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Framing en Uiteenlopende  
Interpretaties van Erfgoed-,  
Natuur-, en Landschapswaarden 
op het Eiland van Schalkwijk
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H O O F D S T U K  1

Inleiding

Op 12 juni 2013 vond het symposium ‘De Publieke Waterlinie 
met Minder Overheid’ plaats. Op Slot Loevestein discussieerden 
ondernemers, wethouders, initiatiefnemers, eigenaars en beleidsmede-
werkers van gemeenten, provincies en Ministeries over de toekomstige 
richting van het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Het thema was het verkennen van een strategie hoe om te gaan met 
nieuwe uitdagingen ten tijde van bezuinigingen, decentralisatie en 
schuivende verantwoordelijkheden. De veranderende institutionele 
context waarbinnen het waterlinieproject plaatsvindt, dwingt de 
projectorganisatie doelstellingen van het project te herdefiniëren 
en effectiever en efficiënter samen te werken. De praktijk is echter 
weerbarstig waardoor koersveranderingen binnen het project sterk 
worden geleid door bezuinigingen in plaats van project-inhoudelijke 
overwegingen. Dit tweede deel richt zich op het thema hoe het bereiken 
van collectieve doelen beter ondersteund kan worden door private 
initiatieven. 
Uiteindelijk is de doelstelling dat het waterlinieproject zichzelf in 2020 
in stand kan houden. Ook door bezuinigingen en decentralisatie wordt 
de overdracht naar markt en maatschappij steeds belangrijkrijker. 
Dit deel onderzoekt hoe ingespeeld wordt op economisch kansrijke 
ontwikkelingen om het waterlinieproject minder overheidsafhan-
kelijk te maken. Bovendien komt in dit tweede deel naar voren welke 
collectieve waarden onder druk komen te staan wanneer de markt 
meer invloed krijgt.  
 

Achtergrond en aanleiding
De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt gepositioneerd aan de oostrand van de 
verstedelijkte Randstad metropool. Bescherming van collectieve waarden als 
openheid, natuur, cultuurhistorie in verstedelijkte landschappen is lastig door 
de complexe governance situatie in dergelijke mega urbane regio’s. Door het 
grote aantal stakeholders en belangentegenstellingen tussen de stakeholder 
is het lastig om collectieve waarden te beschermen. Ook de veranderende 
omstandigheden waarbinnen planners (samen met stakeholders) moeten 
opereren, veranderen voortdurend. Op veel beleidsterreinen is sprake van 
decentralisering. Dit betekent dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
naar lokaal niveau verschuiven. Het beschermen van waarden die het lokale 
niveau juist overstijgen, wordt daardoor lastiger. Ook is een verschuiving 
waarneembaar van de publieke naar de private sector. Overheidspartijen willen 
samen met private of maatschappelijke partijen collectieve doelen bereiken. 

1
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De terugtrekkende beweging van de overheid varieert van het opzetten van 
publiek private partnerships tot volledige overdracht van taken aan private 
organisaties. Het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 
perfecte casus waarbij planners moeten opereren in een uiterst complexe 
governance situatie en te maken hebben met de transities van centraal naar 
decentraal en van minder overheid naar meer ‘markt’. Hoe is het mogelijk om 
collectieve waarden te beschermen in een ruimtelijk hoog dynamische regio en 
continu veranderende governance situatie? 
 Dit tweede deel is een verdiepingsslag op het eerste deel van het 
proefschrift. In deel één is gefocust op de samenwerking tussen publieke 
partijen in het waterlinieproject. In dit tweede deel van het proefschrift staat de 
samenwerking tussen publieke en private partijen centraal. Deze samenwerking 
krijgt beleidsmatig de laatste jaren steeds meer aandacht. Publieke budgetten 
voor beheer en onderhoud staan onder druk, waardoor de projectorganisatie 
meer verwacht van private bijdragen. In dit deel wordt kritisch onderzocht 
in hoeverre deze verwachting realistisch is en op welke punten de visies van 
publieke en private partijen uiteenlopen om economisch kansrijke ontwikke-
lingen te verbinden aan het waterlinieproject. 

Doelstelling
De doelstelling van het tweede deel van het proefschrift is te analyseren 
hoe planners in de uiterst complexe en veranderende governance situatie 
collectieve waarden proberen te beschermen. Daarbij wordt gefocust op de 
transitie van overheid naar markt. Er wordt geanalyseerd hoe op dit moment 
door de projectorganisatie private initiatieven worden ondersteund om de 
waterlinie te revitaliseren en hoe dit verbeterd kan worden. Met deze kennis 
kunnen aanbevelingen worden gedaan hoe private en publieke partijen beter 
met elkaar kunnen samenwerken om de doelen van het nationale project te 
bereiken.

Probleemstelling
De projectorganisatie wil dat het waterlinieproject om twee verschillende 
redenen minder overheidsafhankelijk wordt. Ten eerste bestaat de doelstelling 
om het waterlinieproject in 2020 over te dragen aan de markt en maatschappij, 
wat betekent dat het project economisch gezien duurzaam in stand wordt 
gehouden (Liniecommissie 2014). Het project kan minder overheidsafhankelijk 
worden wanneer meer gebruik wordt gemaakt van marktdynamiek en minder 
van overheidssubsidies. Het actiever betrekken van marktpartijen levert tevens 
een bijdrage aan de huidige bezuinigingsdoelstellingen, zo wordt geredeneerd. 
Ten tweede kan vanuit theoretische overwegingen worden gesteld dat het 
actiever betrekken van private partijen leidt tot vraag-gestuurde functie-
toekenning in waterlinieobjecten en kan leiden tot creatievere, innovatieve 
oplossingsrichtingen. De projectorganisatie beoogt een transformatie te 
bewerkstelligen waarbij de werkwijze verandert van een interne, publieke 
oriëntatie naar een handelingspraktijk waarbij private, particuliere initiatieven 
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bijdragen aan het bereiken van collectieve doelstellingen. Deze beleidsdoel-
stelling is de aanleiding om te onderzoeken welke barrières zich momenteel 
voordoen wanneer men wil inspelen op private initiatieven. Daarom is de 
volgende probleemstelling gedefinieerd:

“In hoeverre verschillen de interpretaties van erfgoed-, natuur- en landschaps-
waarden onder de betrokken actoren en hoe werken deze door in de 
handelingen van de actoren?”

Deze vraag wordt beantwoord in twee verschillende delen. Ten eerste is een 
verkenning gedaan welke barrières momenteel bestaan. De verkenning van deze 
barrières is gebaseerd op 40 interviews, studie van beleidsstukken, observatie 
en actieve participatie. In het tweede deel wordt beschreven hoe deze barrières 
worden gewaardeerd door de betrokken actoren. Het tweede gedeelte focust op 
de vraag welke barrières de betrokkenen het meest problematisch vinden, hoe 
de problemen met elkaar samenhangen en welke punten het meest contro- 
versieel zijn. 

Afbakening
Het is lastig om de grenzen van het speelveld tussen private en publieke 
partijen van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te geven. Bij elke 
grens die getrokken wordt, vallen beslissingen buiten het onderzoeksveld die 
wel degelijk van invloed zijn geweest op het handelen van actoren. Daarom 
is voor een brede scope gekozen en wordt het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie gedefinieerd als alle initiatieven van private en publieke partijen om 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie te revitaliseren. Ruimtelijk gezien bestrijkt het 
project de formele grenzen van het gebied zoals deze in de voorlopige lijst van 
het UNESCO-werelderfgoed zijn opgenomen. Inhoudelijk gezien beperkt dit 
tweede deel zich niet uitsluitend tot de interactie tussen private en publieke 
partijen maar, wordt ook een ruimtelijk-inhoudelijk relatie gelegd. Hierdoor 
worden ook de (mogelijke) effecten van de interactie onderzocht. 

Tijdpad
In dit tweede deel is een kortere tijdsspanne geanalyseerd dan in het eerste 
deel: 2012-2014. In dit deel worden de de inzichten van het voorgaande deel als 
start-punt genomen voor verdere verdieping.

Casus 
Om de onderzoeksvragen zo specifiek mogelijk te onderzoeken is een casus 
geselecteerd: het Eiland van Schalkwijk (zie paragraaf 3.3 voor uitvoerige 
casusbeschrijving). Deze casus is geselecteerd omdat hier de gemeente vanaf 
2008 een proces in gang heeft gezet waarbij ondernemers, vrijwilligers en 
particulieren plannen konden aandragen om het gebied te revitaliseren. De 
waterlinie had in dit proces een centraal thema. Schalkwijk kan gezien worden 
als voorloper in bottom-up processen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
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Andere gebieden in de waterlinie kunnen mogelijk leren van verdieping in deze 
specifieke casus. 

Methoden
Literatuurstudie, archiefonderzoek, observatie, interviews en de Q sort 
methodologie zijn de vijf methoden die gebruikt zijn om tot dit tweede deel te 
komen. Het archiefonderzoek is gedaan bij het projectbureau in Utrecht. De 
observatie is uitgevoerd op ondernemersbijeenkomsten binnen de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, door frequente aanwezigheid op het projectbureau in 
Utrecht en in het bijzonder het bijwonen van vergaderingen. In totaal zijn 40 
interviews gehouden met onder andere belangenverenigingen, beleidsmede-
werkers, private partijen, vrijwilligers, bewoners en medewerkers van publieke 
organisaties. Omdat de  
 Q sort methodologie een onbekende methode is, wordt in hoofdstuk vier 
uitgelegd wat de methode precies inhoudt.

Structuur
Dit deel is opgebouwd in vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de 
probleemanalyse, waarin het probleem dat zich voordoet vanuit de theorie 
scherp wordt gedefinieerd. De focus ligt op een beschrijving en duiding van 
feitelijke gebeurtenissen. De theorie mondt uit in het opstellen van vier 
vraagstukken die vervolgens in het derde hoofdstuk worden getoetst. 
In hoofdstuk drie worden vier vraagstukken behandeld die voortkomen uit de 
theoretische probleemverhandeling. Er wordt geanalyseerd hoe men met de 
vraagstukken in de praktijk is omgegaan. 
 In het vierde hoofdstuk wordt een verdiepingsslag aangebracht. De 
problemen die voortkomen uit het voorgaande hoofdstuk worden geduid door de 
verschillen en overeenkomsten in visies tussen private en publieke partijen te 
onderzoeken. Op deze manier wordt inzichtelijk in hoeverre private en publieke 
partijen uiteenlopende perspectieven hebben ten aanzien van het waterlinie-
project. Het doorgronden van de visies betekent dat conflicten tussen private 
en publieke partijen beter begrepen kunnen worden. Op deze manier levert dit 
tweede deel van het proefschrift ook een bijdrage aan een oplossingsrichting. 
Dit tweede deel sluit af met conclusies. 
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H O O F D S T U K  2

Situatieschets en theoretisch 
kader 

Situatieschets
De institutionele verhoudingen en de horizontale en verticale samenwerking 
stonden in het éérste deel van dit proefschrift centraal. Enkele kernconclusies 
uit dit eerste deel zijn dat de projectorganisatie overwegend intern georiën-
teerd is, de bijdrage van lokale ondernemende partijen (burgers, ondernemers, 
bedrijven) gering is geweest en dat gemeenten weinig initiatief nemen te 
handelen in lijn met de liniebrede visie.  
 Het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie ontkomt momenteel niet aan 
een landelijke beleidsontwikkeling die wordt gekenmerkt door een terugtre-
dende nationale overheid, het decentraliseren van landschaps- en natuurbeleid 
naar de provincies, het bezuinigen op beheer van landschappen, en een 
toenemende rol voor burgers, niet-publieke partijen en de private sector. Dit 
is terug te zien in de plannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (PB-NHW 
2011). Vanaf 1999 tot 2012 is het revitaliseren en beheren van het waterlinie-
landschap een taak geweest die vanuit de overheid is geïnitieerd en gefinan-
cierd. De rol van de private sector en burgers was in deze periode bescheiden. 
Cruciaal was het instellen van een nationaal projectbureau als werkapparaat 
voor het waterlinieproject dat werd aangestuurd door vijf ministeries en vijf 
provincies. De financiële middelen werden op Rijksniveau beschikbaar gesteld 
en werden op provinciaal niveau verdeeld over de gemeenten.
 Deze situatie verandert in 2012. Er wordt bezuinigd op het Nationaal 
Projectbureau, wat de slagkracht van het projectbureau verkleint. Het project 
begeeft zich in een fase waarbij beleid voor de ontwikkeling van ruimtelijke 
plannen wordt geflankeerd door beheer en exploitatie. Zo staat in het 

2.1

2
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vernieuwde uitvoeringsprogramma: “De afgelopen jaren lag het accent sterk 
op de ruimtelijke ontwikkeling. Inmiddels breekt in steeds meer gebouwen 
en gebieden de fase van onderhoud en exploitatie aan” (PB-NHW 2011: 34). 
Overigens moet worden opgemerkt dat het fysieke investeringsprogramma door 
loopt en dat de bestuurders ambiëren dit uit te voeren wanneer hiervoor geld 
beschikbaar is. De provinciale projectmedewerkers en het nationaal project-
bureau zijn zich overigens in hoge mate bewust van de geschetste transitie, 
blijkt uit meerdere interne beleidsstukken, waaronder figuur 2.1.

Figuur 2.1  Weergave strategische fasering Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bron: PB-NHW 2010: 24.

Om de gewenst toenemende betrokkenheid van de markt te stimuleren is een 
stichting opgericht: “Stichting Liniebreed Ondernemen” (SLO). De stichting 
heeft een aantal taken van het projectbureau overgenomen zoals promotie, 
afstemming tussen private partijen, het bereiken van de beheerdoelstelling, 
het aanvragen van subsidiestromen en het vergroten van de belevingswaarde 
van de linie (SLO 2011). De oprichting van SLO biedt voor ondernemers in de 
waterlinie een mogelijkheid zich te organiseren en bestuurlijk te laten represen-
teren. De leden van de stichting bestaan uit lokale bedrijven, ondernemers, 
vrijwilligers en overige geïnteresseerden. 
 De ‘nieuwe’ situatie voor het projectbureau leidt tot een andere institu-
tionele samenstelling van de projectorganisatie. De invloed van de nationale 
overheid verdwijnt nagenoeg en de rol van de provincies wordt relatief groter. 
De decentralisatie en bijbehorende financiële gevolgen betekenen voor het 
project dat de hoogte van de bijdrage van betrokken provincies een onzekere 
factor is. Dit maakt de rol van de provincies in deze overgangsperiode 
onbestendig en ambivalent. De geïnstitutionaliseerde samenwerkingsvorm 
tussen overwegend publieke partijen in de periode 2003-2012 zal hierdoor 
wijzigen. Een afgeslankte vorm van de projectorganisatie gaat op het gebied van 
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beheer, promotie en exploitatie nauw samenwerken met Stichting Liniebreed 
Ondernemen, vrijwilligers en ondernemers. 
 In dit tweede deel van het proefschrift is onderzocht welke problemen 
naar voren komen wanneer overheden meer verlangen van marktpartijen om 
doelstellingen van het waterlinieproject te bereiken. Daarnaast is onderzocht 
in hoeverre verschillen bestaan over de wijze waarop lokale en bovenlokale 
stakeholders hun rol zien om economische kansen te benutten. Inzicht in de 
match of mismatch tussen de visies van lokale ondernemers en bovenlokale 
planners draagt bij aan het optimaal benutten van lokale economische 
dynamiek en het bijstellen van verwachtingen en ambities die planners hebben.

Beleidscontext
Het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is voor een groot gedeelte gefinan-
cierd door nationaal landschapsgeld dat wordt toebedeeld door de provincies 
(Investeringsbudget Landelijk Gebied en Nota Ruimte budget). Naar het 
gedachtegoed van de Belvedere-nota moet cultureel erfgoed worden gerevita-
liseerd door een flinke financiële bijdrage van de publieke sector (OCW 1999). 
Ook moet het opknappen van cultureel waardevolle landschappen of erfgoed, 
worden (mede) gefinancierd door ruimtelijke gebiedsontwikkeling (Van der Valk 
et al 2013). De (nieuwe) functie van het opgeknapte erfgoed moet vervolgens 
financiële middelen genereren voor exploitatie en beheer (al is deze zelden 
dekkend). 
 Ook voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is dit het leidende principe. 
Toch spelen hier ook andere zaken een rol. Zo moet bij de ontwikkeling 
van landschappen en cultureel erfgoed rekening gehouden worden met 
liniebrede normen die zijn vastgelegd in het Linieperspectief. De identiteit, 
herkenbaarheid en eenheid van de waterlinie vormen belangrijke waarden 
waarmee rekening gehouden moet worden (Luiten et al 2004). Daarnaast streeft 
de projectorganisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie naar diversiteit 
van functies verdeeld over de groepsschuilplaatsen, forten en landschappen 
(Kwaliteitsteam NHW 2007: 10). 
 Waarom is het belangrijk om lokale partijen bij het waterlinieproject 
te betrekken? Eind 2014 is het nationaal project in een fase waarbij een 
transitie moet worden gemaakt naar een situatie waarin de ‘private sector’, 
de ‘maatschappelijke partijen’ of de ‘markt’ activiteiten moet overnemen 
(Liniecommissie 2014). Eind 2014 is dat nog niet bereikt, blijkt uit beleidstukken 
van het Nationaal Projectbureau (zie figuur 2.2 op de volgende bladzijde). Ook 
bestaat geen helder beeld welke taken en verantwoordelijkheden precies 
moeten worden overgenomen, en ‘wie’ de ‘markt’ precies is.
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Figuur 2.2  Status beheerplannen forten Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2010

 

Bron: PB-NHW 2010: 54.

 
Het huidige nationale landschapsbeleid stuurt aan op een grotere bijdrage van 
marktpartijen. In het rapport “Investeren in het Landschap” van het LEI staat: 
“De ministeries van EL&I en I&M proberen particulieren meer bij landschap te 
betrekken en te motiveren voor een bijdrage. Dit vraagt reële verwachtingen 
over de baten van investeringen in landschap en adequate financiële arrange-
menten” (LEI 2011, 13). Deze bijdragen zorgen voor een breder gedragen, 
duurzamer model voor exploitatie en beheer van landschappen (Weijeschedé 
et al 2011). Beheer en onderhoud van landschap was voorheen overwegend 
een verantwoordelijkheid die viel binnen het domein van de overheid, maar 
in de toekomst zal landschapsbeheer meer gesteund moeten worden met 
financiële bijdragen uit de gemeenschap en van de markt. De verhoudingen en 
verwachtingen tussen markt, overheid en gemeenschap veranderen hierdoor. 
De zoektocht in het waterlinieproject naar meer private en maatschappelijke 
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bijdragen staat dus niet op zichzelf maar kan als voorbeeld gezien worden hoe 
grootschalige ruimtelijke projecten worden beïnvloed door een herconfiguratie 
van verhoudingen tussen markt, overheid en maatschappij.

Frame analyse 
Een manier om verschillende perspectieven te analyseren is met frame analyse.  
Een ‘frame’ is de wetenschappelijke benaming van een denkkader van 
waaruit naar de werkelijkheid wordt gekeken: “Framing is a way of selecting, 
organizing, interpreting, and making sense of a complex reality to provide 
guidepost for knowing, analyzing, persuading, and acting” (Rein & Schön 
1993: 146). Het denkkader of ‘frame’ komt tot stand doordat een probleem, of 
situatie worden geconfronteerd met normatieve gezichtsbepalingen (waarden, 
beginselen, doelen, idealen) of maatstaven. Een probleem is dus groot 
wanneer de observatie van een situatie ver afligt van de gestelde norm(en). 
Hoe een ‘probleem’ of situatie wordt beoordeeld is geen objectief gegeven 
maar het betreft sociale constructies die door iedere persoon anders worden 
beoordeeld (Van de Graaf & Hoppe 2007). Problemen kunnen anders geframed 
worden omdat dezelfde informatie verschillend geïnterpreteerd kan worden. 
Onderstaande illustratie kan helpen bij het begrijpen van verschillende 
observaties van de werkelijkheid (figuur 2.3).
 
Figuur 2.3  Gestalt figuren, links de Necker-kubus, rechts de Vaas van Rubin.

Bron: Miller et al 2012, 2.

De Necker-kubus kan zowel van bovenaf als van onderaf worden bekeken, en 
de Vaas van Rubin kan inderdaad als vaas gezien worden, maar ook als twee 
witte silhouetten van hoofden die tegenover elkaar zijn gepositioneerd. Beide 
observaties zijn correct, en kunnen tegelijkertijd naast elkaar bestaan. De 
sociaal-geconstrueerde perspectieven waarmee naar de werkelijkheid wordt 
gekeken, liggen ten grondslag een de framing theorie (Allmendinger, 2002). Zo 
kan een ruimtelijke plan, een ruimtelijke probleem of opgave door planners op 
verschillende manieren (strategisch) worden ‘geframed’ en gecommuniceerd. 

2.2
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 In framing theorie wordt ervan uitgegaan dat individuen grip krijgen op de 
complexe realiteit door vanuit een bepaald denkkader problemen te definiëren. 
Dit denkkader bestaat uit een interpretatie van de werkelijkheid, waardoor 
men tot het precieze probleem komt en een bijpassende oplossingsrichting. 
Een problematische situatie kan dus op verschillende manieren geframed 
worden. Het is van belang te onderstrepen dat het hier gaat om frames die 
collectief gedeeld kunnen worden, maar leiden tot keuzes en afwegingen 
op individueel niveau. De denkkaders die in de maatschappij bestaan zijn 
dynamisch; er vinden confrontaties tussen frames plaats, ze roepen tegenge-
stelde denkkaders op (counter frames) of maken plaats voor nieuwe: ‘It is thus 
a mental construct…based on shared subjective judgment, and constantly 
challenged and confirmed by experience’ (Rein & Schön 1993: 147). Bewust of 
onbewust, iedereen gebruikt frames en wordt er door beïnvloed. 
 Sociologische toepassing van framing theorie besteedt ook aandacht 
aan de waarde die frames hebben in discussies. Frames vatten in discussies 
informatie samen, wat leidt tot complexiteitsreductie zodat actoren 
gemakkelijk over problemen kunnen communiceren: ‘…frames are shortcut 
devices, people use to characterize situations, problems or adversaries. 
Frames organize knowledge in ways that affect individuals’ interpretation of 
a situation and their choices regarding it’ (Kaufman & Smith 1999: 165). Zo 
kunnen bepaalde begrippen of concepten in een discussie worden gebruikt, 
waardoor de discussiepartners direct weten welke waarden aan het concept 
zijn gekoppeld. Een sprekend voorbeeld is het Groene Hart, een planconcept 
waarbij veel Nederlanders direct denken aan het beschermen van open 
landschap en natuurwaarden. In een discussie hoeft vaak amper het belang 
van het Groene Hart te worden uitgelegd, omdat het een frame maatschap-
pelijk wordt gedragen en constant wordt gereproduceerd. Deze samenvat-
tende waarde van frames leidt tot een denkkader waardoor een probleem door 
actoren op een bepaalde manier wordt begrepen. Hierdoor zijn de probleem-op-
lossingsrelaties die gevonden worden geconditioneerd door de denkkaders 
die actief zijn in het besluitvormingsproces. Daarnaast kunnen ook conflicten 
ontstaan doordat actoren vanuit tegengestelde frames een probleem definiëren 
en koppelen aan mogelijke oplossingsrichtingen.
 Frame analyse behoort tot de communicatieve sectie binnen de planologie 
(Salet et al 2000). In beginsel heeft deze planningstraditie vooral aandacht voor 
de manier waarop strategische planconcepten, symbolen en metaforen worden 
geproduceerd en gereproduceerd in de maatschappij, waardoor zij invloed 
hebben op de ruimtelijke inrichting. Dit betekent dat vooral de communicatieve  
eigenschappen van plannen en planvorming in deze theorie centraal staan. 
Puur communicatieve benaderingen hebben vaak minder aandacht voor 
thema’s als machtsrelaties en institutionele verhoudingen (Salet et al 2000). 
Naarmate frames meer zijn ingeburgerd kunnen zij via gebruik van symbolen 
gemakkelijker omarmd worden door lokale actoren en kunnen plannen op meer 
maatschappelijk draagvlak rekenen (Dembski & Salet 2010). Het Groene Hart is 
wederom een voorbeeld van een invloedrijk planconcept in Nederland. 
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Frame analyse biedt goede mogelijkheden om te achterhalen hoe actoren 
bepaalde problemen interpreteren en hoe zij probleem-oplossingsrelaties 
leggen. Voor dit onderzoek is dat toepasbaar op de vraag hoe publieke en 
private partijen problemen in het waterliniegebied definiëren. Aan de hand van 
frame analyse kunnen tevens de achterliggende waarden en normen worden 
blootgelegd die dominant zijn in het frame, waardoor inzichtelijk wordt welke 
waarden, normen of issues het meest controversieel zijn. Het is van belang om 
de frames van private en maatschappelijke partijen te analyseren omdat de 
verhoudingen tussen deze partijen aan het veranderen zijn.

Framing, reframing en ruimtelijke planvorming 
Frames zijn uitermate krachtig omdat ze de gehanteerde probleemdefinities 
en voorgenomen oplossingsrichting van actoren structureren. Wanneer een 
collectief actieprobleem door verschillende stakeholders op tegengestelde 
manieren wordt geframed, is het buitengewoon lastig om collectieve actie 
te organiseren. De betrokken actoren zien het probleem namelijk anders, en 
zullen tot andere oplossingsrichtingen komen. Om de neuzen dezelfde kant 
op te krijgen, overeenstemming te bereiken over de kern van het probleem en 
bijpassende oplossingsrichting, kan het probleem opnieuw geframed ofwel 
‘ge-reframed’ worden. Framing en re-framing kan voor planners daarom van 
belang zijn om uiteenlopende perspectieven dichter bij elkaar te brengen 
(Kaufman & Smith 1999). Planners stellen zich op als onderhandelaars en 
proberen door transformative mediation tot een overeenkomstige probleem-
definitie te komen (Bush & Folger 1994). Ook frame reflection, het overdenken 
van eigen uitgangspunten en aannames, kan helpen het referentiekader van 
de actoren te veranderen (De Vries 2002: 53). Men leert dan de fundamenteel 
andere basisaannames van het tegengestelde frame te begrijpen. De Vaas 
van Ruben (zie figuur 2.3) is hiervan een voorbeeld: beide beelden zijn ineens 
zichtbaar als je begrijpt hoe informatie over verschillende manieren geperci-
pieerd kan worden.  
 Het achterliggende doel is om de frames van de stakeholders dermate te 
beïnvloeden dat het  leidt tot een ‘durable improvement in the relationships 
between conflicting stakeholders’ (Kaufman & Smith 1999: 1). In het geval 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie betekent dit dat de actoren die ruim tien 
jaar hebben gewerkt aan de waterlinie handelden, vanuit een frame dat nu 
onder druk kan komen te staan doordat nieuwe partijen het waterlinieproject 
anders kunnen framen. Dominante opvattingen in dit frame bestaan uit de 
gedachte dat het project één coherente lijn in het landschap moet vormen; dat 
behoud door ontwikkeling bewerkstelligd moet blijven; dat cultuurhistorische 
waarden versterkt moeten worden en dat centrale regie van belang is om de 
ruimtelijke kwaliteit te borgen. De manier waarop ondernemers de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie framen kan hiervan afwijken. Cruciale vraag is in hoeverre 
de collectieve waarden uit het frame, jarenlang uitgedragen en toegepast door 
overwegend publieke partijen, verbonden of aangepast kunnen worden naar de 
posities en belangen van private ondernemende partijen. Private partijen vinden 
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het immers lastig om vanuit een frame te handelen waarin het collectieve 
belang nauwelijks gekoppeld is aan de individuele belangen die zij hebben. Het 
verbinden van een frame dat is gebaseerd op collectieve, politieke waarden 
aan een frame waarin de situationele, bedrijfsmatige context centraal staat, is 
problematisch. 

Succes en faalfactoren bij re-framen in landschaps-
projecten

Uitgaande van verschillende theorieën die de afhankelijkheidsrelaties tussen 
publieke en private partijen benadrukken (Savitch & Kantor 2002, Stoker 2009, 
Van den Berg 2003), kan gesteld worden dat een belangrijke voorwaarde voor 
collectief handelen, een gemeenschappelijke probleemdefinitie en oplossings-
richting is (Van den Berg et al 2003: 1). 
 Horlings (2006) heeft in haar studie bijzondere aandacht voor het creëren 
van dergelijk probleem-oplossingsrichtingen tussen private en publieke partijen 
in het landelijk gebied. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle projecten 
is dat de belangen van private en publieke actoren moeten convergeren. 
Interactieve (re)framing kan daar aan bijdragen. 
 Echter, de core value van private partijen is het genereren van winst. Het 
bijdragen aan brede maatschappelijke doelen zoals landschap heeft veelal geen 
prioriteit. In de praktijk moeten publieke partijen private partijen overtuigen 
om mee te doen aan landschapsprojecten. Daarbij is “het etaleren van waar 
de urgentie over gaat van groter belang dan de urgentie zoals die op papier is 
gesteld” (LEI 2011: 21). Kortom, de urgentie die publieke partijen zien, moet 
worden overgebracht aan private partijen. Naast het urgentiegevoel onder 
publieke en private partijen onderscheiden Horlings (2012) en Tops (2007) 
ondernemerschap, leiderschap en een stimulerende overheid als cruciale 
voorwaarden om perspectieven van publieke en private partijen dichter bij 
elkaar te brengen. Wanneer de projectorganisatie het voornemen heeft private 
en maatschappelijke partijen intensiever te betrekken in het project dan is, 
zoals bovenstaand vermeld, framing nodig. Echter zijn op basis van theorie een 
aantal succes- en faalfactoren te benoemen.
 
Cornelissen et al (2006), Horlings (2012) en Tops (2007) stellen naar aanleiding 
van empirisch onderzoek dat de private sector niet uit zichzelf bijdraagt aan 
landschapsbeheer. Het is daarom belangrijk een proces te starten waarbij 
betrokkenheid en de actieve bijdrage van de private sector gestimuleerd wordt 
door actoren met een publieke doelstelling. Dit proces bestaat uit drie stappen: 
(1) “the parties concerned become aware of their motives, that is, their 
interests”, (2) “Next, either party needs to realize the desirability of (actively) 
helping to solve the problem” en (3) “the parties jointly develop expectations 

2.3
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about their motives and possible investments,… involved in an agreement which 
they may conclude’ (Van den Berg et al 2003: 20-21). In alle drie stappen komt 
de noodzaak van het reframe-proces terug. Het gaat om het exploreren van 
waarden en normen die de betrokken actoren verbinden aan het vraagstuk en, 
daar aan gekoppeld, het herdefiniëren van een gemeenschappelijke oplossings-
richting. Volgens Van de Berg (2003) moeten alle drie stappen worden doorlopen 
om tot een succesvolle samenwerking te komen tussen private en publieke 
partijen.
 De eerste kernvraag die hieruit naar voren komt, is in hoeverre verschil-
lende private actoren binnen de samenwerking een eenduidige visie hebben ten 
opzichte van de waterlinie en het beheer. Hierbij is de additionele vraag van 
belang hoe deze visie(s) zich verhouden tot die van de publieke sector. 

Het momentum van reframen
Wetenschappelijke literatuur besteedt ook aandacht aan de vraag wanneer 
reframing plaatsvindt in planprocessen en welke soorten reframing processen 
bestaan. In theorie wordt het onderscheid tussen de aggregatieve en integra-
tieve traditie van beleidsimplicaties gemaakt (March & Olsen 1989). In de 
aggregatieve traditie wordt de behoefte van de bevolking ontdekt door te 
klankborden. Het gevoerde beleid wordt uitgedragen naar de bevolking 
door middel van campagnes. De overheid staat hier centraal en stelt het 
toegepaste handelingskader (frame) constant bij (reframing) door feedback 
van bevolking en bedrijven (March & Olsen 1989). De integratieve benadering 
gaat daarentegen uit van het actief betrekken van lokale partijen, burgers en 
bedrijven om samen, in een interactief proces op zoek te gaan naar probleem-
definities en het vinden van gedeelde oplossingen. Het zoeken, delen en 
optimaliseren van sociale waarden staat hierbij centraal. Het frame waaruit 
beleidsimplicaties voortkomen wordt in de benadering in een interactief proces 
gevormd.

Een belangrijk verschil is dat in de aggregatieve benadering het klankborden 
van overige partijen wordt gezien als eindfase van de politieke besluitvorming, 
terwijl in de integratieve benadering het betrekken van lokale partijen wordt 
gezien als de start van het proces. Daarnaast is de interactie bij de aggregra-
tieve benadering, eenzijdig (klankborden), terwijl bij de interactieve benadering 
sprake is van wederzijdse interactie. Beide benaderingen bestaan naast elkaar 
en zijn cyclisch verbonden: ‘Aggregative forms are in particular characteristic 
of economically good times, while reductions in resources tend to increase 
the integrative structures’ (March & Olsen 1989: 136). In slechte economische 
tijden hebben overheden immers belang bij het betrekken van private partijen 
voor financiële bijdragen, zo is de redenering. 
 Dit plaatst de ontwikkelingen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
perspectief. Het opstellen van het Linieperspectief  (Luiten et al 2003) is volgens 
de integratieve benadering tot stand gekomen, in het proces voorafgaand aan 
het beleidsdocument werden immers verschillende overheidspartijen, burgers, 
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bedrijven en organisaties betrokken. Vervolgens is het frame dat daaruit is 
voortgekomen, ruim negen jaar lang op een overwegende top-down wijze door 
overheidspartijen gebruikt. Het frame is in deze periode op een uiterst aggrega-
tieve manier gebruikt: het werd een norm door de vaststelling van Panorama 
Krayenhoff, en is vervolgens (nauwelijks) bijgesteld door feedback van de 
bevolking, ondernemers en bedrijven. Nu is het punt in de cyclus bereikt (March 
& Olsen 1989) waarin wordt gezocht naar een integratieve manier van beleids-
vorming en -implicatie. Lokale partijen, bewoners, ondernemers en bedrijven 
hebben de mogelijkheid om het traditionele frame, dat is toegepast door 
publieke partijen, te re-framen. 
 De vooronderstelling is dat dit tot conflicten kan leiden tussen private 
partijen onderling maar ook tussen publieke en private partijen. Actoren 
zouden tegengestelde frames hebben, wat in grote mate gebaseerd is op de 
verwachting dat deze partijen tegengestelde belangen en prioriteiten hebben 
(Cornelissen et al 2006, Horlings 2006). 

Tegenstelling tussen frames
Een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen publieke en private 
partijen is overeenstemming over de visie, doelen en verwachtingen (Horlings 
2006). Op drie vlakken kunnen problemen ontstaan. Ten eerste kunnen private 
partijen (die zich gedeeltelijk georganiseerd hebben in de Stichting Liniebreed 
Ondernemen) uiteenlopende verwachtingen en visies hebben. Ten tweede 
kan de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheids-
partijen tot conflicten leiden. Ten derde kan discrepantie bestaan over de 
taak- en rolverdeling tussen de private en de publieke sector. Met name dit 
spanningsveld is interessant omdat  private partijen immers meer zeggenschap 
en invloed krijgen. De aanpak van de waterlinie verandert hiermee wellicht, 
wat kan leiden tot (on)acceptabele uitkomsten voor de publieke partijen die 
voorheen een sterkere positie hadden (Horlings 2012). Cornellissen et al (2006) 
schrijven in de studie naar vitale coalities voor het financieren van landelijke 
gebiedsontwikkeling over de nieuwe verhoudingen tussen markt en overheid. 
Beleidsmakers die gericht waren op het creëren van allianties tussen private 
en publieke partijen in het landelijk gebied, “created however tensions among 
this policy [sector] and regional institutional processes like the spatial planning 
procedures (Cornelissen et al 2006: 11). Cornelissen et al (2006) geven in hun 
studie sprekende voorbeelden hoe traditionele frames onder druk komen te 
staan wanneer private partijen toetreden tot de beleidsvormingsarena. 

De nieuwe relaties en posities die actoren gaan innemen, gaat naar verwachting 
tot spanningen leiden. De cruciale vraag is of private partijen daadwerkelijk 
grote invloed krijgen op de beleidsvorming dat zij in staat zijn om het traditi-
onele frame werkelijk ter discussie te stellen (Horlings 2012: 89). Voorheen 
waren het vrijwel uitsluitend publieke instanties die betrokken waren bij 
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het opstellen en implementeren van beleid in het waterliniegebied. De vraag 
is echter in hoeverre publieke instanties zeggenschap willen en kunnen 
overleveren aan marktpartijen. 

In de studie van Cornelissen et al (2006) wordt gesteld dat de spanningsvelden 
tussen private en publieke actoren voortkomen uit tegengestelde ‘types of 
logic’ (zie figuur 2.4 op de volgende bladzijde). Het onderzoek van Cornelissen 
et al (2006) toont aan dat te verwachten valt dat publieke en private partijen 
tegengestelde frames hebben. In de studie van Cornelissen komt naar voren 
dat een duidelijk onderscheid valt te maken tussen publieke partijen, die men 
name vanuit een institutionele of instrumentele manier naar de werkelijkheid 
kijken, en private partijen, die voornamelijk vanuit een culturele en situationele 
‘logica’ naar de werkelijkheid kijken. De instrumentele logica gaat uit van een 
fysiek-tastbare oplossing van het probleem. Het culturele perspectief gaat uit 
van een proces waarbij expressie van emoties, sentimenten en gevoelens een 
onderliggend patroon vormen voor het bereiken van plannen waarbij identiteit 
en authenticiteit centraal staat. Bij het institutionele perspectief ligt de focus 
op het succesvol doorvoeren van vaste procedures en posities die belangrijk 
gevonden worden vanuit de publiek-administratieve handelingspraktijk. Tot 
slot de situationele logica, waarbij wordt aangenomen dat de dynamiek en 
problemen op een specifieke plek het uitgangspunt zijn van beleidsvorming. 
De studie van Cornelissen ondersteunt de verwachting dat publieke en private 
partijen verschillende frames hebben.

Naar verwachting handelen publieke en private partijen vanuit verschillende 
frames. De conflicten die optreden kunnen verklaard worden door achterlig-
gende denkwijzen van actoren te onderzoeken (Cornelissen et al 2011, 
Horlings 2012, Sabatier 1988). De concrete verwachting die in dit deel van het 
proefschrift empirisch wordt onderzocht is: “De frames van publieke en private 
partijen lopen uiteen over de vraag welke collectieve waarden van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie beschermd moeten worden en hoe dit bereikt moet 
worden, waardoor het bereiken van collectieve actie wordt gefrustreerd”.

De kernvraag is welke principiële waarden in het geding komen als de visies 
van marktpartijen moeten worden meegewogen in het vaststellen en uitwerken 
van kansrijke economische ontwikkelingen. Onderzoek naar frames is relevant 
omdat de nieuwe verhoudingen tussen markt en overheid gepaard gaat met 
een te verwachten verschuiving in perspectieven. De routines, denkwijzen en 
perspectieven van de overheidspartijen, die eerst een sterke positie hadden 
komen nu onder druk te staan: “Because interactivity involves working beyond 
the boundaries of government agencies, it requires allowing for systems of 
logic other than those that have been inspired by the routines and needs of the 
government. This situation intensifies tensions that are already latent in the 
operations of public administration, bringing them more sharply to the 
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Figuur 2.4  Verschillende typen logica in besluitvormingsprocessen tussen publieke en private 

partijen bij het formuleren en implementeren van landschapsbeleid.

 

Bron: Cornelissen et al 2006, 30.

surface” (Cornelissen et al 2006: 27). De spanningsvelden die voortkomen uit 
tegengestelde perspectieven waren dus al aanwezig maar treden nu meer op de 
voorgrond door organisatorisch veranderingen binnen het project.  

Subconclusie en verwachtingen
Framing theorie geeft waardevolle handvatten om te onderzoeken wat de 
succes- en faalfactoren zijn in de manier waarop private en publieke partijen 
met elkaar samenwerken in het waterlinieproject. Met framing als wetenschap-
pelijk perspectief wordt daarmee vooral duidelijk hoe de visies van publieke en 
private partijen zich tot elkaar verhouden en hoe de achterliggende waarden, 
opvattingen en normen van de betrokken in het planproces met elkaar 
geconfronteerd worden.
 Uit de theoretische uiteenzetting in dit hoofdstuk kan een aantal 
verwachtingen worden geformuleerd. Ten eerste kan verwacht worden dat de 
interesse van private partijen om bij te dragen aan het investeren en beheren 
van landschappen hoogstwaarschijnlijk gering is. Landschappen worden in 
Nederland immers gekwalificeerd als pure collectieve goederen en zijn lastig 
uitsluitbaar en rivaliserend te maken. 
 Ten tweede kan verwacht worden dat wanneer beleidsmatig wordt 
voorgenomen dat private en maatschappelijke partijen een grotere rol moeten 
krijgen in het landschapsbeleid, dit er voor kan zorgen dat bepaalde collectieve 
waarden uit het traditionele frame onder druk komen te staan. Of dit gebeurt en 
welke waarden precies onder druk komen te staan wordt in hoofdstuk drie en 
vier empirisch onderzocht. 
 Ten derde wordt verwacht dat private partijen andere frames hanteren dan 
publieke partijen. Ondernemers en investeerders handelen vanuit een tegen- 
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gesteld frame en hebben waarschijnlijk andere normen, opvattingen en 
perspectieven wat er met de waterlinie moet gebeuren. 
 Door bovenstaande verwachtingen uiteen te zetten kan de (niet bewezen) 
propositie dat marktpartijen tegengesteld denken over het revitaliseren van 
cultuurlandschappen empirisch onderzocht worden. 
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H O O F D S T U K  3

Problemen bij het inspelen  
op economisch kansrijke 
ontwikkelingen
In dit hoofdstuk worden de bevindingen gepresenteerd over de vraag 
hoe publieke en private partijen met elkaar samenwerken om de 
waterlinie te revitaliseren. De kritische reflectie is toegespitst op vier 
verschillende thema’s: aanbod-gestuurde functietoekenning, retorisch 
frame vs. actie frame, bureaucratische rationaliteit vs. situationele 
rationaliteit, en focus op structuur in plaats van fundamentele 
reset. De onderzoeksbevindingen zijn gebaseerd op 41 interviews 
met publieke partijen (Ministerie, Provincie, Gemeenten), NGO’s 
(Staatsbosbeheer, LTO, SLO), ondernemers, vrijwilligers en bewoners. 
Ook observatie en archiefonderzoek vormen bronnen voor onderstaande 
bevindingen. 

Aanbodgestuurde functietoekenning
Om dit thema te behandelen moet worden teruggegaan naar de start van het 
waterlinieproject en de ruimtelijke ontwikkelingsfase tot 2012. Het Nationaal 
Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is 1999 begonnen in economisch 
welvarende tijden. De budgetten voor het uitvoeren van waterlinieprojecten 
kwamen voornamelijk uit nationale ruimtelijke ordeningsbudgetten die op 
provinciaal niveau werden verdeeld (Nota Ruimte middelen en ILG-gelden). De 
provincies en gemeenten hadden hierdoor geld tot hun beschikking voor het 
uitvoeren van waterlinieprojecten. Dit zorgde voor een sterke positie van de 
publieke sector in het project. Binnen de private sector was genoeg vermogen 
beschikbaar om te investeren. De ruimtelijke ontwikkelingsdruk was hoog en 
planning kon in grote mate gestuurd worden door vaak ‘nee’ te zeggen tegen 
private investeerders en projectontwikkelaars selectief ruimte te bieden. De 
sterke positie van de overheid zorgde ervoor dat veel eisen gesteld konden 
worden aan private investeringen. Dit is ook terug te zien in hoe in de periode 
2000-2010 aan het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is gewerkt. 
 Een sterke positie van de overheid kan in de ruimtelijke planning voor 
een gevaar zorgen. Een bedreiging is dat planning in grote mate gebaseerd 
wordt op bestuurlijk wensdenken en dat overheidscentrisme de ruimtelijke 
planning bepaalt. Dit betekent dat planning aanbodgestuurd wordt, en 
dat het eindproduct slecht kan aansluiten bij de economische vraag uit de 
maatschappij. Ook de probleemdefiniering van ruimtelijke projecten kan te eng 
zijn geformuleerd, waardoor enkel publiek-georiënteerde probleemdefinities 
worden gehanteerd. De oplossingsrichtingen in aanbodgestuurde planning 
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zijn vaak consensus gedreven arrangementen, die niet het meest creatief of 
innovatief zijn (Boelens 2009). Het aanbod dat uiteindelijk tot stand komt sluit 
dan wellicht niet goed aan bij de vraag uit de markt en maatschappij. 
 In het waterlinieproject hebben planners binnen de overheid (op alle 
bestuursniveau’s) gehandeld vanuit een probleemdefinitie die overwegend 
is geïnstitutionaliseerd binnen de overheidsmuren. De hoeveelheid publieke 
partijen die bij het waterlinieproject betrokken is, geeft een sterke prikkel om 
probleemdefinities enkel te (her)definiëren binnen het overheidsdomein. 

Betekenis van Panorama Krayenhoff
De overkoepelende liniebrede visie die is opgesteld in 2004, Panorama 
Krayenhoff, was een belangrijk strategisch document voor de waterlinie. Door 
het opstellen van deze visie konden perspectieven van verschillende overheden, 
bewoners en belangenverenigingen op elkaar worden afgestemd. Het proces 
tot Panorama Krayenhoff heeft buitengewoon mobiliserend gewerkt, waardoor 
actoren bekend raakten met de aanwezige standpunten en motieven (zie 
deel 1). Het mobiliserende proces is afgesloten door het vaststellen van een 
strategische visie waarin bepaalde collectieve normen werden opgenomen en 
vastgelegd. Deze collectieve normen vormden vervolgens het referentiekader 
voor het wel of niet toelaten van private initiatieven en waren belangrijk voor het 
borgen van ruimtelijke kwaliteit. 
 
De collectieve waarden van Panorama Krayenhoff zijn niet enkel woorden of 
papier of tekenkundige schetsen. In de loop der jaren zijn deze ideeën geïnter-
naliseerd in het netwerk van de projectorganisatie. Ze zijn terug te lezen in tal 
van ambtelijke en bestuurlijke documenten en zijn een krachtig en invloedrijk 
discours. Een belangrijke (collectieve) waarde in dit frame is dat de eenheid van 
de waterlinie geborgd moet blijven. Dit betekent dat de waterlinie gezien wordt 
als één systeem en dat het doorbreken van dit systeem onwenselijk is. Met 
name de wens voor de UNESCO-status vormt een instrument om deze waarde 
planologisch te beschermen. Een andere belangrijke waarde is dat de waterlinie 
herkenbaar moet blijven. Hiermee worden niet alleen de forten en watersy-
stemen bedoeld (punten en lijnen), maar ook de landschappen (vlakken). Een 
implicatie van deze waarden is de norm dat niet in de (historische) schoots-
velden gebouwd mag worden. Ook de zichtbaarheid van de waterlinie moet 
verbeterd worden om de herkenbaarheid te vergroten. Dit leidt in sommige 
projecten tot het kappen en radicaal snoeien van begroeiing, of tot het 
plaatsen van borden langs wegen. Ook de eis van hoge ontwerpkwaliteit is 
een belangrijke waarde voor de revitaliseringsopgave van de waterlinie. Het 
instellen van een kwaliteitsteam voor het adviseren en ‘afdwingen’ van deze 
kwaliteit is een maatregel om deze waarde te borgen. Met hoogkwalitatief 
ontwerp wordt ook gepoogd om de herkenbaarheid, eenheid en uniciteit van de 
waterlinie duidelijk naar voren te brengen. Het streven naar differentiatie van 
de waterlinie in functies maar ook in het aantrekken van diverse doelgroepen is 
een waarde die wordt nagestreefd binnen de projectorganisatie. Het historische 



149 P R O B L E M E N  B I J  H E T  I N S P E L E N  O P  E C O N O M I S C H  K A N S R I J K E  O N T W I K K E L I N G E N

karakter van de waterlinie komt niet alleen terug in fysieke revitaliserings-
projecten. Ook het streven naar educatieve of informatieve programmaonder-
delen waarbij de functionaliteit en het historische karakter van de waterlinie 
wordt tentoongespreid is een waarde die aandacht krijgt. In mindere mate is 
ook de herbestemmingsopgave duidelijk terug te lezen in meerdere beleids-
stukken. Dit betekent dat hedendaagse functies in de forten moeten komen. 
Dit kunnen culturele, toeristische of economische activiteiten zijn, maar ook 
herbestemming van natuurwaarden is mogelijk. Enkele voorbeelden van deze 
collectieve waarden staan hieronder: 

“Eenheid in de waterlinie betekent: kwaliteitsborging in ontwerp, eenheid en 
verdeling in functies, en eenheid in tempo bij de uitvoering” (PB-NHW 2011 6).

“Het is belangrijk dat op kleine schaal inzichtelijk te maken wat op grote schaal 
voor de linie geldig is of was” (Luiten et al 2003: 43).

“Van oost naar west moet het typische linieprofiel tot expressie gebracht worden 
(Kwaliteitsteam NHW 2007:10). 

“Plannen voor de Waterlinie moeten zijn gebaseerd op de vaak eenduidige 
militaire logica (Kwaliteitsteam NHW 2007: 8).

“De kernkwaliteiten van de waterlinie zijn volgens de Nota Ruimte rust, openheid 
en samenhang” (PB-NHW 2011 14).

“In het bijzonder moet de waterlinie uitgroeien tot een populaire bestemming 
voor toeristisch en recreatief bezoek (PB NHW 2011: 10).

De collectieve waarden die zojuist genoemd zijn vormen een frame, een 
denkkader dat een samenhang van waarden, normen en opvattingen represen-
teert, dat geproduceerd en gereproduceerd wordt binnen de projectorganisatie. 
Dit denkkader wordt overigens niet door iedereen ondersteund, met name niet 
door actoren die geen invloed hebben gehad tijdens het opstellen van Panorama 
Krayenhoff. De collectieve waarden en opvattingen hebben wel degelijk een 
belangrijke rol gespeeld voor het wel of niet toekennen van bepaalde functies 
of herontwikkelingsinitiatieven. De functietoekenning van forten en het revitali-
seren van landschappen is hiermee vooral gebaseerd op collectief vastgestelde 
waarden en minder op economisch kansrijke ontwikkelingen. 
 De sterke positie van de overheid heeft er toe geleid dat vooral functies 
in forten zijn gekomen die wenselijk waren volgens de projectorganisatie 
(gemeenten, provincies en het projectbureau NHW). De eisen die hierbij gesteld 
werden aan de herbestemming en ontwerpkwaliteit waren dermate invloedrijk 
dat veel publieke functies in forten zijn gekomen. Enkele voorbeelden van 
dergelijk functies zijn natuurcampings (Fort Spion, Fort Werk aan de korte 
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Uitweg), musea (fort Vechten, Muizenfort, Muiderslot, Loevestein), educatie 
(fort de Bilt, fort bij de Nieuwe Steeg), cultuur (Fort Asperen, Werk aan het 
Spoel) of natuur (fort Rijnauwen, fort bij Ruigenhoeksedijk). Veel van de forten 
die zijn herbestemd, zijn in grote mate afhankelijk van overheidssubsidies. Nu 
veel subsidies worden ingetrokken door bezuinigingen komt de exploitatie van 
deze forten onder druk te staan. De sterke rol van de overheid in de functie- 
toekenning heeft er toe geleid dat functies aanbodgestuurd zijn en niet 
vraaggestuurd zijn toegekend. Hierdoor zijn functies in forten gekomen die 
slecht zijn verbonden met de lokale of regionale economische dynamiek. Uit een 
aanvullende studie naar de groei van economische sectoren en de toekenning 
van functies in de forten is duidelijk naar voren gekomen dat functies in de 
forten nadrukkelijk afwijken van de economische groei in de regio. De eenmalige 
budgetten die zijn besteed aan de restauratie en revitalisering van de waterlinie 
moeten daarbij worden ondersteund door structureel geld voor de exploitatie en 
beheer. Forten en landschappen hebben namelijk vrijwel altijd een onrendabele 
top. Overigens laten andere voorbeelden zien dat private exploitatie van forten 
subsidieonafhankelijk kan plaatsvinden (fort Voorddorp en Steurgat). Dit kan 
echter wel gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de forten.

Openbaarheid en subsidieafhankelijkheid
De kosten voor het revitaliseren en beheren van de waterlinieforten en 
landschappen kunnen verdeeld worden in drie categorieën. De eerste categorie 
bestaat uit de kosten voor het restaureren en het ruimtelijke herontwikkelen 
van de forten. Deze kosten steunen in grote mate op publieke fondsen en 
nationale ruimtelijke programma’s. De tweede categorie betreffen de dagelijkse 
beheerlasten. Deze kosten komen veelal voor rekening van de exploitant en 
eigenaar maar vaak zijn de opbrengsten uit exploitatie niet toereikend om het 
beheer volledig af te dekken. Ook voor het dagelijks beheer is overheidssub-
sidie nodig. De derde categorie kosten betreffen de structurele onderhouds-
kosten. Dit zijn onderhoudswerkzaamheden die ééns in de 10 tot 15 jaar moeten 
plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het uitbaggeren van de slotgracht of het 
herstellen van voeg- en metselwerk. De onderhoudskosten kunnen vaak niet 
volledig worden gedragen door de exploitant of eigenaar waardoor co-finan-
ciering van de overheid of eigenaar van het fort of landschap nodig is. Voor 
vrijwel alle categorieën is overheidsfinanciering nodig.
 Het overgrote gedeelte van de middelen voor het revitaliseren van land- 
schappen en forten is dus publiek geld maar ook de kosten voor de instand-
houding van monumenten steunt in grote mate op algemene middelen. Wanneer 
forten in stand gehouden worden en opgeknapt zijn met overheidsgeld, 
dan is het begrijpelijk dat eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid 
en openbaarheid van deze monumenten. In de praktijk blijkt dat vanuit de 
overheid veel waarde wordt gehecht aan de openbaarheid en toegankelijkheid 
wanneer een fort wordt herbestemd. Openbaarheid en toegankelijkheid zijn 
belangrijke issues omdat monumenten van maatschappelijke waarde zijn en 
iedere belastingbetaler er van moet kunnen genieten. In veel herbestemmings-
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projecten binnen de waterlinie wordt de openbaarheid en toegankelijkheid 
direct vertaald naar herbestemming met een maatschappelijke of een publieke 
functie. Hierbij valt de optie om het fort (of landschap) privaat te bezitten of te 
exploiteren en publiek toegankelijk te maken, vrijwel direct af. Dit is opmerkelijk 
omdat een Albert Heijn in principe ook openbaar en toegankelijk is. Hajer en 
Reijndorp (2001) reflecteren op de term openbare ruimte door te stellen dat niet 
de eigendomssituatie van de ruimte maar de toegankelijkheid bepalend is voor 
de openbaarheid van de ruimte. Zij noemen vrij toegankelijke ruimten, ongeacht 
de ruimte privaat of publiek bezit is, ‘het publieke domein’ (Hajer & Reijndorp 
2001). Publieke ruimte is dus ruimte die vrij toegankelijk is en niet per definitie 
alles wat niet privé is.
 De herbestemming met maatschappelijke functies betekent echter wel 
dat dit implicaties heeft voor de financiële betrokkenheid van de overheid. 
Echter, er kan ook worden gekozen voor een functietoekenning die misschien 
wat minder openbaar is, maar sterker steunt op financiering uit de private 
sector. Hieruit volgt echter wel een direct dilemma. Wanneer de exploitatie 
commerciëler wordt, betekent het wellicht dat de functie inboet op toeganke-
lijkheid en op algemeen maatschappelijke openbaarheid (denk aan woningbouw 
of een mogelijk exclusief wellnessoord). Dit hoeft overigens niet per definitie zo 
te zijn, immers kunnen hierover afspraken gemaakt worden tussen eigenaar, 
exploitant en de gemeente. 
 In de praktijk blijkt men terughoudend met dergelijke eigenaar-exploitatie- 
constructies. Er wordt gedacht dat door het publieke goed uitsluitbaar te maken 
en te vermarkten, de (publieke) kosten die zijn gemaakt voor het restaureren 
ten goede komen van de exploitant en een selecte groep klanten. De kosten 
voor het revitaliseren komen dan voor rekening van de maatschappij, terwijl de 
baten door een select gezelschap worden toegeëigend. Aan de andere kant is 
te grote structurele financiële betrokkenheid van de overheid bij de waterlinie 
ook niet wenselijk. Het is lastig om een balans te vinden tussen zo min mogelijk 
structurele financiële betrokkenheid van de publieke sector bij de exploita-
tiefase, en zo veel mogelijk toegankelijkheid en openbaarheid van de forten en 
landschappen. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie is de balans tussen subsidie-
afhankelijk beheer en de mate van toegankelijkheid terug te zien in figuur 3.1 
(op de volgende bladzijde). De groene stippellijn laat het verband zien tussen 
beide variabelen. Een aantal forten zijn uitgelicht. Wel moet worden opgemerkt 
dat het overgrote deel van de forten een plek linksboven in de grafiek vindt. 
De tabel geeft duidelijk aan dat de lastendruk voor het onderhoud op publieke 
middelen verlaagd zou kunnen worden door private ondernemers ruimte te 
geven de toegankelijkheid te beperken door de exclusiviteit en uitsluitbaarheid 
te vergroten. 
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Figuur 3.1  Illustratie verband tussen toegankelijkheid en kostendekking beheeropgave naar 

inschatting van de auteur.

 

Bron: eigen bewerking auteur. 

Stapelen van eisen: middel- in plaats van doelvoorschriften
De aanbod gestuurde overheidsplanning valt terug te zien in het stellen 
van verschillende randvoorwaarden en condities met betrekking tot privaat 
initiatief. Wat veel voorkomt is ‘het stapelen van eisen’. Dit betekent dat iedere 
overheidseenheid andere eisen heeft die additioneel worden voorgeschreven 
als voorwaarden om te ondernemen op een fort of omliggend landschap. Alle 
individuele eisen van overheidsinstanties zorgen er voor dat een complex 
totaalpakket aan regels ligt waardoor ondernemers weinig vrijheid hebben om 
een gedegen exploitatie te garanderen (wat vaak ook een eis is door middel 
van gedegen ondernemersplan). Een voorbeeld is dat het projectbureau eist 
dat het historische karakter bewaard blijft in het ontwerp, de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed eist dat muren niet mogen worden doorgebroken voor 
leidingwerk, de gemeente geen verkeersaanzuigende functie tolereert, en 
dat de vleermuizen in het fort beschermd moeten worden in verband met de 
EU flora- en faunewetgeving. Dit is een verschijnsel dat in de waterlinie veel 
voorkomt, al verschilt het erg per deelgebied.
 Veel van de voorschriften en eisen die worden gesteld, zijn middelvoor-
schriften in plaats van doelvoorschriften. Dit betekent dat ‘de overheid’ een 
bepaald middel voorschrijft om een collectief doel te bereiken. Het gevolg is dat 
particulieren soms initiatieven hebben die goed aansluiten bij de collectieve 
doelen, maar dat deze niet bereikt kunnen worden omdat de middelvoor-
schriften te specifiek zijn. Hierdoor is er weinig ruimte voor het vinden van 
creatieve oplossingen. Zo kan het voorkomen dat overheden en particulieren 
hetzelfde collectieve doel willen bereiken maar elkaar verschrikkelijk in de weg 
zitten. Een verschuiving van middelvoorschriften naar doelvoorschriften zou 
er voor kunnen zorgen dat de creativiteit uit de markt en maatschappij beter 
gebruikt kan worden om collectieve probleemdefinities op te lossen (Hajer 
2013). Het werken met doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften 
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is een radicaal andere sturingsfilosofie waarop dieper wordt ingegaan in 
paragraaf vier van dit hoofdstuk. 

Het wegvallen van subsidies en de mogelijke renaissance
Zoals eerder is aangegeven steunen veel functies in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie op overheidssubsidies. Dit is begrijpelijk omdat het monumenten 
(onrendabele top) zijn en omdat scherpe eisen zijn gesteld aan de functies 
en herbestemmingen (openbaarheid). In tijden van economische tegenslag, 
politieke herprioritering en bezuinigingen, is te verwachten dat bepaalde 
subsidies opdrogen. De afgelopen jaren is immers al fors bezuinigd op natuur,  
cultuur en toerisme. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit gevolgen voor de 
financiering van het beheer en onderhoud van het waterlinielandschap. De 
economische omstandigheden leiden ook tot meer teruglopende inkomsten 
voor exploitanten dan aanvankelijk begroot was. In bijlage 3 zijn exploitaties 
van drie forten doorgerekend en in figuur 3.2 en 3.3 is de exploitatie van Geofort 
uitgelicht.
 
Figuur 3.2  Samenstelling vreemd vermogen exploitatie Fort aan de Nieuwe Steeg in 

percentages over de periode 2009-2014.

Bron: Jaarverslagen Geofort 2009-2014.

Figuur 3.2: samenstelling vreemd vermogen exploitatie Fort aan de Nieuwe Steeg in 
percentages over de periode 2009-2014. 

 
Bron: Jaarverslagen Geofort 2009-2014. 
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Figuur 3.3  Samenstelling geactiveerd projectengeld in percentages in de periode 2009-2014.

Bron: Jaarverslagen Geofort 2009-2014.

Hoewel Geofort binnen de projectorganisatie van de waterlinie vaak wordt aangedragen als best 
practice, blijkt uit analyse van de jaarverslagen dat de onderneming in de periode 2009-2014 
verliesgevend was: ieder jaar was sprake van een negatief eigen vermogen (overigens niet 
vreemd voor een startende onderneming). Om dit op te vangen werd ieder jaar vreemd vermogen 
toegevoegd. De samenstelling van het vreemd vermogen is te zien in figuur 3.2 (vorige bladzijde). 
Hierin is te zien dat voornamelijk ‘geactiveerd projectgeld’ werd toegevoegd aan het vermogen 
in de onderneming. Bovenstaand, in figuur 3.3 blijkt dat dit projectgeld bestaat uit allerlei 
gesubsidieerde projecten waardoor geld beschikbaar kwam en het fort (her)ontwikkeld en 
geëxploiteerd kon worden. Uit een aanvullend interview met de exploitant blijkt dat een deel van 
het geld gebruikt wordt om de projecten te managen. Veel van deze projecten hebben een relatief 
korte looptijd, het is onduidelijk of de exploitant erin slaagt nieuwe projecten aan te trekken. 
Volgens de exploitant vormen momenteel de kosten die zijn verbonden aan het onderhouden van 
installaties een grote bedreiging voor de exploitatie. De resultaten van de commerciële horeca op 
het fort zijn gescheiden (wettelijk verplicht) en zijn niet meegenomen in de berekeningen om tot 
bovenstaande grafieken te komen.

 

Figuur 3.3: samenstelling geactiveerd projectengeld in percentages in de periode 
2009-2014. 

Bron: Jaarverslagen Geofort 2009-2014 
 
Hoewel Geofort binnen de projectorganisatie van de waterlinie vaak wordt 
aangedragen als best practice, blijkt uit analyse van de jaarverslagen dat de 
onderneming in de periode 2009-2014 verliesgevend was: ieder jaar was sprake van 
een negatief eigen vermogen (overigens niet vreemd voor een startende 
onderneming). Om dit op te vangen werd ieder jaar vreemd vermogen toegevoegd. 
De samenstelling van het vreemd vermogen is te zien in figuur 3.2 (vorige bladzijde). 
Hierin is te zien dat voornamelijk ‘geactiveerd projectgeld’ werd toegevoegd aan het 
vermogen in de onderneming. Bovenstaand, in figuur 3.3 blijkt dat dit projectgeld 
bestaat uit allerlei gesubsidieerde projecten waardoor geld beschikbaar kwam en het 
fort (her)ontwikkeld en geëxploiteerd kon worden. Uit een aanvullend interview met 
de exploitant blijkt dat een deel van het geld gebruikt wordt om de projecten te 
managen. Veel van deze projecten hebben een relatief korte looptijd, het is 
onduidelijk of de exploitant erin slaagt nieuwe projecten aan te trekken. Volgens de 
exploitant vormen momenteel de kosten die zijn verbonden aan het onderhouden van 
installaties een grote bedreiging voor de exploitatie. De resultaten van de 
commerciële horeca op het fort zijn gescheiden (wettelijk verplicht) en zijn niet 
meegenomen in de berekeningen om tot bovenstaande grafieken te komen. 
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Exploitanten en eigenaren kunnen last krijgen van een teruglopend uitgaven-
patroon van consumenten. Een groot aantal forten werkt met een variabele 
pachtconstructie. Dit wil zeggen dat de pacht in de loop der jaren oploopt. Het 
idee hierachter was dat de pacht meegroeit met de ontwikkeling van de omzet. 
Nu door economische tegenslag de omzet niet groeit, maar zelfs afneemt, 
hebben de eigenaren van de forten te maken met teruglopende pachtin-
komsten.  
 De teruglopende pachtinkomsten kunnen leiden tot het ontbinden van 
het contract. In dit geval moet een nieuwe exploitant worden gevonden. Als de 
eigenaar een financiële buffer heeft kan de missende pacht worden aangevuld 
met eigen vermogen. Wanneer een fortexploitant beschikt over een variabele 
pachtconstructie, zoals de ondernemers in het Fort aan de Klop, dan heeft een 
achterblijvende omzet niet zo’n grote invloed op de te betalen pacht. In dit geval 
roomt de gemeente Utrecht alleen een groter gedeelte van de omzet af voor het 
betalen van de pacht (als er sprake is van omzetgroei). 
 Het opdrogen van subsidieprogramma’s hoeft niet per definitie een 
negatieve invloed te hebben op exploitatie van de waterlinie. Het kan ook 
een prikkel zijn om vraaggerichter te werken. Ondernemers zijn gedwongen 
om andere vormen van financiering te vinden, wat kan leiden tot innovatieve 
oplossingen. Een gevaar is wel als de subsidies te snel worden stopgezet, 
ondernemers geen tijd krijgen om te reageren op deze shock. Vaak steunen 
exploitaties op verschillende subsidies vanuit verschillende bestuurslagen en 
sectoren, waardoor coördinatie over het afbouwen vaak ontbreekt. 

Verschil tussen retorisch frame en actie frame
De eerste tien jaar zijn verreweg de meeste uren en middelen besteed aan 
de doelstelling om door middel van fysieke ingrepen de waterlinie te revitali-
seren. Veel forten zijn gerestaureerd, landschappen zijn opgeknapt, en de 
recreatieve infrastructuur is verbeterd. In de periode 2000-2010 bestond minder 
aandacht voor de tweede doelstelling van het waterlinieproject die gericht is 
op communicatie, beleefbaarheid en educatie. De tweede doelstelling is om 
de waterlinie in de hoofden, harten en handen van de mensen te krijgen. Dit 
doel is van belang omdat de bekendheid van de waterlinie dan wordt vergroot. 
De maatschappelijke erkenning van de historische, educatieve, recreatieve en 
landschappelijke waarde is van betekenis om de legitimiteit en het maatschap-
pelijk draagvlak te vergroten om het gebied planologisch te beschermen. Ook 
vergroot de bekendheid van de linie het potentieel om de waterlinie economisch 
gezien te exploiteren. Onderzoek van een communicatiebureau laat zien dat het 
slecht gesteld is met de bekendheid van de waterlinie in Nederland (Synergie 
2011). 
 Omdat al veel ruimtelijke projecten zijn uitgevoerd, verschuift vanaf 2012 
de aandacht naar thema’s als beheer, onderhoud en externe communicatie. 
Om het beheer duurzaam te dekken en exploitatie op lange termijn te borgen 

3.2
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wordt gepoogd actieve coalities aan te gaan met marktpartijen, vrijwilligers 
en ondernemers. In 2020 moet het ruimtelijk programma van de waterlinie 
zijn afgerond en moet de waterlinie zich in stand kunnen houden. De rol van 
de overheid wordt dus in de komende jaren kleiner, waardoor meer taken en 
verantwoordelijkheden worden overgedragen aan andere partijen. Uit het eerste 
deel van dit proefschrift blijkt dat de lokale onderlaag nog niet goed genoeg is 
gemobiliseerd omdat er lange tijd een dominante, interne, top down oriëntatie 
is geweest binnen het project. Nu meer wordt verwacht van de ‘markt’ en de 
‘maatschappij’, kan deze slecht gemobiliseerde onderlaag voor problemen 
zorgen. In meerdere provincies wordt hier op geanticipeerd door communi-
catiestrategieën uit te voeren waarbij vrijwilligers, marktpartijen en burgers 
moeten zorgen voor maatschappelijke benutting van de waterlinie, waarbij het 
beheer en onderhoud op lange termijn geborgd is. 

Nieuw handelingsperspectief 
Het nieuwe handelingsperspectief dat de projectorganisatie voor ogen heeft, 
is radicaal anders dan in de ‘fysieke’ eerste fase van het project. Wanneer 
meer verwacht wordt van burgers, marktpartijen en vrijwilligers, dan moeten 
overheidspartijen uit hun sturende rol. Dit stelt de Liniecommissie zélf in het 
zogenoemde Koersdocument (Liniecommissie 2014). Een bekend gevaar is dat 
overheden particulier initiatief institutionaliseren. De economische situatie 
is veranderd waardoor overheden niet meer de positie hebben om zeer sterke 
richtlijnen en kaders te stellen om hun doelstellingen te bereiken. Als de 
gemeenten en provincies meer verwachten van niet-overheidspartijen, dan zal 
op sommige punten water bij de wijn moeten worden gedaan. Het startpunt 
van deze werkwijze moet niet zijn wat de gemeente of provincies zelf willen 
bereiken, maar wat de lokale initiatieven precies inhouden, hoe ze met elkaar 
verbonden kunnen worden en op welke manier dit bijdraagt aan de regionale 
doelstellingen. In feite dwingt het de betrokken overheden om de gestelde 
normen en waarden binnen het waterlinieproject te herprioriteren. Discussies 
hierover worden nauwelijks gevoerd.
 Waar overheden voorheen vooral toetsend, regulerend en kaderstellend 
bezig waren, is de organisatie ervan overtuigd dat de nieuwe situatie noopt 
tot een cultuurverandering binnen het project. Een van buiten-naar-binnen 
benadering is nodig, waarbij ambtenaren actief op zoek gaan naar kansrijke 
economische arrangementen. Het lokaliseren, duiden en inspelen op econo- 
mische dynamiek vereist een andere werkwijze. Ambtenaren moeten daarvoor 
marktinitiatief goed op waarde kunnen schatten en een ‘ondernemende’ 
houding aannemen binnen de publieke sector. Deze ondernemende houding 
betekent het snel kunnen schakelen binnen, maar vooral ook buiten de 
overheid. Het toetreden tot andere economische sectoren is misschien lastig. 
Een ander punt is dat ambtenaren bereid moeten zijn risico’s te nemen. Het 
ondersteunen van particulier initiatief betekent immers ook dat het project 
kan falen. Voor ondernemers zijn verticale structuren minder belangrijk dan 
binnen de publieke sector. Voor het actief smeden van vitale coalities moet men 
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het lef hebben om door de verticale structuren heen te denken en horizontaal 
samenwerkingsverbanden organiseren.  
 Deze werkwijze heeft ook zwakke punten. Ten eerste mag de overheid 
particuliere initiatieven niet financieel steunen omdat dit onrechtmatige 
staatssteun zou kunnen zijn. Daarnaast bestaat het vraagstuk van legitimiteit. 
Welke initiatieven steunt de gemeente wel of niet? Het gevaar van willekeur 
ligt hier op de loer. Er moet wel een richting zijn (koersdocument of structuur-
visie) en een lijst met criteria waarop marktinitiatief gewaardeerd kan worden. 
Daarnaast bestaat het machtsvraagstuk. De gemeente is in haar mogelijkheden 
in de ruimtelijke planning wel erg afhankelijk van particulier initiatief. Wordt op 
deze manier wel ruimtelijke ordening bereikt die maatschappelijk wenselijk is? 
 Het antwoord is dat formele bevoegdheden met deze nieuwe werkwijze 
niet verdwijnen. Het startpunt is echter niet de producerende rol maar een 
mobiliserende, exploratieve oriëntatie gericht op waardevolle initiatieven. 
 Het bovengeschetste dilemma speelt in veel deelgebieden en leidt dus  
tot ‘problemen’ in vrijwel de hele waterlinie. Het probleem binnen het water- 
linieproject is dat gecommuniceerd wordt dat deze nieuwe werkwijze door  
wordt omarmd, en men op zoek is naar coalities of samenwerkingsvormen 
met marktpartijen, particulieren en vrijwilligers, maar dat tegelijkertijd het 
handelingsperspectief niet verandert . Dit noemen Rein & Schön (1994) het 
verschil tussen het retorische en het actie frame. In hoeverre de ‘nieuwe’ 
werkwijze daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht, wisselt per deelgebied. 
Het verschil tussen het retorische en actie frame komt vaak voor wanneer 
naar de maatschappij wordt gecommuniceerd een nieuwe werkwijze toe te 
passen terwijl deze nieuwe werkwijze nog niet goed is geïnstitutionaliseerd. Het 
toe-eigenen van het nieuwe ‘ondernemende’ handelingspespectief kost tijd, 
en gaat gepaard met trial-and-error, reflectie en wederzijds leren. Daarnaast 
maken oude institutionele structuren het vaak lastig een nieuwe werkwijze te 
implementeren. 
 Alhoewel de spanning tussen het retorische frame en het actie frame 
in veel deelgebieden in de waterlinie als probleem naar voren komt, is er in 
dit deel van het proefschrift voor gekozen om het deelgebied “het Eiland van 
Schalkwijk”, centraal te stellen. Hierdoor is het mogelijk om het dilemma verder 
uit te diepen en te analyseren hoe men in dit deelgebied is omgegaan met het 
dilemma. Ook in hoofdstuk vier, waar de frames van private, maatschappelijke 
en publieke partijen empirisch onderzocht worden, wordt deze casus centraal 
gesteld. 

 Casus het Eiland van Schalkwijk
Het Eiland van Schalkwijk is een deelgebied van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, dat ten zuiden ligt van Houten. Aan de noordkant wordt het gebied 
afgeschermd door het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de zuidkant door de 
Lek. Aan de oostkant komen deze wateren bijeen. Aan de westkant vormt 

3.3
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het Lekkanaal en de A27 een harde barrière. Door de natte infrastructuur is 
het gebied werkelijk een eiland. Het lintdorp Tull en ’t Waal en de kleine kern 
Schalkwijk zijn de dorpskernen op het Eiland van Schalkwijk. Bijna heel het 
eiland ligt op het grondgebied van de gemeente Houten. De oostzijde van het 
eiland valt binnen de gemeente Culemborg (buiten het rode kader op figuur 3.4).

Figuur 3.4  Kaart Eiland van Schalkwijk (rood omlijnd)

Bron: gemeente Houten 2012, 5.

Waarom het Eiland van Schalkwijk als casus
Het Eiland van Schalwijk (EvS) kan als voorbeeld gezien worden waar de revitali-
sering van de waterlinie gebeurt in nauwe samenwerking met de bewoners, 
marktpartijen en vrijwilligers. Met een werkwijze die door de gemeente Houten 
zelf wordt omschreven als uitnodigingsplanologie, probeert de gemeente haar 
doelen te bereiken door particuliere initiatieven te ondersteunen. Andere 
gebieden in de waterlinie die nauw willen samenwerken met private en 
maatschappelijke partijen kunnen leren van de Schalkwijkse casus.
 Ook de ligging van het gebied maakt het interessant om de casus te 
analyseren. Het Eiland van Schalkwijk ligt nabij de stedelijke agglomeratie 
van Utrecht, Nieuwegein en Houten maar heeft een zeer landelijk karakter 
(zie figuur 3.5). De nabije ligging voor stedelijke recreanten zorgt er naar 
verwachting voor dat de ondernemers en private investeerders interesse 
hebben in recreatieve ontwikkeling van het gebied. De verwachting dat de 
traditionele ‘frames’ van planners in de waterlinie in dit gebied onder druk 
komen te staan door private en maatschappelijke partijen, kan in deze casus 
prima worden getoetst. 
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Het Eiland van Schalkwijk is een van de weinige gebieden waar het systeem van 
de waterlinie nog nagenoeg onaangetast is gebleven. De schootsvelden zijn nog 
open, het inundatiesysteem is nog intact en het gebied kent negen forten. De 
doelstelling om het systeem op die manier te behouden kan onder druk komen 
te staan met ontwikkelingen van particulieren in het gebied. 
  
Structuur en Economie 
Het Eiland van Schalkwijk kent van oudsher een agrarische structuur en ligt 
door de omliggende wateren relatief geïsoleerd nabij de stedelijke agglomeratie  
van Utrecht. Landbouw is altijd de economisch drager van het gebied geweest,  
maar is in de loop der jaren uitgehold. Lange tijd stond de Vinex-locatie 
Schalkstad geprojecteerd op het gebied, wat leidde tot de opkoop van land- 
bouwgronden door speculerende projectontwikkelaars. Hierdoor is zo’n 800 van 
de 3000 hectare grond op het Eiland van Schalkwijk in handen van project- 
ontwikkelaars (Coops & Wolting 2012).

Figuur 3.5  Kaart Eiland van Schalkwijk in stedelijke agglomeratie 

Bron: gemeente Houten 2012, 5.

De leefbaarheid, economische bedrijvigheid en agrarische ontwikkeling staan 
hierdoor onder druk. Door de verkoop van landbouwgrond aan ontwikke-
laars zijn er beperkte investeringen in de agrarische bedrijfsvoering en is 
sprake van vermogende oud-agrariërs. Een aantal van deze oud-agrariërs 
is buitengewoon ondernemend, gehecht aan de omgeving en heeft plannen 
om te investeren in de ontwikkeling van het gebied. In totaal hebben 17 (oud) 
agrarisch ondernemers kenbaar gemaakt bereid te zijn tot investeringen in het 
gebied (LTO/DLG 2013). De partijen die bereid zijn te investeren komen voor het 
grootste gedeelte uit het gebied zelf, en hebben er een sterke binding mee.
 Landschappelijk gezien is de structuur van de waterlinie goed terug te 
zien, net als het rivierlandschap met haar uiterwaarden in het zuiden. Het 
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groene, open karakter en de fruitbomenvelden zijn typisch voor het landschap 
op het Eiland van Schalkwijk. 

Plannen, Visie en de Waterlinie
De plannen die lang bestonden om een Vinex wijk te bouwen op het Eiland van 
Schalkwijk, hebben geleid tot wantrouwen tussen burgers en de gemeente 
Houten. Veel burgers waren tegen woningbouw. Nu de Vinex plannen niet 
meer doorgaan probeert de gemeente door middel van uitnodigingsplano-
logie het vertrouwen weer terug te winnen. Het belangrijkste doel voor de 
gemeente is om Schalkwijk open en groen te houden en recreatief-toeristisch 
te ontwikkelen met behoud van eigen identiteit. Deze doelstelling staat haaks 
op de Vinex-plannen die de gemeente altijd heeft ondersteund. De waterlinie 
wordt hierin als belangrijke drager van deze identiteit gezien. Belangrijke 
natuur en cultuurwaarden moeten behouden blijven. Om de initiatieven van 
bewoners en ondernemers te ondersteunen, heeft de gemeente Houten in 
nauwe samenwerking met de provincie en het waterschap een structuurvisie, 
een beoordelingskader en een beoordelingsprotocol opgesteld. De gedachte 
is dat door initiatieven te ondersteunen het waterlinielandschap maatschap-
pelijk en economisch sterker wordt ondersteund door lokale bewoners en dat 
het gebied bovendien een nieuwe economische drager krijgt. De gemeente 
wil het gebied economisch versterken door in te zetten op toerisme binnen de 
duurzaam-recreatieve landbouw. Dit betekent het aanbieden van streekpro-
ducten, het ontwikkelen van toeristische infrastructuur en het stimuleren van 
lokale duurzame energieproductie. Omdat de gemeente autoverkeer op het EvS 
wil reguleren, gaat het om recreatie per fiets, kano of te voet.
 De ontwikkelaars en beleggingsfondsen die gronden in het gebied 
hebben, staan wisselend positief tegenover deze ontwikkeling. Het recreatief 
ontwikkelen biedt ruimte om kleinschalige projecten uit te voeren, en is beter 
dan het volledig afboeken van de gronden.  
 Ondernemers en (voormalig) agrariërs willen met investeringen in de 
recreatieve-landbouw, en het verder ontwikkelen van het voedsellandschap, 
de economische structuur van het gebied versterken (LTO/DLG 2013). Ook 
op het gebied van duurzame energieproductie en waterretentie hebben de 
ondernemers kenbaar gemaakt bereid te zijn tot investeringen. 

Uitnodigingsplanologie in Houten 
In Houten is sinds 2008 een open, communicatief en bottom-up benadering 
opgezet waarbij ondernemers werden uitgenodigd om met plannen in het 
gebied te komen. Veel ondernemers hebben zich toentertijd ingeschreven met 
uiteenlopende plannen (pannenkoekenhuis, paragliden, vergaderlocaties, 
bungalows etc.). Vanaf het eerste moment heeft de gemeente geprobeerd om 
met veel ondernemersavonden de communicatie met de ondernemers zo goed 
mogelijk te houden. 



161 P R O B L E M E N  B I J  H E T  I N S P E L E N  O P  E C O N O M I S C H  K A N S R I J K E  O N T W I K K E L I N G E N

Uit interviews met de ondernemers in het gebied blijkt dat het aantal onderne-
mersavonden te veel is, en dat de ondernemers te vaak moeten vertellen wat zij 
van plan zijn. De gemeente werkt gestructureerd volgens een aantal fasen maar 
heeft daarbij minder oog voor de fasen waarin de ondernemers zitten. Sommige 
ondernemers hadden al plannen vanaf 2000, maar hebben in 2013 nog steeds 
geen vergunning. Ze voelen zich aan het lijntje gehouden. Op een ondernemers- 
dag op fort Honswijk (15 mei 2013) werd vooral veel aandacht besteed aan de 
vraag hoe het gebied zich moet ontwikkelen en de gemeente zag graag dat de 
ondernemers met elkaar een gebiedsgericht beleid formuleren. In de interviews 
geven ondernemers aan dat ze daar niet altijd op zitten te wachten (zie kader op 
de volgende bladzijde). 
 Een voorbeeld van dergelijke frustratie was de communicatiestrategie die 
de gemeente had laten ontwikkelen door een adviesbureau. De strategie was 
belangrijk zodat de ondernemers gezamenlijk klanten konden trekken naar het 
gebied. Om de gezamenlijkheid te benadrukken werd de term ‘linielint’ geïntro-
duceerd. De kernkwaliteiten van de waterlinie werden gepresenteerd aan de 
hand van sterke merken, zodat de ondernemers wisten welke kernwaarden 
belangrijk waren in de linie. Dit concept was vooral bedoeld om de ondernemers 
te stimuleren hun economische activiteiten met elkaar te verbinden waardoor 
arrangementen voor toeristen en consumenten zouden ontstaan. Het linielint 
werd echter niet goed ontvangen door de ondernemers. Na concepten als 
‘Linieland’, ‘Waterlinie, ‘Eiland van Schalkwijk’ werd nu wederom een nieuw 
concept geïntroduceerd. Daarnaast bestond argwaan over het nut van een 
dergelijke strategie. Veel initiatieven hadden nog geen vergunning, dus waarom 
moest een strategie worden bedacht voor aanbod wat nog niet bestond? De 
gemeente was kennelijk al een paar stappen vooruit, terwijl de ondernemers 
graag “aan de slag” wilden (zie kader op de volgende bladzijde).

De casus laat zien dat in een strategisch gekozen bottom-up benadering, 
waarbij plannen van ondernemers centraal staan, het handelingsperspectief 
sterk kan afwijken van de gecommuniceerde strategie. Uit interviews met 
planners binnen de gemeente en provincies wordt dit probleem ook onderkend: 
“Voor de gemeente en provincies is dit een nieuwe werkelijkheid waarbij een 
hele andere rol hoort, het duurt lang voordat we precies weten hoe we dit 
moeten doen, maar langzaam maken we stappen” (Interview Provincie Utrecht). 
De onzekerheden die met deze nieuwe rol gepaard gaan, kunnen leiden tot 
twijfel, het uitstellen van keuzes en trage besluitvorming. Momenteel is dit een 
groot gevaar voor dit proces. Ondernemers werken met een andere tijdspanne 
en verliezen hun enthousiasme en geduld. Het ondersteunen van dergelijke 
initiatieven hangt nauw samen met het volgende thema: het verschil tussen de 
bureaucratische en situationele logica.
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Quotes uit het casusonderzoek Eiland van Schalkwijk

“De waterlinie is enorm zwaar opgetuigd en we moeten door heel die ambtelijke 
molen heen. Als je wat verandert aan je plan begint alles weer opnieuw”.
 
“Ambtenaren zijn zwak en durven geen risico te nemen, ze moeten alles 
verantwoorden en vastleggen waardoor ik er geen zin meer in heb, het 
enthousiasme is weg”.

“Als ik tien keer in mijn plannen de term waterlinie moet laten vallen om een 
vergunning te krijgen dan doe ik dat. Een ander programma was ook goed 
geweest”.

“Waarom moet mijn ondernemersplan getoetst worden door de overheid? Zij 
weten niet wat ondernemen inhoudt. De bank beslist toch of ik financiering 
krijg?!”

“Ik vind de gemeente onbetrouwbaar. Je weet nooit of wat ze beloven ook 
nakomen. Dingen veranderen snel, ze zeggen het een en doen het ander”.

“De gemeente wil heel veel weten, maar als je een vergunning of subsidie nodig 
hebt dan nemen ze geen beslissing”.

“Ik snap best dat de gemeente allerlei eisen heeft, maar er komen steeds nieuwe 
bij. Op het moment dat het mijn kernactiviteit bedreigt, houdt het op, ik moet wel 
geld verdienen”.
 
“Je zou er een prachtige documentaire van kunnen maken. Hoe de gemeente hier 
enorm veel bijeenkomsten organiseert en hoe gefrustreerder de initiatiefnemers 
steeds worden”.

Verschil tussen bureaucratische rationaliteit en  
situationele logica

Een factor die de samenwerking tussen publieke en private partijen bemoeilijkt 
is het verschil tussen de bureaucratische rationaliteit van de publieke actoren 
en de situationele logica van ondernemers (deels gebaseerd op Horlings 2012). 
Beide actoren kennen een andere handelingspraktijk en werken binnen een 
andere institutionele context waardoor spanningen kunnen ontstaan wanneer 
ze intensief proberen samen te werken. Nu de verhouding tussen de publieke 
sector en de markt en maatschappij verandert, komen de verschillen tussen 
de twee vormen van logica nadrukkelijker naar voren: “Because interactivity 

3.4
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involves working beyond the boundaries of government agencies, it requires 
allowing for systems of logic other than those that have been inspired by the 
routines and needs of the government. This situation intensifies tensions that 
are already latent in the operations of public administration, bringing them 
more sharply to the surface” (Cornelissen et al 2006: 27). Met andere woorden, 
de verschillende vormen van rationaliteit hebben altijd naast elkaar bestaan, 
maar het contrast komt nu meer naar voren omdat de verhoudingen tussen 
markt en overheid veranderen. Er doen zich twee hoofdproblemen voor als men 
spreekt over de verschillende vormen van logica.
 Het eerste probleem is dat organisatorische barrières een bepaald 
handelingsperspectief vereisen waardoor ambtenaren gebonden zijn aan 
specifieke voorschriften. Hierdoor kunnen innovatieve oplossingen of een 
nieuwe manier van werken worden bemoeilijkt. Een ondernemer maakt een 
plan dat vooral is gebaseerd op zijn situationele logica, lokale kennis, investe-
ringsvermogen en ambitie. Binnen de publieke sector zijn andere randvoor-
waarden van belang, gebaseerd op principes als verantwoording, rechtma-
tigheid en transparantie. Het plan moet hier voldoen aan allerlei beleidsmatige 
en wettelijke eisen. Een ondernemer kan een bepaalde vergunning aanvragen 
maar soms moeten meerdere afdelingen hierover beslissen. Een gemeente kan 
dan bijvoorbeeld vragen bepaalde zinnen op te nemen in het ondernemersplan 
waardoor het plan beter past bij het beleid dat wordt gevoerd. Het gewijzigde 
plan sluit dan mogelijk minder goed aan bij de specifieke, lokale situatie. Ook 
de verkokering binnen de publieke sector en de verdeling van verantwoordelijk-
heden kan zorgen voor een intern afwegingsproces dat veel tijd kost. 
 Het tweede probleem wordt gevormd door de bureaucratische obstakels 
die zich voor kunnen doen. Het gaat hier niet zozeer om de vraag hoe de 
plannen procesmatig doorgang vinden binnen de publieke sector, maar om de 
regels en verantwoordelijkheden an sich. Regels kunnen zeer specifiek zijn 
geformuleerd waardoor zij gemeenteambtenaren dwingen om marktinitia-
tieven zeer streng te toetsen. Ook voor het besteden van overheidsmiddelen 
kunnen zeer specifieke regels bestaan. Zoals het voorbeeld in de waterlinie in 
de projectenveloppe Linieland (zie onderstaande kaders, ook op de volgende 
bladzijde). Dit voorbeeld geeft aan dat de structuren waarbinnen ambtenaren 
opereren leidend kunnen zijn voor de manier waarop zij werken. Het besteden 
van overheidsmiddelen kan goed verklaard worden door de bureaucratische 
prikkels, maar kan afwijken van de situationele logica.
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Bruggen en kanoroutes zonder uitbater

De waterliniebrug een locatie te ver?

I n de enveloppe Linieland heeft 
men de beschikking over Nota 
Ruimtemiddelen om projecten 

uit te voeren. Aan de besteding van 
deze middelen zijn bepaalde eisen 
gesteld. Zo moeten ze gekoppeld zijn 
aan de doelstellingen om de water- 
linie te revitaliseren, vóór 2015 
besteed zijn en worden uitgegeven 
aan fysieke projecten. Voor een deel 
komen deze middelen van het Rijk 
en voor een deel vanuit de provincie. 
Beide actoren stellen andere richt- 
lijnen aan de besteding van deze 
middelen.  
Gemeente Houten heeft besloten een 
deel van het geld te besteden aan het 
creëren van recreatieve infrastructuur 
in de vorm van een kanoroute. 
Hiervoor moesten aanlegsteigers 
worden aangelegd, bruggen worden 
opgehoogd en inundatiekanalen 
worden opgeknapt. De tijdsdruk 
achter het project zorgde voor het 
snel handelen binnen Houten. Ook 
omdat een deel van dit geld kwam via 
PoP-subsidie (EU-gelden) moesten 

meerdere financierings- en co-finan-
cieringstrajecten op elkaar worden 
afgestemd. Een van de eisen voor 
PoP-voorstellen is dat geen exploita-
tielasten mogen worden opgenomen. 
Terwijl een exploitatieberekening 
voor de provincie Utrecht juist wel van 
belang was. 
Momenteel is de kanoverbinding 
af. Toch wordt op lokaal niveau met 
argwaan naar het project gekeken. 
Er is namelijk nog geen uitbater voor 
de kanoroute. Bovendien stellen 
sommige ondernemers dat de 
opstapplaats van het de kanoroute 
te ver af ligt van de forten: de afstand 
tot de forten is de gemiddelde afstand 
die mensen kanoën, en dan zouden 
ze nog terug moeten (zie figuur 3.6 op 
de volgende bladzijde). De gemeente 
zegt vraaggericht te werken, maar 
de kanoroute is een resultaat van 
aanbodgericht werken. De bureau- 
cratische logica die binnen de 
gemeente werd gevolgd komt niet 
goed overeen met de situationele 
logica.  

H et Eiland van Schalkwijk 
heeft altijd geïsoleerd 
gelegen maar door de 

aanleg van een fietsbrug wil men het 
gebied beter toeristisch ontsluiten in 
de richting van Houten (zie figuur 3.6  
op de volgende bladzijde). Er is 
gekozen om naast de historische 
plofsluis een fietsbrug aan te leggen. 
Uit interviews is gebleken dat dit 
voor bewoners en ondernemers op 
Schalkwijk geen logische keuze is. 

Fietsers uit Houten moeten nu een 
stuk omfietsen om via de Beatrix-
sluizen het Eiland te bereiken. 
Volgens hen (situationele logica) had 
de brug beter veel dichter bij Houten 
gebouwd moeten worden.
De historische (waterlinie) waarde van 
de Plofsluis een belangrijk argument 
geweest om daar de brug daar te 
bouwen. De plofsluisbrug kan op deze 
manier de historische waarde van 
de plofsluis benadrukken. Binnen de 
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Figuur 3.6  Locatie plofsluisbrug en Kanoroute op het Eiland van Schalkwijk.

Bron: eigen bewerking google maps.

Focus op structuur in plaats van op fundamentele reset
De projectorganisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft te maken 
met twee verschillende veranderingen. Aan de ene kant verandert het project 
inhoudelijk, waardoor thema’s als beheer, exploitatie en duurzame planolo-
gische bescherming belangrijker worden. Aan de andere kant heeft men te 
maken met decentralisatie, bestuurlijke herprioritering en bezuinigingen. 
Hoewel het belang van een toenemende externe oriëntatie wordt onderschreven 
door de betrokken provincies, zorgen de nieuwe verdeling van taken, bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden voor een prikkel die juist een interne focus in 
de hand werkt. Een grote bedreiging is dat niet meer projectinhoudelijk wordt 
gekeken welke veranderingen nodig zijn maar dat discussies zich beperken tot 
nieuw gewenste organisatievormen en -structuren. 
 Het bestuurlijk commitment voor het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is momenteel aan het afbrokkelen. Bestuurlijk is het project 

projectorganisatie is veel aandacht 
besteed aan de ontwerpkwaliteit 
van de brug. Financieel gezien was 
er bij de plofsluis meer budget om de 
brug daar te bouwen. Ook dit was een 
belangrijke drijfveer om de brug daar 
te plaatsen.

Vanuit het waterlinieproject was het 
logisch dat de brug bij de plofsluis zou 
komen. Echter, de situationele logica 
van de ondernemers wijkt hier vanaf. 
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misschien minder aantrekkelijk dan voorheen omdat de meeste forten zijn 
herbestemd en thema’s als exploitatie, beheer en planologische bescherming 
geen thema’s zijn van grote politieke betekenis. De directe opdrachtgever voor 
het project, de Liniecommissie, komt minder vaak bijeen dan voorheen en het 
wordt steeds lastiger om één dag te vinden waarop alle leden kunnen. Ook 
worden leden vaker ambtelijk vertegenwoordigd. De toevoeging van nieuwe 
leden aan de Liniecommissie in 2012 werd gezien als belangrijke ontwikkeling 
om aan de ene kant nieuwe energie in het bestuurdersveld te brengen en aan 
de andere kant om de problemen op lokaal en bovenregionaal niveau beter met 
elkaar in verband te brengen. Er moet wel worden opgemerkt dat het bestuurlijk 
draagvlak voor de waterlinie op gemeentelijk niveau wisselend is. In sommige 
gemeenten staat het waterlinieproject hoog op de bestuurlijke agenda, maar dit 
is zeker niet in heel het waterliniegebied het geval. 

Transitie en transformatie 
Bezuinigingen leiden voornamelijk tot de focus op herprioriteren van reeds 
lopende projecten of projecten die in de voorbereidingsfase zitten. Echter, dit 
kan zorgen voor minder aandacht om daadwerkelijk een nieuw handelings-
praktijk door te voeren. Discussies gaan nu vaak over de vraag welke projecten 
nog worden afgerond en welke projecten komen te vervallen. De beschik-
baarheid van minder middelen binnen de overheid leidt onherroepelijk tot 
een herprioriteringsopgave. Financiële argumenten worden belangrijker in 
deze discussie en worden vaker als startpunt genomen voor het maken van 
strategische keuzes. 
 Het is een uitdaging om de discussie over vraagstukken wie wat gaat doen 
en wie waarvoor aan de lat staat, te ontstijgen, en de conversatie te starten over 
de vraag hoe een nieuwe werkwijze kan bijdragen aan de nieuwe omstandig-
heden waarin het project zich momenteel bevindt. Om dit duidelijk te maken 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen een transitie- en een transforma-
tieproces. Transitie richt zich voornamelijk op het aanpassen en introduceren 
van nieuwe regels, het (her)verdelen van taken, bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden. Dergelijke discussies worden vaak gedomineerd door schetsen 
van organogrammen en gesprekken over ‘wie wat gaat doen’. Daarentegen richt 
een transformatieproces zich voornamelijk op een cultuurverandering binnen 
een project of overheidsdienst. Die vraag is niet langer ‘wie wat gaat doen’ 
maar ‘hoe gaan we het anders doen’. De transformatieopgave is veel radicaler 
en vergt meer tijd omdat het gaat om een stelselmatige nieuwe werkwijze 
voor ambtenaren en het (mogelijk) omgaan met nieuwe actoren. Een transfor-
matie is tijdrovend omdat het bijscholing vereist, reflectie, en trial-and-error 
operaties. Op het Eiland van Schalkwijk is dit terug te zien. Het toe-eigenen 
van een nieuwe handelingscultuur is, zoals beargumenteerd in de voorgaande 
hoofdstukken, nodig voor het project terwijl de discussie zich nu vooral richt op 
enkel de transitieopgave. 
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Bezuinigingsdoelstelling vs. Procesgerichte doelstellingen   
De bezuinigingsdoelstelling zorgt logischerwijs voor een prikkel om efficiënter 
en effectiever te werken binnen de publieke sector. Een gevolg is dat meer 
gestuurd wordt op output, en dat veel doelstellingen gekwantificeerd en 
meetbaar gemaakt moeten worden. Het kwantificeren en de toenemende 
druk op verantwoording van arbeidsuren, maakt het lastiger om procesgericht 
te werk te gaan. Dit terwijl het project, zoals eerder beargumenteerd, juist 
een outside-in benadering nodig heeft. Outside-in-processen zijn vaak lastig 
te kwantificeren omdat de resultaten aan het begin nog niet vast staan. De 
traditionele lineaire werkwijze waarbij het traject doel-middel-resultaat vanuit 
de publieke sector zelf wordt geïnitieerd en gemanaged, is radicaal anders dan 
een benadering waarbij de problemen en middelen uit de maatschappij worden 
gemobiliseerd. Deze nieuwe benadering brengt veel onzekerheden met zich 
mee, die lastiger te ‘plannen’ en te meten vallen. 
 In tijden van bezuinigingen is het lastig om middelen en uren beschikbaar 
te stellen voor processen en trajecten waarvan de uitkomst nog niet vast staat 
en die bovendien lastig zijn te kwantificeren. De paradox is echter dat deze 
procesbenadering nodig is voor het minder overheidsafhankelijk maken van het 
waterlinieproject en een verantwoordelijke en duurzame overdracht van beheer 
en exploitatie naar markt en maatschappij.

De neiging tot verkokering
De bezuinigingsoperatie binnen vrijwel alle lagen en sectoren binnen de 
publieke sector is een dynamiek die veel invloed heeft op het handelen van 
ambtenaren. De herstructurering van afdelingen leidt tot veel onzekerheid 
op de werkvloer over de voortzetting van projecten, de tijdshorizon waarmee 
gewerkt wordt en zelfs baanzekerheid. De onzekerheid over het ‘hebben’ van 
werk leidt tot een neiging van verkokering of ‘cocooning’. Deze houding wordt 
in grote mate bepaald doordat ambtenaren de neiging kunnen hebben werk 
voor zichzelf te willen houden. Dit maakt samenwerking lastiger dan voorheen. 
De herverdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden leidt 
immers tot het mogelijk verliezen van werk. Het idee dat andere overheids-
lagen werk overnemen (decentralisatie) of dat het werk überhaupt verdwijnt, 
leidt tot wantrouwen en suboptimale samenwerking tussen overheidslagen. 
Voornamelijk de rol- en taakverdeling tussen provincies en het nationaal 
projectbureau is momenteel ambivalent te noemen. Juist nu wanneer arrange-
menten met externe actoren (markt en maatschappij) wordt nagestreefd, is de 
afstemming en samenwerking tussen overheidslagen van bijzonder belang. 
 Het politieke en maatschappelijke discours dwingt bijna ieder project 
of afdeling binnen de publieke sector tot existentiële vragen. Vragen als 
‘waarom doen we dit eigenlijk?’, ‘voor wie doen we dit project?’. Dergelijke 
vragen zijn zinvol om maatschappelijk en economisch gedragen en duurzame 
oplossingsrichtingen te verkennen. Zoals al eerder gezegd zijn er bepaalde 
collectieve (liniebrede) waarden en normen binnen het waterlinieproject die het 
handelingsperspectief sterk beïnvloeden. Zeker nu meer van de maatschappij 
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en markt verwacht wordt, is het te verwachten dat bovenstaande collectieve 
waarden onder druk komen te staan. In het volgende hoofdstuk wordt hier een 
verdiepingsslag gemaakt door dit empirisch te meten. 
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H O O F D S T U K  4

Percepties over de waterlinie

Tegenstellingen tussen frames in het waterlinieproject
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat  
is verricht naar de aanwezigheid van verschillende frames in de casus “het 
Eiland van Schalkwijk” in het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie (casus- 
omschrijving, zie paragraaf 3.3). Mensen worden in hun beoordeling, waardering 
en beleving van situaties geleid door frames. Zoals in hoofdstuk twee is 
uitgelegd, zijn frames denkkaders van waaruit naar de werkelijkheid wordt 
gekeken. Een frame is conditionerend voor ideeën en het handelingsperspec- 
tief, het vormt niet alleen een visie op de problemen, maar ook – vaak 
onbewust – voor de bijpassende oplossing (Hajer 2013: 23). Aan de ene kant 
geeft een frame richting maar aan de andere kant kent ieder blikveld ook zijn 
beperkingen. Een bepaald probleem kan op verschillende manieren geframed 
worden. Het is van belang te onderstrepen dat het hier om een denkkader 
gaat dat collectief gedeeld kan worden maar leidt tot keuzes en afwegingen 
op individueel niveau. Zoals in het eerste deel is aangegeven, is de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in de periode 2004-2012 overwegend een intern georiën-
teerd overheidsproject geweest. Hoe de waterlinie er uit moest komen te zien 
werd in deze periode sterk bepaald door de voorkeuren, ideeën en opvattingen 
die binnen de overheid leefden. Dit valt terug te lezen in de waarden en 
opvattingen uit Panorama Krayenhoff, aangaande de herkenbaarheid, openheid, 
toegankelijkheid en eenheid van het project. Het framen van de waterlinie 
binnen de overheid had ook te maken met de sterke rol van de overheid in deze 
periode: er was geld voor projecten en er konden veel eisen gesteld worden aan 
initiatieven uit de markt. Nu de overheidsmiddelen (en verantwoordelijkheden) 

4.1

4
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afnemen wordt meer verwacht van de markt en maatschappij. De positie van de 
overheid verandert, nieuwe (private) actoren treden toe tot de arena en hiermee 
komt naar verwachting het oude frame onder druk te staan (Cornelissen et al 
2006, Horlings 2012). In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van 
het empirisch meten van deze verwachting.  
 Om deze verwachting empirisch te toetsen zijn vier verschillende 
onderzoeksmethoden gebruikt. Ten eerste zijn meerdere bijeenkomsten 
bezocht. Het gaat om een bijeenkomsten van Stichting Liniebreed Ondernemen, 
de ondernemersdag op het Eiland van Schalkwijk, en het regelmatig bezoeken 
van het wekelijks teamoverleg van het Nationaal Projectbureau de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Ook is ten behoeve van dit tweede deel van het proef- 
schrift op 11 juni een symposium georganiseerd op slot Loevestein over de 
samenwerking in de waterlinie tussen markt en overheid. Ten tweede zijn 40 
publieke en private partijen in de waterlinie geïnterviewd (zie bijlage 1). Ten 
derde is literatuurstudie verricht. Dit bestaat enerzijds uit het bestuderen van 
beleidsstukken (beleidsstukken gemeente, provincies, en LTO en ondernemers-
plannen van particuliere ondernemers) en het analyseren van krantenartikelen 
(LexisNexis onderzoek). Ten vierde is de Q sort methodologie gebruikt. Deze 
methode maakt het mogelijk frames inzichtelijk te maken door  respondenten 
stellingen te laten sorteren. Omdat deze methode niet zo bekend is wordt deze 
nader toegelicht.

 
Q sort methodologie
Het empirisch onderzoeken van frames is buitengewoon lastig omdat, op 
de een of andere manier, de subjectiviteit van respondenten gemeten moet 
worden. De Q sort methodologie wordt als een geschikte methode gezien 
om empirisch onderzoek te verrichten naar de belief systems of frames van 
actoren (Fenger en Klok 2001). De Q sort methodologie meet de subjectiviteit 
van respondenten door te onderzoeken hoe respondenten stellingen over een 
bepaald onderwerp sorteren van ‘meest mee eens’ naar ‘minst mee eens’. Door 
te vergelijken hoe verschillende respondenten de stellingen beoordelen, wordt 
inzichtelijk welke respondenten overeenkomstige denkbeelden hebben (frames) 
en welke stellingen binnen deze denkbeelden belangrijk zijn. Door Principale 
Componenten Analyse is het mogelijk om de  respondenten te groeperen op 
basis van hoe zij de stellingen hebben beoordeeld. De Q sort methode is een 
bruikbare methode om waarden-patronen te achterhalen hoe respondenten 
reflecteren op onderwerpen en problemen die verschillend geïnterpreteerd 
kunnen worden (Dryzek & Berejikian 1993, Uittenbroek et al. 2014). Belangrijk 
om op te merken: de methode stelt de onderzoeker niet in staat om statistisch 
generaliseerbare onderzoeksresultaten te verkrijgen maar levert een ‘in depth 
portrait of typologies of perspectives that prevail in a given situation’ (Steelman 
& Maguire 1999, 363). De uitkomsten van de methode geeft een beeld hoe het 
onderwerp wordt gepercipieerd door de respondenten maar kan geen causale 
relaties bewijzen.

4.2
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Voor dit onderzoek zijn 34 stellingen gemaakt en op kaartjes afgedrukt. Het 
sorteren van de kaartjes gebeurt op een niet-lineaire schaal (zie figuur 4.1). 
Deze lineaire schaal zorgt ervoor dat de distributies die de respondenten maken 
vergelijkbaar zijn. In het midden mogen acht stellingen worden weggelegd, 
bij de scores -1 en +1 zeven. Onder de scores -2 en +2 mogen vier stellingen 
worden geplaatst en op de uitersten -3 en +3 slechts twee. Dit dwingt de 
respondent ertoe om de relatieve positie van de stellingen te bepalen binnen 
het totale spectrum van alle stellingen. 

Figuur 4.1  Onderlegger waarop respondenten de stellingen moeten sorteren.

Bron: eigen vervaardiging.

Het gaat dus niet om de absolute ligging van de stellingen, maar hoe de 
stellingen gewaardeerd worden ten opzichte van elkaar. Voor het afnemen 
van de Q sort is het van groot belang dat de complete reikwijdte aan relevante 
issues en thema’s zijn opgenomen in de set stellingen (McKeown & Thomas 
1988). Het indelen van de stelling in onderstaand raster kan alleen op (relatieve) 
waarde worden geschat wanneer het geheel aan topics is afgedekt (Jeffares 
2014, Raats 2010).  

Om er zeker van te zijn dat de set stellingen de volledige reikwijdte afdekt, 
zijn interviews gehouden met publieke en private partijen. De stellingen zijn 
gebaseerd op issues, onderwerpen en controversiële discussiepunten die 
daadwerkelijk spelen in de waterlinie (voor de lijst van stellingen zie bijlage 1). 
De stellingen komen dus niet zomaar uit de lucht vallen maar zijn het resultaat 
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van uitvoerig onderzoek dat is gebaseerd op interviews, een LexisNexis 
krantenartikelenonderzoek, en de analyse van beleidsdocumenten. Op deze 
manier ontstaat een beeld van alle mogelijke denkrichtingen die bestaan 
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit geheel wordt het concours genoemd 
(McKeown & Thomas 1988). De set van stellingen is tevens uitvoerig getest. Aan 
de respondenten is tevens gevraagd of er topics of thema’s ontbraken maar 
uit de antwoorden kwam hieruit geen coherent beeld naar voren. De stellingen 
gaan enerzijds over de toekomst van de waterlinie en hoe het eindbeeld van het 
project er uit moet zien en anderzijds over de samenwerking tussen publieke en 
private partijen om dit te bewerkstelligen.

Figuur 4.2  Schematische uitleg Q-sort methode 

Bron: eigen vervaardiging

 
In het bovenstaand figuur is de procedure van de Q methode schematisch 
weergegeven (zie figuur 4.2). De respondenten staan links in het schema 
afgebeeld. Aan de grijze denkwolken valt af te leiden dat het onduidelijk is hoe 
de respondenten over de Nieuwe Hollandse Waterlinie denken. Door interviews, 
het bezoeken van bijeenkomsten en het lezen van beleidsstukken ontstaat 
een samengesteld beeld hoe tegen het waterlinieproject wordt aangekeken. 
De verschillende individuele denkbeelden vormen gezamenlijk het concours. 
Het concours, in het schema afgebeeld als de gekleurde wolk links bovenin, 
omvat alle mogelijke opvattingen over het waterlinieproject. Het concours 
wordt vervolgens vertaalt naar 34 stellingen die worden genummerd, te zien 
rechtsboven in het schema. Vervolgens moeten de respondenten de stellingen 
sorteren. De gesorteerde stellingen worden geanalyseerd met een statistisch 
software programma (Schmolck 2002). De computer berekent vervolgens 
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vijf ideaaltypische denkbeelden. Dit zijn denkbeelden die voortkomen uit 
de statistische analyse. Door de analyse wordt duidelijk hoe het concours 
is gestructureerd en op welke punten de verschillende denkrichtingen van 
elkaar afwijken. De laatste stap is dat de individuele respondenten gekoppeld 
worden aan de verschillende denkrichtingen. Hierdoor wordt duidelijk welke 
respondenten overeenkomstige denkbeelden hebben en op welke punten de 
denkrichtingen van elkaar afwijken. In hoeverre de  individuele respondenten 
afwijken van de gekleurde ideaaltypische denkrichtingen wordt in percentages 
weergegeven. De selectie van respondenten en de statistische analyse is 
ingewikkeld en vereist verdiepende uitleg. 

Selectie van respondenten
De 24 respondenten die zijn geselecteerd voor de Q sort, zijn allemaal betrokken 
bij de recreatieve ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk. Hiertoe behoren 
particuliere initiatiefnemers, vrijwilligers en belangenorganisaties en ook 
publieke instanties (Provincie Utrecht, gemeente Houten en medewerkers van 
het Nationaal projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie). De publieke actoren 
die de stellingen hebben gesorteerd zijn allen betrokken bij de revitalisering 
van de waterlinie op het Eiland van Schalkwijk. De particuliere initiatiefnemers 
hebben allemaal contact gezocht met de gemeente waarvan een deel wél en 
een deel geen medewerking heeft gekregen voor hun plannen. 
 Het aantal respondenten mag in de Q sort methodologie niet te dicht bij 
het aantal stellingen liggen (McKeown & Thomas 1988). Meer respondenten 
toevoegen leidt naar verwachting niet tot het ontdekken van nieuwe frames. 
Enkel worden er dan meer respondenten toegevoegd aan de frames die 
gevonden zijn. Wanneer de gevonden frames gezamenlijk zorgen voor een 
correlatie waardoor het totale concours voldoende wordt gerepresenteerd, dan 
zijn genoeg representeren gesproken:  “while the almost infinite combination 
of rankings will mean everybody would express a unique sort, the interest in 
Q is revealing where shared viewpoints have emerged, that is, where q sorts 
are correlated” (Jeffares 2014: 51). Brown (1980) voegt daaraan toe: “one 
quickly reaches the point where the testemony of great numbers of additional 
informants provides no further validation” (Brown 1980: 194). In deze studie 
is de totaal verklaarde variantie 63 procent, wat gemiddeld is voor een Q sort 
studie.  

Verwerking van de distributies 
Om de verschillende distributies te vergelijken en met elkaar in verband te 
brengen is statistische verwerking nodig. Omdat alle kaartjes gecodeerd zijn 
(genummerd op de achterkant), kunnen ze worden verwerkt met speciaal 
ontwikkelde software (PQmethod software; Schmolck, 2002). De gecodeerde 
distributies worden ingevoerd in het software programma, dat vervolgens 
verbanden kan leggen tussen de stellingen. Met het uitvoeren van PCA 
(Principale Componenten Analyse) wordt gezocht naar verbanden tussen 
stellingen en wordt een aantal ‘ideaaltypische’ wereldbeelden naar voren 
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gebracht. De ‘ideaaltypische’ wereldbeelden zijn de vijf distributies die 
statistisch gezien het vaakst zijn weggelegd door de respondenten. Het gaat 
hier om distributies die misschien niet fysiek zijn gemaakt door één of meerdere 
respondenten maar zijn een product van gelijkenissen tussen meerdere 
individuele gelegde distributies. Nu de vijf ‘ideaaltypische’ distributies 
zijn gemaakt, worden de individuele respondenten aan de ‘ideaaltypische’ 
distributies gekoppeld. Het software programma geeft aan in hoeverre de 
distributie van iedere respondent overeenkomt met de ideaaltypen. De 
respondenten die worden gekoppeld aan een ‘ideaaltype’, hebben klaarblijke- 
lijk grote overeenkomsten hoe zij de distributie hebben gelegd. De factoren, of 
ideaaltypen die uit de statistische verwerking naar voren komen, kunnen ook 
als specifieke uitdrukkingen van ‘frames’ gezien worden. De relaties tussen de 
stellingen zijn immers door de respondenten zelf gelegd en zijn gebaseerd op 
hun onderliggende waarden, opvattingen en overtuigingen. 

Uitvoering en analyse van de distributies 
Voor analyse van de Q sort resultaten zijn de bijbehorende interviews van 
belang. De respondenten hebben namelijk de opdracht gekregen voordat ze de 
stellingen gaan indelen op de voorgestructureerde distributieschema (figuur 
4.1, op bladzijde 150), de set stellingen eerst te sorteren in twee stapeltjes: 
‘grofweg mee eens’ en ‘grofweg mee oneens’. Tijdens deze grove selectie, 
moeten de respondenten een inhoudelijke respons geven op de stellingen. 
Hierdoor kan de onderzoeker begrijpen wat de respondenten van iedere 
stellingen vinden. 
 Voor de analyse van de ‘ideaaltypen’ of ‘frames’ is het van belang te 
begrijpen wat de onderliggende waarden en opvattingen zijn. Door te kijken 
welke stellingen in het ideaaltype (of frame) aan de uiterste zijden liggen, kan 
begrepen worden welke topics of thema’s binnen dit frame belangrijk zijn. Aan 
de hand van de bijbehorende interviews (van respondenten die gekoppeld zijn 
aan het frame) kan geïnterpreteerd worden wat de betekenis van het frame is. 

Resultaten van de Q sort methodologie 
Aan de hand van de Q sort methodologie is het mogelijk om inzichtelijk te 
maken welke frames binnen het waterliniegebied bestaan. Tevens kan geanaly-
seerd worden hoe de verschillende frames zich tot elkaar verhouden. Door te 
onderzoeken welke stellingen in de frames tegengesteld worden weggelegd 
wordt duidelijk op welke punten deze frames afwijken. De respondenten die 
overeenkomstige denkbeelden hebben, worden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor 
kan geanalyseerd worden welke actoren gemeenschappelijke overtuigingen 
en opvattingen hebben. Op deze manier kan empirisch getoetst worden of (1) 
planners binnen de overheid de waterlinie op dezelfde manier framen, (2) of 
private partijen overeenkomstige denkbeelden hebben, (3) of het frame van 
publieke actoren onder druk komt te staan (en zo ja op welke punten) wanneer 
private partijen meer zeggenschap krijgen. 
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Waarde van de Q sort methodologie en kritiekpunten
De Q sort is een exploratieve onderzoeksmethode. De methode maakt het 
mogelijk te ontdekken welke frames bestaan in de waterlinie en hoe deze zich 
tot elkaar verhouden. Directe oorzakelijke verbanden kunnen niet aan de hand 
van deze methode worden aangetoond. Zo kan de Q sort frames inzichtelijk 
maken, maar kan de Q sort methode niet verklaren dat tegenstellingen tussen 
frames de oorzaak zijn van conflicten. In paragraaf 4.6 (op bladzijde 167) staat 
meer uitgelegd over de waarde van de Q sort methode en generalisatie van 
onderzoeksbevindingen. 
 Op de Q sort methode bestaat echter ook kritiek. Het grootste kritiekpunt 
behelst de vraag in hoeverre respondenten vrij zijn hun perceptie te geven als 
zij gedwongen worden om de stellingen te sorteren in de vooraf opgegeven 
structuur. McKeown en Thomas (1988) wenden dit kritiekpunt af door te 
stellen: “Subjects retain complete freedom in placing the items. This is not 
unimportant, especially when compared to conventional ranking methods 
in which items are scored serially and contextual definition is thereby 
constrained. He or she controls the specific rank and thus the contextual 
significance of each item. The prescribed distribution, therefore, is not an 
index of meaning, as in a scale; the index is entirely statistical so that, if 
all Q sorts conform, their means and standard deviations are the same’ 
(McKeown & Thomas 1988: 34). McKeown en Thomas raken een wezenlijk punt: 
respondenten hebben de volledige vrijheid om te sorteren, net als bij conventi-
onele scoringsmethoden. De statistische waarde van de uitkomst is daarom 
hetzelfde als bij conventionele scoringsmethoden.

Onderzoeksresultaten: gevonden frames
In totaal zijn vijf verschillende frames gevonden. De cumulatieve verklaarde 
variantie van deze frames is 63 procent. Dit betekent dat van alle distributies 
die zijn gemaakt door de 24 respondenten, 63 procent daarvan wordt vertegen-
woordigd in de gevonden frames. In andere woorden: 63 procent van de 
“gekleurde wolk” wordt afgedekt door de gevonden frames. In vergelijking met 
andere onderzoeken waarin de Q methode wordt gebruikt is dat gemiddeld 
(Watts & Stenner 2012). De verklaarde variantie per frame staat per gevonden 
frame in percentages uitgedrukt achter de titel van het frame. De actoren 
die aan het frame zijn gekoppeld staan onder aan de interpretatie van de 
frames weergegeven. Per respondent staat aangegeven hoeveel procent hun 
distributie overeenkomt met het frame waaraan ze zijn gekoppeld. Wanneer 
een respondent tussen haakjes staat, wil dat zeggen dat de respondent niet 
automatisch (via pre-flagging in de software) maar handmatig aan het frame is 
gekoppeld.  
 In de analyse van het frame gebeurt verwijzen door het stellingnummer 
tussen haakjes te zetten [x]. De stellingen kunnen nageslagen worden in bijlage 
één op bladzijde 301.

4.3
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 Frame 1: De waterlinie als cultuurhistorisch, maatschappelijk  
 object (17% verklaarde variantie) 

In dit denkframe wordt de conservering van de waterlinie als belangrijke waarde 
gezien. Zo moeten alle forten bewaard blijven (ook voor natuurfuncties) en 
mogen de bestaande cultuurhistorische waarden niet worden aangetast door 
nieuwe plannen [6, 7]. De beschermingsgedachte is ook terug te zien in de 
wens dat de waterlinie de Unesco status moet krijgen [3]. De maatschappelijke 
waarde die aan de waterlinie wordt toegeschreven valt te herleiden in de positie 
van stelling [10], waarin de algemene toegankelijkheid van de waterlinie als 
belangrijke waarde wordt gezien. Uit de interviews blijkt dat de toegankelijkheid 
van belang wordt geacht omdat de ‘waterlinie van iedereen is, en iedereen er 
recht op heeft om het erfgoed te beleven’. Met name de herbestemming van 
forten moet georiënteerd zijn op publieke functies, die toegankelijk zijn voor 
zoveel mogelijk mensen (en dieren). De publieke oriëntatie valt tevens te zien 
aan de negatieve positie van stellingen [14, 28], en in mindere mate ook stelling 
[17]. De maatschappelijke waarde van de waterlinie legitimeert een nadrukke-
lijke rol van de overheid in het planproces. Opvallend is wel dat in de exploita-
tiefase, de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met exploitatie [18, 21]. 
 De stellingen die liniebrede opvattingen in zich hebben worden in dit 
frame het meest aan de buitenkanten van het spectrum weggelegd. Dit duidt 
op een abstract denkframe waarbij liniebrede waarden bepalender zijn dan 
lokale noties. Het wegleggen van liniebrede waarden aan de buitenkanten zou 
kunnen duiden op een gebrek aan kennis over de lokale situatie, al moet worden 
opgemerkt dat de respondenten die gekoppeld zijn aan dit frame hebben 
aangegeven de lokale situatie goed te kunnen beoordelen. De respondenten 
die gekoppeld worden aan dit denkframe zijn voornamelijk ambtenaren die op 
bovenregionaal niveau opereren. Vergeleken met de andere frames die uit het 
onderzoek naar voren komen, is dit de meest conserverende denkrichting die is 
gevonden. 

Gekoppelde actoren: (Nationaal Projectbureau NHW 1 0,761; Nationaal Project-
bureau NHW 4 0,63; Nationaal Projectbureau NHW 7 0,79, Staatsbosbeheer 1 
0,59; Provincie Utrecht 2 0,68; (Vrijwilliger 1 0,5). 

1 0,76 betekent dat de door de respondent gemaakte distributie 76 procent overeenkomst met het 
de verdeling die door is berekend (aan de hand van PCA), afgebeeld in tabel 4.1
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Tabel 4.1  Frame 1 “De waterlinie als cultuurhistorisch, maatschappelijk object”.

7 Alle forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten bewaard blijven. 1.976

6   De cultuurhistorische waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mag niet  1.717

 worden aangetast door nieuwe plannen op het Eiland van Schalkwijk.       

10 Alle forten in de Waterlinie moeten toegankelijk zijn voor alle Nederlanders. 1.388

3 De Waterlinie moet worden erkend als werelderfgoed (UNESCO).      1.273

34 De opbrengsten uit agrarisch-toeristische activiteiten zijn te klein om de  1.272

 beheerkosten van de Waterlinie te dekken.                      

12 In de Waterlinie-objecten moeten zo veel mogelijk verschillende functies komen.  1.234

18 De overheid moet de plannen van ondernemers in forten streng toetsen zodat  -1.007

 alleen rendabele functies in forten komen.         

21 De overheid moet zich niet bemoeien met de exploitatie van de Waterlinie.  -1.265

28 Burgers en lokale marktpartijen moeten niet te veel invloed hebben op plannen  -1.344

 op het Eiland van Schalkwijk omdat ze worden gedreven door emoties. 

2 Het bewaren van erfgoed staat de toeristisch-recreatieve ontwikkeling op het  -1.351

 Eiland van Schalkwijk in de weg.

14 Er moet geen overheidsgeld meer naar de Waterlinie gaan, er zijn momenteel  -1.366

 belangrijkere projecten. 

17 De plannen van de overheid voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie leiden tot niets.  -2.171

 Frame 2: De commerciële landschappers 
 (15% verklaarde variantie) 

Aan dit frame worden voornamelijk particuliere initiatiefnemers uit de regio 
gekoppeld. Tussen de zes respondenten zit maar één actor die in de publieke 
sector werkt. Het waterlinielandschap wordt als belangrijke waarde gezien 
binnen dit denkkader. Vooral de rust, openheid, de groene omgeving en de 
landschappelijke waarden worden gewaardeerd [9]. De geschiedenis van de 
waterlinie wordt gezien als belangrijke drager voor de identiteit en vorm van 
het landschap [4]. Uit de interviews met de respondenten blijkt dat de overheid 
het waterlinieproject... “te belangrijk heeft gemaakt waardoor alle ontwikke-
lingen in dit gebied eraan gekoppeld moet worden”. Het publieke geld dat wordt 
uitgegeven aan het waterlinieproject wordt niet begrepen in dit denkframe. Niet 
alle forten hoeven opgeknapt te worden [11] of een ‘plan voor worden gemaakt, 
ook al blijft het leeg’. Bijna iedere respondent die is gekoppeld aan dit frame 
vindt dat het project te megalomaan is aangepakt om de gehele waterlinie 
op te knappen: “waarom kunnen we niet een paar forten uitkiezen en die heel 
mooi opknappen in plaats van alles half aan te pakken?”. Niet ieder fort hoeft 
openbaar toegankelijk te zijn [10]. Ook de uniciteit van de forten wordt betwist 
in dit frame. Meer dan twee respondenten hebben in het interview aangegeven 
dat de forten erg op elkaar lijken en dat ze zeker niet allemaal moeten worden 
herbestemd” [11]. De weerstand tegenover de generieke aanpak van de linie als 
geheel valt ook terug te zien aan de negatieve positie van stelling [1].
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Wat nadrukkelijke aandacht krijgt in dit frame is het vraagstuk hoe onder- 
nemers kunnen bijdragen aan het open en groen houden van het gebied [9]. 
Dit is vooral terug te zien in stellingen [31, 34], waaruit naar voren komt dat de 
opbrengsten van de ondernemers te kleinschalig zijn om het gebied economisch 
gezien afhankelijk te laten zijn van toerisme. Uit de interviews blijkt dan 
ook dit probleem kan worden opgelost door dwarsverbanden te leggen met 
commerciële, kapitaalkrachtige partijen [29, 8] zonder dat dit de openheid van 
het gebied onder druk zet. 

Gekoppelde respondenten: Ondernemer 4 0,68; Ondernemer 5 0,62; Provincie 
Utrecht 3 0,6; (Regionale ondernemers vertegenwoordiging 1 0,59); (Onder- 
nemer 2 0,45).

Tabel 4.2  Frame 2 “De commerciële landschappers”.

9 Het is goed dat de overheid het Eiland van Schalkwijk open en groen wil houden.  2.263

11 Er mogen ook Waterlinie-forten leeg blijven staan. 1.869

34 De opbrengsten uit agrarisch-toeristische activiteiten zijn te klein om de 

 beheerkosten van de Waterlinie te dekken.                  1.767

4 De Waterlinie is belangrijk voor de identiteit van het Eiland van Schalkwijk. 1.420

31 De plannen van particulieren uit de regio voor duurzame recreatieve landbouw  1.189

 zijn te kleinschalig om gezamenlijk de regionale economie een impuls te geven.  

26 De exploitatie van particulieren met betrekking tot forten zijn vaak onvoldoende  -1.027

 omdat ze niet over voldoende expertise beschikken. 

1 De herbestemming van alle forten in de Waterlinie moet gebaseerd zijn op  -1.108

 regels die voor alle forten gelden, zodat de eenheid van de Waterlinie geborgd is.  

8 De toeristische ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk is een bedreiging voor  -1.155

 de openheid van het gebied.    

22 Het Eiland van Schalkwijk ligt te ver van de stad af om toeristen te trekken. -1.292

29 Projectontwikkelaars zijn een gevaar voor de cultuurhistorische waarde van de  -1.420

 Waterlinie. 

10 Alle forten in de Waterlinie moeten toegankelijk zijn voor alle Nederlanders. -1.784

 Frame 3: De coöperatieve ondernemersvisie 
 (10% verklaarde variantie) 

In dit frame komt vooral de moeizame relatie tussen overheid en marktpartij 
naar voren. Stellingen die specifiek over deze relatie gaan worden aan de 
buitenkanten van het spectrum gelegd. Met name procesgerichte stellingen 
in plaats van inhoudelijke stellingen over de waterlinie zijn bepalend voor dit 
frame. In de praktijk blijken de twee actoren die gekoppeld worden aan dit 
frame allebei marktpartijen te zijn en in de praktijk veel te maken te hebben 
met moeizame samenwerking met de overheid. Een te trage overheid leidt tot 
veel irritatie in het proces [25], terwijl ook te veel regels rondom erfgoed als 
een belemmering worden gezien om particuliere initiatieven te ondersteunen 



179 P E R C E P T I E S  O V E R  D E  W A T E R L I N I E

[15]. Met name regels die de herkenbaarheid en eenheid van de waterlinie 
benadrukken, worden als last gezien [1, 6, 7]. Een ander punt van frustratie is 
dat de overheid één aanspreekpunt mist waar ondernemers naar toe kunnen 
[33]. Uit de interviews blijkt dat ondernemers vaak last hebben van de versnip-
pering en gebrekkige interne communicatie bij gemeenten. Bepaalde visies of 
doelen die de overheid heeft gesteld worden ondersteund in dit frame, zoals de 
gedachten dat zoveel mogelijk verschillende functies in forten moeten komen 
[12] en de doelstelling om Schalkwijk toeristisch te ontwikkelen [23]. 
 De plannenmakerij binnen de overheid vinden de respondenten die aan 
dit frame worden gekoppeld, uit de hand lopen. Veel plannen worden niet tot 
uitvoering gebracht, en bovendien heerst de indruk dat je daarop als individu 
geen invloed kunt uitoefenen [19]. Uit de interviews met de respondenten die 
worden gekoppeld aan dit frame, komt duidelijk naar voren dat overheden wel 
proberen coöperatief met ondernemers te zijn maar dat dit vaak niet lukt, ook 
al hebben ze de beste bedoelingen. Dit blijkt ook uit de positie van stellingen 
[20, 17]. De gedachte is dat ..’ambtenaren ook gebonden zijn aan allerlei regels 
waardoor het vaak lang duurt totdat vergunningen worden afgegeven’. De 
coöperatieve denkrichting valt ook terug te zien in het streven naar samen-
werking met andere ondernemers binnen en buiten de eigen regio [24]. 

Gekoppelde respondenten: Ondernemer 1 0,67; Regionale ondernemers-
vertegenwoordiging 0,68.

Tabel 4.3  Frame 3 “De coöperatieve ondernemersvisie”.

15 De regels rondom erfgoed moeten worden versoepeld zodat ondernemers meer  1.609

 ruimte krijgen om geld te verdienen op forten.       

34 De opbrengsten uit agrarisch-toeristische activiteiten zijn te klein om de  1.593

 beheerkosten van de Waterlinie te dekken. 

25 De overheid handelt te langzaam om initiatieven van particulieren en bedrijven  1.578

 succesvol te ondersteunen.  

33 De overheid mist één aanspreekpunt voor ondernemers.  1.218

12 In de Waterlinie-objecten moeten zo veel mogelijk verschillende functies komen. 1.203

24 De ondernemers in het gehele Waterliniegebied (van Biesbos tot Muiden)  1.203

 moeten samenwerken om gezamenlijk klanten te trekken.

23 Het Eiland van Schalkwijk moet een toeristische trekpleister worden. 1.187

19 De overheid heeft allerlei plannen voor het Eiland van Schalkwijk maar als  1.172

 individu heb ik daar helemaal geen invloed op. 

20 In het Waterliniegebied worden private initiatieven onvoldoende door de  -1.172

 overheid ondersteund. 

7 Alle forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten bewaard blijven. -1.187

1 De herbestemming van alle forten in de Waterlinie moet gebaseerd zijn op  -1.203

 regels die voor alle forten gelden, zodat de eenheid van de Waterlinie geborgd is.

6 De cultuurhistorische waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mag niet  -1.203

 worden aangetast door nieuwe plannen op het Eiland van Schalkwijk.       
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17 De plannen van de overheid voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie leiden tot niets. -1.218

22 Het Eiland van Schalkwijk ligt te ver van de stad af om toeristen te trekken. -1.578

14 Er moet geen overheidsgeld meer naar de Waterlinie gaan, er zijn momenteel  -1.999

 belangrijkere projecten.

 Frame 4: Het waterlinieproject als controlerend vehikel 
 (10% verklaarde variantie)

Aan dit denkframe worden zowel marktpartijen als overheidspartijen 
verbonden. Aan dit frame worden ook twee respondenten gekoppeld die juist 
precies tegenovergestelde denkbeelden hebben ten opzichte van dit frame. 
Opvallend in dit frame is de zeer negatieve connotatie hoe overheidspartijen 
handelen in het waterlinieproject. De overheid handelt te langzaam om particu-
liere initiatieven te ondersteunen [25] en is bovendien te conservatief waardoor 
initiatieven gefrustreerd worden [30]. Ook het gevoel dat de actoren niet veel 
invloed hebben op de plannen binnen de overheid is een zeer bepalende stelling 
in dit frame [19]. In de interviews met de actoren die aan dit denkkader worden 
gekoppeld, komt naar voren dat de nadruk vaak wordt gelegd op de verschil-
lende werelden van overheid en ondernemer; “..ondernemers voelen zich vaak 
onbegrepen en hun geduld wordt vaak op de proef gesteld”. 
In vergelijking met factor drie wordt in dit frame minder waarde gehecht aan 
samenwerking tussen ondernemers in het waterliniegebied [24]. Volgens 
dit frame worden de verwachtingen over het economisch benutten van de 
waterlinie overschat [5]. Ook vinden de actoren die aan dit frame worden 
gekoppeld, de waterlinie helemaal niet zo belangrijk voor de identiteit van het 
gebied [4]. Uit de interviews met de respondenten die worden gekoppeld aan 
dit frame, blijkt dat de waterlinie vooral wordt gezien als een overheidsproject 
dat van boven af is neergedaald op de regio. Het waterlinieproject leidt volgens 
de respondenten tot een specifieke ruimtelijke claim die niet economisch en 
maatschappelijk wordt gedragen en een beperking is voor de ontwikkeling van 
het gebied. Zo hoeft de waterlinie helemaal geen toeristische trekpleister te 
worden [23], en hoeft het gebied ook helemaal niet open en groen te blijven [9]. 
Het belang van de waterlinie wordt overschat binnen de publieke sector, en het 
project… ‘is belangrijker gemaakt dan dat het daadwerkelijk is’.

Gekoppelde respondenten: Ondernemer 3 0,57; Provincie Utrecht 1 0,64; 
(Regionale ondernemersvertegenwoordiging 3 -0,6); (Gemeente Houten 2 -0,43).
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Tabel 4.4  Frame 4 “Het waterlinieproject als controlerend vehikel”.

19 De overheid heeft allerlei plannen voor het Eiland van Schalkwijk maar als  2.191

 individu heb ik daar helemaal geen invloed op.

25 De overheid handelt te langzaam om initiatieven van particulieren en bedrijven  1.747

 succesvol te ondersteunen. 

30 De ambtenaren binnen de overheid zijn te conservatief waardoor innovatieve  1.450

 plannen van particulieren worden gefrustreerd.

10 Alle forten in de Waterlinie moeten toegankelijk zijn voor alle Nederlanders. 1.297

24 De ondernemers in het gehele Waterliniegebied (van Biesbos tot Muiden)  -1.152

 moeten samenwerken om gezamenlijk klanten te trekken.        

5 De geschiedenis van de Waterlinie maakt het voor ondernemers op het Eiland  -1.208

 van Schalkwijk gemakkelijker om producten te verkopen.      

11 Er mogen ook Waterlinie-forten leeg blijven staan.            -1.353

4 De Waterlinie is belangrijk voor de identiteit van het Eiland van Schalkwijk.  -1.820

9 Het is goed dat de overheid het Eiland van Schalkwijk open en groen wil houden.   -1.921

23 Het Eiland van Schalkwijk moet een toeristische trekpleister worden. -2.388

 Frame 5: Waterlinie als mobilisator voor een bottom up process 
 (11% verklaarde variantie)

In dit frame worden met name stellingen die zich kritisch uitlaten over de 
rol van de ambtenaar aan de uitersten van het spectrum weggelegd. Dit is 
opvallend omdat alleen ambtenaren aan dit frame gekoppeld zijn, die werken 
op het nationaal projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Kernwaarden 
van dit frame richten zich op een andere rolverdeling tussen overheidsambte-
naren en de maatschappij door een bottom-up benadering na te streven. Om 
dit te bereiken moeten ambtenaren zich anders gaan gedragen. Zo moeten ze 
sneller handelen [25], en minder conservatief zijn om particuliere initiatieven te 
ondersteunen [30]. Het ruimte geven aan particulier initiatief kan niet worden 
verbeterd door de regels rondom erfgoed te versoepelen [15, 2]. De bottom-up 
benadering is vooral terug te zien in de positieve positie van stelling [20], 
waaruit blijkt dat particuliere initiatieven onvoldoende worden ondersteund in 
het waterliniegebied. De omslag van top down naar bottom-up valt ook terug te 
zien in het feit dat de waterlinie de Unesco status niet hoeft te krijgen. Ook de 
gedachten dat de herbestemming van forten gebaseerd moet zijn op algemene 
regels, scoort laag in dit frame [1]. 
 Binnen dit frame is een sterke overtuiging aanwezig dat de waterlinie een 
mobiliserend vehikel kan zijn om lokale initiatieven van de grond te krijgen. 
Het gevoel, of de emotie die mensen hebben bij de waterlinie waardoor ze 
geïnspireerd raken te ondernemen in het gebied, moet juist gebruikt worden 
[28]. Hierbij moet ook gedacht worden aan vrijwilligerswerk of een bijdrage van 
bedrijven zonder dat ze daar direct iets voor terug willen zien [27]. Dit betekent 
overigens niet dat de rol van de overheid helemaal verdwijnt. De overheid moet 
zich vooral richten op het onderling afstemmen van ondernemersplannen in 
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een regio [32], waardoor ze gezamenlijk een grotere impact hebben. Ook op 
het gebied van kennis kan de overheid ondernemers helpen hun plannen te 
verbeteren of sneller een vergunning te krijgen.

Gekoppelde respondenten: Nationaal Projectbureau NHW 2 0,64; Nationaal 
Projectbureau NHW 5 0,75; Nationaal Projectbureau NHW 8 0,61; (Zelfstandig 
adviseur 1 0,46)

Tabel 4.5  Frame 5 “Waterlinie als mobilisator voor een bottom up proces”.

30 De ambtenaren binnen de overheid zijn te conservatief waardoor innovatieve  1.799

 plannen van particulieren worden gefrustreerd.  

25 De overheid handelt te langzaam om initiatieven van particulieren en bedrijven  1.653

 succesvol te ondersteunen. 

20 In het Waterliniegebied worden private initiatieven onvoldoende door de  1.607

 overheid ondersteund. 

32 Een gedeelde, collectieve ondernemersvisie, gemaakt door de ondernemers zelf, 1.239 

 ontbreekt op het Eiland van Schalkwijk. 

26 De exploitatie van particulieren met betrekking tot forten zijn vaak onvoldoende 1.174 

 omdat ze niet over voldoende expertise beschikken. 

34 De opbrengsten uit agrarisch-toeristische activiteiten zijn te klein om de  1.009

 beheerkosten van de Waterlinie te dekken.             

7 Alle forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten bewaard blijven. -1.028

8 De toeristische ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk is een bedreiging voor -1.028 

 de openheid van het gebied.    

22 Het Eiland van Schalkwijk ligt te ver van de stad af om toeristen te trekken. -1.047

13 Het onderhoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moet worden gefinancierd -1.066 

 door de overheid. 

3 De Waterlinie moet worden erkend als werelderfgoed (UNESCO). -1.090

1 De herbestemming van alle forten in de Waterlinie moet gebaseerd zijn op -1.147 

 regels die voor alle forten gelden, zodat de eenheid van de Waterlinie geborgd is.  

15 De regels rondom erfgoed moeten worden versoepeld zodat ondernemers meer  -1.193

 ruimte krijgen om geld te verdienen op forten.       

2 Het bewaren van erfgoed staat de toeristisch-recreatieve ontwikkeling op het  -1.239

 Eiland van Schalkwijk in de weg.         

27 Burgers en bedrijven zijn alleen bereid om een bijdrage aan het beheer van de  -1.423

 Waterlinie op zich te nemen als ze daarvoor financieel gecompenseerd worden. 

28 Burgers en lokale marktpartijen moeten niet te veel invloed hebben op plannen  -1.634

 op het Eiland van Schalkwijk omdat ze worden gedreven door emoties. 
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Verhoudingen tussen de gevonden frames 
De exploratieve methode heeft vijf verschillende denkframes blootgelegd 
in de planningspraktijk van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
frames reflecteren hoe in de maatschappij, de markt en de overheid tegen het 
waterlinieproject wordt aangekeken. De set van kaartjes die de respondenten 
hebben gedistribueerd, bestond deels uit inhoudelijke stellingen en deels uit 
statements die de procesmatige kant benadrukten van het waterlinieproject. De 
inhoudelijke stellingen betreffen opvattingen of ideeën over hoe de waterlinie er 
uit moet komen te zien, welke elementen wel of niet moeten worden aangepakt 
en betreffen de historische of hedendaagse betekenis van de verdedigingslinie. 
De procesmatige stellingen gaan dieper in op de vraag hoe particulieren en 
overheden met elkaar samenwerken om de waterlinie te revitaliseren. 

Als de vijf frames met elkaar worden vergeleken dan bestaan twee onderschei-
dende factoren: aan de ene kant verschillen de frames van elkaar in de mate 
waarin zij zich op inhoud dan wel proces profileren. Aan de andere kant 
verschillen ze in sterke mate in welke mate private of publieke actoren aan het 
frame worden gekoppeld. 
 De frames die zich nadrukkelijk op het inhoudelijke vlak profileren zijn 
frame één en frame twee. De respondenten die gekoppeld zijn aan deze frames 
onderscheiden zich van anderen doordat zij de inhoudelijke stellingen aan de 
buitenkanten van de onderlegger positioneren. De richting van de inhoudelijke 
stellingen is echter zeer verschillend in beide frames. Zo kenmerkt het eerste 
frame zich door de erkenning van de grote historische waarde van de waterlinie 
en doordat deze waarde voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk moet 
worden gemaakt. Het tweede frame erkent ook dat de waterlinie belangrijk 
is voor de identiteit van het gebied, maar heeft relatief gezien meer aandacht 
voor de hedendaagse betekenis van het landschap. Een opvallend verschil 
tussen frame één en twee is ook dat in frame twee afstand wordt genomen van 
algemene planconcepten, terwijl deze in frame één juist sterk worden gesteund. 
Deze generieke planconcepten zijn ideeën of opvattingen die voor heel het 
waterliniegebied gelden, zoals steun voor de Unesco status, het feit dat alle 
forten bewaard moeten blijven, de idee dat de cultuurhistorische waarde niet 
aangetast mag worden, en dat de waterlinie toegankelijk moet worden gemaakt 
voor een zo groot mogelijk publiek.  
 Frames één en twee verschillen tevens van elkaar als wordt gekeken naar 
welke actoren worden gekoppeld aan het frame. Aan frame één worden enkel 
ambtenaren gekoppeld die veelal op bovenregionaal niveau bezig zijn met 
de waterlinie. Aan frame twee worden overwegend particulieren gekoppeld 
die in het gebied willen ondernemen. Opvallend is dat deze ondernemers 
zich nadrukkelijk profileren met inhoudelijke stellingen. Blijkbaar vinden zij 
procesmatige issues relatief gezien minder belangrijk. De lokale betekenis van 
het landschap is van nadrukkelijke importantie voor deze ondernemers. Het 
herdefiniëren van het waterliniegebied in termen van de lokale en economische 
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betekenis van het landschap biedt kansen om inhoudelijk een verbinding te 
leggen tussen frame één en twee. 

De frames waarin voornamelijk procesgerichte stellingen aan de uiterste zijden 
van de distributie worden gelegd zijn frames drie en vijf. In deze frames wordt 
benadrukt dat de samenwerking tussen private en publieke partijen verbeterd 
kan worden. Frames drie en vijf zien echter verschillende oorzaken voor de 
moeizame samenwerking. Frame drie heeft aandacht voor regels, instituties 
en afspraken tussen markt en overheid. Het is daarbij niet zozeer de ‘schuld’ 
van de ambtenaren dat het lastig is om particuliere initiatieven succesvol te 
ondersteunen, het is vooral de ingewikkelde context waarbinnen ambtenaren 
zich moeten bewegen. De organisatie van het publieke bestel maakt het 
voor ambtenaren buitengewoon lastig om snel, doelmatig en doeltreffend 
particuliere initiatieven te ondersteunen. Met name de versnippering binnen 
de overheid, het tempo, en de gebrekkige interne communicatie worden als 
probleempunten gezien. Volgens dit frame is er vanuit de overheid wel degelijk 
de intentie om samen te werken, alleen beperkt de ambtelijke structuur de 
initiatieven daadwerkelijk in praktijk te brengen. Frame vijf ziet de oorzaak van 
de gebrekkige samenwerking tussen markt en overheid vooral in de houding van 
ambtenaren. De regels en structuren hoeven niet zozeer te worden aangepast 
volgens dit denkkader, het gaat vooral om de toepassing van deze regels. 
Het probleem zit voornamelijk in het risicomijdende, intern gefocuste gedrag 
van ambtenaren. Ambtenaren zijn volgens dit denkframe te conservatief en 
handelen te langzaam om initiatieven succesvol te ondersteunen. Opvallend is 
ook dat volgens dit denkkader de overheid particuliere initiatieven onvoldoende 
ondersteunt. Dit is in tegenstelling met frame drie. Een groot verschil tussen 
beide frames is ook te vinden in het type actoren dat wordt gekoppeld aan het 
frame. Aan frame drie worden enkel private actoren gekoppeld, terwijl frame 
vijf wordt vertegenwoordigd door voornamelijk publieke actoren die op bovenre-
gionaal niveau werken. Opmerkelijk is dat de ambtenaren van frame vijf het 
meest kritisch zijn op het eigen handelen en dat in frame drie de moeizame 
samenwerking vooral wordt veroorzaakt door regels en structuren.
 
Frame vier wijkt af van alle andere frames. Het vierde frame kan bestempeld 
worden als het frame dat het meest negatief is over het waterlinieproject. De 
existentie van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt zeer kritisch 
bekeken vanuit dit frame. In tegenstelling tot de andere frames wordt het 
project de waterlinie als een beperkende in plaats van als een creërende factor 
gezien in het gebied. In frame vier heerst het gevoel dat individuen geen invloed 
hebben op de plannen die worden gemaakt in het gebied. Het project is te groot 
opgetuigd, vaart in een onwenselijke richting en deze richting is bovendien 
lastig te wijzigen. De waterlinie is veel te belangrijk gemaakt volgens dit frame 
(dit in tegenstelling tot de andere frames), en het geld dat wordt besteed aan 
het project, kan beter anders worden uitgegeven. Aan dit frame worden niet 
specifiek marktpartijen of ambtenaren gekoppeld. Er wordt tevens één publieke 
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en één private actor aan frame vier gekoppeld die juist tegenovergestelde 
denkbeelden hebben ten opzichte van dit frame. Representatie van dit frame is 
dus divers en kent ook nadrukkelijke tegenstanders.
 Op de volgende drie bladzijden wordt aan de hand van een tabel overzicht 
gegeven hoe iedere stelling in de verschillende frame wordt beoordeeld (zie 
tabel 4.6). Een “-3” geeft aan dat de betreffende stelling in dit frame zeer 
negatief wordt gewaardeerd, terwijl een +3 betekent dat deze stelling aan de 
positieve zijde van het spectrum wordt gepositioneerd.

Tabel 4.6  Richting waardering stelling per gevonden frame.

 Stelling 

1 De herbestemming van alle forten in de Waterlinie moet gebaseerd  -1 -2  -2  0  -2

 zijn op regels die voor alle forten gelden, zodat de eenheid van de 

 Waterlinie geborgd is.

25 De overheid handelt te langzaam om initiatieven van particulieren en  1 1 2 3 3

 bedrijven succesvol te ondersteunen. 

13 Het onderhoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moet worden  -1 -1 -1 1 -1

 gefinancierd door de overheid. 

33 De overheid mist één aanspreekpunt voor ondernemers. 0 0 2 -1 0

34 De opbrengsten uit agrarisch-toeristische activiteiten zijn te klein om  2 2 3 0 2

 de beheerkosten van de Waterlinie te dekken 

27 Burgers en bedrijven zijn alleen bereid om een bijdrage aan het  0 0 0 -1 -3

 beheer van de Waterlinie op zich te nemen als ze daarvoor financieel 

 gecompenseerd worden. 

16 De Waterlinie is één groot project en daarom moet één team binnen  1 1 -1 1 0

 de overheid alle projecten (van noord tot zuid) toetsen aan 

 kwaliteitseisen. 

18 De overheid moet de plannen van ondernemers in forten streng  -2 -1 -1 -1 1

 toetsen zodat alleen rendabele functies in forten komen. 

21 De overheid moet zich niet bemoeien met de exploitatie van de  -2 0 1 0 0

 Waterlinie 

12 In de Waterlinie-objecten moeten zo veel mogelijk verschillende  2 1 2 -1 0

 functies komen. 

31 De plannen van particulieren uit de regio voor duurzame recreatieve  0 2 -1 0 -1

 landbouw zijn te kleinschalig om gezamenlijk de regionale economie 

 daadwerkelijk een impuls te geven. 

8 De toeristische ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk is een  -1 -2 -1 2 -1

 bedreiging voor de openheid van het gebied. 

5 De geschiedenis van de Waterlinie maakt het voor ondernemers op  1 1 1 -2 1

 het Eiland van Schalkwijk gemakkelijker om producten te verkopen. 

26 De exploitatie van particulieren met betrekking tot forten zijn vaak  0 -2 0 1 2

 onvoldoende omdat ze niet over voldoende expertise beschikken. 
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2 Het bewaren van erfgoed staat de toeristisch-recreatieve  -2 -1 -1 2 -2

 ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk in de weg. 

14 Er moet geen overheidsgeld meer naar de Waterlinie gaan, er zijn  -3 0 -3 -1 -1

 momenteel belangrijkere projecten. 

22 Het Eiland van Schalkwijk ligt te ver van de stad af om toeristen te  -1 -2 -3 1 -1

 trekken. 

32 Een gedeelde, collectieve ondernemersvisie, gemaakt door de  0 2 0 -1 2

 ondernemers zelf, ontbreekt op het Eiland van Schalkwijk. 

29 Projectontwikkelaars zijn een gevaar voor de cultuurhistorische  1 -3 1 0 0

 waarde van de Waterlinie. 

3 De Waterlinie moet worden erkend als werelderfgoed (UNESCO). 2 0 0 -1 -2

28 Burgers en lokale marktpartijen moeten niet te veel invloed hebben  -2 -1 -1 1 -3

 op plannen op het Eiland van Schalkwijk omdat ze worden gedreven 

 door emoties. 

17 De plannen van de overheid voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie  -3 0 -2 1 -1

 leiden tot niets. 

20 In het Waterliniegebied worden private initiatieven onvoldoende door  0 1 -1 0 2

 de overheid ondersteund. 

15 De regels rondom erfgoed moeten worden versoepeld zodat  0 1 3 0 -2

 ondernemers meer ruimte krijgen om geld te verdienen op forten. 

6 De cultuurhistorische waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie  3 0 -2 0 0

 mag niet worden aangetast door nieuwe plannen op het Eiland van 

 Schalkwijk. 

24 De ondernemers in het gehele Waterliniegebied (van Biesbos tot  1 -1 2 -2 1

 Muiden) moeten samenwerken om gezamenlijk klanten te trekken. 

19 De overheid heeft allerlei plannen voor het Eiland van Schalkwijk  -1 0 1 3 0

 maar als individu heb ik daar helemaal geen invloed op. 

11 Er mogen ook Waterlinie-forten leeg blijven staan.  0 3 1 -2 1

30 De ambtenaren binnen de overheid zijn te conservatief waardoor  -1 -1 -1 2 3

 innovatieve plannen van particulieren worden gefrustreerd. 

4 De Waterlinie is belangrijk voor de identiteit van het Eiland van  1 2 1 -2 1

 Schalkwijk. 

7 Alle forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten bewaard  3 -1 -2 1 -1

 blijven. 

10 Alle forten in de Waterlinie moeten toegankelijk zijn voor alle  2 -3 0 2 1

 Nederlanders. 

23 Het Eiland van Schalkwijk moet een toeristische trekpleister worden. -1 1 1 -3 0

9 Het is goed dat de overheid het Eiland van Schalkwijk open en groen  1 3 0 -3 1

 wil houden. 

Bron: eigen vervaardiging.
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Verhoudingen tussen actoren
Opvallend is dat een tweedeling bestaat tussen de frames van ambtenaren 
die werken op het nationaal projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Enerzijds worden projectbureaumedewerkers gekoppeld aan frame één, 
anderzijds aan frame vijf. Eerstgenoemde groep heeft meer aandacht voor 
inhoudelijke thema’s, terwijl frame vijf zich voornamelijk richt op procesmatige 
problemen. Frame vijf pleit voor een horizontale aanpak, waarbij meer aandacht 
komt voor het ondersteunen van maatschappelijke en particuliere initiatieven. 
Er wordt in dit frame gesproken over een ‘kentering’ of een ‘reset’ van de wijze 
waarop ambtenaren moeten werken. Ambtenaren binnen frame één zijn minder 
veranderingsgezind en houden vast aan een lineaire manier van werken waarbij 
hiërarchische relaties en vooropgestelde doelen het werkproces structureren. 
Binnen het Nationaal Projectbureau staat een vernieuwende, horizontale 
werkwijze recht tegenover het traditionele, verticale denkframe. 
 De groep ondernemers die zijn geïnterviewd voor dit tweede deel van 
het proefschrift zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen. Aan de ene kant 
bestaat er een groep ondernemers die welwillend tegenover het waterlinie-
project staat en graag intensiever wil samenwerken met de publieke sector om 
problemen te beslechten. Aan de ander kant bestaat een groep ondernemers 
die buitengewoon kritisch en gefrustreerd zijn over het waterlinieproject. De 
coöperatieve ondernemers vinden het belangrijk om dwarsverbanden aan 
te gaan met andere ondernemers (en overheden) om samen meer klanten 
te trekken. Daarnaast bestaan ook de competitieve ondernemers die geen 
heil zien in intensieve samenwerking en stellen dat samenwerking tussen 
ondernemers lastig is omdat ze toch allemaal andere belangen hebben.
 De provincieambtenaren die zijn geïnterviewd, worden gekoppeld 
aan verschillende frames. Het cultuur-maatschappelijke denkframe wordt 
vertegenwoordigd (1), het frame waarin het waterlinieproject wordt gezien als 
controlerend vehikel (4) en het frame waarbij juist de omvang van het project 
kritisch wordt bekeken, en meer ruimte voor particulier initiatief wordt bepleit 
(2). Dit maakt het uitdagend voor de provincie Utrecht om met één mond 
te spreken. De verhoudingen tussen de gevonden frames zijn schematisch 
weergegeven in figuur 4.3 (op de volgende bladzijde).

4.5
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Figuur 4.3  Schematische weergave verhoudingen gevonden frames.

Bron: eigen bewerking.

Generalisatie en betekenis bevindingen 
Wat is de waarde van bovenstaande bevindingen en wat is de betekenis voor de 
gehele waterlinie? Allereerst moet worden opgemerkt dat de Q sort methodo-
logie een exploratieve onderzoeksmethode is. Dit betekent dat de gevonden 
frames en de verhoudingen tussen de frames niet kunnen worden gezien als 
directe oorzaak voor het ontstaan van conflicten of problemen die optreden 
bij samenwerking tussen publieke en private partijen. De gevonden frames 
zeggen alleen iets over de aanwezige denkbeelden binnen de arena die is 
onderzocht, en hoe frequent deze voorkomen. Men moet niet voorbarig zijn 
om de frames in directe relatie te brengen met acties die worden ondernomen. 
Er spelen immers ook andere factoren een rol die het ontstaan van conflicten 
kunnen veroorzaken,  zoals de verdeling van taken, bevoegdheden, macht, de 
aanwezigheid van verschillende soorten kennis en de competenties die actoren 
hebben of juist niet hebben. Toch zullen de gevonden tegenstellingen en  
overeenkomsten tussen frames wel degelijk invloed hebben op het ontstaan 
of escaleren van conflicten. Inzicht van actoren aan welk frame ze zelf 
worden gekoppeld en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de andere frames 
kan bijdragen aan het begrijpen, duiden en zelfs oplossen van conflicten 
tussen actoren. De punten waar juist consensus over bestaat kunnen gezien 
worden als vertrekpunten om een gezamenlijke richting te zoeken. Uit de 
gegevens blijkt dat bijvoorbeeld een oriëntatie naar de rust, openheid en de 
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landschappelijke waarde van de waterlinie een vruchtbare bodem kan zijn voor 
samenwerking tussen publieke en private partijen.
 De frames zijn in de bijgaande verklarende tekst gelabeld als ‘maatschap-
pelijk-cultuurhistorisch’, ‘de linie als controlerend vehikel’ of ‘de linie als 
mobilisator’. Het gaat hierbij om onderscheidende eigenschappen van de 
frames ten opzichte van het materiaal dat is verzameld. Dit betekent dat 
respondenten die gekoppeld zijn aan het maatschappelijk-cultuurhistorische 
denkframe, zichzelf wellicht helemaal niet als dergelijke denkers beschouwen. 
Echter, ten opzichte van het totaal aantal geïnterviewde personen, is het 
denkkader waaraan zij gekoppeld worden wel degelijk maatschappelijk-cul-
tuurhistorisch te noemen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het gaat om 
relatieve posities van de respondenten ten opzichte van het geheel. 
 Eerder onderzoek met de Q sort methodologie heeft aangetoond dat 
wat respondenten toevoegen aan het onderzoek, zelden ‘nieuwe’ frames 
oplevert (Kline 1994, Watts & Stenner 2012: 72). Er worden dan enkel meer 
respondenten gekoppeld aan de reeds gevonden frames. De stellingen die 
zijn gebruikt voor de onderzoekscasus, richt zich specifiek op het Eiland van 
Schalkwijk. Toch hebben de bevindingen wel degelijk waarde voor andere 
gebieden in de waterlinie. Schalkwijk kan gezien worden als een voorloper op 
het gebied van het regionaal ondersteunen van particuliere initiatieven om de 
waterlinie te revitaliseren. Het is te verwachten dat in andere gebieden van de 
waterlinie soortgelijke problemen naar voren komen tussen overheid en markt. 
De gevonden contrasterende verhoudingen hebben namelijk niet veel te maken 
met gebiedsspecifieke zaken. 

 

Subconclusie 
Alle geïnterviewde respondenten zijn kritisch over de samenwerking tussen 
private en publieke partijen op het Eiland van Schalkwijk en vinden dat de 
samenwerking tussen markt en overheid moet verbeteren om de waterlinie 
een duurzame toekomst te geven. Een opvallend twistpunt waarover de visies 
uiteenlopen is de mate waarop inhoudelijk dan wel procesmatig kritiek wordt 
geuit op het waterlinieproject. Inhoudelijke kritiekpunten gaan voornamelijk 
over de hedendaagse betekenis van de waterlinie en hoe het gebied er in de 
toekomst uit moet komen te zien. Procesmatige kritieken richten zich op de 
vraag hoe de overheid initiatieven van marktpartijen, ondernemers en vrijwil-
ligers moet ondersteunen. 
De meest genoemde inhoudelijke kritiekpunten zijn dat de lokale initiatieven 
te veel aan vastgestelde planconcepten moeten voldoen. Met name algemene 
regels om de eenheid, herkenbaarheid, toegankelijkheid en historische waarden 
te bewaken, leiden tot frustraties. De waterlinie an sich is te groot en te 
belangrijk gemaakt binnen de overheid, waardoor ontwikkeling in het gebied te 
veel is gericht op de verdedigingslijn. Volgens meerdere respondenten beperkt 
de gemeente zich in het aantrekken van economische activiteiten door de 
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waterlinie centraal te stellen. Procesmatige kritiekpunten die naar voren zijn 
gebracht, waren dat de overheid te langzaam handelt, lang bezig is met interne 
afstemming, weinig innovatief vermogen heeft en zich slecht kan verplaatsen in 
ondernemers. 
 Opvallend is dat in alle overheidslagen verschillend naar het waterlinie- 
project wordt gekeken. De gevonden frames gaan door iedere laag van de 
overheid heen. Dit geldt overigens ook voor de marktpartijen die zijn gesproken, 
ook marktpartijen hebben zeer uiteenlopende visies en worden gekoppeld aan 
diverse frames. Klaarblijkelijk bestaat er geen verband tussen de institutionele 
achtergrond van de geïnterviewde actoren en hoe het waterlinieproject door 
de betrokkenen wordt geframed. De vooronderstelling dat grote verschillen 
bestaan tussen frames van aan de ene kant publieke en aan de andere kant 
private partijen is bevestigd. Echter, de uitkomsten van dit onderzoek laten ook 
zien dat binnen de groepen private en publieke actoren tevens zeer uiteenlo-
pende denkbeelden bestaan. Dit is opmerkelijk aangezien in veel interviews 
een ‘wij’ en ‘zij’ these wordt aangehouden waarbij marktpartijen en publieke 
partijen tegenover elkaar worden gepositioneerd. Dit gaat compleet voorbij aan 
de fragmentatie van visies binnen beide groepen.
 De geïnterviewde actoren kijken verschillend aan tegen het waterlinie-
project. De groep die de waterlinie als maatschappelijk-cultuurhistorisch 
project ziet vindt de werkwijze van de overheid tot nog toe toereikend. Het 
ondersteunen van particuliere initiatieven ‘gebeurt al’ en de rol van de overheid 
hoeft niet te worden aangepast. De planconcepten van de waterlinie zijn in dit 
denkkader een vertrekpunt voor open discussies met particulieren. Opvallend is 
dat de rol voor de overheid bij exploitatie vrijwel verdwijnt in dit denkframe. De 
hoofdgedachte in dit frame is dat de overheid een producerende rol aanneemt 
ten opzichte van het cultureel erfgoed en landschap en een product aflevert 
(een opgeknapt fort of landschap) dat vervolgens door de markt wordt geëxploi-
teerd. Het is in deze visie de taak van de overheid om natuur, cultuurhistorische 
en economische waarden tegen elkaar af te wegen en in een exploitabel product 
om te zetten. De groep die de waterlinie als mobilisator ziet, vindt daarentegen 
dat de overheid deze producerende rol niet meer moet innemen. Natuurlijk 
heeft de overheid een belangrijke rol in het afwegen van verschillende belangen 
maar deze waarden moeten niet het startpunt zijn van een product waar 
misschien helemaal geen vraag naar is. Deze groep vindt dat economisch 
kansrijke initiatieven het vertrekpunt moeten zijn en in verband moeten worden 
gebracht met de waterlinie (of met een ander ruimtelijk programma). De markt 
is immers beter in staat om met creatieve commerciële concepten te komen die 
het best aansluiten bij de vraag. Deze vernieuwing is alleen te bereiken wanneer 
een heroriëntatie plaatsvindt binnen de overheid waarbij de publieke sector 
zich in eerste instantie richt op wat ondernemers willen en kunnen en niet op 
wat zij moeten. Daarmee is niet gezegd dat de overheid helemaal geen eisen 
mag stellen. 
 Opvallend is dat een aantal ondernemers bereid is mee te denken over 
het waterliniethema. De waterlinie heeft blijkbaar nog altijd mobiliserende 
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potentie. Deze ondernemers zijn bereid aanpassingen te doen aan hun onder- 
nemersplannen om aan wensen van verschillende overheidsinstanties te 
voldoen. De coöperatieve houding wordt bepaald doordat ondernemers geïnspi-
reerd raken door de waterlinie, of omdat zij verwachten dat het koppelen van 
hun plan aan de waterlinie voor meer medewerking zorgt van de gemeente. 
Andere ondernemers zijn minder bereid om mee te gaan in de gethemati-
seerde gebiedsgerichte ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk. Deze groep 
ondernemers wisselt van een neutrale kijk op het waterlinieproject (het maakt 
mij niet zo veel uit) tot een sterke aversie ten aanzien van het project. Opvallend 
is dat de laatst genoemde groep ondernemers aanzienlijk langer plannen 
hebben in het gebied en vindt dat het waterliniethema nauwelijks heeft gezorgd 
voor het sneller of beter ondersteunen van hun initiatieven. Dit wijst op een 
groot afbreukrisico van het bottom-up gerichte waterlinieproject op het Eiland 
van Schalkwijk: ondernemers zijn bereid om mee te denken in het waterlinie-
thema, maar het moet niet te lang duren. 
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H O O F D S T U K  5

Conclusies

Na het duiden van de actuele situatie vanuit theoretische perspectief in 
hoofdstuk twee, het exploreren van vier barrières die zich voortdoen bij het 
inspelen op kansrijke economische initiateven in hoofdstuk drie, en het 
doorgronden van de percepties over deze barrières in de casus het Eiland 
van Schalkwijk in hoofdstuk vier, kan de centrale probleemstelling worden 
beantwoord. 

“In hoeverre verschillen de interpretaties van erfgoed-, natuur- en 
landschapswaarden onder de betrokken actoren en hoe werken deze door in 
de handelingen van de actoren?”

Het antwoord op de centrale probleemstelling is relevant omdat de projector-
ganisatie het voornemen heeft een transformatie te bewerkstelligen waarbij 
de werkwijze verandert van een overwegend interne, publiek georiënteerde 
oriëntatie naar een handelingspraktijk waarbij particuliere initiatieven bijdragen 
aan de doelstellingen van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 
waterlinieproject kan door deze transformatie minder overheidsafhankelijk 
worden. Voor het beantwoorden van de probleemstelling zijn beleidsteksten 
geanalyseerd, 40 interviews afgenomen, de Q sort methodologie toegepast en 
zijn observaties uitgevoerd. De conclusie wordt gethematiseerd behandeld. 

De overheid heeft een producerende rol ingenomen
De afgelopen 10 jaar heeft de projectorganisatie zich voornamelijk gericht op 
het fysiek revitaliseren van de verdedigingslinie. De overheid had aanvankelijk 
een producerende rol. Welke activiteiten in de forten plaatsvonden, werd 
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bepaald door de overheid zelf en niet door de markt. De functies in de forten en 
de concepten zijn aanbodgestuurd tot stand gekomen. De sterke positie van de 
overheid leidde tot het selectief toestaan van ontwikkeling, waarbij bovendien 
voldaan moest worden aan verschillende eisen. Het gevolg is dat veel functies 
in het waterlinieproject voldoen aan deze door de overheid gestelde eisen maar 
dat deze slecht aansluiten bij de vraag uit de maatschappij. Dit is internati-
onaal niet onbekend. Het is bijvoorbeeld ook terug te zien in de herbestemming 
van het industriële erfgoed in het Duitse Emscher Park. Ook hier zijn veel 
maatschappelijke functies terecht gekomen waarvan een groot aantal failliet is 
of in moeilijkheden verkeert omdat subsidies zijn stopgezet. 
 De publieke waarde van het erfgoed is in het recente verleden te snel 
en te direct vertaald naar herbestemming met een maatschappelijke functie. 
Juist deze functie heeft nu weinig economisch en bestuurlijk draagvlak. Het 
draagvlak voor herbestemming is lange tijd gebaseerd geweest op eenzijdige 
ambtelijk beleidsmatige ondersteuning, waarbij de publieke sector zichzelf 
een producerende rol toebedeelde. Juist hier is het probleem ontstaan. De 
markt kan de maatschappelijke vraag beter inschatten en hier op inspelen met 
commerciële concepten.

Nadrukkelijke tegenstelling perspectieven
Er blijken grote verschillen te bestaan in de wijze waarop in de casus het Eiland 
van Schalkwijk private en publieke partijen naar de waterlinie kijken. Private 
en publieke partijen hebben verschillende frames en kennen weinig punten 
van overeenstemming. Daarbij moet worden opgemerkt dat private partijen 
onderling tevens zeer diverse denkkaders hebben. Dit geldt net zozeer voor 
de publieke partijen. Een opmerkelijke conclusie omdat in veel discussies en 
interviews de ‘wij’ en ‘zij’ these wordt aangehouden. Het uniform beschouwen 
van de twee groepen gaat compleet voorbij aan de fragmentatie binnen beide 
groepen. 
 Een substantieel aantal private partijen en vrijwilligers is kritisch op het 
project: zij vinden dat het project te belangrijk is gemaakt binnen de overheid, 
te veel waterlinieobjecten bewaard moeten blijven (te megalomaan), de lokale 
situatie wel eens uit het oog wordt verloren omdat te veel op de eenheid van 
de waterlinie wordt gelet. Ook vinden zij dat te veel geld wordt besteed aan het 
opknappen van de forten en vinden zij het vreemd dat ineens alle (publieke en 
private) plannen binnen het ‘waterliniekader’ moeten passen. De rolverdeling 
tussen publiek en privaat is volgens deze partijen ook controversieel: 
ambtenaren handelen te langzaam, zijn te conservatief en de overheid mist één 
aanspreekpunt. Ook de regels rondom erfgoed worden als een belemmering 
gezien. 
 Opvallend is dat startende ondernemers veelal positief zijn over het 
waterlinieproject en bereid zijn zich flexibel en coöperatief op te stellen. De 
ondernemers die minder vertrouwen hebben in het project, hebben vaak al 
langer plannen in het gebied en merken op dat het waterlinieproject juist 
belemmerend en vertragend werkt. Dit impliceert een afbreukrisico: partijen 



194 F R A M I N G  E N  U I T E E N L O P E N D E  I N T E R P R E T A T I E S

willen wel meedenken maar het moet niet te lang duren. Een serieuze 
bedreiging van fundamenteel tegengestelde denkrichtingen is dat partijen 
elkaar niet begrijpen, langs elkaar heen praten en dat relaties verslechteren 
terwijl misschien wel dezelfde doelen worden nagestreefd.
 Binnen de overheid is een verschil waarneembaar tussen twee denk-
kaders. Aan de ene kant bestaat het frame waarbij de waterlinie als cultureel-
maatschappelijk object wordt gezien waarbij de bescherming van eenheid, 
herkenbaarheid en uniciteit het uitgangspunt van de planning is. Aan de andere 
kant zijn er respondenten die de waterlinie voornamelijk als mobilisator zien. 
Zij zijn echter van mening dat de economische maatschappelijke dynamiek het 
vertrekpunt moet zijn. Deze twee benadering staan lijnrecht tegenover elkaar 
binnen de provincie en binnen het nationaal projectbureau de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De uiteenlopende meningen en opvattingen binnen de publieke 
sector maken het lastig eenduidige standpunten in te nemen en effectief samen 
te werken binnen de overheidsmuren. 

De waarde van het waterlinielandschap lijkt partijen te kunnen binden. 
Verschillende actoren zien de waarde van het landschap als gemeenschap-
pelijke waarde waaraan economische activiteiten gekoppeld kunnen worden. 
Ondernemers zien meer kansen in het verbinden van hun economische 
activiteiten aan de waarde van het landschap, dan aan het revitaliseren van 
erfgoed. De laatste jaren is vanuit de projectorganisatie juist sterk gefocust op 
de forten.
 De op theorie gebaseerde vooronderstelling dat private partijen niet uit 
zichzelf willen bijdragen aan landschapsbeheer is weerlegd. In de waterlinie 
zijn wel degelijk private en maatschappelijke partijen die willen bijdragen aan 
collectieve doelstellingen zonder daar direct een tegenprestatie voor terug te 
verwachten. Voor effectieve samenwerking tussen publieke en private partijen 
is echter volgens de literatuur convergentie van belangen nodig.
 Uit dit onderzoek blijkt dat hier absoluut geen sprake van is. Uit dit 
onderzoek blijkt namelijk dat de opvattingen, waarden en normen van de 
betrokkenen zeer uiteenlopend zijn. Reframen, ofwel het gezamenlijk her- 
definiëren van probleem (en oplossingsrelaties) en het reflecteren op eigen 
opvattingen, waarden en normen kan bijdragen aan het verbeteren van de 
samenwerking tussen de betrokken actoren. 

Het Linieperspectief werkt als keurslijf
Het linieperspectief Panorama Krayenhoff is in de beginperiode van het water- 
linieproject van grote betekenis geweest voor het mobiliseren van diverse 
actoren en heeft het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak versterkt. De 
magneet die Panorama Krayenhoff ooit was, wordt nu door sommige actoren 
als keurslijf ervaren. Hoewel dit duidelijk niet de intentie was, zijn bepaalde 
collectieve waarden die in het linieperspectief abstract geformuleerd staan 
inmiddels geïnstitutionaliseerd in de projectorganisatie. Dit wil zeggen dat deze 
collectieve waarden inmiddels zijn vertaald in (informele en ongeschreven) 
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regels en normen waardoor het linieperspectief statisch is geworden en 
beperkend werkt voor creatieve en innovatieve oplossingen van ondernemers en 
vrijwilligers. 
 Deze collectieve waarden worden vertaald in eisen waaraan ontwikke-
lingen in de waterlinie moeten voldoen. Een belangrijke waarde is de eenheid 
van de waterlinie. Deze eenheid in het verdedingssysteem mag niet verstoord 
worden. De UNESCO status wordt gebruikt om de prestige van de eenheid te 
borgen. Ook de herkenbaarheid van de linie wordt als fundamentele waarde 
gezien. Een voorbeeld om deze herkenbaarheid te behouden is het openhouden 
van de schootsvelden. De openbaarheid en toegankelijkheid van de linie zijn 
ook belangrijk in dit frame. Het erfgoed wordt van belastinggeld opgeknapt, 
dus moet iedereen in staat zijn te genieten van de linie. De zichtbaarheid van de 
linie, eisen aan hoge ontwerpkwaliteit en een educatieve doelstelling, zorgen 
ook voor eisen ten opzichte van ontwikkeling. Tot slot wordt nagestreefd zo 
veel mogelijk waterlinieobjecten een hedendaagse betekenis te geven door 
herbestemming (natuur, toerisme, educatie, cultuur etc.). Hierbij is spreiding 
en differentiatie van functies gewenst.  Deze eisen zorgen voor het borgen 
van collectieve waarden die de waterlinie heeft of zou moeten krijgen. Toch 
beperkt het strikt stellen van deze eisen de verdiencapaciteit van ondernemers. 
Langdurige intensieve financiële betrokkenheid van de overheid bij het waterli-
nieproject is ook onwenselijk.
 De streng regulerende rol komt soms onbewust tot stand. In het water- 
linieproject stellen diverse overheidspartijen specifieke eisen aan particulier 
initiatief. Alhoewel iedere overheidspartij slechts één of twee eisen stelt 
kunnen ze bij elkaar opgeteld beperkend werken voor de ondernemer. 

Discrepantie tussen het retorisch frame en het actie frame 
In meerdere beleidsvelden doet zich dit probleem voor. Aan de ene kant willen 
overheden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overdragen aan 
de markt en de maatschappij. Aan de andere kant gaat deze transitie gepaard 
met de neiging om controle te behouden, en leidt het soms tot meer regels, 
afspraken en richtlijnen. Hier is sprake van een paradox: om particulieren 
geïnteresseerd te maken voor het overnemen van dergelijke taken is juist het 
loslaten van deze controlerende positie nodig. Alhoewel het voornemen om 
meer van buiten-naar-binnen te werken in het waterlinieproject nadrukkelijk 
wordt gecommuniceerd, is er geen sprake van een fundamentele gedragsveran-
dering binnen de projectorganisatie. Het actief inspelen op particulier initiatief 
vereist een radicaal ander handelingsperspectief. Dit handelingsperspectief 
gaat gepaard met het actief op zoek gaan naar kansrijke economische arrange-
menten, in gesprek gaan met private (economische) sectoren, trial-and-error 
processen en het vereist lef, risico durven nemen en leervermogen. 
 Wanneer dit handelingsperspectief niet verandert, krijgen ondernemers 
in hun perceptie te maken met een discrepantie tussen het retorische frame 
en het actie frame. Vanuit de overheid wordt gecommuniceerd (retorische 
frame) dat men meer ruimte wil geven aan particulier initiatief. Maar het actie 
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frame wijkt hier juist sterk van af: ondernemers merken geen substantiële 
verandering, er wordt in hun perceptie helemaal niet ‘meer ruimte’ gegeven. Het 
gevolg is dat ondernemers gefrustreerd raken en dat enthousiasme wegvloeit. 

Bureaucratische rationaliteit beperkt aanpassingsvermogen 
Het aanmeten van een nieuw handelingsperspectief blijkt zeer lastig omdat 
ambtenaren opereren in een inflexibele organisatorische context. Het handelen 
van de ambtenaren moet aan allerlei randvoorwaarden voldoen en er ontbreekt 
flexibiliteit om het handelingsperspectief radicaal te wijzigen. Snel reageren op 
particulier initiatief  is vaak lastig omdat meerdere afdelingen het plan moeten 
inzien. Daarnaast moeten veel handelingen binnen de overheid verantwoord 
worden omdat het gepaard gaat met besteding van overheidsgeld. Uit dit 
onderzoek blijkt ook dat veel budgetten voor de waterlinie de eis kennen dat het 
voor een bepaalde datum moet zijn besteed aan fysieke projecten. Dit leidt tot 
bestedingsdruk bij lokale overheden die moeten voldoen aan allerlei regels van 
hogere overheden.
 Veel van de eisen die worden gesteld aan privaat initiatief zijn middelvoor-
schriften. Dit zijn specifieke vormen van wetgeving die bepaalde oplossingen 
voorschrijven waardoor de vrijheid beperkt wordt om tot creatieve oplossingen 
te komen. Publieke en private partijen kunnen hetzelfde doel voor ogen hebben 
maar elkaar vreselijk in de weg zitten doordat bepaalde oplossingsrichtingen in 
wetgeving omsloten liggen. Een verschuiving naar doelvoorschriften kan leiden 
tot het beter aanwenden van creativiteit uit de markt en maatschappij om 
collectieve problemen op te lossen. Doelvoorschriften schrijven een duidelijk 
doel of norm voor, maar laten particulieren vrij in de manier waarop dit bereikt 
wordt.
 Door bezuinigingen en decentralisatie bestaat momenteel veel onrust 
binnen de projectorganisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bezuini-
gings-doelstelling werkt een  resultaatgerichtere aanpak in de hand terwijl 
resultaat juist onzeker is in een werkwijze waarbij particuliere initiatieven 
worden ondersteund. Juist voor het vinden van creatieve, innovatieve 
oplossingen is het nodig om afgewogen risico’s te nemen. 
 Discussies over de toekomst van het project gaan voornamelijk over 
de structuur van de projectorganisatie en niet over het veranderen van het 
handelings-perspectief. Taak en werkverdelingen tussen bestuurslagen is het 
heetste punt van debat. De projectorganisatie is hierdoor nog nooit zo intern 
gericht geweest.

Tot slot 
De verwachting dat de frames van publieke en private partijen uiteenlopen 
en dat daardoor het bereiken van collectieve actie wordt gefrustreerd kan 
slechts gedeeltelijk worden bevestigd. Het klopt dat de waarderingen over de 
waterlinie tussen publieke en private partijen uiteenlopen. Het is echter niet 
de enige reden waardoor het bereiken van collectieve actie wordt gefrustreerd: 
de waarderingen binnen beide groepen lopen immers ook zeer uiteen. 
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Daarnaast blijken bureaucratische richtlijnen, institutionele achtergronden en 
verhoudingen van actoren en organisatorische afspraken tussen actoren over 
de aanpak van het project ook zeer bepalend voor de manier waarop naar de 
waterlinie wordt gekeken, en de wijze waarop het bereiken van collectieve actie 
wordt nagestreefd.


