatie, exploitatie 
en het beheer van erfgoed ook in andere West-Europese landen steeds meer 
plaatsvindt in structuren die governance kenmerken hebben (o.a. Salet et 
al 2003, Shipley & Kovacs 2008). Empirisch onderzoek toont aan dat het 
management van erfgoed in governance contexten lastig kan zijn omdat 
verantwoordelijkheden onduidelijk zijn verdeeld (Shipley & Kovacs 2008), omdat 
actoren erfgoedwaarden anders interpreteren (Howard & Ashworth 1999), de 
kennis niet op het juiste bestuursniveau beschikbaar is (Haasdonk 2013) of 
omdat het onduidelijk is op welk schaalniveau het erfgoed gedefinieerd moet 
worden (Van Assche & Weijeschede 2009). 

Dit proefschrift levert op twee manieren een bijdrage aan wetenschappelijke 
kennisontwikkeling. Ten eerste wordt het concept governance toegepast 
op de erfgoedsector. De erfgoedsector is traditioneel een sector met een 
hiërarchische, sterk sturende rol vanuit de overheid. Recentelijk heeft de sector 
steeds meer governance-kenmerken. Het governance concept is in het domein 
van de planologie, politicologie en bestuurskunde breed toegepast maar er 
is nauwelijks empirisch onderzoek gedaan welke ruimtelijke implicaties een 
dergelijke beleidspartkijk met zich meebrengt voor de erfgoedsector. Ten 
tweede wordt het onderzoeksobject, de Nieuwe Hollandse Waterlinie geanaly-
seerd vanuit verschillende theoretische perspectieven. Hierdoor is het mogelijk 
te verkennen in hoeverre de toegepaste wetenschappelijke perspectieven 
complementair aan elkaar zijn. 

De nota Belvedere is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de 
(toenmalige) ministeries van Volkuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(VROM), Verkeer en Waterstaat (V&W), LNV (Landbouw, Natuur en Voedselk-
waliteit) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W). Deze 
nota heeft in 1999 voor een fundamentele verandering gezorgd in het denken 
over en het werken met erfgoed (Bloemers et al 2010).  
 
De nota is een reactie op de traditionele omgang met cultureel erfgoed. Het 
‘oude’ beleid was te sectoraal, waardoor de beleidsagenda van de erfgoeds-
ector geregeld conflicteerde met plannen uit andere beleidssectoren. De 
plannen die werden gemaakt in iedere beleidssector werden niet goed op elkaar 
afgestemd. Het conventionele beleid was overwegend gericht op bescherming 
en instandhouding van de historische waarden van het erfgoed. De invloed van 
specialisten op het beleid was groot en de sector had een gesloten karakter. De 
herbestemming en instandhouding van het erfgoed werd hoofdzakelijk gefinan-
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cierd door de overheid. Door de protectieve eigenschappen van het traditionele 
beleid was het vaak niet mogelijk om de gebouwen een vitale functie te geven 
en commercieel te exploiteren.

De nota Belvedere brak openlijk met de traditionele omgang met erfgoed (Van 
der Valk et al 2013). In een programma dat 10 jaar zou lopen (van 1999 tot 
2009) werd de herbestemming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een van 
de voorbeeldprojecten. De nieuwe beleidsfilosofie is dus toegepast op het 
onderzoeksobject van dit proefschrift.  
 
Het credo van de nota ‘behoud door ontwikkeling’ illustreert dat de nota 
georiënteerd is op de toekomst. Ruimtelijke ontwikkeling werd niet langer 
als de vijand van erfgoed gezien maar als een kans. Door het erfgoed niet 
meer enkel als object te zien maar ook het gebied rondom het erfgoed erbij 
te betrekken, werd het mogelijk om aan de hand van ruimtelijke ontwikkeling 
verdiencapaciteit te creëren waarmee restauraties konden worden gefinan-
cierd. Het bouwen in de nabijheid van erfgoed zorgt immers voor toevoeging van 
ruimtelijke kwaliteit wat leidt tot hogere vastgoedwaarden. Het multi-sectorale 
karakter van Belvedere maakte het mogelijk om andere ruimtelijke opgaven met 
de erfgoeddoelstellingen te verknopen. Ook kon door vitale functies te plaatsen 
in erfgoed het dagelijks beheer (mede)gefinancierd worden door (commerciële) 
exploitatie. Hierdoor namen de lasten voor de overheid af. Het Belvedère beleid 
sloot goed aan bij beleidsdiscoursen als ruimtelijke kwaliteit, publiek-private 
samenwerking en gebiedsontwikkeling.  
 In de Belvedere nota werd ook aandacht geschonken aan het ‘openen’ 
van het gesloten karakter van de erfgoedsector. Het was de bedoeling dat met 
participatieprocessen burgers, belangenverenigingen en geïnteresseerden 
werden betrokken. Waar voorheen in restauratieprocessen de cultuurhistori- 
sche kennis leidend was, kreeg nu de ontwerper de centrale rol om zo met 
ontwerpen verschillende belangen te verbinden. 

Figuur 1.1  Kernaspecten Belvedere beleid ten opzichte van het traditionele erfgoedbeleid.

Bron: eigen bewerking gebaseerd op Janssen et al (2014) en Van der Valk (2013). 

Behoud door bescherming Behoud door ontwikkeling

Geen nieuwe functies (kaasstolp) Nieuwe gebruiksmogelijkheden

Object-georiënteerd Gebied-georiënteerd, erfgoed versterkt 

 ruimtelijke kwaliteit

Subsidie gefinancierd  Co-gefinancierd door private bijdragen uit 

 ruimtelijke ontwikkeling

Sectoraal, eigen agenda’s Multi-sectoraal, samenhang belangrijk

Gesloten erfgoed  Toegankelijk erfgoed

Centrale rol voor onderzoeker als expert Centrale rol voor ontwerper als verbinder
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De nota Belvedere introduceert dus een andere manier om erfgoed te gebruiken 
en hoe daartoe te komen. De intersectorale, gebiedsgerichte benadering 
waarbij private partijen een grote(re) rol hebben is toegepast op de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Dit proefschrift reflecteert op de toepassing van de 
Belvedere filosofie en maakt inzichtelijk in hoeverre de betrokken actoren in 
een governance situatie tot collectieve actie zijn gekomen.

Uiteenlopende interpretaties van erfgoed-, natuur- en  
landschapswaarden
Naast de ingewikkelde governance situatie kan het bereiken van collectieve 
actie ook belemmerd worden doordat actoren zeer uiteenlopende interpreta- 
ties hebben over wat de (belangrijkste) waarden van de waterlinie zijn en of 
deze beschermd moeten worden. Het fascinerende van fysiek erfgoed is dat 
het zich onderscheidt van overig vastgoed omdat de verhouding tussen de 
economische en niet-economische waardering geheel anders is (Bazelmans 
2013). Om de economische waardering aan te geven, worden vaak termen 
gebruikt als boekwaarde of vastgoedwaarde. De niet economische waardering 
daarentegen kan veel lastiger worden uitgedrukt in geld, en betreft de culturele, 
historische, of symbolische waarde. Bij erfgoedobjecten (of structuren) worden 
de niet economische waarden van maatschappelijk belang geacht. De meningen 
kunnen uiteenlopen in hoeverre een gebouw beschikt over deze niet-economi- 
sche waarden. Ook kan onenigheid bestaan over de prioritering welke waarden 
beschermd moeten worden. 
 De studie van Van Assche & Weijeschede (2009) maken een ander 
onderscheid tussen verschillende waarderingen door diverse discoursen binnen 
de wetenschap, overheid en samenleving te benoemen. De studie laat zien 
dat ‘…op verschillende wijzen tegen cultuurhistorie wordt aangekeken, en dat 
cultuurhistorische kennis in elke opvatting iets anders zal zijn. Elk discours 
geeft een eigen definitie en waardering aan soms dezelfde cultuurhistorische 
objecten, en soms worden de objecten anders afgegrensd’ (Van Assche & 
Weijeschede 2009: 92). Van Assche en Weijeschede raken hier een wezenlijk 
punt: wanneer actoren vanuit verschillende perspectieven naar het erfgoed 
kijken, is de kans aanwezig dat zij tot verschillende probleemdefinities komen. 
De schaal van het probleem, de definiëring van het probleem en de kennis die 
nodig is om het probleem op te lossen, zal dan voor iedere actor anders zijn.  
 Het feit dat actoren uiteenlopende interpretaties kunnen hebben van 
erfgoedwaarden wordt bevestigd in boeken van Howard & Ashworth (1999) en 
Deben et al (2004). Naast de verschillende perspectieven over erfgoedwaarden 
kunnen actoren ook anders aankijken tegen natuur- of landschapswaarden (zie 
o.a. Descola & Pálson 1996, Vader & Dammers 2013, Vos & Meeks 1999). Door 
de veranderende governance situatie en het toetreden van nieuwe actoren in 
besluitvormingsarena’s over herbestemming van erfgoed, is het goed mogelijk 
dat meerdere interpretaties van erfgoed met elkaar in confrontatie komen. In 
dit proefschrift wordt geanalyseerd in hoeverre verschillende perspectieven 
tussen de betrokken actoren de collectieve actie en de daaruit voortkomende 
ruimtelijke resultaten beïnvloeden. 
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De transformatieopgave
Het revitaliseren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is bijzonder lastig omdat 
de forten en het landschap een aantal specifieke kenmerken hebben. Van het 
erfgoed in Nederland behoren forten misschien wel tot de meest uitdagende 
gebouwen om een nieuwe functie aan te geven. De forten vertonen een groot 
verschil tussen het bruto en netto vloeroppervlak. Hierdoor zijn de gebouwen 
lastig te optimaliseren, wat voor investeerders een belangrijke rol speelt in 
investeringsafwegingen. Ook liggen de forten vaak verscholen in het landschap. 
Omdat de meeste forten jarenlang extensief door het ministerie van Defensie 
zijn gebruikt, heeft de natuur in veel forten zijn vrije gang kunnen gaan. Dit heeft 
in een substantieel aantal forten geleid tot achteruitgang van de bouwfysische 
kwaliteit en een toename van flora en fauna. Veel forten hebben te maken met 
overwinterende vleermuizen die beschermd worden door Europese wetgeving. 
De vochtigheid in de forten zorgt er ook voor dat de gebouwen lastig te 
exploiteren zijn. In de winter zijn ze lastig warm te krijgen.
 
Wanneer een fort eenmaal is gerestaureerd, blijkt het lastig het op een 
duurzame manier te exploiteren. Voor het gebruik van een fort is specifieke 
expertise nodig, bovendien gaat het gepaard met relatief hoge onderhoud- en 
stookkosten. Daarnaast zijn veel forten slecht bereikbaar waardoor het lastig 
is de forten commercieel te exploiteren. De bouwfysische eigenschappen en de 
geografische ligging van forten zorgen ervoor dat veel forten te maken hebben 
met een zogenaamde ‘onrendabele top’. Dit betekent dat in dergelijke gevallen 
een gedeelte van de gemaakte kosten niet gefinancierd kan worden uit de 
exploitatie. De exploitatie is in dit geval verliesgevend. Subsidies of sponsor-
bijdragen kunnen ervoor zorgen dat de kosten en opbrengsten in de exploitatie 
weer in evenwicht komen.
 De revitalisatie van het fortengordellandschap is lastig omdat de waterlinie 
 in een uiterst dynamisch gebied ligt: aan de oostzijde van de Randstad. Daarbij  
is de rijksweg A2 het gebied in Nederland dat zich het snelst economsche-ruimte- 
lijke ontwikkelt (Tordoir 2010). Wanneer herkenbare cultuurhistorische land- 
schapselementen beschermd moeten worden (dit is een politieke keuze), vormen  
ruimtelijke dynamieken zoals stedelijke en infrastructurele uitbreidingen een  
bedreiging. Of kunnen dergelijke ruimtelijk-economische dynamieken misschien  
ook als kans gezien worden voor het herbestemmen van cultureel erfgoed?

Centrale vraag
Om te onderzoeken in hoeverre de betrokken actoren in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in staat zijn gebleken om tot collectieve actie te komen, en tot 
welke ruimtelijke resultaten dit heeft geleid, worden de drie bovengeschetste 
karakteristieken, in drie delen in dit proefschrift nader onderzocht. Op deze 
manier wordt onderstaande centrale vraag beantwoord:

In hoeverre zijn de betrokken actoren in het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in staat gebleken om tot gecoördineerd collectief handelen te 
komen en tot welke ruimtelijke resultaten heeft dat geleid?
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Theoretische perspectieven en centrale vragen
 
De drie verschillende thema’s: de governance situatie, de (vermoedelijk)  
uiteenlopende interpretaties van de erfgoed-, natuur- en landschapswaarden, 
en de vraag in hoeverre men tot duurzame transformatie en exploitatieresul- 
taten kan komen, worden onderzocht door in ieder thema een aanvullend 
theoretisch perspectief te volgen. De gekozen theorieën zijn complementair 
aan elkaar en zijn allen gericht op het verklaren van collectieve actie. Ieder 
theoretisch perspectief zorgt dat per thema andere zaken worden uitvergroot. 
Onderstaand wordt per thema de gekozen theorie kort geïntroduceerd. In 
het proefschrift wordt in ieder deel dieper ingegaan op de achtergronden en 
toepassing hiervan. 

Institutionele theorie: Governance
Het streven naar collectieve actie in een complexe governance situatie wordt 
in dit proefschrift onderzocht door toepassing van institutionele actor analyse. 
Een dergelijke analyse kan onderzoeken hoe actoren al dan niet effectieve 
samenwerking kunnen bereiken. Er is gekozen voor institutionele actor analyse 
omdat hierdoor op een gestructureerde manier zowel het individuele gedrag 
van actoren als het collectief handelen van de betrokken actoren onderzocht 
kunnen worden.  
 
Elinor Ostrom geeft op haar eigen wijze inhoud aan de institutionele actor 
analyse. Haar onderzoek richtte zich voornamelijk op het beschermen van 
common-pool resources. Common Pool Resources (CPR’s) zijn goederen die 
rivaliserend zijn (gebruik van het goed door een actor gaat ten koste van een 
ander) en dat het gebruik van het goed lastig uitsluitbaar is (maar niet per se 
onmogelijk) (Ostrom et al 1994: 6). Natuurlijke hulpbronnen als watersystemen 
of visvoorraden in de zee zijn hier voorbeelden van. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie kan lastig in haar geheel als CPR worden gekwalificeerd omdat de 
waterlinie verschillende diensten levert (of kan leveren): bijvoorbeeld authenti-
citeit, openheid van landschap, recreatieve en educatieve voorzieningen. Toch 
is de theorie van Ostrom van toepassing op de waterlinie: de vraag is namelijk 
hoe de actoren de verschillende goederen en diensten die de waterlinie levert, 
kwalificeren en wat dit betekent voor de arrangering van deze diensten. Ostrom 
(2007) zocht naar mogelijkheden hoe goederen waaraan een maatschappelijke 
waarde (merit) wordt toegekend gearrangeerd kunnen worden via particulier 
initiatief. Bij de waterlinie gaat het hierbij voornamelijk om het beschermen 
van publieke waarden (landschap, natuur, erfgoed). Overexploitatie van deze 
waarden is mogelijk. Te veel mensen maken dan gebruik van het fortterrein 
waardoor de maatschappelijke waarden van het terrein worden aangetast. 
Tevens kunnen de historische, maatschappelijke of culturele waarden niet altijd 
exclusief worden gemaakt en beprijsd. Een voorbeeld hiervan is de landschap-
pelijke waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

1.2
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Ostrom (1990) stelde een theoretisch raamwerk op waarmee onderzocht 
kan worden hoe actoren in staat zijn om aan de hand van institutionele actie 
arrangementen tot gecoördineerd collectief handelen te komen. Hierdoor kan 
overexploitatie van (bijvoorbeeld) natuurlijke hulpbronnen voorkomen worden. 
Actie arrangementen houden regels en afspraken in die actoren maken over het 
betreffende collectieve goed. Het raamwerk dat Ostrom et al (1999) opstelde 
heeft specifieke aandacht voor de vraag hoe actoren tot regels en afstemming 
komen om gemeenschappelijke goederen (erfgoed) op een verantwoordelijke 
wijze te exploiteren. 

Institutionele actor analyse is gebaseerd op het uitgangspunt dat de actie 
arena (ook wel de actie situatie of de actor constellatie genoemd) de interactie 
tussen de actoren bepaalt (Ostrom 2007, Scharpf 1997). Voor het verklaren 
van het handelen van de actoren is het in dergelijke analyses belangrijk om te 
onderzoeken of en hoe de institutionele voorwaarden doorwerken in het gedrag 
van de actoren. Instituties zijn de geschreven en ongeschreven regels (routines, 
patronen van interactie, normen, conventies en procedures) die de interactie 
tussen de actoren conditioneren. De mogelijkheid om collectieve actie te 
bereiken wordt volgens deze theorie onder andere bepaald door de instituti-
onele condities van de actie arena (Healey 1998) en de (spel)regels waaraan 
actoren zich moeten houden. Terugverwijzend naar de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie: het grote aantal actoren en de hoeveelheid regels waarmee rekening 
moet worden gehouden, maken het bereiken van collectieve actie problema-
tisch. Dit kunnen regels zijn waaraan individuen zijn gebonden omdat ze 
bijvoorbeeld een bepaalde publieke dienst vertegenwoordigen, of de geldende 
(in)formele regels en machtsrelaties die de interactie tussen actoren bepalen.
 
De volgende centrale vraag wordt door toepassing van institutionele actor 
analyse onderzocht:

“Onder welke voorwaarden is in de actie arena van het project de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie collectieve actie al dan niet effectief mogelijk gebleken?”

 
Framing theorie: uiteenlopende interpretaties van de erfgoed-,  
natuur- en landschapswaarden
Framing theorie ondezoekt het bereiken van collectieve actie door te analyseren 
vanuit welke denkkaders actoren problemen percipiëren en welke oplossings-
richting zij prefereren. De waarde die actoren hechten aan erfgoed, natuur en 
landschap kan met toepassing van deze theorie inzichtelijk worden gemaakt. 
Ook de prioritering van welke waarden het belangrijkst worden geacht kan 
worden blootgelegd door de frames te onderzoeken. 
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De framing theorie is gebaseerd op de premisse dat actoren grip kunnen krijgen 
op de complexe realiteit doordat zij vanuit een bepaald denkkader problemen 
definiëren en daarbij behorende oplossingsrichtingen nastreven (Benford 
& Snow 2000, Rein & Schön 1993). De denkkaders bestaan uit normatieve 
gezichtsbepalingen (waarden, beginselen, doelen, idealen) en zijn dus zeer 
bepalend voor de perceptie van actoren. Een probleem kan dus op verschillende 
manieren geframed worden. Rein en Schön stellen dat objectieve feiten niet 
bestaan en dat ze altijd geïnterpreteerd worden vanuit een frame. Wanneer 
actoren tegengestelde frames hebben is het zeer waarschijnlijk dat de actoren 
dezelfde feiten verschillend interpreteren en dat daardoor het bereiken van 
collectieve actie zeer moeilijk is (Rein & Schön 1993). Een probleem kan echter 
wel gere-framed worden: dit betekent dat actoren met tegengestelde frames 
in staat zijn om gezamenlijk een nieuw denkkader te creëren: de probleemdefi-
nitie en geprefereerde oplossingsrichting veranderen hierdoor. Dit is zeer lastig 
omdat frames “zelf-referentieel” zijn (Rein & Schön 1993: 151): doordat de 
perceptie van de werkelijkheid wordt bepaald door de denkkaders, worden deze 
denkkaders keer op keer bevestigd. Voor het re-framen moeten actoren in staat 
zijn los te komen van hun eigen frame om erop te kunnen reflecteren. Bovendien 
moeten zij het gevolgde frame van andere actoren begrijpen.
 
Sabatier (1988) stelt dat actoren zich organiseren in coalities door in te 
schatten welke partijen overeenkomstige denkkaders hebben (door Sabatier 
belief systems genoemd). Voor de oplossing van een specifiek probleem kunnen 
verschillende coalities bestaan om hun doelen te bereiken. 
 Cornelissen et al (2006) en Horlings (2006) stellen dat voor het smeden 
van coalities voor landschapsontwikkeling en beheer, publieke en private 
partijen doorgaans tegengestelde denkkaders volgen die zijn gebaseerd op een 
compleet andere logica (bureaucratische vs. situationele logica).  
 Op basis van bovengeschetste uitgangspunten is het aannemelijk dat 
publieke en private partijen tegengestelde frames volgen en daardoor de 
economische en niet-economische waarden van cultureel erfgoed anders 
interpreteren. In het Belvedere beleid wordt een belangrijke rol toebedeeld aan 
private partijen in het ontwikkelen en exploiteren van cultureel erfgoed. Daarom 
richt de toepassing van framing theorie zich specifiek op hoe publieke en 
private partijen in staat zijn om collectieve actie te bereiken. In dit deel wordt 
dat dus geanalyseerd door framing theorie toe te passen. De volgende vraag 
wordt onderzocht: 

“In hoeverre verschillen de interpretaties van de erfgoed-, natuur- en 
landschapswaarden onder de betrokken actoren en hoe werken deze door in de 
handelingen van de actoren?”
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Collectieve actie arrangementen: duurzame transformatie en  
exploitatieresultaten 
Voor de totstandkoming van duurzame transformatie en exploitatieresultaten 
is het belangrijk dat enerzijds collectieve waarden, zoals erfgoed, natuur en 
landschapskwaliteiten beschermd worden en dat anderzijds private partijen 
in staat moeten worden gesteld om met creatieve en innovatieve producten en 
diensten te voldoen aan de vraag van de consument. De fysieke en geografische 
eigenschappen van de forten maken het bijzonder lastig om de onrendabele 
top, die voor veel exploitaties geldt, geheel te laten verdwijnen. Toch wordt het  
minder overheidsafhankelijk maken van de exploitaties geformuleerd als 
belangrijke strategische doelstelling in het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (Liniecommissie 2014).  
 Hoewel in de Belvedere-nota de relatie tussen de verdiencapaciteit uit de 
exploitatie en het beschermen van collectieve waarden worden omschreven 
als een schijntegenstelling (behoud door ontwikkeling is mogelijk) (Bloemers 
et al 2010, Bosma & Kolen 2010, Janssen et al 2014), is nog weinig empirisch 
onderzoek gedaan in hoeverre deze aanpak daadwerkelijk leidt tot exploitatie-
regimes die financieel minder steunen op overheidssubsidies.  

Theorie over de totstandkoming van collectieve actie arrangementen wordt 
in dit deel centraal gesteld om inzicht te krijgen in bovengeschetst thema. 
Collectieve actie arrangementen bestaan uit een set instituties en actoren 
verbonden aan het bereiken van opgestelde beleidsdoeleinden en bestaan uit 
formele en informele regels tussen actoren, het aantal actoren en de vorm van 
coördinatie tussen die actoren (Evers & De Vries 2013: 539). Afspraken tussen 
actoren over het exploiteren en beheren van erfgoed vallen binnen de definitie 
van collectieve actie arrangementen. 
 
In dit proefschrift wordt gefocust op de wijze waarop coördinatie plaatsvindt 
tussen de betrokken actoren, en voornamelijk hoe de uiteindelijke functie 
wordt gekozen. De functie is namelijk zeer bepalend voor het exploitatie-
regime. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de rol van de arrangeur 
in dergelijke arrangementen (Savas 1982). De arrangeur is de agent die de 
producent selecteert om aan de vraag van de consument te voldoen. Door 
onderscheid te maken tussen producent, consument en arrangeur, zijn allerlei 
“nieuwe” arrangementen mogelijk die passen binnen de bredere wetenschap-
pelijke discussie over het bereiken van collectieve actie in governance 
arena’s (o.a. Booher & Innes 2002, Ostrom 1998, Newman 2008). Door de 
introductie van de arrangeur is het mogelijk verschillende typen collectieve 
actie arrangementen te onderscheiden: voucher systemen (markt produceert, 
consument arrangeert), publiek-private contracten (markt arrangeert, overheid 
consumeert) of beurzen (publieke instantie arrangeert, particulier consumeert).  
De coördinatie tussen de actoren in collectieve actie arrangementen kan op 
verschillende manieren plaatsvinden: door marktmechanismen, hiërarchie 
of door netwerk-sturing (Evers & De Vries 2013, Ostrom 1990, Scharpf 1997). 
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Het is belangrijk om op te merken dat het type coördinatie dat plaatsvindt 
niets te maken heeft met de achtergrond van de betrokken actoren. Zo kan het 
voorkomen dat in collectieve actie arrangementen waarin enkel private partijen 
betrokken zijn, coördinatie plaatsvindt door hiërarchie. Een tegenoverstelde 
situatie is ook mogelijk: in arrangementen met uitsluitend publieke partijen kan 
coördinatie plaatsvinden door het marktprincipe.
 Om te doorgronden hoe de arrangementen precies tot stand komen wordt 
geanalyseerd hoe confrontaties plaatsvinden tussen regulerende en ‘spontane’ 
krachten. Het Belvedere beleid impliceert dat beide krachten immers nodig zijn 
om tot minder overheidsafhankelijke exploitatiemodellen te komen.
 Niet onbelangrijk is dat dergelijke arrangementen bereikt moeten worden 
in een veranderende bestuurlijke context. Er is sprake van twee veranderingen 
op dit vlak: een beweging van centraal naar decentraal (ministeries trekken zich 
terug), en een beweging van overheid naar markt (de overheid trekt zich op veel 
terreinen terug, waaronder beheer van cultuurhistorie en openbare ruimte). Om 
te onderzoeken tot welke ruimtelijke resultaten en beheer- en exploitatiere-
gimes ontstaan in deze context is ervoor gekozen om dit thema te onderzoeken 
in een vergelijkbare casus: de Fortengordels van Antwerpen. Er is bewust voor 
Vlaanderen gekozen omdat hier de bestuurlijke context wordt gekenmerkt door 
een decentraler plansysteem waarbij particulieren doorgaans meer vrijheid 
genieten (in vergelijking met Nederland) om hun initiatieven uit te voeren. Op 
deze manier kan de Nederlandse aanpak die is gevolgd in het project de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, in perspectief worden geplaatst. 
 
Het thema duurzame transformatie en exploitatieresultaten wordt dus geanaly-
seerd vanuit het theoretisch perspectief over de totstandkoming van collectieve 
actie arrangementen. De volgende vraag wordt in dit thema centraal gesteld:

Welke condities bepalen de totstandkoming van diverse collectieve actie 
arrangementen betreffende de exploitatie en het beheer van de forten in het 
project de fortengordel van Antwerpen en tot welke ruimtelijke resultaten leidt 
dat?

Conceptueel model 
De drie thema’s en de drie daarbij behorende centrale vragen zijn vertaald in 
onderstaand conceptueel model (zie figuur 1.2 op de volgende bladzijde). Dit 
conceptueel model is gebaseerd op een eenvoudig methodologisch onderscheid 
tussen input, throughput en output variabelen. De input is hierbij de onafhanke-
lijke variabele en de afhankelijke variabele is hoe doorvoerprocessen resulteren 
in bepaalde uitkomsten. Zoals al eerder is aangegeven, wordt in dit proefschrift 
geanalyseerd hoe actoren in staat zijn om tot collectieve actie te komen. Op 
basis van verschillende theoretische toepassingen (institutionele analyse, 
framing, en collectieve actie arrangementen), worden steeds andere condities 
als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat in de drie afzonderlijke delen 
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van dit proefschrift andere condities worden geanalyseerd die de vertoonde 
interactie tussen de actoren onderzoekt. 
 Ook de vertoonde interactie tussen de actoren wordt in ieder deel geanaly-
seerd; dit is de throughput-variabele in het conceptueel model. Het doorwer-
kingsproces (througput-variabele) en de hieruit resulterende uiteindelijke 
ruimtelijke uitkomsten die uit deze interactie naar voren komen is de afhanke-
lijke variabele. In ieder deel van de scriptie wordt dezelfde methodologische 
lijn aangehouden: van condities, naar interactie tot de uiteindelijke ruimtelijke 
uitkomsten. 
 De divergerende pijlen in het conceptueel model illustreren dat verschil-
lende (ruimtelijke) uitkomsten mogelijk zijn. Aan de hand van condities en 
interactiepatronen wordt onderzocht waarom bepaalde uitkomsten tot stand 
zijn gekomen. Deze uitkomsten kunnen afspraken of regels zijn waarover de 
actoren het eens zijn. Ook kan het voorkomen dat de actoren het juist niet eens 
zijn en dat een impasse ontstaat. De uitkomsten van de interacties in de arena’s 
hebben mogelijk een ruimtelijke uitwerking. 

 

Figuur 1.2  Conceptueel model.

Bron: eigen vervaardiging.
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Onderzoeksstrategie en schaal van onderzoek
Het onderzoek is deductief. Dit betekent dat op basis van theoretische 
inzichten en aannames bepaalde verwachtingen empirisch worden getoetst 
(Bryman 2008). Voor de afzonderlijke drie delen zijn specifieke verwachtingen 
opgesteld die in de afzonderlijke delen worden geïntroduceerd en toegelicht. 
Naast het toetsende element dat voortkomt uit de deductieve eigenschappen 
van dit onderzoek, heeft dit onderzoek ook een exploratief element. Van te 
voren is niet duidelijk welke interacties tussen de actoren optreden en hoe dit 
doorwerkt in de ruimtelijke, bestuurlijke of procesmatige uitkomsten van het 
waterlinieproject. 

Het casusonderzoek naar de waterlinie kan als exemplarisch worden gezien 
voor hoe ingewikkelde revitalisatieopgaven van cultuurlandschappen worden 
aangepakt in complexe, continu veranderende governance-structuren. Casus 
onderzoek heeft als voordeel dat theoretische inzichten getoetst kunnen 
worden aan fenomenen in de werkelijkheid, voornamelijk wanneer de relaties 
tussen het onderzoeksobject en de context niet duidelijk zijn (Yin 2003:13). 
De case studie naar de waterlinie sluit aan bij de onderzoeksstrategie die 
wordt gevolgd omdat het grondig uitpluizen van de relatie tussen de condities 
(context) en interactiepatronen (fenomeen in de werkelijkheid) in het onderzoek 
centraal staat. Bryman (2008) spreekt over een ‘critical case study’ wanneer 
bepaalde verwachtingen worden opgesteld op basis van theoretische inzichten 
en worden getoetst in een case (Bryman 2008: 55). De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie fungeert als de critical case in dit proefschrift.
 
Hoewel de casus van het proefschrift: de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
beschouwd kan worden als een gegeven wordt per thema een andere schaal 
van onderzoek gekozen waarop de analyse wordt uitgevoerd. Dit is een bewuste 
keuze. Het eerste thema, governance, is op een hoog schaalniveau onderzocht: 
de focus ligt op de ruimtelijke samenhang van het waterlinielandschap als 
geheel. Het tweede thema, waarbij nadrukkelijk wordt geanalyseerd hoe 
publieke en private partijen het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie framen, 
wordt uitgevoerd op een specifiek gebied: het Eiland van Schalkwijk. Het eiland 
van Schalkwijk is geselecteerd omdat in dit gebied de gemeente Houten, de 
provincie Utrecht en het waterschap een afwijkende bottom-up benadering 
volgen die zij zelf omschrijven als “uitnodigings-planologie”. De gemeente 
nodigt in dit proces private partijen uit om plannen in te dienen die bijdragen 
aan de publieke doelstellingen van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
In het laatste deel wordt gefocust op het meest lokale schaalniveau: de schaal 
van de objecten. In dit laatste deel is minder aandacht voor het landschap en 
staat vooral de exploitatie en het beheer van de forten centraal. 
 De variatie in de schaal waarop het onderzoek is gefocust maakt het 
mogelijk om een volledig en diepgaand beeld te krijgen hoe actoren op verschil-
lende niveaus tot collectieve actie zijn gekomen. 
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Tijdspad 
De drie delen van dit proefschrift zijn op andere momenten geschreven. De 
analyse van het eerste deel richt zich op de periode 1980-2012. In het tweede 
deel heeft de analyse een kortere tijdsspanne: 2012-2014. Het derde deel van 
het proefschrift, waarin de casus de Fortengordels van Antwerpen centraal 
staat is in de periode 2002-2014 onderzocht. In delen twee en drie worden 
de inzichten van de voorgaande delen als startpunt genomen voor verdere 
verdieping.

Onderzoeksmethoden
 
Omdat in ieder deel een andere centrale vraag wordt beantwoord, worden 
verschillende methoden toegepast om informatie te verzamelen (zie figuur 
1.3 op de volgende bladzijde). Omdat in de eerste twee delen verschillende 
onderzoeksmethoden zijn toegepast, is in deze delen sprake van triangulatie. 
Triangulatie maakt het mogelijk om te controleren of onderzoeksbevindingen 
ook vanuit andere methodieken bevestigd kunnen worden (Bryman 2008). 
Semi-gestructureerde interviews zijn in alle drie de deelstudies toegepast. 
Deze methode maakt het mogelijk om respondenten te laten reflecteren op 
bepaalde onderwerpen en geeft de onderzoeker de vrijheid om door te vragen 
om de beweegredenen van de respondent te doorgronden. De reflectie van 
respondenten in dit proefschrift is belangrijk om de relatie tussen condities, 
interactie tussen de respondenten en uiteindelijke ruimtelijke uitkomsten te 
kunnen begrijpen.
 In het eerste deelstudie is archiefstudie gedaan. De archieven van het 
Nationaal Projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie en van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bevatten waardevolle dossiers, aantekeningen, 
rapporten, beleidsstukken, brieven en onderzoeksplannen die zijn gemaakt voor 
de herbestemming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De archiefstudie is van 
belang om te doorgronden hoe het project tot stand is gekomen en de vorm kent 
die ze nu heeft. In deel twee is de Q sort methodologie toegepast. Deze methode 
stelt de onderzoeker in staat om de subjectiviteit (waarderingen van verschil-
lende waarden) van de respondenten te meten (McKeown & Thomas 1988). De  
Q sort methodologie wordt nader uitgelegd in deelstudie twee. 

1.3

1.4
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Figuur 1.3  Toegepaste methoden per deel.

Bron: eigen vervaardiging.

Het meten van subjectiviteit is van belang om inzicht te krijgen in de frames die 
de betrokken actoren hanteren. De Q sort methodologie bestaat uit kwalitatieve 
en kwantitatieve elementen.  
 Voor het derde deel van het rapport is veldwerk in Vlaanderen verricht. In 
totaal zijn 10 forten bezocht (waarvan zes met gids), zijn 15 semi-gestructu-
reerde interviews afgenomen en zijn drie evenementen bijgewoond. Het bezoek 
van de forten is uitgevoerd in de periode van april tot juli 2014. Het veldwerk is 
voornamelijk belangrijk geweest om zo feitelijk mogelijk vast te stellen wat de 
ruimtelijke uitkomsten in Vlaanderen zijn. De semi-gestructureerde interviews 
hebben het mogelijk gemaakt de totstandkoming van de collectieve actie 
arrangementen te duiden. 
 Verder heeft de onderzoeker gedurende de uitvoering van het promotie-
onderzoek in de periode 2011 tot 2014 één dag in de week gewerkt op het 
Nationaal Projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vergaderingen zijn 
in deze periode bijgewoond en er is geobserveerd hoe medewerkers aan het 
project werkten. Daarnaast kon via het Nationaal Projectbureau contact worden 
gelegd met veel actoren die betrokken zijn bij de herbestemming van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 

Onafhankelijkheid 
Het onderzoek is medegefinancierd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken. Door de gedeelte-
lijke externe financiering en de aanwezigheid op het Nationaal Projectbureau 
kan leiden tot (onbewuste) beïnvloeding waardoor de onafhankelijkheid van 
het promotieonderzoek onder druk komt te staan. Om de onafhankelijkheid 
van het onderzoek te waarborgen is een begeleidingscommissie ingesteld 
met kennis van cultuurhistorie, ruimtelijke planning en specifieke kennis over 
het nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De commissie heeft 
gedurende de looptijd van het onderzoek tussenproducten en rapportages 
voorzien van commentaar. In deze commissie namen zitting Prof. Dr. L.A. de 

1.5

Deel Theorie Methoden

1 Institutionele analyse Archiefstudie 

  Semi-gestructureerde interviews (25)

  Observatie 

2 Framing Semi-gestructureerde interviews (40)

  Q sort methodologie

  Observaties en bezoek bijeenkomsten

3 Collectieve actie Semi-gestructureerde interviews (15)

 arrangementen Veldwerk (Evenementen en rondleidingen)
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Klerk (Universiteit van Amsterdam), Prof. Dr. E.R.M. Taverne (Rijksuniversiteit 
Groningen), de directeur van het Nationaal Projectbureau de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de promotor en co-promotor van dit promotieonderzoek. 

Doelgroep
Dit proefschrift is geschreven voor een gevarieerde groep academici. Het 
primaire publiek bestaat uit wetenschappers en onderzoekers die geïnteres-
seerd zijn in de procesmatige kant van planning waarin verschillende partijen 
met tegengestelde belangen moeten samenwerken om ingewikkelde ruimtelijke 
opgaven op te lossen. Het secundaire publiek bestaat uit academici die zich 
bezighouden met herbestemming van cultureel erfgoed en in het bijzonder de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zij kunnen zich door dit proefschrift meer bewust 
worden van problemen die spelen in de interactie tussen partijen. Tertiair zijn 
ook overige geïnteresseerden en vakgenoten onderdeel van de doelgroep. 

Structuur 
Dit proefschrift is opgebouwd in drie delen. In de eerste deelstudie wordt de 
vraag beantwoord hoe actoren in staat zijn gebleken tot collectieve actie te 
komen in de complexe governance situatie van het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Om deze vraag te beantwoorden is als theoretisch perspectief de 
institutionele-actor-benadering gekozen. Het tweede deel is gericht op de 
verschillende interpretaties van erfgoed-, natuur- en landschapswaarden die 
actoren hebben. In dit deel is framing theorie geselecteerd om de denkkaders 
te analyseren. De Q sort methodologie maakt het mogelijk om overeenkomsten 
en verschillen in denkkaders te onderzoeken. In het derde deel staat centraal 
in hoeverre actoren tot duurzame exploitatie kunnen komen in een decentraal 
plansysteem dat relatief meer ruimte biedt aan particulier initiatief. De 
Nederlandse planningscontext lijkt zich in deze richting te ontwikkelen, en tot 
welke ruimtelijke uitkomsten een dergelijke aanpak leidt is onderzocht door de 
casus de Fortengordels van Antwerpen te selecteren. In dit laatste deel wordt 
theorie over de totstandkoming van collectieve actie arrangementen centraal 
gesteld. Hierdoor wordt inzichtelijk onder welke voorwaarden actoren tot 
diverse collectieve actie arrangementen kunnen komen.
 Ieder deel van dit proefschrift volgt nagenoeg dezelfde opbouw. In de 
inleiding wordt de aanleiding en relevantie duidelijk gemaakt, hierna volgt een 
theoretisch hoofdstuk waarin dieper in wordt gegaan op de gekozen theorie. De 
afzonderlijke delen sluiten af met bevindingen en conclusies. 
 Het proefschrift sluit af met een beknopte conclusie. In de samenvatting 
worden de conclusies van de afzonderlijke delen beknopt herhaald en is er meer 
aandacht voor de methodologische stappen die zijn genomen hoe hiertoe is 
gekomen. 
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