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H O O F D S T U K  1

Inleiding

Op 18 juni 2014 is de Liniecommissie van het Nationaal Project de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie bijeen gekomen. In de Liniecommissie 
nemen alle betrokken bestuurders zitting die deelnemen aan het 
project, waaronder de gedeputeerden van vijf provincies en vertegen-
woordigers van de betrokken Ministeries. De agenda en notulen van 
deze vergaderingen illustreert dat het Nationaal Project de Nieuwe 
Hollandste Waterlinie in transitie verkeert. Tijdens de vergadering 
deelt de provincie Zuid-Holland mee dat zij zich terugtrekt uit 
het project, net zoals de ministeries van Economische Zaken en 
Infrastructuur en Milieu al eerder deden. Verder staat op de agenda 
het afbouwen van het Nationaal Projectbureau, dat 14 jaar lang op 
het niveau tussen de ministeries en de provincies opereerde. Andere 
agendapunten als ‘vermaatschappelijking’, ‘koersdocument’ en 
‘terugkoppeling Stichting Liniebreed Ondernemen’, laten zien dat de 
projectorganisatie intensiever wil samenwerken met maatschappelijke 
partijen, particuliere initiatiefnemers en ondernemers.
Het is duidelijk dat de projectorganisatie wordt beïnvloed door een 
aantal fundamentele wijzigingen in de Nederlandse planningspraktijk: 
het Rijk trekt zich op het gebied van ruimtelijke ordening op veel 
terreinen terug, waardoor provincies meer taken en verantwoordelijk-
heden krijgen. Daarnaast worden taken en verantwoordelijkheden door 
overheden afgestoten naar de markt en maatschappij. 
Op dit moment is nog onzeker tot welke ruimtelijke resultaten deze 
veranderingen gaan leiden en welke (nieuwe) mechanismen optreden 
die de ruimtelijke ordening beïnvloeden. Dit deel van het proefschrift 
draagt bij aan het opvullen van deze kennislacune. In dit rapport wordt 
geanalyseerd welke resultaten gesorteerd worden in een vergelijkbaar 
project dat gekenmerkt wordt door een decentraal planningsstelsel 
(in vergelijking met Nederland) en meer is gericht op het ruimte 
bieden aan particulier initiatief. Welke ruimtelijke uitkomsten kunnen 
verwacht worden in een dergelijke planningspraktijk en welke 
mechanismen gaan daarachter schuil? 

Achtergrond
Dit rapport richt zich op een specifiek dilemma dat in het waterlinieproject 
momenteel speelt: aan de ene kant moeten bepaalde collectieve waarden 
beschermd worden zoals de openheid van landschap of de culturele erfgoed-
waarde terwijl aan de andere kant de intentie bestaat om ruimte te bieden 
aan ‘spontane’ initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties en 
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marktpartijen. Het ruimte bieden aan dergelijke initiatieven is voor veel 
planners nieuw: Nederland kent een traditie op het gebied van protectieve 
wetgeving en bescherming van (nationale) landschappen, zeker in vergelijking 
met andere (Europese) landen (Baas et al 2011, Slangen 1992).

Als men werkelijk meer ruimte wil bieden aan particulier initiatief moet de 
protectieve handelingswijze van overheidspartijen plaatsmaken voor een 
attitude die meer is gericht op het onverwachte: het spontane. Doelen van 
overheden kunnen immers ook bereikt worden door ruimte te geven aan 
zelforganisatie van burgers en particulier initiatief (Hajer 2013). Dit vergt echter 
een compleet andere handelingswijze dan men gewend is binnen de erfgoed-
wereld. 

Dit derde deel van het proefschrift heeft specifieke aandacht voor de relatie 
tussen hoe planners omgaan met het eerder beschreven dilemma en de 
uitkomsten die een dergelijke handelingspraktijk voortbrengen: het gebruik en 
de exploitatie van forten. In Nederland weten we nog niet tot welke ruimtelijke 
resultaten een aanpak leidt die overwegend is gericht op het ondersteunen van 
economisch kansrijke initiatieven. Door de revitalisatie van de fortengordels 
van Antwerpen te onderzoeken wordt duidelijk hoe met het dilemma wordt 
omgegaan in een decentrale planningspraktijk die minder conserverend is.
 
In de voorgaande twee delen is naar voren gekomen dat de organisatie van 
het project de nieuwe Hollandse waterlinie moeite heeft te reageren op 
economisch kansrijke initiatieven van buiten de projectorganisatie en een 
overwegend interne oriëntatie heeft. Hoewel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
grote verscheidenheid bestaat hoe besluitvormingsarena’s ten aanzien van 
herbestemming van forten er uit zien (welke partijen betrokken zijn, hoe zij 
zich tot elkaar verhouden, hoe beslissingen tot stand zijn gekomen), kan 
worden vastgesteld dat tot nu toe de herbestemming van forten voornamelijk 
aanbod-gedreven tot stand is gekomen: overheden hebben een producerende 
rol ingenomen waardoor functies niet altijd even goed aansluiten bij de vraag 
uit de markt of maatschappij. In het tweede deel van dit proefschrift is duidelijk 
geworden dat overheden nog steeds veel verschillende eisen stellen aan 
particuliere initiatieven. Aan de ene kant komt dit omdat het waterlinie project 
nog steeds door een groep actoren conservatief wordt geframed: collectieve 
waarden worden beschermd door een veelvoud aan regels te stellen aan 
particuliere initiatief. Met andere woorden: de ruimte voor spontane initiatieven 
wordt erg klein doordat allerlei eisen gesteld worden. Aan de andere kant is 
het voor ambtenaren vaak lastig om ‘spontane’ initiatieven te ondersteunen 
door de bureaucratische omgeving waarin zij werken (alle handelingen moeten 
verantwoord worden, zij zijn gebonden aan procedures en regels).
 
Voor het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het dilemma tussen ruimte 
bieden aan particulier initiatief en het beschermen van collectieve waarden in 
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het verleden vaak neergekomen op een handelingspraktijk die een centrale, 
controlerende rol voor de overheid betekende. Algemene, abstracte normen 
die zijn opgetekend in de visie Panorama Krayenhoff zijn universeel toegepast 
op de herbestemming van individuele forten. Door bepaalde ontwerpprincipes 
moest de herkenbaarheid van de waterlinie versterkt worden, het landschap 
moest open blijven, de cultuurhistorische identiteit mocht niet verloren gaan 
en er moest spreiding in functies plaatsvinden. Dergelijke normen hebben er 
voor gezorgd dat de eisen van de overheid leidend waren voor het gebruikt van 
de forten. Echt vernieuwende, innovatieve functies of formats zijn nauwelijks 
tot stand gekomen. De beschermingsdoelstelling heeft in dit opzicht gepreva-
leerd boven het ruimte bieden aan particulier initiatief. In de voorgaande delen 
is geconcludeerd dat de centrale regie enerzijds tot gedegen restauraties en 
landschapsprojecten heeft geleid maar dat anderzijds de functies in de forten 
niet altijd even goed aansluiten bij de maatschappelijke vraag. Duurzame 
exploitatie staat daarmee onder druk. 

Naar verwachting leidt het spanningsveld tussen ‘spontaniteit’ en ‘plannen’ in 
de Vlaamse planningspraktijk tot andere ruimtelijke resultaten. Inzichten in de 
Vlaamse casus schetsen een beeld hoe het ook anders kan en plaatst daarmee 
de Nederlandse planningspraktijk in perspectief. Minder reguleren zou kunnen 
leiden tot een confrontatie van verschillende ruimtelijke claims op lokaal 
niveau, waardoor spontane, creatieve uitkomsten van hoge kwaliteit tot stand 
komen. Na het lezen van verschillende studies over de Vlaamse plannings- 
praktijk kan gesteld worden dat in vergelijking met Nederland formeel geen 
grote verschillen bestaan in plansystemen: de verdeling van taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden over de aanwezige bestuurslagen kent grote 
gelijkenissen (o.a. Albrechts & Meuris 2000, Pelzer & Dirckx 2013). Voornamelijk 
de informele culturele en politieke verschillen zorgen voor een planpraktijk die 
doorgaans meer ruimte biedt voor het ontplooien van spontane initiatieven en 
het ondersteunen van particulier initiatief. De verschillen tussen de Vlaamse en 
Nederlandse planningspraktijk worden uitgediept in hoofdstuk vier.
 Een andere planningspraktijk laat wellicht ruimte vrij voor meerdere 
interpretaties van het cultuurlandschap, waardoor overheidsplannen niet op 
voorhand andere interpretaties van cultuurhistorie beperken. Wanneer de 
Nederlandse planningscultuur meer gaat lijken op de Vlaamse, is het leerzaam 
zo objectief mogelijk vast te stellen tot welke uitkomsten dat leidt, zonder daar 
bij voorbaat normatieve uitspraken over te doen. 

Aanleiding en relevantie
Het onderzoek in Antwerpen naar het dilemma tussen ‘spontaniteit’ en 
‘plannen’ is relevant omdat we in Nederland te maken hebben met twee grote 
veranderingen: een ruimtelijke transformatie en een transformatie van de 
planningspraktijk. Ruimtelijk is een verandering waarneembaar in het gebied 
tussen stad en platteland en de planningspraktijk verandert op twee punten 
(zoals eerder aangegeven): decentrale overheden krijgen meer taken en 
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verantwoordlijkheden en de overheid stoot specifieke taken af naar de markt en 
maatschappij. Het is nog onduidelijk hoe beide transformaties op elkaar gaan 
inwerken en tot welke ruimtelijke resultaten dit leidt. 

Het revitaliseren van een voormalige militaire verdedigingsstructuur kan er 
voor zorgen dat een duidelijke, historisch verankerde ruimtelijke samenhang 
beschermd (en ontwikkeld) wordt die tegenwicht biedt tegenover de versnip-
pering die plaatsvindt in het gebied tussen stad en platteland. Het beschermen 
van de ruimtelijke samenhang enerzijds en het ruimte bieden aan spontane 
initiatieven is een grote uitdaging in landschapsprojecten tussen stad en 
platteland. Door te analyseren hoe men dit in Vlaanderen doet, kan begrepen 
worden hoe ruimtelijke samenhang beschermd wordt binnen een decentrale 
planningspraktijk. Er moet worden opgemerkt dat in dit derde deel slechts 
beperkte aandacht is voor de revitalisering van het fortengordellandschap; dit 
zal slechts zijdelings worden besproken. Dit deel van het proefschrift richt zich 
voornamelijk op de herbestemming van de forten omdat duurzame exploitatie 
van forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gezien als een van de meest 
acute (beleids)problemen.

Naast de ruimtelijke verandering, transformeert de Nederlandse plannings-
praktijk. Deze veranderingen in planningspraktijk zijn niet enkel een reactie 
op de veranderende fysieke ruimte; ze worden juist ook gedreven door 
maatschappelijke veranderingen, bezuinigingen en reorganisaties (politieke en 
ideologische motieven). De Nederlandse ruimtelijke ordening transformeert op 
twee vlakken.
 De eerste verandering in de ruimtelijke ordening is de beweging van 
centraal naar decentraal. In feite gaat het hier om een herverdeling van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over verschillende publieke 
instanties. Ruimtelijke ordening is een activiteit die zo decentraal mogelijk 
wordt gedaan, hierdoor hebben gemeenten en provincies meer verantwoorde-
lijkheden en taken gekregen. Veel projecten die voorheen te maken hadden met 
rijksbetrokkenheid, hebben nu te maken met het terugtrekken van ministeries. 
De coördinerende rol die het Rijk in dergelijke projecten vaak had, wordt nu 
overgenomen door de provincies. Dit geldt voor projecten als de aanleg van de 
Ecologische Hoofd Structuur (EHS), grote woningbouwopgaven en de Nationale 
Landschappen (waaronder het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie). Het is 
nog onduidelijk wat het terugtrekken van de Nationale overheid voor dergelijke 
projecten precies betekent en tot welke ruimtelijke gevolgen dit heeft.
 De tweede verandering in de ruimtelijke ordening is het door de overheid 
afstoten van taken naar de markt en maatschappij. De overheid stopt met het 
uitvoeren of financieren van bepaalde taken. In de troonrede van 2014 werd 
duidelijk dat de regering verwacht, onder het motto ‘de participatiesamen-
leving’, dat maatschappelijke organisaties, private partijen en burgers bepaalde 
taken moeten overnemen. Concrete voorbeelden hiervan zijn het beheren en 
onderhouden van natuurgebieden en het groenonderhoud in wijken en buurten. 
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De woorden ‘faciliteren’ en ‘loslaten’ zijn in korte tijd bekende beleidstermen 
geworden in het domein van de ruimtelijke ordening.
 Het beschermen van de identiteit en het openhouden van het landelijk 
gebied in de zone tussen stedelijke regio’s lijkt lastiger wanneer centrale 
overheden een minder centrale positie krijgen. Dit geldt zeker voor landschap- 
pen die provinciegrenzen overschrijden. Wanneer provincies en gemeenten 
uiteenlopende belangen hebben, kan het ontbreken van een bovenliggende 
regisserende overheid leiden tot toenemende verrommeling. Aan de andere 
kant kunnen de veranderingen in de planningspraktijk ook kansen opleveren. 
Een decentralere aanpak kan leiden tot het intensiever samenwerken met 
marktpartijen, burgers of maatschappelijke organisaties. In het gebied tussen 
stad en platteland kan het beheren en onderhouden van cultuurhistorie of het 
landschap minder overheidsafhankelijk worden. Kortom, het is onduidelijk hoe 
het dynamische gebied tussen steden er uit komt zien wanneer de ruimtelijke 
planning wordt gekenmerkt door een decentrale praktijk en een overheid die 
zich op veel terreinen terugtrekt. Aan de ene kant moeten collectieve waarden 
beschermd worden, maar aan de andere kant is men afhankelijk van initiatieven 
uit de markt en maatschappij om collectieve doelen te bereiken. 

Casus: waarom Antwerpen?
Om dit te onderzoeken is de casus de fortengordels van Antwerpen gekozen. 
Hoewel grote verschillen bestaan tussen de fortengordels van Antwerpen en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, vertonen de fortengordels als een van de weinige 
Europese verdedigingsstructuren een aantal karakteristieke overeenkomsten 
met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 In het Europese Interreg-project At Fort1 (looptijd 2012-2014) wisselden 
11 Europese partners en verdedigingsstructuren kennis met elkaar uit over 
herbestemming, beheer en exploitatie van forten. Antwerpen bleek van deze  
11 partners het meest vergelijkbaar met de waterlinie. De belangrijkste over- 
eenkomsten zijn dat Vlaanderen in vergelijking met de andere Europese landen 
de laatste decennia een overeenkomstige economische groei en ontwikkeling 
heeft doorgemaakt als Nederland. Net als de waterlinie, ligt de fortengordels 
van Antwerpen gepositioneerd op de grens van stad en platteland: delen van 
de fortengordel liggen in stedelijk gebied maar er zijn ook delen die in perifere 
gebieden liggen. Zoals in Nederland is de herbestemming van de Antwerpse 
forten een strategisch gebiedsgericht project. Een aantal doelstellingen van het 
Antwerpse project zijn hetzelfde: het versterken van de ruimtelijke samenhang, 
het behouden van cultuurhistorische, maatschappelijke en ecologische 
waarden, en het vergroten van de toegankelijkheid door optimale invulling van 
de forten (Gysen 2010: 165). Net als in Nederland zijn de grootste bedreigingen 
voor deze doelstelling de expansieve stedelijke ontwikkeling en de daarmee 
gepaard gaande infrastructurele uitbreidingen. Een andere belangrijke overeen-

1 In dit EU project is actief geparticipeerd door de auteur van dit proefschrift.
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komst is dat het eigendom van de Antwerpse forten buitengewoon versnipperd 
is. 
  
Verschillen tussen de forten in Antwerpen en in de Waterlinie
Een aantal verschillen tussen de Fortengordels van Antwerpen en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie leidt ertoe dat de verdedigingssystemen juist lastig te 
vergelijken zijn (zie figuur 1.1). Niet alleen is de ruimtelijk-fysieke plannings-
opgave van de fortengordels anders, ook treedt het spanningsveld tussen 
planning en spontaniteit op in een geheel andere planningscontext. Zoals al 
eerder genoemd zijn de verschillen in cultuur en politiek juist interessant om de 
projecten met elkaar te vergelijken. Deze verschillen vormen juist een aangrij-
pingspunt voor de casusselectie.
 Een ander verschil dat waarschijnlijk van invloed is op de ruimtelijke 
uitkomsten is dat de waterlinie lange tijd een Nationaal (Landschaps-) Project 
is geweest, met betrokkenheid van vijf ministeries. Ook is het waterlinieproject 
opgenomen in Nationale nota’s zoals de Architectuurnota (2000) en de nota 
Belvedere (1999). In Vlaanderen is de betrokkenheid van het Gewest Vlaanderen 
en de Nationale overheid aanzienlijk minder. Ook zijn in het Antwerpse 
fortengordelsproject minder overheidsmiddelen beschikbaar gesteld.
 Het Fortengordel project in Vlaanderen is in vergelijking met Nederland 
meer gericht op de revitalisering van forten, terwijl het waterlinie project 
duidelijkere ambities heeft op het gebied van landschapsbescherming- en 
ontwikkeling. Hoewel de landschappelijke doelstelling wel is gedefinieerd in 
strategische nota’s en ruimtelijke plannen, wordt dit in Vlaanderen op kleiner 

Figuur 1.1  Overeenkomsten en verschillen tussen Fortengordel van Antwerpen en de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie.

Bron: eigen vervaardiging.

Overeenkomsten Verschillen

Doelstellingen strategisch project nagenoeg  Alle NHW forten zijn Rijksmonument, de 

identiek, maar landschapsdoelstelling in  Antwerpse forten hebben niet allen de praktijk 

op lokaal schaalniveau behandeld. monumentenstatus.

Projecten allebei op de grens van stad en  In het fortengordelsproject zijn minder

land. overheidsmiddelen beschikbaar gesteld. 

Zelfde ruimtelijke bedreigingen (uitbreiding  Betrokkenheid van hogere overheden (Gewest

van infrastructuur, bedrijventerreinen en  en Nationale overheid) in de Fortengordels zeer

woningen). gering.

Eigendom zeer versnipperd. Bereikbaarheid van sommige Antwerpse forten 

 soms zeer slecht.

Planningssystemen formeel gezien van  Planningscultuur (in informele zin) is in

gelijke aard. Nederland anders dan in Vlaanderen.

Landen hebben mondiaal gezien een zelfde  In het fortengordelsproject zijn al eerder

economische ontwikkeling doorgemaakt. pogingen voor herontwikkeling gedaan.
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schaalniveau ingevuld: in de praktijk komt het neer op de revitalisatie van het 
gebied in de directe omgeving van het fort. 
 Een aantal geografische en fysieke verschillen is waarschijnlijk ook mede 
bepalend voor de vraag hoe de forten in Vlaanderen en in de waterlinie worden 
gebruikt. De nabijheid van stedelijk gebied, bereikbaarheid en de bouwtech-
nische staat van het fort zijn zeer belangrijke determinanten voor vitale 
economische exploitatie. 

De Antwerpse forten die onderdeel uitmaken van de binnenste fortengordel 
liggen vrijwel allemaal in verstedelijkt gebied en zijn omsloten door 
woningbouw. Dit vergroot de kansen op duurzame economische exploitatie 
aanzienlijk. De forten in de buitenste fortengordel zijn soms zeer slecht 
bereikbaar: in Nederland volgt de waterlinie de vervoersassen van de rijkswegen 
A2 en de A27, in Vlaanderen liggen de forten in de buitenste gordel soms ver af 
van snelwegen. Tot slot is een belangrijk verschil dat de alle waterlinie forten 
zijn beschermd als Rijksmonument, terwijl in de fortengordels van Antwerpen 
slechts enkele forten zijn beschermd als monument.

Probleemstelling
Het doel van het onderzoek is niet alleen een feitelijke beschrijving te geven van 
de actuele situatie; ook het analyseren en duiden van de ruimtelijke configu-
ratie is een onderzoeksdoel. De volgende probleemstelling is geformuleerd om 
dit te bereiken:

“Welke condities bepalen de totstandkoming van collectieve actie arrange-
menten betreffende de exploitatie en het beheer van de forten in het project de 
Fortengordels van Antwerpen en tot welke ruimtelijke resultaten leidt dat?”
 
In bovenstaande probleemstelling zijn de condities de onafhankelijke variabele. 
De condities betreffen de politieke, institutionele en cultureel-maatschappe-
lijke omstandigheden die van invloed zijn op de collectieve actie arrangementen 
waarbinnen de actoren tot gemeenschappelijk handelen proberen te komen. De 
probleemstelling focust op de relatie tussen deze condities en de uiteindelijke 
ruimtelijke resultaten. Het is belangrijk te benadrukken dat naast de genoemde 
condities ook andere variabelen de ruimtelijke uitkomsten beïnvloeden maar 
deze vallen buiten de scope van dit onderzoek. De condities en ruimtelijke 
resultaten worden in aparte hoofdstukken geanalyseerd. In het concluderende 
hoofdstuk worden ze met elkaar in verband gebracht. Om de probleemstelling 
goed te beantwoorden worden de volgende deelvragen beantwoord.
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Deelvragen 

1 Hoe heeft het krachtenveld van actoren en het ruimtelijk gebied van de  
 fortengordels van Antwerpen zich ontwikkeld? 

2 Hoe werken in de herontwikkeling van forten in de Fortengordels van 
 Antwerpen de spontane en regulerende krachten op elkaar in? 

3 Tot welke ruimtelijke resultaten leidt de wijze waarop het dilemma tussen 
 spontaniteit en plannen wordt behandeld?

Deelvraag een is van belang om vast te stellen hoe de fortengordels zich vanuit 
het verleden hebben ontwikkeld. Het beantwoorden van deze vraag laat zien 
welke pogingen in het verleden zijn gedaan om de fortengordels een nieuwe 
functie te geven. De historisch-chronologische analyse helpt bij het duiden 
van de hedendaagse situatie, dat nodig is voor het beantwoorden van de 
probleemstelling. Deelvraag twee behelst een zo feitelijk mogelijke weergave 
van de actuele situatie. Dit gedeelte is het meest beschrijvende van deel van 
dit proefschrift. De beschrijving van de actuele situatie is de input voor het 
beantwoorden van de opvolgende derde deelvraag, die een stuk analytischer 
van aard is. Deelvraag drie gebruikt de informatie uit de voorgaande deelvragen 
om de actuele situatie te verklaren –waarom zien de fortengordels er uit zoals 
ze er uit zien-.

Centrale Begrippen
Definiëring van een aantal centrale begrippen in dit derde deel van het 
proefschrift is van belang om te begrijpen wat er precies mee wordt bedoeld. 
Onderstaand volgt een lijst waarin centrale begrippen worden gedefinieerd. 

Spontane krachten: dit zijn initiatieven die uitgaan van mensen, bedrijven, 
ondernemers of collectieven met autonoom initiërend vermogen die erop 
gericht zijn te investeren in een specifiek gebied (interpretatie uit Savini et al 
2014: 6-7). 

Plannende krachten: dit zijn regulerende initiatieven waarmee voorwaarden, 
eisen of condities worden gesteld met als doel in beleid geformuleerde 
collectieve waarden of doelen te beschermen dan wel te bereiken (interpretatie 
uit Savini et al 2014: 7). 

Beheer: met beheer wordt in dit proefschrift het dagelijks beheer van geëxploi-
teerde delen van het fortterrein bedoeld. Niet te verwarren met onderhoud, 
waarbij investeringen in de bouwtechnische of fysische staat van fortterrein 
worden gedaan om de kwaliteit van het fortterrein te borgen; onderhoud komt 
bijna altijd voor rekening van de eigenaar (DLG 2014). 
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Exploitatie: het commercieel uitbaten van een fortterrein of een deel daarvan 
(dit kan zowel door marktpartijen, publieke partijen of hybride organisaties 
gebeuren). 

Planningscultuur: praktijken en handelingswijzen van ruimtelijke planners 
(waaronder planologen, stedenbouwkundigen en architecten) gebaseerd 
op fundamentele waarden die geïnstitutionaliseerd zijn en continu worden 
geproduceerd en gereproduceerd binnen de context van het formele en 
informele plansysteem. Deze waarden beïnvloeden wat als maatschappelijk 
probleem wordt gezien en hoe deze moeten worden opgelost. (naar De Jong & 
De Vries 2003: 16 en Hofstede 1980). 
 
Collectieve actie arrangement: Een schikking van beleidspraktijken met het 
oogmerk om gemeenschappelijk handelen van partijen te bevorderen. Dit 
kan door informele afspraken of door formele regels bezegeld worden. De 
collectieve actie arrangementen betreffen de type en het aantal betrokken 
actoren, de formele en informele regels die de interactie bepalen, de 
coördinatie die plaatsvindt en de belangen en machtsposities die actoren 
innemen (naar Evers & De Vries 2013: 539). Het gaat dus om een groep actoren 
rondom een beleidsprobleem en de modus waarbinnen actoren tot collectieve 
actie komen (zie hoofdstuk twee).

Arrangeur: dit is de agent die de producent selecteert om aan de vraag van de 
consument te voldoen. Deze agent kan zowel een publieke als een private partij 
zijn (naar Schulze 1977).

Conceptueel Model
In het conceptueel model worden de concepten die centraal staan in dit 
onderzoek op een schematische manier met elkaar in verband gebracht. 
De relaties tussen de concepten worden grafisch weergegeven in het 
conceptueel model (zie figuur 1.2 op de volgende bladzijde). Het conceptueel 
model start vanuit de condities. Met de condities worden de onafhanke-
lijke omstandigheden bedoeld die van invloed zijn op de omgang van actoren 
met het dilemma tussen spontaniteit en plannen. In dit onderzoek worden 
de sociaal-maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en culturele condities 
onderzocht die invloed hebben op de confrontatie tussen spontane initiatieven 
en regulerende krachten. In Vlaanderen zijn bepaalde condities anders dan 
in Nederland omdat er bijvoorbeeld een andere planningscultuur bestaat 
of omdat in de maatschappij anders wordt aangekeken tegen planning. De 
condities vormen de context waarbinnen de confrontatie plaatsvindt tussen 
spontane initiatieven uit de markt en maatschappij enerzijds en planmatige of 
regulerende en beschermde krachten anderzijds. Het onderzoek richt zich op 
het beantwoorden van de vraag hoe deze krachten precies op elkaar inwerken. 
Tot slot leidt dit krachtenspel tot ruimtelijke uitkomsten, deze zijn weergegeven 
in het laatste blok van het conceptueel model.
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Figuur 1.2  Conceptueel model dat is gevolgd in dit derde deel van het proefschrift.

 

Bron: eigen vervaardiging.

Doelstelling
De doelstelling van dit derde deel is inzicht krijgen in de actuele situatie van 
de Fortengordels van Antwerpen en het duiden waarom de Fortengordels er uit 
zien, zoals ze er vandaag de dag uitzien. Door het analyseren van de actuele 
situatie in Antwerpen kunnen aanbevelingen gedaan worden aan de projector-
ganisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, omdat zij te maken krijgen met 
een situatie die meer op de Vlaamse planningspraktijk lijkt: een decentraler 
planningssysteem en intensievere samenwerking met private en maatschappe-
lijke partijen. Door anders om te gaan met het spanningsveld tussen plannende 
en spontane krachten kunnen innovatieve organisatiemodellen ontstaan 
waarbij de overheid zich anders opstelt ten aanzien van particulier initiatief. 
Hoe deze samenwerkingsmodellen er uit zien en welke condities nodig zijn om 
dergelijke modellen toe te passen, is tevens een belangrijke doelstelling van dit 
derde deel.

Onderzoeksfocus en Afbakening
Dit derde deel van het proefschrift is gericht op de exploitatie van de forten 
in de fortengordels van Antwerpen. Hierdoor is minder aandacht voor de 
revitalisatie van het verdedigingslanschap, gelegen tussen de forten. Het 
centraal stellen van de forten in deze studie is ingegeven door de overweging 
dat duurzame exploitatie van reeds herbestemde forten als een van de meest 
dringende beleidsproblemen wordt ervaren in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 Dit derde deel is zo objectief mogelijk opgesteld: het is niet de bedoeling 
om een waardeoordeel te vellen over de vraag welke verdedigingslinie het best 
is herbestemd, of welke planningscultuur beter is. Het doel is om een objectief 
beeld te geven hoe plannende en spontane krachten op elkaar inwerken in 
de fortengordels en tot welke resultaten dit heeft geleid. De verdieping in de 
herbestemming en exploitatie van de Antwerpse forten staat dus centraal; dit 
betekent dat dit derde deel niet is geschreven met het doel om twee forten- 
systemen integraal met elkaar te vergelijken. In het laatste hoofdstuk wordt wel 
vanuit de Antwerpse casus gereflecteerd op de Nederlandse ervaringen die zijn 
opgedaan in de eerste twee delen van dit proefschrift. 

Tijdpad
In dit derde deel van het proefschrift is de periode 2002-2014 onderzocht. 
Zo nu en dan worden historische ontwikkelingen besproken waardoor de 
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politieke of sociaal maatschappelijke context wordt verhelderd. De inzichten 
uit de voorgaande delen zijn als startpunt genomen voor verdere verdieping. 
Bovendien zijn ze gebruikt om vanuit de Vlaamse casus te reflecteren op de 
aanpak die is gevolgd in de waterlinie.

Methoden
Literatuurstudie, observaties en interviews zijn de methoden die gebruikt zijn 
om tot dit derde deel van het proefschrift te komen. De observaties bestaan 
uit fortenbezoeken (het merendeel onder begeleiding) en het bezoeken van 
drie bijeenkomsten over de fortengordels. In totaal zijn 15 interviews gedaan 
met beleidsmedewerkers bij de provincie, het gewest Vlaanderen, verschil-
lende gemeenten, experts, eigenaren, exploitanten van forten en medewerkers 
van maatschappelijke organisaties. De literatuurstudie bestaan enerzijds uit 
beleidsrapporten over de fortengordels van Antwerpen en wetenschappelijke 
literatuur over Vlaamse planning.

Structuur
Dit derde deel van het proefschrift bestaat uit vier onderdelen die zijn verdeeld 
over zeven hoofstukken. Hoofdstuk twee is een theoretisch hoofdstuk 
waarin dieper wordt ingegaan op het dilemma tussen plannende krachten en 
spontaniteit. Het hoofdstuk eindigt met het opstellen van een aantal verwach-
tingen, die in het vervolg van dit derde deel worden getoetst. Hoofdstuk drie 
behelst een korte introductie van de Antwerpse fortengordels. In hoofdstuk 
vier wordt de context geschetst waarbinnen planners omgaan met het dilemma 
tussen plannende krachten en spontaniteit. Dit hoofdstuk focust op welke 
pogingen in het verleden zijn gedaan om de fortengordels te herbestemmen 
en geeft een korte introductie van de Vlaamse planningspraktijk. Hoofdstuk 
vijf geeft een zo feitelijk mogelijke beschrijving van de actuele situatie van de 
fortengordels. Hierin wordt gekeken naar de functies in de forten, de status 
van het erfgoed, natuur en de toeristische gebruikswaarde. In hoofdstuk zes 
staan de bevindingen van dit onderzoek opgetekend. Vanuit de aannames die 
in het theoretische hoofdstuk zijn gedaan wordt geanalyseerd hoe planners 
in fortengordel casus zijn omgegaan met het dilemma tussen plannen en 
spontaniteit. In hoofdstuk zeven worden conclusies getrokken en wordt vanuit 
de Vlaamse casus gereflecteerd op de aanpak van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.
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Figuur 1.4  Fort Duffel voor de restauratie van 2011. 

Bron: Provincie Antwerpen 2014



212 C O L L E C T I E V E  A C T I E  A R R A N G E M E N T E N

H O O F D S T U K  2

Theorie

Dit hoofdstuk bestaat uit een korte theoretische introductie van het 
dilemma tussen plannen en spontaniteit. Omdat naar verwachting 
in Vlaanderen anders wordt omgegaan met dit dilemma, kunnen ook 
andere ruimtelijke uitkomsten verwacht worden. De theoretische 
verdieping leidt tot het opstellen van vier verwachtingen over de 
relatie tussen de omgang met het dilemma enerzijds en de ruimtelijke 
uitkomsten anderzijds. 

Het dilemma tussen plannen en spontaniteit
Dit derde deel van het proefschrift behandelt de vraag in hoeverre men tot 
duurzame exploitatie van erfgoed kan komen in een planpraktijk die gekenmerkt 
wordt door een decentraal bestuurlijk bestel, dat ruimte biedt aan particulier 
initiatief. Herbestemming van erfgoed is recentelijk een veel besproken 
onderwerp in de ruimtelijke wetenschappen. Onder de vlag van het Belvedere 
beleid is vanaf 1999 een paradigma-verandering ingezet, waarbij meer aandacht 
kwam voor het verbinden van cultureel erfgoed met andere beleidssectoren, 
zoals de ruimtelijke ordening, natuur, infrastructuur en waterbeheer (Janssen 
et al 2014). Het Belvedere beleid introduceerde een nieuw perspectief op het 
gebruik van erfgoed: door vitale functies in erfgoed (of in haar omgeving) te 
plaatsen kon de exploitatie en het beheer minder overheidsafhankelijk worden. 
In 2009 werd door de modernisering monumentenzorg (MoMo) de organisatie en 
de financiering van het beheer van erfgoed veranderd. Hierdoor kwamen meer 
verantwoordelijkheden en taken op het lokale niveau te liggen. 
 Bovenstaande beleidsveranderingen zorgen voor nieuwe verhoudingen 
tussen publieke partijen onderling maar ook tussen publieke en private 
partijen. Om vitale functies in het erfgoed te krijgen is de overheid afhankelijk 
van de creativiteit van ondernemers. Private partijen zijn in staat om met 
innovatieve marktconcepten op een efficiënte manier aansluiting te vinden bij 
de maatschappelijke vraag. Verassend gebruik van erfgoed kan helpen om de 
exploitatie en de beheerlasten minder overheidsafhankelijk te maken. Een deel 
van het geld dat verdiend wordt uit de exploitatie kan worden aangewend voor 
het beheer. Marktpartijen moeten daarbij enige vrijheid genieten om te kunnen 
reageren op de veranderlijke economische vraag.

2.1

2
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Anderzijds trachten overheidspartijen collectieve waarden van het erfgoed te 
beschermen waardoor de ruimte voor spontaniteit wordt ingeperkt2. Dit kunnen 
regels zijn die bepaalde erfgoed- of natuurwaarden beschermen, of specifieke 
wetgeving over de toepassing van isolatiemaatregelen, waterhuishouding of 
verkeersafwikkeling. Het tweede deel van het proefschrift heeft aangetoond 
dat met name de combinatie van deze regels zorgt voor beperkte vrijheid voor 
ondernemers, waardoor het lastig kan zijn hun inkomsten te optimaliseren 
om duurzaam beheer te borgen. Hoewel in de Belvedere-nota het dilemma 
tussen de verdiencapaciteit uit spontane initiatieven en het beschermen van 
collectieve waarden wordt afgedaan als een schijntegenstelling (behoud door 
ontwikkeling is mogelijk) (Bloemers et al 2010, Bosma & Kolen 2010, Janssen 
et al 2014), is nog weinig empirisch onderzoek verricht in hoeverre deze 
aanpak heeft geleid tot minder subsidieafhankelijkheid met betrekking tot de 
exploitatie en het beheer van erfgoed. Dit derde deel beoogt meer inzicht te 
geven in de totstandkoming van diverse collectieve actie arrangementen.

Regels en markt
Slimme regulering kan zorgen voor het beschermen van bepaalde collectieve 
waarden terwijl tegelijkertijd de creativiteit, efficiëntie en het innovatieve 
vermogen uit de markt wordt aangewend om publieke doelen te bereiken. Een 
van de eerste publicaties over dit thema is het klassieke betoog The Public 
Use of the Private Interest van Schultze (1977). Hij stelt dat het mogelijk is 
om marktmechanismen in te zetten om publieke doelen te bereiken. Volgens 
Schultze is marktwerking (het spel van vraag een aanbod) een geschikte vorm 
van sociale organisatie om op een efficiënte wijze publieke doelen te bereiken 
(bij weinig grondstoffen wordt de prijs duurder, waardoor private partijen 
andere grondstoffen gaan zoeken). Schultze ageert in zijn betoog voornamelijk 
tegen de lage drempels voor normering door de overheid waardoor deze de 
neiging heeft over-inclusief te worden: in de markt zijn kosten verbonden 
aan het afwentelen van risico’s, terwijl de overheid de neiging heeft om via 
regelgeving risico’s uit te sluiten. Het effect hiervan is dat veel regels worden 
gemaakt die specifiek van aard zijn. Deze over-exclusiviteit zorgt voor een 
beperkte oplossingsruimte: vaak wordt de oplossing al gedetermineerd door 
specifieke juridische richtlijnen. Schultze (1977) stelt dat de marktwerking 
wordt beperkt door de perverse werking van regelgeving: ook al wordt 
geprobeerd met het recht waarden op een eerlijke manier te beschermen, het 
zorgt ervoor dat het recht fungeert als een klaagmuur (de beschermingsvraag 
uit de maatschappij wordt gemakkelijk gehonoreerd). Juridische richtlijnen 
(verbod en gebod) zorgen op deze manier voor een weinig doelmatige overheid. 
Met betrekking tot de herbestemming van forten kan gesteld worden dat 
functies die in forten terecht komen voldoen aan allerlei vormen van overheids-

2 Wanneer het om erfgoed met een monumentenstatus gaat heeft de staat (en de eigenaar) zelfs 
de wettelijke verplichting om de erfgoedwaarden te beschermen.
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regulering (vanuit verschillende sectoren). Het product of de dienst dat 
uiteindelijk tot stand komt is hierdoor wellicht op een inefficiënte manier tot 
stand gekomen en sluit bovendien misschien niet aan op de maatschappelijke 
vraag, maar wel op de regulering. Schultze stelt dat het beter is om aan de hand 
van incentives en zelfregulering, marktwerking te gebruiken om overheidsdoelen 
op een veel efficiëntere manier te bereiken. 
 Hoewel de filosofie van het Belvedère-programma beoogt om het dilemma 
tussen plannen en spontaniteit te percipiëren als een win-win situatie tussen 
publieke en private belangen, moet de vraag worden gesteld in hoeverre het 
beleid daadwerkelijk heeft geleid tot functies die innovatief zijn en zichzelf op 
lange termijn kunnen bedruipen, met minder financiële steun van de overheid.
 
Een essentiële vraag is of het (zelf)regulerende vermogen uit de markt kan 
worden toegepast op de herbestemming van forten. De onrendabele top 
die optreedt bij vrijwel iedere herbestemming lijkt een of ander vorm van 
overheidsbetrokkenheid te vereisen. Landschapsbeheer is typisch een taak 
die ook uitgevoerd zou kunnen worden door contractafspraken met verenigde 
particulieren. Dit thema is uitvoerig gedocumenteerd in de privatiseringslite-
ratuur. Zo nuanceert Savas (1982) in zijn boek “Privatizing the Public Sector” 
het regulerende vermogen van vraag en aanbod door het onderscheid te maken 
tussen producent, consument en arrangeur. Door dit onderscheid weet Savas 
het betoog van Schultze (1977) te concretiseren. Savas begint zijn betoog met 
de klassieke economische basiskenmerken van goederen (en diensten) op basis 
van twee eigenschappen: de uitsluitbaarheid van een goed en de mate waarin 
het gebruik van het goed rivaliserend is (zie figuur 2.1. 

Figuur 2.1  Klassieke classificatie goederen en diensten.

Bron: eigen bewerking van Savas 1982: 34

Savas stelt dat zuivere overheidsinterventie voornamelijk nodig is voor de 
productie van collectieve goederen; voor private goederen liggen daarentegen 
marktarrangementen voor de hand. Een groot deel van de privatiserings-
theorie richt zich op de vraag of daar tussengelegen goederen (common pool 
en club goederen) niet ook via de markt geregeld kunnen worden. In de praktijk 
overheerst de tegenovergestelde tendentie dat alle soorten goederen (zelf 
private goederen) via de overheid gearrangeerd worden. Als men zich richt 
op common pool resources en club goederen zou de overheid zich kunnen 
beperken tot basisregels om bijvoorbeeld monopolies en illegale transacties 

 Uitsluitbaar Niet Uitsluitbaar

Rivaliserend Private goederen (kleding) Common pool resources (vissen in de 

  zee)

Niet Rivaliserend Club goederen (kabel-tv) Collectieve goederen (defensie)
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te voorkomen (Savas, 1982: 51-52). Voor niet-zuiver collectieve goederen 
is het mogelijk om publiek-private arrangementen te organiseren. Net als 
Schultze (1973) stelt Savas dat collectieve goederen tot stand kunnen komen 
in samenwerking met de markt. Door naast producent en consument ook de rol 
van arrangeur te introduceren zijn allerlei tussenvormen mogelijk om collectieve 
goederen te produceren. De arrangeur is de service agent die de producent 
verbindt aan de consument en heeft aanzienlijke verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de kwaliteit van het te leveren product. De arrangeur hoeft 
dus geen publieke partij te zijn. Tussenvormen of nieuwe arrangementen die 
ontstaan, zijn terug te zien in bepaalde semi-publieke organisaties: woning- 
corporaties, onderwijs- en zorginstellingen. Maar ook andere vormen zijn 
mogelijk zoals het voucher systeem dat is geïntroduceerd voor het zelf inkopen 
van zorg; het persoonsgebondenbudget (PGB). De typologie van Savas (1982) 
blijkt vandaag de dag nog zeer toepasbaar. Literatuur over outsourcing van 
overheidstaken (Kleibert 2014, McIvor et al 2011), het toepassen van nieuwe  
internet-technologie voor de totstandkoming van nieuwe service-arrangementen 
(McNutt 2014, Navarra & Cornford 2012) en het aanbieden van overheids-
diensten door hybride organisaties (Blessing 2012, 2015, Christophers 2013) 
steunen allen in meer of mindere mate op Savas zijn typologie. De nieuwe 
arrangementen die mogelijk worden door onderscheid te maken tussen 
producent, arrangeur en consument, bieden de mogelijkheid voor publieke 
partijen om bepaalde collectieve waarden te beschermen, terwijl tegelijkertijd 
 private partijen vrijheid genieten om efficiënt, innovatief te werken met 
producten die aansluiten bij de maatschappelijke vraag. 
 In het vorige deel van dit proefschrift is gesteld dat veel functies in forten 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op een aanbod-gestuurde wijze tot stand 
zijn gekomen. Een belangrijke rede hiervoor is dat verschillende overheidspar-
tijen eisen hebben gesteld waardoor nog maar weinig ‘spontane’ initiatieven 
uit de markt en maatschappij hieraan voldeden. De overheid heeft dus in veel 
gevallen in de waterlinie de rol van arrangeur op zich genomen. Verondersteld 
wordt dat de Vlaamse planningspraktijk (zie hoofdstuk 3) zorgt voor een divers 
scala aan ‘nieuwe arrangementen’ of tussenvormen, waarin het gebruik van het 
fort wordt bepaald. 

Drie type arrangementen 
De ‘nieuwe’ arrangementen tussen producent, consument en arrangeur passen 
binnen een bredere discussie in de wetenschappelijke literatuur over het 
bereiken van collectieve actie (Booher & Innes 2002, Cars et al 2002, Ostrom 
1998, , Newman 2008,). Het aanpakken van het dilemma tussen spontaniteit 
en planning vereist een of andere vorm van coördinatie tussen de betrokken 
actoren om collectieve actie te bewerkstelligen (Healey 2002). Coördinatie 
is nodig omdat partijen enerzijds tegengestelde belangen hebben en elkaar 
anderzijds nodig hebben om hun doelen te bereiken. In de wetenschappelijke  
literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende modellen om 
coördinatie te doen laten plaatsvinden. In de literatuur wordt hiervoor de 
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term collectieve actie arrangementen gebruikt (Healey 2004, Evers & De Vries 
2013, Dembski 2012). Collectieve actie arrangementen bestaan uit een set 
instituties en actoren verbonden aan het bereiken van specifieke overheids-
doeleinden en bestaan uit de formele en informele regels tussen actoren, 
het aantal en type actoren, de vorm van coördinatie tussen de actoren en de 
wijze waarop problemen worden gedefinieerd (Evers & De Vries 2013: 539). Er 
kan grofweg onderscheid gemaakt worden tussen drie typen collectieve actie 
arrangementen (Ostrom 1990, Scharpf 1997, Davies 2005): er kan coördinatie 
plaatsvinden door sterke hiërarchische relaties tussen actoren, door markt 
mechanismen of door interactieve netwerk-coördinatie. De nieuwe actie 
arrangementen waar Savas (1982) over schrijft, vallen in deze laatste categorie.
 In praktijk komen echter vaak collectieve actie arrangementen voor die 
elementen van deze drie vormen combineren.
  
Als dit onderscheid tussen collectieve actie arrangementen wordt gekoppeld 
aan het dilemma tussen spontaniteit en planning ontstaat een continuüm. 
Aan de uiterste zijden van het continuüm bevinden zich de hiërarchische en de 
marktgerichte benadering. Wanneer hiërarchische relaties domineren wordt 
de bescherming van bepaalde waarden op een top-down manier afgedwongen. 
Publieke partijen stellen vast welke collectieve waarden het belangrijkste zijn 
en beschermd moeten worden. Alleen private initiatieven die voldoen aan deze 
eisen komen dan in aanmerking om gebruik te maken van het fort. De overheid 
arrangeert en selecteert de producent die de maatschappelijke vraag dient. 
Het interactiepatroon dat hierbij hoort is een ‘take-it-or-leave-it’ opstelling 
van overheidspartijen; wanneer de initiatiefnemer niet voldoet aan de gestelde 
eisen dan wordt een andere private of maatschappelijke partij gezocht die hier 
wel aan voldoet. Vaak zijn deze ruimtelijke plannen niet erg innovatief, omdat 
dergelijke plannen “…stay within path dependences of government, tending 
towards public oriented problem definitions, focusing on interaction overkill.…
They mostly result in less creative and innovative middle-of-the-road solutions, 
based on subsidiary and/or concession driven principles” (Boelens 2009: 187).
 Tegenover deze hiërarchische benadering staat (zelf)-coördinatie door 
marktmechanismen. De waarden van het fort worden niet geïnterpreteerd (en 
beschermd) door publieke partijen maar worden geïnterpreteerd door niet-over-
heidspartijen. Overheidspartijen reguleren slechts op hoofdlijnen en stellen 
geen specifieke eisen aan het gebruik van het fortterrein. In de wetenschap-
pelijke literatuur wordt deze non-interventiebenadering ook wel laissez-faire 
(Anas 1992) of market centered (Savitch & Kantor 2002) genoemd. Collectieve 
actie komt volgens deze benaderingen tot stand door ruimte te bieden aan 
meervoudige interpretaties van het planningsprobleem en oplossingsrichtingen. 
Planningsconcepten worden in deze benadering niet van bovenaf opgelegd door 
regels en regulering maar komen tot stand door dynamieken uit de economie 
en samenleving (De Jong et al 2002). Het gevaar van deze benadering is dat 
de economische rationaliteit die schuilgaat achter dit model ervoor zorgt 
dat (te) veel waarden commercieel geïnterpreteerd worden. Hierdoor kunnen 
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maatschappelijke waarden worden geslachtofferd voor het bereiken van 
commercieel gewin.
 Tussen beide uitersten bevindt zich een omvangrijk, grijs middengebied 
waarbij actoren in meer of mindere mate collectieve actie bereiken door inter- 
actieve netwerk-coördinatie. Dit betekent dat conditionerende en plannende 
krachten vanuit de overheid worden geconfronteerd met spontane krachten uit 
de markt en maatschappij. De erfgoedsector in Nederland lijkt de laatste jaren 
te zijn verschoven van hiërarchische coördinatie naar het opstellen van inter- 
actieve netwerk-coördinatie, ook al kan deze propositie niet worden onder- 
steund met empirisch onderzoek. Interactieve netwerk-coördinatie past bij een 
typische governance context (Börzel & Risse 2010, Evers & De Vries 2013).

Het type actie arrangement (hiërarchie, markt of netwerk) zegt niets over het 
type actoren dat onderdeel uitmaakt van het arrangement. Immers, marktpar-
tijen kunnen ook betrokken zijn in een type actie arrangement dat uiterst 
hiërarchisch van aard is en overheidspartijen kunnen betrokken zijn in een 
actie arrangement waarin coördinatie plaatsvindt door marktdynamiek. Het 
onderscheid dat gemaakt is tussen de verschillende typen collectieve actie 
arrangementen is bovendien modelmatig: in de werkelijkheid komt het immers 
nauwelijks voor dat coördinatie van herbestemmingsprojecten eenzijdig wordt 
beïnvloed door of alleen marktdynamieken of alleen hiërarchische sturing. In  
dit theoretisch hoofdstuk wordt bewust een verdiepingsslag gemaakt in het 
grijze tussengebied tussen hiërarchie en zelfregulering omdat in dergelijke  
arrangementen het dilemma tussen spontaniteit en planning nadrukkelijk 
aanwezig is en omdat beleidsvoornemens bestaan om de herbestemming, de 
exploitatie en het beheer van forten in nauwe samenwerking te volbrengen met 
private en maatschappelijke partijen. De onrendabele top die zo kenmerkend is 
voor de exploitatie van herbestemde forten en het beschermen van collectieve  
waarden, lijkt – hoe dan ook – enige vorm van overheidsbetrokkenheid te 
vereisen. Verdieping in de governance literatuur geeft inzicht hoe coördinatie 
kan plaatsvinden wanneer actoren omgaan met het dilemma tussen spontani- 
teit en planning en wat de condities zijn voor het bereiken van synergie tussen 
markt en overheid.
  
Governance
Hoewel verschillende definities bestaan van het begrip governance, wordt in 
dit proefschrift de definitie van Rhodes (1996) aangehouden: “self-organizing, 
inter-organizational networks characterized by interdependence, resource- 
exchange, rules of the game and autonomy of the state” (Rhodes 1997: 15). 
Naar deze definitie wordt gerefereerd als “network governance” (Evers & 
De Vries 2013, Hajer 2009, Kjaer 2011) Governance betekent dat overheids-
doelen in een beleidsarena bereikt worden die wordt gekenmerkt door een 
wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen publieke en private partijen waarbij 
een duidelijke hiërarchie ontbreekt. Door de uitwisseling van middelen en 
capaciteiten tussen de actoren ontstaat een ‘governance’-structuur (Stoker 
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1998). Deze structuren worden niet van buitenaf opgelegd maar ontstaan 
door de interactie tussen de actoren (Kooiman & Van Vliet 1993: 64). Doordat 
hiërarchische relaties onduidelijk zijn (en vaak veranderen) en partijen zich op 
een netwerkachtige manier tot elkaar verhouden, is het coördinatievraagstuk 
een centraal thema in de wetenschappelijke literatuur (Swyngedouw 2005). 
Het bereiken van coördinatie in beleidsarena’s die governance-kenmerken 
hebben kan zeer lastig zijn. Door de reciproque relatie tussen markt- en 
overheidspartijen en het ontbreken van duidelijke hiërarchie, is vaak sprake 
van een structureel gebrek aan sturingscapaciteit. De verminderde autoriteit 
en sturingscapaciteit die overheidspartijen in beleidsdomeinen hebben kwalifi-
ceert Rhodes als “hollowing out of the state” (Rhodes 1994). Het uithollen 
van de overheid kan vrij letterlijk worden opgevat (gehele overheidsdiensten 
verdwijnen naar het marktdomein: post en telecom), maar het kan ook begrepen 
worden als de verminderde sturingscapaciteit die overheden hebben om 
anderen partijen te beïnvloeden. In het academische debat lopen de meningen 
hierover overigens uiteen. Verschillende wetenschappers hebben aangetoond 
dat machtsrelaties in governance netwerken wel degelijk een grote rol spelen, 
ook al zijn deze vaak onduidelijk (Marinetto 2003, Marsh et al 2003, Davies 
2005). Héritier en Lehmkuhl stellen dat actoren in een wederzijdse afhankelijk-
heidsrelatie strategisch gedrag kunnen vertonen dat sterk wordt beïnvloed door 
machtspercepties, zij noemen dit de aanwezigheid van een shadow of hierarchy 
in governance (Héritier & Lehmkuhl 2008). Ook wordt gesteld dat ondanks 
de terugtrekkende beweging van overheden, centrale overheden over steeds 
meer instrumenten beschikken om juist sterk te interveniëren op lokaal niveau 
(bijvoorbeeld Kjaer 2004, Pierre & Peters 2000). De studie van Kjaer (2009) toont 
aan dat hiërarchie soms zelfs nodig is om partijen met tegengestelde belangen 
in beweging te brengen om op die manier collectieve actie mogelijk te maken. 
De aanwezigheid en rol van hiërarchie in governance-structuren is dus uiterst 
ambigu (Swyngedouw 2005). Enerzijds willen publieke en private actoren als 
gelijkwaardige partners tot een onderhandelingsresultaat komen, anderzijds 
hebben publieke partijen een ‘stok achter de deur’: zij beschikken over de 
mogelijkheid om hun doelen alsnog op een hiërarchische manier te bereiken. 
Deze mogelijkheid beïnvloedt de onderhandelingen. Typisch voor interactieve 
netwerk coördinatie is dat onderhandelingsuitkomsten vaak een verdeling van 
verantwoordelijkheden inhoudt. Dit kan leiden tot situaties waarin partijen 
elkaar de schuld proberen geven of waarbij geen enkele partij verantwoorde-
lijkheid op zich wil nemen wanneer een project mislukt (Stoker 1998: 19). 
 
Het is duidelijk dat in het spectrum van strikte hiërarchische coördinatie naar 
zelfregulering door de markt zich een breed grijs tussengebied bevindt waarin 
hiërarchie en marktdynamieken met elkaar worden geconfronteerd. Coördinatie 
binnen deze netwerken is niet eenduidig en zeer veranderlijk. Het is niet zo 
dat bij herbestemming van forten door de betrokken partijen bewust voor één 
type coördinatie wordt gekozen. Het type coördinatie dat tot stand komt is een 
resultaat van de manier waarop plannende en spontane krachten op elkaar 
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inwerken. Daarbij moet worden opgemerkt dat de herbestemming van forten 
buitengewoon veelzijdig is: specifieke aspecten van de herbestemming kunnen 
op verschillende manieren worden gecoördineerd. Dit derde deel van het 
proefschrift focust op drie specifieke coördinatie-vraagstukken: het selectie-
issue, het beschermings-issue en het beheer-issue. Hoewel deze issues innig 
met elkaar verbonden zijn, worden ze los van elkaar toegelicht. 

Gebruik: het selectie-issue
Het selectie-issue betreft de vraag welk initiatief uit de markt of maatschappij 
wordt geselecteerd om gebruik te maken van het fort. Karakteristiek voor 
de herbestemming van forten is dat overheden (bijna) altijd eigenaar zijn en 
daardoor een sterke positie hebben om te kunnen bepalen hoe het fort wordt 
gebruikt. De literatuur leert ons echter dat publieke partijen dit helemaal niet 
hoeven te doen: ook de markt kan dit kan bepalen door te arrangeren. 
 Het selecteren van gebruikers is een uitstekend voorbeeld waar confron-
tatie plaatsvindt tussen plannende en spontane krachten. Met name voor 
overheden steekt zich hier een dilemma af: welke criteria moeten gehanteerd 
worden voor het selecteren van gebruikers en welke criteria zijn legitiem? Te 
strenge en te veel criteria zorgen misschien wel voor een functie die vanuit de 
overheid gewenst is maar waar maatschappelijk helemaal geen vraag naar is 
(dan is subsidie nodig voor de exploitatie). 
 
Ruimtelijke kwaliteiten: het beschermings-issue
Dit issue betreft de bescherming van specifieke ruimtelijke kwaliteiten 
die forten kunnen hebben. Deze ruimtelijke kwaliteiten kunnen bestaan 
uit bijzondere natuur- en erfgoedwaarden, toegankelijkheid van het fort, 
landschappelijke waarden maar kunnen ook bestaan uit minder tastbare 
concepten als authenticiteit, identiteit en de herkenbaarheid van het fort. Het 
beschermingsissue kan op drie manieren worden behandeld: publieke partijen 
kunnen de waarden interpreteren en op een hiërarchische manier bescherming 
hiervan afdwingen; marktmechanismen kunnen zorgen voor een particuliere 
interpretatie van welke waarden beschermd en geëxploiteerd moeten worden; 
en er kan onderhandeld worden over welke waarden beschermd moeten 
worden. Het is evident dat de drie modellen kunnen leiden tot zeer verschil-
lende ruimtelijke resultaten. De bescherming van waarden kan leiden tot hoge 
maatschappelijke kwaliteit en lage economische verdiencapaciteit. Wanneer 
meer ruimte wordt gegeven aan de markt kan het tegenovergestelde gebeuren.
Wanneer bescherming van collectieve waarden onderhandelbaar is, krijgen 
publieke partijen te maken met een lastig vraagstuk: welke waarden moeten 
beschermd worden, tegen welke prijs en hoe worden de kosten en baten 
verdeeld over de betrokken actoren? Savini et al (2014) stelt dat overheden 
hierbij vaak op twee gedachten hinken; aan de ene kant willen zijn ruimte 
bieden aan spontane initiatieven uit de markt en maatschappij maar aan de 
andere kant willen zij ook controle houden op de acties en uitkomsten van 
de onderhandelingen (Savini et al 2014: 139). Het beschermingsissue is een 
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uitstekend voorbeeld waar plannende en spontane krachten met elkaar worden 
geconfronteerd.

Exploitatie: het beheer-issue
Naast de functietoekenning is in dit deel van het proefschrift ook aandacht 
voor de exploitatie en het beheer van forten. De overheid kan een sterke hand 
hebben in de exploitatie van erfgoed maar dat hoeft zeker niet per definitie zo 
te zijn. Doorgaans is de (financiële) betrokkenheid van overheidspartijen bij 
de exploitatie sterker wanneer sprake is van een publiek-maatschappelijke 
functie. Dit betekent dat overheidspartijen het gebruik en het beheer van het 
fort subsidiëren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de exploitatie van 
forten bijna altijd gepaard gaat met een onrendabele top (DLG 2003, PB-NHW 
2007). Dit komt door een aantal redenen: de investeringskosten zijn hoog (en 
daardoor de huurprijs), de exploitatiekosten zijn relatief hoog (stookkosten, 
onderhoud), de gebouwen zijn lastig te optimaliseren (verschil tussen netto en 
bruto vloeroppervlakte is groot) en door de geringe bereikbaarheid van de forten 
kunnen weinig functies opbrengsten maximaliseren. 
 Grofweg kan het beheer van het fort en het direct omliggende terrein op 
drie manieren gecoördineerd worden: volledig door de overheid, volledig door de 
markt of door tussenvormen. Gelinck & Strolenberg (2014) stellen vast op basis 
van hun casusonderzoek dat voor de exploitatie van herbestemde gebouwen, 
steeds vaker allerlei tussenvormen en partnerships ontstaan tussen exploitant, 
eigenaar, klant en overheid. De werkgroep Nieuwe Verdienmodellen van het 
Nationaal Renovatie Platform (NRP) concludeert dat dergelijke samenwerkings- 
vormen (bijvoorbeeld co-creatie, co-makeship, crowd-funding) veel potentie 
hebben, maar dat het lang zal duren voordat deze modellen breed in de praktijk 
zullen worden toegepast. In deze alternatieve exploitatiemodellen is de 
positieve kasstroom uit exploitatie belangrijker dan de waardeontwikkeling  
van het gebouw (Gelinck & Strolenberg 2014: 257). Men is terughoudend 
met fysieke investeringen in het gebouw waardoor het mogelijk is tegen lage 
kosten winstgevend te exploiteren. Vaak is voor dergelijke verdienmodellen 
geen subsidie nodig. In het spectrum tussen exploitatie die sterk steunt op 
overheidssubsidies (zoals musea of educatiecentra) of exploitaties die onafhan-
kelijk zijn van overheidssubsidies (wonen, commercieel conferentiecentrum) 
behoren deze nieuwe verdienmodellen tot de laatste categorie.  
 
De nieuwe verdienmodellen laten zien dat innovatieve financieringsconstructies 
mogelijk zijn die steunen op spontane initiatieven uit de markt of maatschappij. 
In dit derde deel van het proefschrift worden projecten die qua exploitatie sterk 
afhankelijk zijn van subsidie gezien als resultaat van “planmatige krachten” 
omdat dergelijke subsidiebesluiten weloverwogen tot stand komen en moeten 
worden verantwoord (door te verwijzen naar plannen of beleidsstukken). Aan de 
andere kant van het spectrum staan projecten waarvan de exploitatie zonder 
overheidssubsidie (alsnog) positief is. 
 Bovenstaande issues zijn onderstaand schematisch afgebeeld door ze in 
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verband te brengen met de vormen van collectieve actie arrangementen  
die mogelijk zijn (Evers & De Vries 2013: 539, Ostrom 1990, Scharpf 1997)  
(zie figuur 2.2). Het schema laat zien dat de verschillende issues op diverse 
manieren kunnen worden gecoördineerd (ook al zijn de issues sterk gerela- 
teerd). Dit model wordt gebruikt om verwachtingen op te stellen over de 
ruimtelijke uitkomsten in Vlaanderen. 

Figuur 2.2  Model welke actor arrangeert bij elementen van fortontwikkeling

 

Bron: eigen vervaardiging

Naar verwachtingen
Er wordt verwacht dat in de Vlaamse context de exploitatie van forten wordt 
gearrangeerd door private partijen waardoor de maatschappelijke waarden van 
het erfgoed niet in stand worden gehouden. Op basis van deze verwachting zijn 
meer specifieke, concrete verwachtingen opgesteld. Ze richten op de functie- 
toekenning, de ruimtelijke kwaliteiten en de exploitatie van forten. Omdat de  
planningspraktijk andere kenmerken heeft dan de Nederlandse, valt te 
verwachten dat anders wordt omgegaan met de issues die zojuist zijn onder- 
scheidden. De besluiten die worden genomen in deze (andere) plannings-
context leidt naar verwachting tot ruimtelijke resultaten die gepositioneerd 
kunnen worden aan de rechterkant van het spectrum (zie figuur 2.2, op de vorige 
bladzijde). Met andere woorden, de ruimtelijke resultaten van het project zijn 
naar verwachting in Vlaanderen dus meer spontaan van aard dan in Nederland. 
 De hypothesen richten zich specifiek op het ontstaan van ‘nieuwe’ 
arrangementen tussen particulieren en overheid. Het recente debat vernauwt 
zich veelal tot de these waarbij markt en overheid strikt tegenover elkaar 
worden gepositioneerd: in dit deel van het proefschrift wordt deze these 
overgenomen met als doel deze te falsificeren. Op deze manier zijn vier 
“nul-hypotheses” opgesteld, die dus uitgaan van de premisse dat particulieren 
en overheid tegenover elkaar zijn gepositioneerd.
 De fortengordels van Antwerpen is geselecteerd om twee redenen: het 
plansysteem is decentraal van aard en de handelingspraktijk van planner 
biedt doorgaans meer ruimte voor particulier initiatief. De overheid stelt naar 
verwachting minder eisen aan het gebruik van forten, waardoor het arrange-

   Plannende krachten  Spontane krachten

   Hiërarchie Netwerk Markt

  Functie

  Selectie-dilemma

  Kwaliteit

  Beschermingsdilemma

  Gebruik

  Beheer-dilemma
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rende effect van de overheid een stuk kleiner is dan in Nederland. De producent 
en exploitatie van het fort wordt in grote mate bepaald door dynamieken 
uit de markt of maatschappij. Dit betekent dat verwacht mag worden dat 
in Vlaanderen de functies vraag-gestuurd tot stand komen en dat functies 
commercieel of particulier van aard zijn. 

Concrete verwachting 1: de functietoekenning is vraag-gestuurd en leidt tot 
commercieel gebruik van forten.

Met betrekking tot het beschermingsvraagstuk kunnen ook verwachtingen 
worden opgesteld. Een bekende zorg in de erfgoedwereld is dat bij commerciële 
exploitatie de toegankelijkheid wordt beperkt (Garrod & Fyall 2000: 685, ). De 
particuliere eigenaar of exploitant kan immers eisen stellen aan het bezoek van 
het fort (en omgeving). Onbeperkte toegankelijkheid van erfgoed wordt in het 
waterlinieproject als een belangrijke collectieve waarde gezien die beschermd 
moet worden (Luiten et al. 2003). Toegankelijkheid is waarschijnlijk een 
collectieve waarde die ingezet wordt in de trading zone (Mäntysalo & Balducci 
2013) tussen publieke en private partijen. Naast de toegankelijkheid zijn ook 
de cultuurhistorische waarden een thema waarover onderhandeld kan worden 
tussen publieke en private partijen. Het is te verwachten dat het meer ruimte 
bieden aan particulier initiatief zal leiden tot het in mindere mate kunnen 
beschermen van collectieve waarden als toegankelijkheid en de cultuurhisto-
rische waarden van erfgoed. Deze aanname leidt tot verwachtingen twee en 
drie.

Concrete verwachting 2: door het commerciële gebruik van de forten is de 
toegankelijkheid van de forten beperkt.

Concrete verwachting 3: historische cultureel-maatschappelijke waarden 
wordt aangetast omdat private belangen domineren. 

Met betrekking tot de exploitatie en het beheer van forten kan worden verwacht 
dat in Vlaanderen minder subsidies nodig zijn omdat particuliere exploitatie 
zorgt voor een hogere financiële verdiencapaciteit, en dus niet afhankelijk is van 
overheidssubsidies. Dit valt echter alleen te verwachten als overheden hierover 
afspraken maken met exploitanten en eigenaren van de forten. Wanneer dat 
niet gebeurt, kan dit leiden tot slecht beheerd erfgoed omdat het niet altijd in 
het particuliere belang is om erfgoed te onderhouden. Verwachting vier heeft 
betrekking op de exploitatie en het beheer van erfgoed en is onderstaand 
afgebeeld. 

Concrete verwachting 4: het beheer van erfgoed steunt op inkomsten uit 
particulier-commerciële exploitatie. 
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H O O F D S T U K  3

Introductie fortengordels van 
Antwerpen
Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt de casus 
kort geïntroduceerd door een aantal feiten over de fortengordels op 
een rij te zetten. Vervolgens wordt stilgestaan bij de historie van de 
fortengordel; omdat de cultuurhistorische waarde van de verdedigings-
linie te duiden is enige kennis van de historie betekenis van belang. 

De fortengordels van Antwerpen: een introductie
De stelling van Antwerpen bestaat uit drie fortenringen rond de stad Antwerpen 
(zie figuur 3.1 op de volgende bladzijde). De Spaanse omwalling werd gebouwd 
in de periode 1542-1553 en is in figuur 3.1 afgebeeld met een rode lijn. Van de 
Spaanse Omwalling is vrijwel niets meer te zien. In de tweede helft van de 19e 
eeuw werd zij afgebroken en herbestemd voor de aanleg van de stadsboulevard. 
Sommige elementen worden door archeologen opgegraven en verwerkt om de 
ruimtelijke kwaliteit in onder andere parkeergarages te verhogen (Lambrechts 
2011, Minsaer 2011).
 De binnenste en de buitenste fortengordel zijn nog wel zichtbaar. Dit 
onderzoek richt zich op deze twee fortengordels. De binnenste ring bevat 11 
forten die allen aan de randen van de stad Antwerpen. De binnenste ring wordt 
ook wel de Brialmont-gordel genoemd omdat bijna alle forten in deze ring 
zijn gebouwd onder leiding van vestingbouwer Henri Brialmont. De buitenste 
fortengordel bestaat uit 11 forten en 12 schansen van ongewapend beton en 
bevat een natte anti-tank gracht in het noordoosten. 

Op een aantal punten verschillen de middelste en buitenste fortengordel van 
elkaar. Deze verschillen zorgen voor andere randvoorwaarden met betrekking 
tot herbestemming. De forten van de binnenste gordel zijn ouder en zijn 
bovendien groter. Gemiddeld is een fort van de binnenste gordel 35 hectare, 
terwijl forten van de buitenste gordel slechts 20 hectare oppervlakte bevatten 
(Interview Gysen 2014). De Brialmontforten zijn gebouwd in de periode 1860- 
1865 en kennen een typische polygonale opbouw met caponnières, 40-50 

3.1

3
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Figuur 3.1  Fortengordels Antwerpen, kaart uit het Kaderplan. 

Bron: Gewest Vlaanderen (2013, 46).

meter brede fortgrachten en hellend glacis. Vanaf de fortgracht lopen de aarden 
wallen van 10 meter hoogte tot aan het binnengedeelte (zie figuur 3.2 op de 
volgende bladzijde). De Brialmontforten zijn allen gebouwd met een centraal 
gelegen reduit. De forten in de buitenste ring zijn later gebouwd in de periode 
1909 tot 1914 en kennen grote gelijkenissen in bouw en architectuur. Deze 
forten hebben geen reduit maar hebben wel een fortgracht met caponnières (zie 
figuur 3.3 op de volgende bladzijde).
 De grootte van de Brialmontforten maakt het lastig om ieder fort te  
herbestemmen met één enkele functie. Omdat de Brialmont-forten van bak- 
stenen zijn gemaakt hebben ze veelal een ‘warmere’ sfeer wat herbestemming 
juist weer gemakkelijker maak in vergelijking met de buitenste fortengordel. 
Restauratie en onderhoudskosten zijn echter wel hoger voor de binnenste 
fortengordel.
 

44 
 

3.8 Samenvatting historische groei – cultuurhistorie 
 
Op onderstaande kaarten wordt een overzicht gegeven van de groei van de fortengordel en de resterende relicten.  
 
Figuur 22: overzicht historische groei van de fortengordels 
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Figuur 3.2  Fort 5, Brialmontgordel Antwerpen.

Bron: Yves Adams, in Provincie Antwerpen 2015.

Figuur 3.3  Twee foto’s fort Oelegem, buitenste fortengordel Antwerpen.

Bron: Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum, 2015.

 
De ruimtelijke positionering van beide fortengordels is verschillend. De 
Brialmontomwalling ligt midden in het stedelijk gebied van de stad Antwerpen 
terwijl de buitenste fortengordel aan de rand van het grootstedelijk gebied 
ligt, op 20 kilometer van de stadskern. De buitenste ring ligt in een gebied dat 
wordt gekenmerkt door een lappendeken van agrarisch gebied, natuurgebieden, 
lintbebouwing en infrastructuur. De fortengordels worden op verschillende 
plekken door stedelingen gebruikt als park- en recreatievoorziening (Provincie 
Antwerpen 2014). De toegankelijkheid van de binnenste fortengordel is door de 
nabijgelegen ligging van de stad groter, zowel met de auto als met openbaar 
vervoer. De mogelijkheden om forten een nieuwe functie te geven zijn voor 
de binnenste fortengordel dan ook groter, aangezien meer stedelingen nabij 
de forten wonen. Daarentegen is het moeilijke om collectieve waarden te 
beschermen als herkenbaarheid, openheid van landschap en natuurwaarden, 
aangezien de stedelijke druk groter is.
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Kansen en bedreigingen
In de publicatie “Herover de Fortengordel” van de provincie Antwerpen uit 
2002, wordt de fortengordel als een historisch vestinglanschap gezien dat is 
opgebouwd uit verdedigingswerken, tussengelegen schansen, verbindings-
wegen, loopgravenstelsels, schootsvelden, bunkers en inundatievlakten. De 
landschappelijke structuur rondom Antwerpen is in grote mate bepaald door 
de militaire geschiedenis. Echter, door ruimtelijke ingrepen is dit vestinglan-
schap nog maar nauwelijks zichtbaar. Ruimtelijke veranderingen, gedreven door 
economische en culturele dynamieken kunnen de instandhouding en revitali-
sering van het vestinglanschap bedreigen. 

Uitbreidingen van de Antwerpse haven heeft al tot sloop geleid van schansen 
Oorderen en Berendrecht en fort Kruisschans. Ook infrastructurele uitbrei-
dingen hebben tot sloop van forten geleid (o.a. Fort 1). Een voorbeeld van 
actuele dreiging voor de fortengordels is de waarschijnlijke uitbreiding van de 
Ring van Antwerpen. Ook is het voortbestaan van Fort 3 lang bedreigd geweest 
door de uitbreiding van de landingsbaan van Luchthaven Antwerpen. Door de 
aanwezigheid van vleermuizen in het fort die Europese worden beschermd, 
werd het fort niet gesloopt.
 Naast de forten worden ook de landschappen bedreigd. Openheid, eenheid 
en herkenbaarheid van het militaire landschap zijn als belangrijke beleids-
doelen geformuleerd in het provinciaal en Vlaams beleid (Gewest Vlaanderen 
2013: 26). In het verleden is al gebouwd in de schootsvelden van voornamelijk 
de Brialmontforten. Ook de tussengelegen landschappen en de schootsvelden 
worden bedreigd door infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen. Een 
voorbeeld is het fort bij Kapellen3, waar momenteel sociale woningen in directe 
nabijheid van het fort worden gebouwd. 

Naast bedreigingen biedt de ruimtelijke dynamiek in het gebied ook kansen 
voor herbestemming en bescherming van collectieve waarden. Uitbreidingen 
van infrastructuur kan betekenen dat compensatie moet plaatsvinden op 
het gebied van landschap, natuur of recreatie. Het is een mogelijkheid om de 
herontwikkeling van de forten en revitalisatie van het landschap bij dergelijke 
compensatieregelingen te betrekken. Ook de bouw van woningen nabij forten 
kan mogelijkheden bieden om de gegenereerde gelden te investeren in de 
restauratie van forten. In hoofdstuk 3 is geanalyseerd in hoeverre dit heeft 
plaatsgevonden.
 
Feiten
Bijna alle forten van de buitenste gordel liggen in de provincie Antwerpen. 
Slechts enkele verdedigingswerken liggen in de provincie Oost-Vlaanderen: de 

3 Kapellen is een spoorwegfort dat officieel niet tot de binnenste fortengordel behoord maar tot 
de buitenste gordel met pantserforten. Het fort ligt geografisch gezien wel in de verdedigingslijn 
van de binnenste fortengordel.
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forten Haasdonk, Van Steendorp en de Schansen Landmolen en Lauwershoek. 
Alhoewel de binnenste fortengordel dichter bij de stad Antwerpen ligt, liggen 
veel forten op het grondgebied van de aangrenzende gemeenten Borsbeek, 
Wommelgem, Mortsel en Edegem. Van de buitenste fortengordel liggen geen 
forten op het grondgebied van de gemeente Antwerpen. 
 Hoewel de fortengordels ooit het eigendom waren van het ministerie van 
Defensie, zijn slechts enkele forten vandaag nog in bezit van deze instantie. Het 
eigendom van de forten is versnipperd geraakt, hoewel het merendeel van de 
forten in het bezit is van publieke organisaties. De forten Stabroek, Ertbrand,  
’s Gravenswezel, Koningshooikt, St. Katelijne-Waver, Bornem, Noordkasteel4 

en Lillo5 zijn privébezit. 
 Niet alle forten zijn beschermd met een monumentenstatus. Van de 34 
forten van de Antwerpse gordels zijn 17 forten beschermd met een of andere 
vorm van een monumentenstatus. Sommige forten hebben in het geheel de 
status als beschermd monument. Ook zijn er forten die enkel beschermd 
zijn als stadsgezicht of als beschermd landschap (bijvoorbeeld fort 5). Voor 
enkele van de forten geldt dat ze niet volledig zijn beschermd maar dat slechts 
onderdelen van het fort de monumentenstatus hebben. In veel gevallen zijn 
de opstallen die later zijn geplaatst, niet beschermd. Fort 3 is bijvoorbeeld 
beschermd als monument, maar de loodsen en het reduit niet.
 Naast de monumentenwetgeving heeft natuurwetgeving invloed op de 
herbestemmingsmogelijkheden van de forten. In veel forten van de Antwerpse 
gordel houden vleermuizen winterslaap. Forten zijn favoriete plaatsen om 
winterslaap te houden door geringe lichttoetreding en het stabiele vochtige en 
koude klimaat. Volgens tellingen houden zo’n 6800 vleermuizen winterslaap 
in de fortengordel (Agentschap Natuur en Bos 2011: 4). Het werkelijk aantal 
vleermuizen dat hier winterslaap houdt is volgens deze studie wellicht 30 tot  
50 procent hoger. Niet alleen de forten zijn belangrijk als locatie voor de 
winterslaap, de natuur rondom de forten is belangrijk als zwerm- en parings-
plaats. In totaal komen 12 verschillende soorten op de forten voor. Van deze 
soorten zijn een aantal soorten vleermuizen Europees beschermd, wat invloed 
heeft op de herbestemmingsmogelijkheden.
 De vleermuizen worden beschermd omdat veel forten in Natura 2000 
gebieden liggen. Natura 2000 is een Europees programma om de biodiversiteit 
in Europa te beschermen. Behalve vleermuizen wordt ook andere bedreigde 
flora en fauna beschermd door het Natura 2000 programma. In een aantal 
forten zijn dat de kerkuil, de ransuil en de ijsvogel.
 De natuurwaarden zorgen ervoor dat 16 van de 34 forten geheel of 
gedeeltelijk een natuurfunctie hebben. De overige forten hebben voornamelijk 
een recreatieve functie als park of als plek waar verenigingen activiteiten 
kunnen organiseren. Toen de forten in onbruik raakten, en werden verkocht aan 

4 Noordkasteel is bezit van het Havenbedrijf Antwerpen.
5 Lillo is een versterkte nederzetting waarvan de meeste woonhuizen in privaat bezit zijn, het 

fortje is echter in bezit van stedelijk district Berendrecht.
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lokale overheden zijn ze in veel gevallen gebruikt voor lokaal verenigingsleven. 
Veel forten worden vandaag de dag nog steeds gebruikt door sportclubs en 
muziek- en buurtverenigingen. De grootte van de forten, met name die van de 
Brialmontforten, maakt het moeilijk om één enkele functie te projecteren voor 
het gehele fort. De meeste forten hebben daardoor een gemengde functie van 
natuur en een cultureel-toeristische of maatschappelijke activiteiten. Hoe de 
functietoekenning tot stand is gekomen wordt verder uitgewerkt in het volgende 
hoofdstuk.

Historie 
Op 8 september 1859 werd de wet aangenomen om Antwerpen te benoemen 
tot nationaal reduit (Gils & Cassauwers 2007). Zou België door de vijand bezet 
worden, dan konden de Belgische troepen zich terugtrekken naar de laatste 
vesting: Antwerpen. Antwerpen was strategisch zeer waardevol gezien haar 
belangrijke economische en logistieke functie: wanneer het leger zich had 
teruggetrokken tot Antwerpen, kon het daar lang stand houden doordat 
bevoorrading kon blijven plaatsvinden via de Schelde, zo was de gedachte. 
De benoeming tot nationaal reduit had verregaande ruimtelijke implicaties. 
De oude verdedigingingsomwalling, de Spaanse Omwalling werd volledig 
afgebroken voor de aanleg van wegen, havenactiviteiten en andere stedelijke 
uitbreidingen. Naast het slopen werd een nieuwe omwalling gebouwd 
verder buiten de stad: de Grote Omwalling. Deze nieuwe omwalling lag voor 
het grootste gedeelte op het grondgebied van buurgemeenten van de stad 
Antwerpen. Één kilometer vanaf de omwalling werd de nieuwe hoofdverdedi-
gingslinie gebouwd: de Brialmontgordel6. In de periode 1859-werden totaal 8 
forten gebouwd met een tussenafstand van 1200 meter. Specifieke wetgeving 
(de wet op de krijgsdienstbaarheden), zorgde voor bouwbeperkingen in de 
nabijheid van forten (tot 585 meter). Er mocht in de schootsvelden enkel met 
hout gebouwd worden, zodat bouwwerken bij een vijandelijk aanval snel konden 
worden gesloopt ten behoeve van een open schoots- en gezichtsveld. 
 De Brialmontgordel werd gebouwd om bestand te zijn tegen artillerie uit 
anno 1850. Echter, de reikwijdte en de impact van granaten ontwikkelde zich 
snel. In de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) werd duidelijk dat het nodig was 
een nieuwe fortengordel aan te leggen, die verder af zou liggen van de stad 
omdat door de toegenomen reikwijdte van artillerie, de Brialmontgordel niet 
meer in staat was de stad te beschermen. Toen in 1906/1907 de internationale 
betrekkingen verslechterden werd besloten haast te maken met de aanleg 
van de nieuwe fortengordel (Gils & Cassauwers). In totaal werden 11 nieuwe 
forten gebouwd en 12 nieuwe schansen, (in een radius op ongeveer 8 kilometer 

3.2

6 De binnenste fortengordel is genoemd naar haar ontwerper Henri Alexis Brialmont (1812-1903); 
Vlaams vestingbouwkundige en militair.



229 I N T R O D U C T I E  F O R T E N G O R D E L S  V A N  A N T W E R P E N

afstand vanaf de binnenste gordel). Zo ontstond een verdedigingslijn met een 
lengte van zo’n 100 kilometer. De binnenste fortengordel werd voorzien van 
extra verstrekkingen (met beton en met pantserkoepels) en de Grote Omwalling 
werd buiten werking gesteld. 
 Op 4 augustus 1914 werd België binnengevallen door Duitsland. Het 
grote geheim van de Duitsers was de nog zwaardere granaat die zij hadden 
ontwikkeld: de Dikke Bertha’s. Deze granaat was zwaar (800 kg) en kon een 
afstand van 14 kilometer afleggen. De fortengordels van Antwerpen waren niet 
bestand tegen dit extreem zware geschut van de Duitsers. Veel van de forten 
in de zuidelijk flank zijn beschadigd geraakt door deze beschietingen. Ten tijde 
van de Duitse bezetting werden veel forten voor opslag of als legerplaats.
Na de eerste wereldoorlog veranderde de strategie van de landsverdediging. 
De meer oostelijk gelegen KW linie (tussen Koningshooikt en Waver) werd de 
nieuwe verdedigingslijn die Antwerpen, Mechelen en Brussel moest verdedigen. 
De versterkte steden van Antwerpen en Mechelen werden ondersteund. 
Hierdoor kregen de meeste forten van Antwerpen de functie van opslag- en 
bevoorradingsplaats. Door deze strategische verandering werden de juridische 
beperkingen die golden voor de Brialmontforten opgeschort. Hierdoor werd 
bebouwing in de nabijheid van forten toegestaan. In de omgeving van vrijwel 
ieder Brialmont is de bebouwing toegenomen tot aan de tweede wereldoorlog. 
De Grote Omwalling werd vrijwel volledig afgebroken voor de aanleg van de ring 
Antwerpen en de Kennedeytunnel in 1963 (Purcaro 2002: 10). De expansieve 
groei van de haven van Antwerpen en de stedelijke ontwikkeling leidde tot de 
sloop van het Noordkasteel en het verdwijnen van het verband tussen de forten 

Figuur 3.4  Antitankgracht in 2010, fort Stabroek.

Bron: Yves Adams, op Provincie Antwerpen, 2015.
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(Rousselot 2009). In de periode 1938-1940 werd de anti-tankgracht aangelegd 
van het Albertkanaal tot de Schelde. De gracht strekte zich uit over een gebied 
van 33 kilometer, was twee meter diep en 18 meter breed. Bovendien kon de 
gracht worden geïnundeerd door 15 sluizen open te zetten. De sluizen werden 
verdedigd door sluisbunkers. De antitankgracht is vandaag de dag nog steeds 
goed zichtbaar (zie figuur 3.4). 
 Na de tweede wereldoorlog werden veel forten door het ministerie 
van Defensie gebruikt als opslagplaats. Door de extensieve functie nam in 
veel forten natuur de overhand. In het volgende hoofdstuk is beschreven 
welke pogingen zijn ondernomen om de fortengordels van Antwerpen te 
herbestemmen. 
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H O O F D S T U K  4

Context herbestemming 
fortengordels van Antwerpen

 
 

In dit hoofdstuk wordt de context geanalyseerd waarbinnen 
plannende en spontane krachten met elkaar in aanraking komen. Het 
hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft 
een uiteenzetting welke pogingen in het verleden zijn gedaan om 
de fortengordels een nieuwe functie te geven. Deze kennis is van 
belang omdat de successen en leermomenten uit het verleden de 
recente besluitvorming over herbestemming beïnvloedt. In het tweede 
onderdeel wordt de (huidige) planningspraktijk in Vlaanderen kort 
besproken. Het doorgronden van de planningscultuur is van essentieel 
belang om de context te begrijpen waarbinnen actoren het dilemma 
tussen spontaniteit en plannen adresseren.

Kronieken herbestemming fortengordels van Antwerpen
De herbestemming van de fortengordels van Antwerpen begint wanneer 
gedeelten van de verdedigingslinies buiten werking worden gesteld. In totaal 
zijn drie momenten te onderscheiden waarbij declassering plaatsvond van 
onderdelen van de vesting Antwerpen (Lombaerde & Gils 2010: 29). In 1906 
wordt de Grote Omwalling gedemilitariseerd. In 1924 vindt de declassering van 
de binnenste fortengordel plaats. En in 1947 worden alle foren van de buitenste 
linie buiten werking gesteld. Nadat de forten buiten werking zijn gesteld zijn 
een aantal forten nog gebruikt als opslag- en distributiecentra voor militaire 
doeleinden.
 De buitenwerkingstelling van de Grote Omwalling leverde mogelijkheden 
op voor stedelijke uitbreidingen. In 1910 is een internationale stedenbouw- 
kundige prijsvraag gehouden, waarbij de herbestemming van de Grote 
Omwalling centraal stond. Henri Prost tekende een plan uit (zonder hier 
al te uitgebreid op in te gaan) waarbij de groene gordel rondom de stad 
geborgd bleef, vertaald in grote boulevards, met de oude vestingwerken 
als stedenbouwkundige landmarks (Lombaerde & Gils 2010: 30). Duits 
stedenbouwkundige Josef Stübben vertaalde de uitgangspunten van Prost in 
urbanistische richtlijnen voor de uitbreiding van Antwerpen, maar had meer 
aandacht voor de infrastructurele ingrepen (Gysen & Migom 2011). De stads- 
omwalling zou volgens dit plan grotendeels bewaard moeten blijven, net als 
de groene zone van de binnenste fortengordel. Door de eerste wereldoorlog 
komt niets terecht van Stübben zijn plannen. Toch hebben de plannen van 
Stübben en Prost invloed op de grootstedelijke plannen van Verwilghen en 

4.1

4
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Hanekroot uit 1937. Opvallend is het plan van Verwilghen en Hanenkroot de 
balans tussen infrastructurele uitbreidingen en het behoud van de open, groene 
ruimte probeert te bewerkstelligen. Door de tweede wereldoorlog komt ook 
van deze plannen weinig terecht. Het plan Groß Antwerpen, gemaakt door de 
Duitse bezetters, had vooral aandacht voor stadsontwikkeling en infrastruc-
turele ingrepen. Twee opties werden naar voren gebracht in dit plan: een 
stedelijke uitbreiding langs de Schelde, of een concentrische stadsuitbreiding 
waarbij de stad steeds verder kwam af te liggen van de Schelde. Opvallend 
in Groß Antwerpen is het belang dat wordt gehecht aan enerzijds het behoud 
van het groen en het erfgoed rondom de stad (de eerste fortengordel) en de 
aanleg van een spoor- en wegringbaan anderzijds. Uiteindelijk wordt in 1963 de 
ringweg rondom Antwerpen aangelegd op dit terrein (Nagels 2012). Toch laten 
de plannen van Prost, Stübben en Verwilghen & Hanekroot zien dat al vroeg 
pogingen zijn ondernomen om het gebied van de binnenste fortengordel open 
en groen te houden.  

Schelde-Dijle
Toen op 12 juli 1924 het Ministerie van Landsverdediging de Brialmontforten 
4, 6, 7 en 8 buiten werking stelde, wilden gemeenten de forten overkopen. 
Het eerste besluit hierover vond echter pas plaats in 1971, toen de gehele 
Brialmontgordel7 door het ministerie van landsverdediging werd verkocht aan 
het ministerie van Financiën. De minister van landsverdediging, Seghers, deed 
dit niet zonder voorwaarden: hij verkocht ze pas in 1977 zodat de gemeenten 
de forten konden omvormen tot “groene zones en tot zones aangepast 
aan vrijtijdsvoorzieningen” (Lombaerde & Gils 2010, 30). De forten werden 
uiteindelijk verkocht aan de gemeenten met de provincie als tussenpersoon. 
In de ochtend zijn de forten verkocht aan de provincie, en in de middag zijn 
ze doorverkocht aan de gemeenten. De tussenkomst van de provincie werd 
belangrijk geacht omdat men bang was dat de fortenterreinen verkaveld zouden 
worden en niet voor sport en ontspanning gebruikt zouden worden8.

Ter begeleiding van deze getrapte verkoop werd door het DABRO (Dienst 
Algemeen Beleid van de Ruimtelijke Ordening, behorend tot het ministerie 
van Openbare Werken) de opdracht gegeven aan het invloedrijke studiebureau 
Schelde-Dijle een onderzoek te doen naar de hestemming van de Brialmont-
forten (Gysen & Migom 2011). Dit is het eerste moment waarop op regionaal 
niveau plannen worden gemaakt die primair zijn gericht op de revitalisatie en 
het hergebruik van de fortengordel.  
 Schelde-Dijle (een verening zonder winstoogmerk), was een onafhankelijk 

7 Met uitzondering van fort I, dat werd gesloopt in 1959 voor een weguitbreiding, fort VI, dat 
werd verkocht aan de Universiteit Antwerpen, en fort IV, dat pas in 2000 werd verkocht aan de 
gemeente Mortsel.

8 In de jaren ’70 heerste de zogeheten verkavelingswoede (zie het kader in paragraaf 4.2).
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studiebureau op het gebied van ruimtelijke ordening en deed interdisciplinair 
vooronderzoek voor het opstellen van gewest- en streekplannen. Universiteiten 
waren verbonden aan de instelling, net als vakbonden en de administratie van 
de stad Antwerpen.
 Het plan van Schelde-Dijle benadrukte de waarde van de openheid die 
de fortengordel te bieden had. Opvallend is dat afstand werd genomen van de 
gedachte dat de Brialmont gordel een groene ring rondom de stad vormde. De 
forten werden in de Schelde-Dijle studie als ‘groene vingers’ gepositioneerd. 
De keuze voor de term groene vingers werd mede geleid door politieke sensiti-
viteit: de groene vingers werden door de randgemeenten van Antwerpen minder 
als een bovenlokale ruimtelijke claim gezien. De werkwijze van Schelde Dijle 
was vooruitstrevend participatief: er werden enquêtes gehouden in de buurt 
om te ontdekken welke functies het meest gewenst en realistisch waren per 
gemeente (Nagels 2012). Dit werd gedaan op lokaal en regionaal niveau. De 
resultaten werden vertaald naar een behoeftenmodel. Met dit model werd 
duidelijk welke behoeften konden worden opgevangen met de beschikbare 
ruimten die vrijkwamen in de forten. De conclusies van de studie was dat 
de forten over het algemeen het best gebruikt kunnen worden als groot 
natuurpark, met combinaties van zachte en harde recreatie. 
 Naast de enquête bestaat de Schelde-Dijle studie uit drie andere 
onderdelen: een voorstudie, de presentatie van een aantal alternatieve 
planmodellen (scenario’s) en een uitwerkingen van het ontwerpplan. Overkoe-
pelende plannen zoals het gewestplan Antwerpen zijn in dit laatste onderdeel 
vertaald. De samenhang tussen de forten werd belangrijk geacht. Dit is het 
meest direct terug te zien in de studie naar het ontwikkelen van een fortenroute 
(Nagels 2012). De meest concrete uitwerkingen worden als voorstellen naar 
voren gebracht, omdat de bevoegde instanties worden uitgenodigd om met 
concrete uitvoeringsplannen te maken (rekening houdend met de Schelde Dijle 
studie). Aan de studie is ook een kostenraming en uitvoeringsprogramma per 
fort verbonden. 
 Uiteindelijk komt van de uitvoering van het plan weinig terecht. Een 
combinatie van factoren heeft dit waarschijnlijk veroorzaakt. De omliggende 
gemeenten voelden zich te weinig betrokken bij het opstellen van de studie, 
de gemeenten hadden net een aantal concessies van de Vlaamse overheid 
gekregen waardoor de gemeenten in de tussentijd al verhuringen had 
toegestaan en het beleid versnipperd en ad hoc werd opgesteld en uitgevoerd. 
Daarbij hadden lokale gemeenten een moeizame verstandhouding met 
inmenging van de kernstad Antwerpen én de provincie (Nagels 2012). 

Stramien: Herover de Fortengordels
In 2000 geeft het provinciebestuur het studiebureau Stramien de opdracht om 
een overkoepelende visie op te stellen voor de fortengordel. In 2002 wordt het 
resultaat gepresenteerd: de visie Herover de Fortengordel. De visie van Stramien 
heeft twee kernelementen: het vinden van geschikte, complementaire functies 
voor de forten, en bescherming van de open en groene (militaire) landschap 
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tussen de forten. De meest concrete voorstellen worden gedaan voor het eerste 
kernelement, waarbij de forten individueel worden gelabeld als ‘nautisch 
fort’, ‘museumfort’ en ‘outdoorfort’ (zie figuur 4.1). De zeer specifieke functie-
toewijzing wordt gedaan om te zorgen dat de forten een bovenlokale functie 
krijgen. Tot dan toe hebben gemeenten ad hoc en afzonderlijk toezeggingen 
gedaan aan lokale verenigingen en sportclubs, die de forten gebruiken. 

Figuur 4.1  Kaart uit Stramien studie uit 2002: Herover de Fortengordel. 

Bron: Gysen & Migom 2011, 187. Zij verwijzen naar Stramien 2002.

De poging van de provincie om via de overkoepelende visie de forten toeganke-
lijker te maken en te exploiteren met grootstedelijke functies mislukt: het plan 
wordt niet tot uitvoering gebracht. Hoewel het beschermen van de open ruimten 
en het recreatief ontwikkelen van het landschap als belangrijke uitgangs-
punten naar voren worden gebracht, worden deze niet verbonden aan concrete 
uitvoeringsmaatregelen. 
 De structuurschets leidt niet tot het gewenste resultaat. De gemeenten 
zijn in het planproces te weinig betrokken geweest en op lokaal niveau werd te 
weinig draagvlak gecreëerd. Dit wordt als een belangrijk reden gezien waarom 
gemeenten weinig interesse toonden in het uitvoeren van de visie. Er bleek geen 
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geld voor de uitvoering te zijn en de gemeenten zagen te weinig van hun lokale 
belangen terug in de visie. 

“Ieder jaar waren er 3 of 4 vergaderingen, waar de gemeentes amper kwamen. 
Op de laatste vergadering na oplevering van de studie in 2002, waren amper 
gemeentes. Gedeputeerde mevrouw de Grave vertelde dat het de laatste 
vergadering was omdat er geen geld was voor de uitvoering. 
We dachten dat we er voor zouden gaan”.
Piet Lombaerde, 8 april 2014

Grontmij: Kaderplan
Van 2009 tot 2012 wordt het strategisch project de Fortengordels van 
Antwerpen gestart. Opvallend is dat de scope van het plangebied is vergroot, 
zodat nu ook de buitenste fortengordel onderdeel uitmaakt van de visie. 
Het opstarten van het project en het verbreden van de scope komt door de 
vaststelling van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV) in 2003. In dit structuurplan wordt ruimtelijke problematiek op interregi-
onaal en regionaal schaalniveau geduid, waardoor de groene ruimten tussen de 
stedelijke netwerken (de Vlaamse Ruit) van grote strategische betekenis wordt 
(interview Van den Broeck, 2014, interview Albrechts 2014). 
 De uitvoering van het Vlaams structuurplan wordt tot stand gebracht door 
strategische projecten te subsidiëren. Provinciale of gemeentelijke overheden 
kunnen projectvoorstellen indienen die bijdragen aan de doelstellingen het 
RVS. In 2009 krijgt de provincie Antwerpen subsidie om vier jaar te werken aan 
het strategisch project de Fortengordels van Antwerpen. Van de subsidie wordt 
een fulltime projectcoördinator betaald, die slechts een kleine hoeveelheid 
projectgeld te besteden heeft: in totaal 180.000 Euro (Gewest Vlaanderen 2013: 
48). 
 De projectcoördinator wordt aangesteld door het Gewest Vlaanderen en 
heeft als taak als onafhankelijke partner de belangen van de betrokken actoren 
te stroomlijnen om de doelstellingen van het strategisch project uit te voeren 
(Interview Stralenhoef 2014). De coördinator is werkzaam op provinciaal niveau 
en heeft het interactieve proces gecoördineerd dat ten grondslag lag aan het 
opstellen van het Kaderplan. De coördinator vervulde een centrale rol in het 
regisseren van een intensief samenwerkingsproces waarbij coördinatie moest 
plaatsvinden tussen de bureaus Grontmij en Cluster Landscape, de input van 
adviescommissies en regelmatig overleg met ambtelijke werkgroepen. 
 Voor het opstellen en vaststellen van het Kaderplan is een aparte 
organisatie en overlegstructuur ingesteld met een stuurgroep, adviesgroepen 
en een ambtelijke werkgroep. In de stuurgroepen zitten wethouders van 
gemeenten, de gedeputeerde van de provincie en vertegenwoordigers van 
het Vlaams Gewest. De adviesgroepen zijn thematisch ingedeeld, zo werden 
bijvoorbeeld de werkgroepen ecologie & vleermuizen en cultuurhistorie 
ingesteld. In de adviesgroepen zitten vertegenwoordigers van Natuurpunt 
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of erfgoedexperts van de Simon Stevin Stichting. De ambtelijke werkgroep 
begeleidde het opstellen van het kaderplan door Grontmij. De ambtelijker 
werkgroep deed voorstellen aan de stuurgroep, die gepaard met het advies van 
de adviesgroep(en) naar de gedeputeerde ging voor uiteindelijke besluitvorming.

Het Kaderplan bestaat uit twee onderdelen, waarvan het eerste onderdeel is 
afgerond (na lang, intensief overleg met alle betrokken stakeholders) en in de 
zomer van 2014 en door de provinciaal bestuurders is vastgesteld. Het opstellen 
van het tweede onderdeel wordt nu opgestart en behelst het opstellen van een 
actieplan. Het afgeronde eerste deel bestaat uit de visie die is opgesteld voor de 
fortengordel. De visie is in grote mate gebaseerd op de bestaande toestand hoe 
de fortengordels vandaag de dag worden gebruikt. Een uitvoerige inventarisatie 
van de actuele status is gemaakt met onder andere de bouwfysische conditie, 
aanwezigheid van natuur, de eigendomssituatie, monumentenstatus en 
aanwezige functies. Ook is onderzocht welke invloed andere ruimtelijke plannen 
hebben op het plangebied zoals het Sigmaplan voor de rivieren, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen op provinciaal en gemeentelijk niveau (RUP’s) en de Natura 
2000 beschermingsgebieden. 

Figuur 4.2  Deelruimten Strategisch Project Fortengordels van Antwerpen. 

Bron: Gewest Vlaanderen 2013, 48.
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In de analyse en visie worden zes deelruimten aangehouden (zie figuur 4.2 
op de vorige bladzijde). De deelruimten onderscheiden zich door verschillen 
in bodemsamenstelling, bestuurlijk-administratieve grenzen, bouwjaar, 
landschapskenmerken en ruimtelijke positionering. 

Vergeleken met de plannen van Stramien en Schelde-Dijle is dit een noviteit: 
de gebiedsgerichte indeling maakt het mogelijk om voor ieder deelgebied een 
aparte analyse en uitwerking te maken. De opdeling van deelgebieden maakt 
het plan beter behapbaar, minder ‘grandeus’ en daardoor wellicht minder 
bedreigend voor lokale gemeenten. De regionale unieke kernmerken van de 
deelgebieden worden door deze benadering belangrijker.
 De inventarisatie vormt de basis voor de visie, de zogenoemde duurzame 
strategie. De geformuleerde doelstellingen zijn het versterken van de 
ruimtelijke samenhang tussen de fortengordels, het behouden van cultuur-
historische, maatschappelijke en ecologische waarden, het vergroten van 
de toegankelijkheid en het zoeken naar een optimale invulling voor de forten 
(Gysen 2010: 165). De bovenlokale importantie die het RSV heeft gegeven aan 
het project komt duidelijk in deze doelstellingen naar voren. Tegelijkertijd 
treedt een spanning op met het eerste gedeelte van de visie: de analyse van de 
actuele situatie, die tot stand is gekomen op het lokale niveau. De visie wordt 
op het lokale niveau uitgewerkt in basisperspectieven. Dit is de balans tussen 
een zachte, laag dynamische, groene invulling of een harde, menselijke hoog 
dynamische invulling. Hoe groener de kleur dat aan het fort wordt toegekend, 
des te groter de nadruk wordt gelegd op een ecologische functie. Een rode 
kleur betekent dat menselijke activiteiten mogelijk zijn, zoals musea, horeca, 
recreatie of werken (hoewel dit niet betekent dat ecologische waarden niet 
worden beschermd). 

Proces en EU-projecten
Door het falen van de voorgaande pogingen regionale plannen en visies op te 
stellen (gemaakt door respectievelijk Schelde-Dijle en studiebureau Stramien), 
is het bewustzijn bij de provincie groot dat een interactief proces op gang moet 
worden gezet waarbij alle relevante stakeholders nauw zijn betrokken. Dit 
verklaart ook de groot opgezette organisatiestructuur (zoals bovenstaand is 
uiteengezet) in 2009 (zie figuur 4.3 op de volgende bladzijde).

De geringe apparaatskosten stelt de projectorganisatie direct voor een 
uitdaging: er is weinig geld voor handen om bijeenkomsten te organiseren en 
kennisuitwisseling te faciliteren. Deze bijeenkomsten worden als cruciaal 
gezien voor het creëren van vertrouwen tussen partijen en het verkennen van 
de aanwezige problemen. Met name door het participeren in verschillende 
Europese kennisuitwisselingsprojecten is het mogelijk partijen bijeen te 
brengen. Ook andere (buitenlandse) partijen nemen deel aan de bijeenkomsten. 
Het Interreg IVa project Fortengordels in Grensbreed Perspectief, loopt van 2009 
tot 2012 en zorgt voor veel bijeenkomsten, geld voor onderzoek en publicaties 
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Figuur 4.3  Organogram strategisch project de fortengordels van Antwerpen, 

Bron: Provincie Antwerpen 2014, 19.

en het organiseren van educatief-recreatieve evenementen. Later wordt 
deelgenomen aan het Interreg IVc project At Fort, waarbij kennisuitwisseling 
tussen Europese partners centraal staat. 
 Het Interreg IVa project Great War between the Lines zorgt voor financiële 
middelen waaruit evenementen kunnen worden georganiseerd gerelateerd aan 
de Eerste Wereldoorlog. De Europese projecten genereren veel interactie, vaak 
tussen EU partners en ook tussen lokale partijen, maar de effectiviteit wordt 
intern binnen de provincie ter discussie gesteld. Het is niet altijd duidelijk wat 
de bijeenkomsten concreet opleveren. 
 De mate van betrokkenheid van gemeenten in het strategisch project 
varieert. Bepaalde gemeenten doen actief mee en voelen zich zeer betrokken 
bij het opstellen van het Kaderplan, andere gemeenten tonen vrijwel geen 
interesse. Het gewest Vlaanderen volgt de voortgang op afstand, stuurt op 
hoofdlijnen maar houdt afstand. Vlaanderen is ongeduldig, zou graag minder 
studies en meer concrete acties zien en is van mening dat actieve coalities 
moeten worden gesmeed op lokaal niveau, tussen provincie, gebruikers en de 
gemeenten die erop zijn gericht fysieke investeringen te doen. De gebiedsge-
richte dimensie van het project blijft volgens het Gewest Vlaanderen te veel 
hangen in abstracte visies, terwijl juist integrale win-win uitkomsten met 
bovenlokale importantie de uitkomst zouden moeten zijn. Invloedrijke actoren 
zoals Kempens Landschap, Natuurpunt en de Simon Stevin Stichting vzw 
worden nauw betrokken en hebben een formele rol in de organisatiestructuur. 
Zij zitten voornamelijk in de afzonderlijke adviescommissies, die de laatste 
twee jaar zijn samengevoegd. De adviesgroep komt sinds de afronding van de 
Kaderplan-visie nog nauwelijks bijeen. 
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Betekenis Kaderplan
De status van de Kaderplan-visie is na vaststelling door het provinciaal bestuur 
geen dwingend document. Die visie heeft dus geen juridische status, maar 
heeft een adviserende werking. Op drie manieren: ten eerste kan ze worden 
gebruikt om adviezen te formuleren voor vergunningen die binnen de provincie 
worden afgegeven. Zo kan bij een aanvraag voor een provinciale vergunning 
voor natuurbehoud de kaderplan-visie worden gehanteerd om de vergunning 
wel of niet af te geven. Ten tweede komen beroepen tegen bezwaarschriften 
op gemeentelijk niveau bij de provincie terecht die het kaderplan kunnen 
raadplegen in de uitspraak over het bezwaarschrift. Ten derde kunnen de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen van gemeenten worden getoetst aan het 
kaderplan, al is dat niet noodzakelijk. In alle drie de gevallen neemt de politiek 
verantwoordelijke de uiteindelijke beslissing. 
 Het strategisch project de Fortengordels van Antwerpen heeft tot veel  
studies, evenementen en intergemeentelijke bijeenkomsten geleid. In zekere  
zin heeft de communicatieve strategie gezorgd voor meer aandacht voor de  
fortengordels, in de academische, de maatschappelijke en de ambtelijke 
gemeenschap. De publicaties, tentoonstellingen en georganiseerde evenemen- 
ten hebben voor een breed gedragen bewustzijn gezorgd. Het plaatsen van  
informatieborden en het ontwikkelen van een huisstijl, gebiedslogo en een  
aparte website hebben het bewustzijn versterkt dat individuele forten onder- 
deel uitmaken van een groter geheel. Meerdere respondenten hebben 
aangegeven dit als een van de grootste successen te zien van het strategisch 
project. 
 

Planningsstructuur en -cultuur in Vlaanderen
Om het Belgische planningssysteem te doorgronden is het van belang inzicht 
te geven in de constitutionele verhoudingen tussen de verschillende bestuurs-
lagen. In Belgie bestaan vier bestuursniveaus: Het nationale niveau van de 
staat, het regionale niveau van de Gewesten en de Gemeenschappen, het 
provinciale niveau van de provincies en het het lokale niveau van de gemeenten 
(Albrechts 2001, De Vries & Van den Broeck 1997). Het regionale niveau van 
de Gewesten en Gemeenschappen verdient toelichting; de Gemeenschappen 
zijn verantwoordelijk voor cultuur- en taal-gerelateerde beleidsterreinen 
en de Gewesten houden zich bezig met beleidsterreinen als economie, 
ruimtelijke ordening en publieke werken (De Vries 2002). De Gewesten en de 
Gemeenschappen hebben verschillende territoriale grenzen (Albrechts 2001). 
De Gemeenschappen volgen de taalgrenzen (er bestaan dus Franstalige, 
Vlaamstalige en Duitstalige Gemeenschappen) die ook ieder een eigen 
parlement en regering hebben (behalve in Vlaanderen, daar zijn de Gewesten en 
Gemeenschappen samengevoegd sinds de hervormingen in 1980). 

 

4.2
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Een korte geschiedenis Vlaamse planning

D e basis van het Vlaamse 
plansysteem is nog steeds 
de wet op de stedebouw 

uit 1962 (Van den Broeck et al 
2015). Dit plansysteem steunt op de 
hiërarchische verhoudingen tussen 
nationale, regionale, provinciale 
en lokale overheden. Ieder plan 
moet worden getoetst aan de hand 
van een vastgesteld plan op een 
hoger schaalniveau, zo was het 
idee. In de jaren ’60 blijkt als snel 
dat het opstellen van bovenlokale 
plannen zeer moeizaam verloopt: 
een Nationaal plan wordt nooit 
gemaakt, streekplannen komen 
er niet en uiteindelijk worden 
alleen gewestplannen opgesteld. 
In de gewestplannen staat de 
bodembestemming perceelsgewijs 
precies beschreven. Voor alle 48 
plangewesten (één plangewest 
bevat vaak meerdere gemeenten) 
in Vlaanderen, werd de bodembe-
stemming dus nauwkeurig 
vastgelegd, met hoge mate van detail 
(De Vries 2002: 130). De gemeenten 
gebruikten van hun planinstrumen-
tarium alleen de bijzondere plannen 
van aanleg en niet de algemene 
plannen van aanleg (die zich richtten 
op het gehele grondgebied van de 
gemeente).
De hiërarchische en controlerende 
werking van de wetgeving bleek 
beperkt en de gewestplannen 
kwamen al snel ver af te staan van 
de ruimtelijke realiteit. Enerzijds 
ontbraken de bovenregionale plannen 
om de gewestplannen te toetsen, 
anderzijds hadden gemeenten de 

mogelijkheid ontdekt om via verkave-
lingsvergunningen legale bouwgrond 
uit te geven (zonder dat de eigenaar 
wordt verplicht direct te bouwen). 
De hiërarchie die ten grondslag ligt 
aan de wetgeving op het gebied van 
ruimtelijke ordening werd hiermee 
doorbroken. De verkavelingsplannen 
hoefden immers niet te voldoen 
aan ruimtelijke (kwaliteits)eisen 
van hogere bestuursniveaus (voor 
zover die bestonden): ‘de ontstane 
juridische situatie gaf integendeel 
mee vorm aan de plannen evenals 
het politieke clientelisme… dat 
hoogtij vierde: op aanvragen voor 
bouwgrond werd door politici gretig 
ingegaan’ (Voets et al 2010: 29). 
Omdat het vaststellen van juridisch 
bindende streekplannen zeer 
lastig bleek, werden streekstudies 
gemaakt die vertaald werden naar 
zo genoemde ‘richtplannen’. Omdat 
de studies veelomvattend waren en 
de vaststelling van de richtplannen 
lang duurde, bleken de richtplannen 
niet meer aan te sluiten bij de 
werkelijkheid: in de tussentijd (van 
1961 tot 1969) was de verkaveling en 
de suburbanisatie flink toegenomen.
Eind jaren ’60 bereikt de politieke en 
maatschappelijke onvrede over de 
‘verkavelingswoede’ haar hoogtepunt. 
Er ontstond meer belangstelling 
voor het ecologische perspectief, 
natuurontwikkeling en het behoud 
van landschap en cultuurhistorie wint 
aan steun. Ook groeit begin jaren ’70 
de belangstelling om participatie 
van burgers en belangroepen te 
vergroten in de ruimtelijke planning. 
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Het planningssysteem werd fel 
bekritiseerd: de gewestplannen 
werden gezien als een spiegel van 
de bestaande belangen op lokaal 
niveau (De Vries 2002: 132). Het 
kwam niet zelden voor dat gemeenten 
gewestplannen in feite zelf inkleurden 
en grondeigendom en lobbying veel 
invloed hadden op de uiteindelijke 
zonering (Van den Broeck et al 2015: 
50).
Door de staatshervormingen in 1970 
(de Gemeenschappen werden in het 
leven geroepen) kwam het maken 
van een regionaal, strategisch plan 
weer terug op de agenda (Voets 
et al 2010: 28). In deze jaren werd 
structuurplanning toegevoegd aan 
het vocabulaire van planners en 
academici: het wordt gezien als een 
geschikt instrument om de meest 
gewenste ontwikkelrichting voor 
gemeenten op bovenlokaal niveau 
strategisch aan te sturen. In de jaren 
’70 werd in enkele gemeenten al 
geëxperimenteerd met structuur-
plannen. In 1976 vroegen planners 
tijdens het volkscongres ‘Wat na de 
Gewestplannen?’ om een strategisch 
structuurplan op het schaalniveau van 
Vlaanderen. Na de tweede staatsher-
vormingen in 1980 (Gewesten 
krijgen meer bevoegdheden, 
decreten op Gewestelijk niveau 
werden gelijkwaardig aan wetten op 
Staatniveau), werd deze ambitie in 
1982 ook politiek beantwoord. Door 
minister Akkermans werd een externe 
plangroep ingesteld om een methode 
te ontwikkelen voor het opstellen 

van een dergelijk structuurplan. In 
1984 werd een tweede conceptnota 
gepubliceerd met analyses van de 
ruimtelijke problemen. Het duurt 
tot 1992 tot de opdracht werd 
gegeven tot het opstellen van een 
Vlaams structuurplan. Uiteindelijk 
accepteerden Prof. Louis Albrechts 
en Prof. Charles Vermeersch deze 
opdracht. In 1993 vond de derde 
staatshervorming plaats, ook wel 
aangeduid als de federalisering van 
België. De Gewesten Vlaanderen 
en Wallonië verkregen door deze 
hervorming een hoge mate van 
autonomie (met uitzondering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
(De Vries 2002: 128). Uiteindelijk 
werd na een lang interactief proces 
(zonder in te gaan op het proces en 
de inhoud van dit plan) het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
vastgesteld in 1997. Het RSV is 
een doorbraak: voor het eerst is op 
regionaal niveau een strategisch plan 
politiek vastgesteld. Het plansysteem 
krijgt een andere vorm door een 
nieuw decreet ruimtelijke ordening 
in 1996. Dit decreet zorgt ervoor dat 
structuurplannen op gewestelijk, 
provinciaal en gemeentelijk niveau 
gemaakt kunnen worden. Door de 
introductie van dit strategische 
planfiguur wordt openlijk gebroken 
met de traditie van bodembestem-
mende plannen (De Vries 2002: 
134). Aan de hand van Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen (RUP’s) kunnen 
gemeenten, provincies en het gewest 
bodembestemmingen wijzigen.



242 C O L L E C T I E V E  A C T I E  A R R A N G E M E N T E N

Een belangrijk verschil tussen Gemeenschappen en Gewesten is dat de 
Gemeenschappen overwegend persoonsgebonden materies behandelen 
zoals onderwijs en gezondheidszorg, en dat het Gewestelijk beleid territoriaal 
georiënteerd is.
 In het domein van ruimtelijke ordening volgt men in Vlaanderen het 
subsidiariteitsbeginsel. Dit betekent dat de beslissingsbevoegdheid wordt 
neergelegd bij de autoriteit die op het meest decentrale niveau dat geacht 
wordt om effectief het publieke belang te dienen (Leys & Vanclay 2010). Dit 
betekent dat subsidiariteit ook kan leiden tot centralisatie wanneer lokale 
overheden taken moeten vervullen die niet op het lokale schaalniveau kunnen 
worden behandeld. Centralisatie en decentralisatie vindt dus idealiter naast 
elkaar plaats in een plansysteem dat is gebaseerd op subsidiariteit. Het 
instrumentarium dat planners voor handen hebben, is dus op ieder niveau 
(gewest, provincie en gemeenten) nagenoeg hetzelfde (zie figuur 4.4). 

Figuur 4.4  Overzicht huidige planfiguren in Vlaanderen per bestuursniveau. 

Bron: eigen bewerking Albrechts & Meuris 2000: 29.

Evaluatie plansysteem en het RSV
Zonder al te diep in te gaan op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 
worden door De Vries (2002: 135) de twee belangrijkste prioriteiten van het 
plan omschreven als (1) het tegengaan van uitwaaiering van stedelijke functies 
over het buitengebied en de daarmee gepaard gaande versnippering van het 
landschap, en (2) het stimuleren van infrastructurele ontwikkeling en dan met 
name de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Het in 
1997 vastgestelde RSV is nadien twee keer herzien in 2004 en 2010. 
 Hoewel het RSV hevig bekritiseerd is, geniet het plan nog steeds maat- 
schappelijk en politiek draagvlak. Het vaststellen van een strategisch ruimtelijk 
plan op regionaal niveau is historisch gezien een prestatie te noemen (zie 
kader). Meerdere studies evalueren het nieuwe decreet op de ruimtelijke 
ordening uit 1996 en het RSV uit 1997 (De Rynck 2003, Van den Broek et al 2015, 

Plan niveau Autoriteit  Plan Type 

Regionaal  Gewest Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Structuurplan

 Vlaanderen

 Gewest ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) Bestemmingsplan

 Vlaanderen  (wijziging)

Provinciaal  Provincie Provinciaal structuurplan  Structuurplan

 Provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) Bestemmingsplan

   (wijziging)

Gemeentelijk Gemeenten Gemeentelijk structuurplan Structuurplan

 Gemeenten ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) Bestemmingsplan

   (wijziging)
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Voets et al 2010). Een gemeenschappelijk kritiekpunt in de genoemde studies 
is dat het opstellen van structuurplannen veel tijd kost, niet in verhouding 
staat tot het gewenste resultaat en dat te veel aandacht wordt besteed aan het 
opstellen van de plannen waarbij de plannen veelal niet worden gerealiseerd. 
Hierdoor neemt het draagvlak voor de ruimtelijke ambities van structuur-
plannen af. Door de verregaande juridificering en bureaucratisering hebbende 
RUP’s niet de flexibiliteit gekregen die men voor ogen had (Van de Broeck et 
al 2015: 374, Voets et al 2010: 4). De scheve verhouding tussen de energie 
benodigd voor het opmaken van plannen en de implementatie ervan wordt 
deels verklaard door de complexe politieke verhoudingen; door het wantrouwen 
tussen bestuurslagen neemt de juridificering en strikte formattering van 
procedures toe (De Rynck 2003: 390). Daarnaast stellen de studie van Voets 
(2010) en De Rynck 2003) dat de implementatie van het RSV niet volgens het 
subsidiariteitsbeginsel verloopt maar de hiërarchische verhoudingen volgt; 
gemeenten en provincies ervaren weinig vrijheid om een eigen invulling te geven 
aan de RSV doelstellingen. Van den Broek et al (2015) schrijven hierover: ‘veel 
samenwerking wordt ook verhinderd door de nog altijd heersende attitude dat 
er hogere en lagere besturen zijn…met daarbovenop de veronderstelling dat 
ambtenaren en politici van het lokale niveau minder bekwaam zouden zijn dan 
die van het hogere’ (Van de Broeck et al 2015: 385). 

Een van de grote kritiekpunten op het RSV is dat geen ruimtelijke visie is 
ontwikkeld op het woonbeleid, hoewel deze sector juist een drijvende kracht  
is achter de toenemende versnipperingen en lintbebouwing (Voets 2010: 5).  
De ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt tevens nauwelijks beperkt door 
het RSV, aangezien ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten de status 
heeft als economisch knooppunt, wat gemeenten meer ruimte biedt bedrijven-
terreinen aan te leggen. Van de Broeck et al (2015) stellen dat de provincies 
moeite hebben met haar nieuwe taakstelling sinds het planningsdecreet van 
1996. De provincie heeft sindsdien voor het eerst een strategische taak op het 
gebied van ruimtelijke ordening: ‘een wezenlijk probleem is het bepalen van de 
materie waarmee de provincie zich zou moeten of kunnen bezighouden’ (Van 
de Broeck et al 2015: 110), en ‘bij het uitwerken van de provinciale structuur-
plannen hoopten de auteurs ervan dat de provincie de rol van regisseur zou 
kunnen opnemen… dit is onvoldoende en slechts sporadisch gelukt’ (Van de 
Broeck et al 2015: 388).
 De Rynck (2003) stelt dat de implementatie van het RSV op lokaal niveau 
afhankelijk is van partijpolitieke netwerken en verhoudingen. Gemeenten zijn 
van Vlaamse subsidieprogramma’s afhankelijk om hun ambities na te streven 
en het aantrekken van deze subsidies wordt in grote mate bepaald door zowel 
ambtelijke als bestuurlijke netwerken. De verhouding tussen politiek en 
planning verdient de nodige verdieping. 

Politieke en Vlaamse planning
Ruimtelijke ordening wordt in Vlaanderen voornamelijk gezien als een politiek 
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vraagstuk, terwijl in Nederland de neutrale expertise van de ruimtelijk 
planner hoog in vaandel staat (De Vries & De Jong 2003). Ruimtelijk beleid is 
in Nederland vooral een taak van bureaucratische organisaties die op gepaste 
afstand horen te staan van politieke grillen. De rol van ambtenaren is in 
Vlaanderen dan ook anders dan in Nederland. In Vlaanderen is het gebruikelijk 
dat kabinetten ontstaan rond politiek verantwoordelijken die vrij veel macht 
hebben en de strategische lijnen binnen een departement voor een groot 
deel bepalen. Wat ook gebeurt is dat dergelijke mensen (kabinets-chefs 
bijvoorbeeld), op bepaalde momenten strategische posities innemen en zo 
op departementen politieke inmenging mogelijk maken. Het ontwikkelen van 
het strategische beleid is met name een taak voor de gedeputeerde en zijn of 
haar aangestelde managers. De ambtenaren die langer op het departement 
werken richtten zich voornamelijk op de uitvoering en handhaving van beleid. 
In Vlaanderen wordt dan ook verwezen naar overheidsinstanties als de 
administratie. In Nederland is het gebruikelijk dat intensief contact is met 
ambtenaren in de beleidsvorming, in Vlaanderen gebeurt dit doorgaans een stuk 
minder (De Vries 2002: 151).
 In het artikel van De Vries en Van den Broeck (1997) wordt gesteld dat 
de Vlaamse planning primair gebaseerd is op politieke rationaliteit, terwijl in 
Nederland bureaucratische rationaliteit de basis vormt voor de ruimtelijke 
ordening. Dit betekent dat beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening 
in Vlaanderen niet zozeer worden bepaald door het vastgestelde beleid en de 
neutrale beoordeling van ambtenaren, zoals dat in Nederland het geval is, maar 
dat dergelijke beslissingen worden ingegeven door directe politieke afwegingen 
van de bestuurder(s). De politieke rationaliteit leidt volgens De Rynck (2003) tot 
‘een cultuur geënt op georganiseerde onverantwoordelijkheid waarin politieke 
en ambtelijke verantwoordelijkheden zelden worden aangeduid en opgenomen’ 
(De Rynck 2003: 388). Dit zorgt ervoor dat strategische plannen systematisch 
stranden, zo stelt De Reynck. Van den Broeck et al (2015) bevestigen deze 
indruk door te concluderen dat men strategische plannen het liefst niet explici-
teert om maatschappelijke en politieke weerstand te voorkomen9.

Het decentrale karakter van de Vlaamse ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat 
beslissingen over de inrichten van de ruimte overwegend op lokaal schaalniveau 
worden genomen. Daarnaast blijk uit de studie van De Vries en Zonneveld (2005) 
dat het in de Vlaamse planningspraktijk gebruikelijk is dat lokale politici dicht 
bij burgers staan en zich willen inzetten om problemen van particulieren op te 
lossen. Waar dit in Nederland al snel wordt gezien als clientelisme of patronage 
wordt dit in Vlaanderen sneller gezien als goede volksvertegenwoordiging. 
Het is dan ook niet vreemd dat lokale verenigingen (die sterk zijn ingebed in 
de sociaal-maatschappelijke structuur), hun belangen en behoeften kenbaar 
maken aan lokale politici. 

9 In meerdere expert interviews is naar voren gekomen dat ook succesvolle strategische projecten 
bestaan, zoals Economisch netwerk Albertkanaal en de Gentse kanaalzone.
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Een ander typisch kenmerk van Vlaamse planning is dat bestuurders 
politieke ambten combineren (De Vries 2002). De combinatie burgemeester 
en parlementslid komt regelmatig voor. In het Vlaams parlement kunnen 
bestuurders proberen bovenlokale plannen tegen te houden die van negatieve 
invloed zijn op de gemeente die zij vertegenwoordigen. De lokale betrokkenheid 
van volksvertegenwoordigers in het Vlaams parlement is een karakteristieke 
eigenschap van de Vlaamse politiek. De volksvertegenwoordiging op regionaal 
en nationaal schaalniveau kan daarmee getypeerd worden als een optelsom van 
tal van lokale belangen. 
 
Recente politieke ontwikkelingen

Z eker in de kiesdisdistricten 
die lokaal worden bestuurd 
door partijgenoten komen 

conflicten tussen de provincie en 
gemeenten vrijwel nooit voor. In 
alle kiesdistricten van de provincie 
Antwerpen werd de NVA in 2012 
de grootste partij. De verantwoor-
delijk gedeputeerde op dit moment 
is ook van de NVA en zal dus niet 
snel collega’s op lokaal niveau 
de maat nemen. Deze bestuur-
lijke verhoudingen zorgen ervoor 
dat de provincie terughoudend 
is met actieve coördinatie en 
verregaande interventies. Zie figuur 
4.5 op de volgende bladzijde voor 
de verkiezingsuitslag van NVA in 
Vlaanderen (provincie Antwerpen 
is duidelijk het meest donker geel 
gekleurd). Voor de provinciale 
verkiezingen in 2012 heeft de NVA 
campagne gevoerd met als belangrijk 
programmapunt het afslanken van de 
provincieraad en haar takenpakket. 
De afgelopen jaren profileert de 
NVA zich zelfs met het plan om de 
provincies volledig af te schaffen. 
De (neo)liberale wind die sinds 1988 
(bij het aantreden van Vlaams-Belang 
minister Ruimtelijke Ordening Ward 
Beysen) al in Vlaanderen waait (Van 
den Broeck et al 2015: 66) zorgt voor 

een lokale politieke agenda met als 
hoofdpunten het verder versterken 
van de economie, investeringen 
in infrastructuur, een ruimtelijke 
ordening die is gericht op het 
ontwikkelen van gebiedsgerichte 
vastgoedprojecten in samenwerking 
met de markt (PPS). 

Zeker in de stad Antwerpen heeft 
de winst van NVA in 2012 geleid tot 
een verandering van de ruimtelijk 
beleid. Er bestaat frictie tussen de 
ambtenaren in de stad Antwerpen en 
het bestuur om de nieuwe politieke 
agenda te volgen (interview Van den 
Broeck 2014) die meer is gericht 
op de auto, het ontwikkelen van 
kantoren en minder op cultuur 
(wat juist de agenda bepaalde in de 
voorgaande periode). Ook het proces 
van ruimtelijke ontwikkeling is 
veranderd: de drijfveer om efficiënter 
en effectiever te ontwikkelen heeft 
geleid tot een praktijk die minder is 
gericht op studies en participatie. Ook 
hierover is frictie ontstaan tussen 
administratie en politiek (Interview 
Van den Broeck). 

Illustratief is ook het ontslag van 
voormalig Antwerps stadsbouw-
meester Borret, die na zijn ontslag in 
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Figuur 4.5  Provinciale verkiezingsuitslagen 2012.

Bron: eigen vervaardiging via interactieve kaart Vlaanderenkiest.be

Tussen gemeenten en provincies komen openbare conflicten in de ruimtelijke 
ordening niet vaak voor. Een belangrijke reden hiervoor is dat het zou kunnen 
leiden tot electoraal verlies van de gedeputeerde. In Nederland is het 
gebruikelijk dat op het terrein van ruimtelijke ordening een hogere bestuurslaag 
een actieve, sturende rol inneemt. Conflicten met lagere bestuurslagen worden 
dan niet geweerd. In Vlaanderen heeft de provincie op het gebied van ruimtelijke 
ordening vanuit het verleden voornamelijk een passieve rol: maatregelen of 
interventies die tegen het lokaal belang ingaan, zoals bijvoorbeeld het afwijzen 
van lokale plannen voor herbestemming van forten, kan in de publieke opinie 
worden beoordeeld als te veel bemoeienis met het lokale niveau. Hoewel 
bodembestemmende plannen (RUP’s en voorheen Gewestplannen) zeer precies 
aangeven wat wel en niet mogelijk is, bestaan er politiek gesanctioneerde 
afwijkmogelijkheden, een voorbeeld hiervan is de ‘opvulregel’ (De Vries 2002: 
150). De opvulregel stelt dat in strijd met het gewestplan mag worden gebouwd 
indien langs een bestaande weg, een nieuwe woning geplaatst wordt tussen 
twee bestaande woningen. De nieuwe woning mag maximaal 50 meter zijn, 
maar in praktijk blijkt 200 meter ook voor te komen. De opvulregel illustreert 
hoe afgeweken kan worden van zeer precieze plannen die zijn vastgesteld op 
bovenlokaal (en lokaal) schaalniveau. 

de media uithaalde naar het huidig 
stadbestuur (Floor 2014). Borret heeft 
de indruk dat het huidige bestuur 
lopende projecten uit rancune heeft 
stopgezet (omdat het projecten waren 
van het vorige bestuur), niet meer met 
hem constructief wilde overleggen en 
dat adviezen van de administratie niet 

serieus werden genomen. Bovendien 
constateerde hij dat ontwikkelaars 
‘andere wegen bewandelen, laten we 
zeggen dat het gevaar reëel is dat de 
transparantie verstoord wordt door 
shortcuts naar het kabinet’, in de 
Gazet van Antwerpen (Floor 2014).
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De provincies hebben traditioneel een controlerende rol en de werkzaamheden  
bestaan voornamelijk uit het beoordelen van vergunningsaanvragen en 
beroepen tegen vergunningen wanneer men vindt dat een vergunningaanvraag  
op lokaal niveau onterecht is beoordeeld. Op het gebied van ruimtelijke 
ordening heeft de provincie geen traditie grote strategische projecten zelf uit te 
voeren. Binnen de provincie zijn dan ook weinig (eigen) middelen beschikbaar 
om dergelijke projecten te financieren. Overigens heeft de provincie in sectoren 
als natuur, toerisme, cultuur en recreatie een grotere rol. De gemeenten weten 
dat de provincies zeer terughoudend zijn met interveniëren en bovendien over 
weinig middelen beschikken. De terughoudendheid van de provinciale overheid 
om lokale gemeenten actief aan te sturen leidt ertoe dat gemeenten in grote 
mate zelf kunnen bepalen welke ruimtelijke ontwikkelingen zij wensen. 

Planningscultuur
Er bestaan enkele opmerkelijke verschillen tussen de Nederlandse en Vlaamse 
planningscultuur. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden wanneer 
herbestemmingsprojecten in Nederland en Vlaanderen worden vergeleken. 
Nu de juridische en organisatorische context duidelijk is geworden, is het van 
belang om inzicht te krijgen in de Vlaamse planningscultuur. De plannings-
cultuur bepaalt immers ook hoe wordt omgesprongen de juridische en constitu-
tionele structuur van het planningsstelsel. 

Particulier opdrachtgeverschap zit in de Vlaamse cultuur
Het ruimtelijk patroon in Vlaanderen wordt in grote mate bepaald door een 
optelsom aan particuliere bouwprojecten (Dehaene & Loopmans 2003). Het 
bouwen van de eigen woning zit in het bloed van de Vlaming (een bekende 
uitspraak is dat een Vlaming wordt geboren “met een baksteen in de maag”). 
Belgen houden van bouwen en hebben last van bouwkoorts, zo schrijft Douglas 
de Coninck:
 
“Tienduizenden Belgische woningen hebben aan weerszijde twee kale muren 
zonder ramen. Met het oog op een toekomstige buurman…Voor de echte Belg 
is het werk nooit af. Alles is voorlopig. Alles zal op een goede dag uitbreiding 
nemen. Ooit zal alles volgebouwd en iedereen gelukkig zijn” 
De Coninck 1993: 11
 
Het feit dat de particuliere woningbouw van oudsher nauwelijks wordt 
gereguleerd door bovenlokale overheden, verklaart voor een deel de versnip-
pering van het landschap als gevolg van de beruchte lintbebouwing. Het 
suburbaan wonen heeft vandaag de dag nog steeds de voorkeur voor veel 
Vlamingen, vooral wanneer kinderen op komst zijn (De Olde 2013). De stad 
wordt in de publieke opinie geassocieerd met vies, vuil en gevaarlijk voor 
kinderen. Het bouwen van de eigen woning is sterk ingebed in de Vlaamse 
cultuur. 
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Vlaamse planning voornamelijk gebaseerd op rechtsbescherming
Een essentiële constatering is dat het beschermen van collectieve waarden, 
zoals openheid van landschap is, in vergelijking met Nederland minder 
goed is verankerd in de ruimtelijke planningscultuur van Vlaanderen. In 
Vlaanderen is de ruimtelijke ordening meer gericht op het beschermen van 
het individuele bezit in plaats van het beschermen van collectieve waarden, 
zoals dat in Nederland het geval is. De versnippering van het landschap is een 
perfect voorbeeld hoe individuele rechten in de Vlaamse ruimtelijke ordening 
prevaleren boven het beschermen van collectieve waarden.
 Bepaalde academici stellen dat Nederlanders hun individuele 
eigendommen of wensen eerder opzij zetten voor collectieve waarden omdat 
van oudsher de gemeenschappelijk strijd tegen het water dit vereiste (De 
Olde 2013, Needham 2014). Ook het bouwen op de slappe grond in Nederland 
vereiste coördinatie op het gebied van ruimtelijke ordening: het was goedkoper 
om collectief grond bouwrijp te maken en vervolgens te herinrichten. Deze 
‘collectieve’ attitude is cultureel verankerd geraakt en vastgelegd in wetgeving 
die de ruimtelijke inrichting reguleert. In Vlaanderen is de attitude dus 
voornamelijk gericht op het beschermen van het particulier bezit. 

“Dus onze planning is niet gericht op visievorming maar op rechtszekerheid, 
op het beschermen van het individu. Dat zijn onze plannen. Niet het voordeel 
van het beschermen van het collectieve. Onze hele wetgeving is gericht op 
rechtszekerheid van de burger. En niet op het voordeel van het algemeen 
belang.”  
Jef van den Broeck, 6 mei 2014

Een typisch kenmerk van de Vlaamse planningspraktijk is dat men een hogere 
onzekerheidsvermijding heeft waardoor men meer precieze bodembestem-
mende plannen maakt in vergelijking met Nederland (De Vries & De Jong 2003). 
Dit betekent dat de planners in Vlaanderen meer geneigd zijn om plannen op 
te stellen waarin juridisch wordt vastgelegd wat wel en niet mag. Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat in Vlaanderen de regels die worden gemaakt op 
het gebied van ruimtelijke ordening niet altijd even strikt worden nageleefd en 
dat dit maatschappelijk ook grotendeels wordt geaccepteerd (Renard 1995). 
Het vertrouwen in de overheid als de beschermer van collectieve waarden en 
normen is in Nederland dan ook groter dan in Vlaanderen. In Nederland is het 
vertrouwen in de overheid als probleemoplosser overigens tanende.
  
In vergelijking met Nederland worden in Vlaanderen dus preciezere ruimtelijke 
plannen gemaakt, terwijl in Nederland een sterke traditie bestaat om 
abstractere visionaire plannen te maken die verder van de realiteit afstaan 
(Pelzer & Dirckx 2013). Van oudsher zijn planners in Vlaanderen dus vooral met 
reguleren en bestemmen bezig, in Nederland is de ruimtelijke ordening meer 
visionair en ontwikkelingsgericht. 
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Kritische wetenschappelijke reflectie brengt naar voren dat in België planning 
wordt gekenmerkt door het nemen van ad hoc beslissingen, die niet altijd in 
samenhang met elkaar worden genomen (Dehaene & Loopmans 2003). De 
politieke realiteit prevaleert dan boven de bureaucratische beleidsplannen. 
Strategische ruimtelijke plannen worden over het algemeen gezien als statische 
documenten die in de besluitvormingsprocessen zelden worden gebruikt om 
coherentie aan te brengen in de ruimtelijke ordening (De Vries & Van de Broeck 
1997). 

“… afhankelijk van de context, doet men maar wat. En op de ene plek beter dan 
op de andere. Het hangt van de mensen af die er mee bezig zijn. Dus dat is de 
maatschappelijke werkelijkheid. En hier is het van betere kwaliteit dan op een 
andere plek, ja, dan is dat maar zo”. 
Jef van den Broeck, 6 mei 2014

Nu de huidige status van de planningscultuur in Vlaanderen is toegelicht, wordt 
de actuele status van de fortengordels geëxpliciteerd. Daarbij is aandacht voor 
drie ruimtelijke kenmerken: functies en erfgoedstatus, natuur en recreatie en 
tot slot de ruimtelijke positionering. 

Subconclusie 
De Vries (2002) ziet in zijn beschrijving van de Vlaamse planningscultuur 
een ideologische spanning tussen de Vlaamse cultuur enerzijds en het 
plannings-systeem anderzijds. Hij verwijst daarbij naar studies Van Vugt 
(1991) en Hofstede (1980), die de Belgische cultuur kwalificeren als liberaal 
en individualistisch10. Dit betekent dat het planningssysteem leidt tot zeer 
precieze bodembestemming en dat de staat dit moet handhaven, terwijl de 
Belgische cultuur juist wijst op een ‘weinig staatsgerichte mentaliteit’; een 
houding waarbij ‘personen zich niet graag de wet laten voorschrijven en sterk 
vertrouwen op hun eigen oordeel over wat wel en niet acceptabel is’ (De Vries 
2002: 130-131). In Vlaanderen heeft men doorgaans minder vertrouwen in de 
staat als probleemoplosser (in vergelijking met Nederland). De weinig staat- 
gerichte mentaliteit staat op gespannen voet met de sterke mate van 
onzekerheidsmijding, die typerend is voor de Belgische cultuur, zo komt naar 
naar voren in de studie van Hofstede (1980) en Hofstede & Minkov (2014). 
Onzekerheidsmijdendheid11 betekent dat veel wordt vastgelegd in formele en 
informele regels. De onzekerheidsmijding is terug te zien in de acceptatie van 
hierarchische verhoudingen en beleid waarin men ‘niet terughoudend is met het 
uitvaardigen van regels’ (De Vries 2002: 131).

10 In de studie van Van Vugt (1991) wordt de verhouding tussen staat en maatschappij geanaly-
seerd. Individualistisch betekent niet een algemene maatschappelijke niet-sociale houding. 

11 Onzekerheidsmijdend wil zeggen dat een cultuur zich bedreigd voelt door onzekere of 
onbekende situaties (De Vries 2002: 131, Hofstede 1991, 144). 
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Het spanningsveld tussen de niet-staatsgerichte mentaliteit en de hoge mate 
van ondekerheidsmijding zit ingebakken in het Vlaamse planningssysteem en 
de Vlaamse planningscultuur. Volgens Van den Broeck et al (2015) was deze 
tegenstrijdigheid al aanwezig in de eerste wet op de stedebouw uit 1962: ‘het 
zijn twee totaal tegenstrijdige doelstellingen die de aard en de vorm van de 
plannen fundamenteel beïnvloeden, ruimtelijke ontwikkelingsplannen versus 
juridische bestemmingsplannen’ (Van de Broeck et al 2015: 35). 
 De tegenstelling tussen een hiërarchisch en formeel plansysteem 
enerzijds (waarbij regels worden gesteld) en een cultuur waarbij particulier 
initiatief en individuele rechtsbescherming met (in)formele afspraken (met 
name op lokaal niveau) kunnen worden beslecht, leidt vermoedelijk tot een 
andere omgang met het spanningsveld tussen planning en spontaniteit. Of dit 
het geval is wordt in de komende hoofstukken duidelijk. 
 In het volgende hoofdstuk wordt eerst de actuele ruimtelijke situatie 
opgetekend. Vervolgens wordt in het laatste hoofdstuk geanalyseerd hoe deze 
uitkomsten verklaard kunnen worden door het dilemma tussen spontaniteit en 
planning centraal te stellen. De planningscultuur en de geschiedenis van het 
fortengordelproject, zoals uiteengezet in dit hoofstuk, is van belang om deze 
verbinding te kunnen leggen.
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H O O F D S T U K  5

Actuele feitelijke situatie 
Fortengordels van Antwerpen
In de vorige twee hoofdstukken zijn de fortengordels van Antwerpen 
geïntroduceerd door de ruimtelijke structuur en de historie toe te 
lichten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie 
waarin de fortengordels verkeren. Dit hoofdstuk bestaat uit een 
feitelijke optekening van de huidige ruimtelijk-fysieke toestand van 
de fortengordels. Daarbij wordt ingegaan op drie thema’s: de functies 
en de erfgoedstatus, natuur en recreatie en tot slot de ruimtelijke 
positionering van de forten. De forten zijn onderzocht door analyse van 
beleidsteksten (Provincie Antwerpen, Natuurpunt, Agentschap Natuur 
en Bos, Gewest Vlaanderen), het bezoeken van forten en evenementen, 
en 14 afgenomen interviews. Hoewel grote verschillen bestaan tussen 
de individuele forten, zijn ze geclassificeerd ingedeeld in de thema’s. 

Functies en erfgoedstatus

Gemengd sport en verenigingsleven 
Tot dit type behoren de Brialmontforten, met uitzondering van fort 7. In 
mindere mate kan ook fort Lier, dat in de buitenste fortengordel ligt, worden 
ingedeeld bij dit type (naast verenigingen zijn grote delen in dit fort bestemd als 
natuurgebied). 
 De (sport)verenigingen zorgen voor een actief gebruik van het fort en 
omgeving. Met name mensen uit de directe omgeving maken gebruik van 
deze forten. Veel voorkomende verenigingen zijn hengelsportverenigingen, 
tennis- en voetbalclubs, scouting en padvinderij en schietverenigingen. De 
hengelsportverenigingen nemen de fortgracht in gebruik en hebben vaak 
visstijgers aangelegd. Sportclubs nemen doorgaans een aanzienlijk deel van het 
binnenterrein in en maken soms gebruik van delen van het fort. De schietver-
enigingen en scoutingsclubs gebruiken vaak delen van het fort als clubgebouw 
en opslagruimte en gebruiken de omgeving van het fort voor activiteiten. De 
toegankelijkheid van het fortterrein wordt in grote mate bepaald door de 
openingstijden van de verenigingen.  
 Het actieve gebruik van het fort zorgt dat buurtbewoners het fort kennen 
en zich er voor inzetten. Het dagelijks beheer van het fortterrein wordt deels 
gedaan door de verenigingen en deels door gemeentelijke diensten. Restauratie 
en het structurele onderhoud kunnen niet gefinancierd worden uit de inkomsten 
van het verengingsleven, daarvoor zijn de kosten simpelweg te hoog. Omdat 
alle forten (met uitzondering van fort 6) de monumentenstatus hebben, heeft 

5.1

5
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de eigenaar (in alle gevallen de gemeente), de verantwoordelijkheid om te 
voldoen aan de instandhoudingsplicht (in Nederland geldt dit overigens ook). 
De aanvraag van restauratiesubsidies gebeurt niet zonder vooropgesteld 
ruimtelijke plan en beheerplan.
 Met name sportverenigingen hebben veroorzaakt dat historisch waarde- 
volle gedeelten van de forten verloren zijn gegaan. Op het terrein van fort 2 en 
fort 6 heeft de aanleg van sportterreinen geleid tot destructie van glacis en 
de historische vestingbouwkundige structuur. De lokale gebonden functies 
betekenen een stabiel dagelijks beheer maar zorgen er ook voor dat deze 
verenigingen lastig uit het fort zijn te plaatsen. 

Museaal
De forten met deze functie zijn primair herbestemd als museum. In meerdere 
forten wordt aandacht besteed aan de historie van het fort, of zijn kleine 
expositieruimten ingericht (Stabroek, Mortsel). Deze forten horen niet bij de 
museale forten omdat hier de forten niet museum als hoofdfunctie hebben. De 
forten Liezele, Breendonk, Wommelgem12, Liefkenshoek en in mindere mate 
Fort Brasschaat (legermuseum wordt langzaam opgebouwd) horen tot dit type. 
De museale forten richten zich allen overwegend op de militair-historische 
achtergrond. Fort Breendonk is van nationale betekenis als gedenkplaats voor 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Veel excursies en schoolreisjes gaan 
naar dit fort. Vaak worden deze schoolreisjes aangevuld met een bezoek aan 
het nabijgelegen fort Liezele. In Liezele is in een deel van het fort heringericht 
als museum met de eerste wereldoorlog als thema. Fort Wommelgem huisvest 
een verzameling van kleinere musea zoals het politiemuseum, het Brialmont-
museum en het Muziekinstrumentenmuseum. Van de museale forten is enkel 
fort Breendonk iedere dag toegankelijk. Voor de andere forten gelden beperkte 
openingstijden en moet een afspraak worden gemaakt om het fort te bezoeken. 
 De museumforten zijn allen beschermd als monument. Dit betekent dat 
de eigenaar instandhoudingsplicht heeft. Voor verschillende restauratiewerken 
kan subsidie worden aangevraagd. Toekenning van dergelijke subsidies verloopt 
moeizaam en is vaak toegewezen op specifieke herstelwerkzaamheden in 
delen van het fort. De forten zijn goed opgeknapt en worden in vergelijking 
met de andere forten intensief onderhouden. De historische waarden van het 
fort worden bij transformaties of inrichting van ruimten goed in ogenschouw 
genomen. Dit betekent ook dat moderne elementen of verregaande fysiek- 
ruimtelijke ingrepen nauwelijks plaats hebben gevonden. 
 Opvallend is dat in de museumforten doorgaans een belangrijke rol is 
weggelegd voor vrijwilligers. Voor de exploitatie en het dagelijks beheer van de 
musea zijn ze van zeer belangrijke waarde. De exploitatie van de forten steunt in 
grote mate op overheidssubsidies, schenkingen, vrijwilligerswerk en in mindere 

12 In een deel van fort Wommelgem is ingericht voor de huisvesting van verschillende verenigingen.
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mate op verkoop van entreebewijzen. In meerdere interviews is duidelijk 
geworden dat inkomsten uit horeca een steeds belangrijkere inkomstenbron 
wordt voor de exploitatie.

Natuur
Een groot aantal forten behoort tot dit type. Opvallend is dat bijna alle forten die 
tot deze klasse behoren in de buitenste fortengordel liggen, met uitzondering 
van fort 7; fort Ertbrand, Oelegem, Kessel, Duffel13, Walem, Steendorp en 
St. Philips14. De natuurfunctie op deze forten zorgt voor beperkte tot zeer 
beperkte toegankelijkheid. In de meeste forten kan bezoek plaatsvinden onder 
leiding van een gids. Vooral in de wintermaanden zijn veel forten gesloten 
omdat vleermuizen winterslaap houden. In de forten Oelegem, Kessel, Walem 
en Steendorp houden vleermuizen winterslaap die beschermd worden door 
Europese habitatrichtlijnen. Dit betekent dat de vleermuizen niet gestoord 
mogen worden tijdens hun winterslaap en dat hun jachtgebied (veelal de directe 
omgeving van het fort en de fortgracht) in dezelfde staat moet blijven. De 
natuurwaarden worden op deze forten intensief beschermd. Het beschermen 
van de natuurwaarden zorgt echter in veel gevallen dat de bouwfysische 
kwaliteit van de gebouwen afneemt. De luchtvochtigheid, de beperkte 
toegankelijkheid, de groei van bomen (vooral op het fort) en het zeer beperkte 
onderhoud aan de forten heeft in verschillende forten geleid tot het instorten 
van gewelven en muren. 
 Verenigingen als Kempens Landschap en Natuurpunt hebben een grote 
rol in natuurbehoud en ontwikkeling in en rond deze forten. Daarnaast zorgen 
vrijwilligersverenigingen in verschillende forten voor toezicht en rondleidingen. 
Kempens Landschap en Natuurpunt opereren op regionaal niveau en hebben 
inmiddels expertise opgebouwd in het beheren en managen van natuur op 
forten. Ook zijn zij vrij succesvol in het aantrekken van subsidies (Vlaams en 
Europees) voor het beheer en restauratie van forten. 
 De natuurfunctie van deze forten is terug te zien in de zonering in de 
bestemmingsplannen en structuurvisies. Dit betekent dat voor functieverande-
ringen wijzigingen in het bestemmingsplan nodig zijn. 

Militair
Zes forten zijn eigendom van het Ministerie van Defensie: de forten Kapellen, 
Brasschaat, Schoten, Kruibeke, Zwijndrecht en St. Marie. Fort Haasdonk is dit 
jaar verkocht aan ondernemer Huts. Fort Broechem is in 2013 gekocht door de 
provincie Antwerpen maar wordt nog gebruikt als oefengebied voor search-and-

13 Hoewel fort Duffel is ingedeeld bij de natuurforten, heeft fort Duffel ook een duidelijk 
educatief-recreatieve functie met een kleine tentoonstellingsruimte en horecavoorziening.

14 Fort St. Philips is zwaar vervuild door stort van olieresten. Momenteel heeft het fort geen 
functie (waardoor de natuur vrij spel heeft), maar er zijn wel plannen om het door de haven te 
laten saneren.
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rescue operaties. De militairen gebruiken de forten zeer functioneel. Fort 
Schoten wordt gebruikt als kerosineoverslagpunt, fort Kruibeke als opslag- 
plaats, en op fort St. Marie is een zeevaartschool geïnstalleerd. In veel gevallen 
gebruikt het ministerie van Defensie slechts gedeelten van het fort. Op 
verschillende forten zijn later opstallen en loodsen geplaatst op en rond het 
fortterrein. De praktische insteek die het ministerie van Defensie zorgt voor 
dagelijks beheer van het fortterrein. Het structurele onderhoud van de forten 
zelf laat veelal te wensen over. Ook voor het inrichten van ruimten voor opslag 
of voor het plaatsen van bureaus wordt vaak geen rekening gehouden met de 
cultuurhistorische waarden van het fort. Slechts enkele forten in deze categorie 
hebben een monumentenstatus (Schoten en Broechem). 
 Omdat een aantal militaire forten extensief worden gebruikt kunnen ze  
waardevolle natuur hebben. Met name in en rondom de forten Schoten, Broechem  
en Haasdonk heeft de natuur vrij spel gekregen. Voor vrijwel ieder militair fort 
is het onduidelijk in hoeverre Europees wettelijk beschermde vleermuizen 
winterslaap houden. De militaire forten zijn niet toegankelijk voor publiek. 
 
Privaat (wonen/werken)
In totaal zijn negen forten bezit van een privépersoon of private instelling. De 
forten Stabroek, Koningshooikt, St. Filips en Noordkasteel worden gebruikt 
voor commerciële doeleinden. In Stabroek en Koningshooikt worden outdoor 
activiteiten georganiseerd, fort Noordkasteel is vrijwel volledig verdwenen voor 
de uitbreiding van havenactiviteiten en de aanleg van een buitenzwembad. Op 
de fortenterreinen van ’s Gravenwezel zijn weekendhuisjes gebouwd. Het fort 
St. Kathelijne-Waver is volledig privébezit en is volgebouwd met huizen. Het fort 
Bornem is dit jaar verkocht. Het is op dit moment onduidelijk wat met het fort 
gaat gebeuren. 
 Op de forten die nu tijdelijk (’s Gravenwezel) of permanent worden 
bewoond (St. Kathelijne-Waver) zijn grote gedeelten van de forten afgebroken 
(zie figuur 5.1 op de volgende bladzijde). Op het laatst genoemde fort is alleen 
de fortgracht nog duidelijk zichtbaar. Op fort ’s Gravenwezel zijn nog enkele 
elementen tussen de weekendhuisjes zichtbaar. Fort St. Filips werd lang 
gebruikt om slib te storten. Door dit gebruik is het fort vrijwel onherkenbaar 
geworden. Omdat het fort aan de Schelde ligt is het fort opgenomen in het 
Sigmaplan (Vlaamse evenknie programma ruimte voor de rivier). 
 In de outdoor forten Stabroek en Koningshooikt wordt aan paintball 
gedaan en andere teambuildingactiviteiten. Op fort Koningshooikt wordt 
boven op het fortterrein aan motorcross gedaan. Ook is een feestzaal gebouwd 
direct naast de ingang (zie figuur 5.2 op de volgende bladzijde). Opvallend is 
dat de ondernemer in Stabroek zeer respectvol omgaat met de historische en 
natuurwaarden in zijn fort, terwijl daar op fort Koningshooikt duidelijk geen 
sprake van is (zie figuur 5.2 op de volgende bladzijde). Privébezit van een fort 
zorgt voor zeer uiteenlopende functies. Ook kan worden vastgesteld dat de 
mate waarin natuur- of erfgoedwaarden worden gerespecteerd in de forten 
sterk afhangt van de eigenaar. 
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Figuur 5.1  Luchtfoto Fort ’s Gravenwezel. 

Bron: Provincie Antwerpen 2015.

Figuur 5.2  Foto fort Koningshooikt met aangebouwde cafetaria. 

Bron: Tijl Vereenooghe.
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Natuur en Recreatie

Park
De forten die tot deze categorie behoren kenmerken zich door activiteiten en 
evenementen die voor stedelingen en lokale omwonenden worden georgani-
seerd. Zij gebruiken het fort en het fortterrein voornamelijk als parkgebied 
(zie figuur 5.3). Dat betekent dat het fortterrein overdag vrij toegankelijk is, 
terwijl het fort en toebehorende ruimten niet toegankelijk zijn. Alle forten uit de 
binnenste fortengordel behoren tot deze categorie, met uitzondering van fort 
zeven. Ook de forten Kessel, Lier, Duffel Noordkasteel en Lillo uit de buitenste 
fortengordel hebben een parkfunctie. De recreatieve activiteiten worden veelal 
georganiseerd door verveningen die zijn gehuisvest op of in de nabijheid van 
het fortterrein. Voorbeelden zijn sportevenementen, exposities of muziek- en 
theaterevenementen.
 De bezoekers van de fortenterreinen zijn overwegend de wat ouderen (50 
plussers), of jeugdigen (in de leeftijd tot 18 jaar). Het middensegment bezoekt 
het fort over het algemeen minder (Interview Ann Thomas). 
 Het feit dat deze forten een recreatieve parkfunctie hebben wil niet 
zeggen dat natuur minder strikt beschermd is. In het merendeel van de forten 
zijn specifieke ruimten gevrijwaard van menselijke activiteit omdat Europees 
beschermde vleermuizen winterslaap houden in het fort. In de forten 2, 3, 5, Lier 
en Kessel is dit het geval. 

Figuur 5.3  Voetbalterrein op Fort Merksem

Bron: Provincie Antwerpen 2015.

5.2
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Gesloten Domein
Deze forten zijn niet openbaar toegankelijk door de functie die het fort heeft 
of omdat natuurwaarden intensief beschermd worden. Bijna alle forten die 
tot deze categorie behoren hebben een perifere ligging ten opzichte van de 
stad, met uitzondering van fort zeven. In de buitenste gordel horen de forten 
Ertbrand, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Oelegem, Broechem, Walem, 
Steendorp (zie figuur 5.4 op de volgende bladzijde), Haadonk15, Kruibeke, 
Zwijndrecht, St. Filips, St. Marie tot deze categorie. Een aantal van deze forten 
is nog steeds in het bezit van het ministerie van Defensie waardoor de forten 
niet toegankelijk zijn en geen enkele recreatieve waarde hebben. De militaire 
forten hebben echter wel natuurwaarden. Het ministerie gebruikt de forten 
extensief en in geen enkel geval worden alle ruimtes in het fort gebruikt. Dit 
betekent dat op de forten Kruibeke, Zwijndrecht, Brasschaat, Kapellen en 
Schoten op grote gedeelten van het fort de natuur regie heeft genomen en 
delen van het gebouw overwoekerd heeft. Op sommige militaire terreinen 
worden bepaalde vogelsoorten, vleermuizen of planten beschermd, ook al 
wordt het terrein gebruikt door het ministerie van defensie (bijvoorbeeld de 
forten Kapellen, Brasschaat en Schoten). Het extensieve militaire gebruik zorgt 
enerzijds voor relatief weinig menselijke betreding in de natuur in en rondom 
het fort. Anderzijds zijn sommige fortterreinen zeer vervuild door het militaire 
gebruik. Fort Schoten heeft bijvoorbeeld te maken met ernstige bodemver-
vuiling door kerosineoverslag. In de gracht van fort Zwijndrecht ligt nog munitie; 
sanering van de gracht is gevaarlijk omdat de fosforgranaten die er liggen direct 
ontbranden bij contact met zuurstof (Provincie Antwerpen 2014).
 Andere forten die tot dit type behoren zijn niet openbaar toegankelijk 
omdat natuurwaarden intensief beschermd worden. Het eigendom van deze 
forten is vaak in handen van VZW’s (vereniging zonder winstoogmerk) zoals 
Natuurpunt, De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) of privéstichtingen zoals 
het Poldersinvesteringsfonds in fort Oelegem. In sommige gevallen kunnen in 
bepaalde periodes van het jaar de forten worden bezocht (wanneer vleermuizen 
geen winterslaap houden) in kleine groepjes onder leiding van een gids. Een 
zeer specifieke groep liefhebbers maakt hier gebruik van. Recreatief gezien 
behoren deze forten dus tot een zeer specifiek segment. 
 
Commercieel
De commerciële forten hebben hun natuurwaarden of recreatieve waarden 
aangewend als productiefactor. Dit kan doordat de cultuurhistorie en de natuur 
in en rondom het fort wordt gebruikt om geld te verdienen uit bedrijfsvoering. 
Ook wonen op een fort valt onder deze categorie. Op een aantal forten vindt 
namelijk permanente of tijdelijke bewoning plaats: in forten ’s Gravenwezel, 
Kathalijne-Waver, Bornem en Lillo. Deze forten zijn in principe vrij toegankelijk 

15 Fort Haasdonk is recentelijk verkocht aan ondernemer Huts.
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Figuur 5.4  Twee foto’s Fort Steendorp.

Bron: Agentschap Natuur en Bos, 2015.\

maar voelen bij het betreden niet aan als een openbare ruimte. De natuur en 
cultuurhistorische waarden zijn wat dat betreft in een zekere mate toegeëigend 
door de bewoners van het fort. Voor de forten ’s Gravenwezel en Kathalijne- 
Waver geldt dat van de cultuurhistorische waarde weinig over is gebleven. De 
natuur is door tuinen en weekendhuisjes versnipperd geraakt. De forten die hun 
natuur en recreatieve waarden commercieel gebruiken om geld te verdienen 
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zijn forten, Breendonk, Liezele, Liefkenshoek, Koningshooikt en Stabroek. In de 
eerste drie de gevallen gaat het om musea die, met uitzondering van Liezele, 
geen bijzondere natuurwaarden hebben. Recreatief gezien hebben deze forten 
wel degelijk grote waarde. De forten zijn alleen toegankelijk als een toegangs-
kaartje wordt betaald. De forten Stabroek en Koningshooikt zijn eigendom 
van privépersonen en worden commercieel uitgebaat. Zoals in voorgaande 
paragraaf staat uiteengezet gebeurt dat in Stabroek met meer respect voor 
natuur en cultuurhistorie dan in Koningshooikt. In Stabroek en in fort Liezele 
zijn vleermuizen aangetroffen die beschermd zijn. In deze delen van het fort 
mogen in de winter in ieder geval geen activiteiten worden gedaan. Recreatief 
gezien richten de commerciële forten zich op specifieke doelgroepen. De 
activiteitenforten Stabroek en Koningshooikt richten zich voornamelijk op jonge 
actieve recreanten met activiteiten als motorcross, paintball en airsoft. In de 
forten Liezele, Liefkenshoek en Breendonk zijn musea gehuisvest, waardoor 
doorgaans wat oudere recreanten naar het fort toekomen. Fort Breendonk 
speelt overigens actief in op scholieren, omdat zij ook die taakstelling heeft 
meegekregen vanuit de nationale overheid.

Ruimtelijke positionering
 

Brialmontforten
De Brialmontforten vormen een groene gordel in het verstedelijkt gebied van 
Antwerpen en haar omliggende gemeenten. De Brialmontgordel ligt aan de 
zuid-oost kant van de stad Antwerpen. De forten zijn vrijwel allemaal volledig 
opgenomen in het stedelijk weefsel. Het historische verband tussen de forten 
is door de urbanisatie niet meer waarneembaar. Sommige forten markeren het 
begin van een open ruimtelijke structuur (een ‘groene vinger’): de forten zes en 
zeven. Tussen de Brialmontforten zijn fietsverbindingen aanwezig, al zijn deze 
niet specifiek voor de fortengordel aangelegd. De fietsverbindingen bestaat 
uit een aaneenschakeling van reeds bestaande trajecten. Fietsen van fort naar 
fort gaat meestal gepaard met het oversteken van een aantal drukke verkeers-
knooppunten. De krijgsbaan, ofwel de R11, vormde de militaire verbindingsweg 
tussen de forten. Vandaag de dag wordt de N11 intensief gebruikt voor ontslui- 
ting van de stedelijke regio. De bereikbaarheid van de forten met auto en 
openbaar vervoer is hierdoor zeer goed.

Antitankgracht
De Antitankgracht loopt van het noorden tot aan het noordoosten van de 
buitenste fortengordel. De antitankgracht is aangelegd in 1939 en bestaat uit 
een zes meter breed nat kanaal met een lengte van 33 kilometer. Verder bestaat 
de antitankgracht uit forten, sluisbunkers, schansen en bunkers. Een groot 
gedeelte van het historisch vestinglanschap is nog intact. De relatie tussen de 
historische elementen is nog goed waarneembaar, met uitzondering van de 

5.3
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gedempte delen rond Berendrecht, Oelegem en St. Job-in-t-Goor (Provincie 
Antwerpen 2014, 102). Van alle deelruimten is het historisch verband in dit 
gebied het best bewaard gebleven. Toen de militaire functie van de antitank-
gracht verdween, heeft natuur op veel plekken de vrije ruimte genomen. 
Hierdoor kenmerkt de Antitankgracht zich door hoge natuur- en landschaps-
waarden. De forten en bunkers vormen belangrijke overwinteringsplaatsen 
voor vleermuizen. Door de goede waterkwaliteit van de gracht herbergen zich 
zeldzame soorten in het gebied. De unieke biotoop wordt mede gevormd door 
de aanwezigheid van knotwilgen, die een ooit zijn geplant vanuit militaire 
overwegingen. 
 Langs de meeste delen van de antitankgracht ligt een fietspad. In de 
nabijheid van de antitankgracht bevinden zich waardevolle bosgebieden zoals 
de Kalmhoutse Heide en Klein en Groot Schieveld. Ook zijn veel kastelen in de 
buurt te vinden. Het gebied is hierdoor recreatief goed ontwikkeld. 
 
Zuidelijke flank
De zuidelijke flank loopt van fort Broechem tot aan fort Walem en bevindt zich 
ten oosten en zuidoosten van de stad Antwerpen. De forten liggen in relatief 
open gebied, met uitzondering van de kleine steden als Duffel, Koningshooikt, 
Kessel en Lier. Het landschap kenmerkt zich door de hoge mate van versnip-
pering: landbouwgebieden, stukken bos, glastuinbouw en kleine nederzettin- 
gen wisselen elkaar af (Provincie Antwerpen 2014: 105). Er bestaat weinig 
samenhang in de ruimtelijke structuur van het gebied. Ook de lintbebouwing 
langs de verbindingswegen draagt hier aan bij. Een aantal wegen vormen een 
barrière ten opzichte van het historische verband tussen de forten in de andere 
deelgebieden: de A13 en de A19. Fietsen tussen de forten is mogelijk maar 
de route bestaat uit een aaneenschakeling van reeds bestaande recreatieve 
fietsverbindingen. 

Westelijke flank
Het westelijke flankgebied ligt ten zuiden en zuidwesten van de stad 
Antwerpen. Vier forten en schansen horen tot dit deelgebied: Breendonk, 
Liezele, Puurs en Bornem. Het gebied ligt in de economisch vitale driehoek 
tussen Antwerpen, Gent en Brussel. De regio wordt gekenmerkt door industrie-
gebieden en havengebonden activiteiten. Er is een aaneenschakeling van 
bebouwing in het gebied, dat daarmee een barrière vormt tussen de noordelijk 
gelegen groenstrook en het meer zuidelijke gelegen open groene gebied. De 
verstedelijking heeft overwegend plaatsgevonden langs de N16 en het spoor in 
oost-westelijke richting. De meeste verbindingswegen hebben lintbebouwing. 
De rommelige ruimtelijke structuur heeft geleid tot het vrijwel volledig 
verdwijnen van het historische verband tussen de forten. De ruimtelijke relatie 
is daardoor vrijwel volledig verdwenen (Provincie Antwerpen 2013: 107). De 
forten zijn goed ontsloten met auto maar ook met de fiets. De meeste forten 
zijn opgenomen in bestaande recreatieve routes. Ook de bereikbaarheid met 
openbaar vervoer is goed. 
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Linkerscheldeoever
De Linkerscheldeoever ligt aan de westkant van de stad Antwerpen. Vanzelf-
sprekend liggen deze forten ten westen van de Schelde. De forten Haasdonk, 
Steendorp, Kruibeke en Zwijndrecht liggen in dit gebied. De eerste twee liggen 
in het verlengde van de buitenste fortengordel, Kruibeke en Zwijndrecht 
liggen in de verdedigingslijn van de binnenste fortengordel. De defensieve 
dijk tussen Haaksdonk en Steendorp vormt een kenmerkend landschappelijk 
element. Tussen de forten is weinig van de historische militaire structuur 
terug te zien. Een aantal wegen, snelwegen en de treinverbinding tussen Gent 
en Antwerpen vormen barrières. Het gebied kenmerkt zich door waardevolle 
natte ecologische gebieden. Landbouw en natuurgebieden wisselen elkaar af. 
Door de E34 snelweg wordt de Defensieve Dijk doorkruist en is geen directe 
fietsroute mogelijk over de dijk. Nabij de forten Kruibeke en Zwijndrecht wordt 
het landschap ‘ontsiert door elektriciteitsmasten die af en aanbuigen naar de 
elektriciteitscentrale’ (Provincie Antwerpen 2013, 111). De forten in dit gebied 
zijn zeer moeilijk te bereiken met openbaar vervoer. 

Scheldeforten
Dit gebied ligt midden in de haven Antwerpen. De forten Lillo, Liefkenshoek,  
St. Marie, Noordkasteel en St. Filips behoren tot dit gebied. Van de laatste twee 
forten is weinig over. De havenactiviteiten rondom het fort zorgen ervoor dat 
de ruimtelijke relatie tussen de forten niet meer waarneembaar is. Ecologisch 
gezien hebben de forten wel degelijk een belangrijke waarde. De Schelde is 
een estuariumgebied en de forten vormen belangrijke punten waar natuur is, of 
ontwikkeld kan worden. De recreatieve waarde van deze forten is zeer beperkt. 
De bereikbaarheid van de forten is niet goed met OV en fiets, met de auto zijn de 
forten beter bereikbaar. De Schelde zelf vormt de grootste barrière tussen de 
forten. In de zomer is echter wel een veerverbinding aanwezig.

Subconclusie
De analyse van de planningscultuur in Vlaanderen heeft aangetoond dat deze 
gekenmerkt wordt door een decentrale praktijk waarbij afwegingen sterk 
worden beïnvloed door politieke rationaliteit. Een gerelateerd kenmerk is dat 
provinciale overheden nauwelijks interveniëren op lokaal schaalniveau vanwege 
politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De handhaving van regels gebeurt niet 
altijd overal even consequent. De ruimtelijke inrichting wordt in grote mate 
bepaald door particuliere ontwikkelingsprojecten. De laagdrempeligheid van 
het lokale bestuur in Vlaanderen maakt het voor particulieren relatief gezien 
gemakkelijk steun te krijgen voor initiatieven. Ook de eigendomsverhouding 
speelt hierin een rol (zie figuur 5.5 op de volgende bladzijde).

Er kan worden vastgesteld dat de Fortengordels van Antwerpen een rijk palet 
bestrijkt aan verschillende functies. Een zeer afwisselend patroon is zichtbaar 

5.4
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met maatschappelijke, commerciële, ecologische, culturele en educatieve 
functies (zie figuur 5.6 volgende bladzijde). Sommige forten zijn prachtig 
gerestaureerd, andere forten zijn overgeleverd aan de natuur. De cultuurhisto-
rische waarden worden op verschillende manieren benut in de Fortengordels 
van Antwerpen. Bij sommige forten wordt zeer conservatief omgesprongen met 
deze waarden door zo min mogelijk ruimtelijke interventies te plegen en het fort 
in de originele staat te houden. Op andere forten worden de cultuurhistorische 
waarden voornamelijk functioneel gebruikt en prevaleert de hedendaagse 
betekenis die het actieve gebruik van het erfgoed heeft boven de historische 
waarden van het gebouw. Landschappelijk gezien is het gebied van de 
Fortengordels versnipperd geraakt door lintbebouwing, infrastructurele werken 
en bedrijventerreinen. De forten vormen veelal geïsoleerde groene enclaves 
binnen een verstedelijkt ruimtelijk patroon. De militair-historische structuur is 
slechts beperkt waarneembaar. De ruimtelijke relatie tussen de afzonderlijke 
cultuurhistorische objecten is slechts in bepaalde regio’s nog goed zichtbaar.

Terugverwijzend naar het dilemma tussen spontaniteit en plannen roepen de 
beschrijvingen vragen op die in het volgende hoofdstuk beantwoord worden. 
Hoe ziet het krachtenspel tussen spontane en plannende krachten er uit 
binnen de context van de planningspraktijk zoals deze in dit hoofdstuk staat 
beschreven? En; op welke manier kristalliseert dit krachtenspel uit in de 
ruimtelijke resultaten zoals deze staat beschreven in dit hoofdstuk? Deze 
vragen worden beantwoord in het volgende hoofdstuk.
 

Figuur 5.5  Eigendomsverhouding forten in Fortengordels van Antwerpen in percentages.

 

Bron: eigen bewerking op basis van Kaderplan, Provincie Antwerpen, 2014.
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Figuur 5.6  Gebruik van forten in Fortengordels van Antwerpen in percentages.

 

Bron: eigen bewerking op basis van Kaderplan, Provincie Antwerpen, 2014
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H O O F D S T U K  6

Bevindingen 
Dit analytisch hoofdstuk volgt op de vorige hoofdstukken die meer 
beschrijvend van aard zijn. In dit hoofdstuk worden de beschrijvingen 
uit hoofdstuk 4 (context waarbinnen planners opereren) en hoofdstuk 5 
(de feitelijke ruimtelijke uitkomsten) met elkaar in verband gebracht. 
De relatie tussen de planpraktijk en de ruimtelijke uitkomsten wordt 
geanalyseerd door terug te grijpen op het model voor fortontwikkeling 
dat is opgesteld in het theoretische hoofdstuk. De confrontatie tussen 
plannende en spontane krachten staat in dit model centraal (zie figuur 
6.1). Aan de hand van concrete voorbeelden wordt een beeld geschetst 
hoe deze krachten op elkaar inwerken. Deze voorbeelden geven geen 
volledig beeld maar illustreren hoe bepaalde mechanismen ruimtelijke 
uitkomsten kunnen verklaren. 

Figuur 6.1  Model welke actor arrangeert bij elementen van fortontwikkeling

Bron: eigen vervaardiging

Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. In de eerste paragraaf wordt 
ingegaan op de functietoekenning van leegstaande forten. Er wordt 
daarbij geanalyseerd hoe de behandeling van het selectie-issue heeft 
geleid tot bepaalde ruimtelijke uitkomsten. Het selectie issue betreft 
de vraag welke (spontane) initiatieven worden geselecteerd. De tweede 
paragraaf behandelt het beschermingsissue en gaat in op de vraag 
over welke collectieve waarden mag worden onderhandeld met particu-
lieren. De derde paragraaf bestaat uit een analyse over de exploitatie 
van de Antwerpse forten en de mate waarin deze afhankelijk zijn van 
overheidssubsidie. 

   Plannende krachten  Spontane krachten

   Hiërarchie Netwerk Markt

  Functie

  Selectie-dilemma

  Kwaliteit

  Beschermingsdilemma

  Gebruik

  Beheer-dilemma

6
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In de fortengordels van Antwerpen leidt de clash tussen spontane en plannende 
krachten tot zeer uiteenlopende ruimtelijke resultaten. In het vorige hoofdstuk 
is vastgesteld dat het gebruik van de fortterreinen zeer afwisselend is en dat 
de ruimtelijke kwaliteiten en het beschermingsniveau van cultuur-historische 
waarden varieert. Door analyse van hoe plannende en spontane krachten op 
elkaar inwerken op drie terreinen: functie, kwaliteit en gebruik worden de 
ruimtelijke uitkomsten (gedeeltelijk) verklaard.

Functietoekenning en het selectie-issue
 
De confrontatie tussen plannende en spontane krachten leidt tot uiteenlopend 
functiegebruik. In het theoretisch hoofdstuk is duidelijk geworden dat op 
verschillende manieren coördinatie kan plaatsvinden wanneer wordt gekozen 
hoe een leegstaand fort moet worden gebruikt. In de Fortengordels van 
Antwerpen komen zowel markt, hiërarchie als netwerk voor als vormen van 
coördinatie. De vormen blijken naast elkaar te bestaan. De verschillende collec- 
tieve actie arrangementen leiden ertoe dat de waarden van de fortterreinen 
(natuur, cultuurhistorie, recreatie, etc.) verschillend worden geïnterpreteerd en 
benut. Wanneer sprake is van markt-coördinatie bepalen marktmechanismen  
de functie (voorbeeld Koningshooikt en Stabroek), bij hiërarchie wordt de 
functie top down afgedwongen door overheden (Breendonk en Duffel) en 
netwerk-coördinatie betekent dat overheden onderhandelen met marktpartijen 
welke waarden beschermd worden (Mortsel).
 Er moet benadrukt worden dat collectieve actie arrangementen in veel 
gevallen onbewust tot stand zijn gekomen. Daarnaast zijn de collectieve actie 
arrangementen niet statisch maar kunnen ze gedurende de herontwikkeling van 
een fort veranderen. Ieder type collectieve actie arrangement zorgt voor een 
andere dynamiek tussen plannende en spontane krachten. In de onderstaande 
voorbeelden wordt geïllustreerd hoe deze dynamiek er uit kan zien. 

Selectie door ad hoc beslissingen
Fort Lier geeft een waardevolle illustratie dat in Vlaanderen de functietoeken- 
ning van forten gebaseerd kan zijn op pragmatisch handelen. Fort Lier werd in 
1956 aangekocht door de gemeente Lier. Al snel werd na aankoop vlak voor de 
ingang van het fort een klein chalet gebouwd voor de conciërge (Gils 2014: 119). 
De keuze voor de positionering van dit chalet was buitengewoon praktisch van 
aard: bij de ingang kon het best toezicht worden gehouden (zie figuur 6.2 op de 
volgende bladzijde) . 

Sinds de aankoop in 1956 hebben zich in de loop der jaren verschillende 
verenigingen in het fort gevestigd. Het boogschuttersgilde, twee schietvereni-
gingen, een groep radioamateurs en er wordt door een visvereniging gevist in de 
fortgracht. Recentelijk zijn de gemeente en een groep rechtsdeurwaarders 

6.1
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Figuur 6.2  Conciërgegebouw op fort Lier. 

Bron: Gils 2014: 108.

gestopt met het gebruik maken van het fort als opslagplaats voor stenen, 
bouwmaterialen en aangeslagen goederen (Gils 2014: 120). Niet alle delen 
van het fort zijn te gebruiken omdat het fort zwaar beschadigd is geraakt 
in de eerste wereldoorlog. Fort Lier is alleen toegankelijk voor leden van de 
verenigingen die er zijn gevestigd. Het is opmerkelijk dat sinds de aankoop 
in 1956 pas in 2012 door de gemeente een eerste poging is ondernomen een 
plan op te stellen voor het gebruik van het fort. Het hedendaags gebruik van 
het fort is tot stand gekomen omdat de gemeente bij ieder initiatief dat zich 
voordeed, heeft afgewogen of het toestemming kreeg. Een verzameling van 
lokale verenigingen is het functionele resultaat. Er zijn meerdere voorbeelden 
hoe beslissingen over het gebruik van fortterreinen worden beïnvloed door 
pragmatische en praktische overwegingen. Op en rond de forten van Bornem en 
’s-Gravenwezel zijn in de loop der jaren weekendhuisjes gebouwd. Een ander 
(extreem) voorbeeld van dergelijke gebruik is het plan van het havenbedrijf van 
Antwerpen om baggerspecie te dumpen in een niet nader te benoemen fort 
(vanwege vertrouwelijkheid). Deze plannen zijn uiteindelijk niet uitgevoerd.

“Die wilde een fort gebruiken om baggerspecie te dumpen in een fort. Als 
kleine garnaal kan ik niet op tegen zo’n bedrijf. Die hebben veel macht binnen 
Antwerpen. Dus als die daar die specie willen dumpen, dan krijgen die het er 
door. Of dat fort nu beschermd is of niet”.
Een anoniem te blijven respondent



267 B E V I N D I N G E N

Netwerk: selectie gebaseerd op spontaniteit, maar planmatig gekozen
Bij de herbestemming van fort Mortsel wordt op een heel andere manier 
omgegaan met het selectie-issue. Fort Mortsel is nog lang in gebruik geweest 
door het ministerie van Defensie. In 2001 werd het fort gekocht door gemeente 
Mortsel. Voor die tijd werd het fort voornamelijk gebruikt als depot en gedeelten 
van het fort werden gebruikt als kantoor. Ook de voedselbank en een tennisver-
eniging maakten al gebruik van het fort. Toen de gemeente het fort kocht, 
bleek dat het gebouw jarenlang slecht was onderhouden en zeer praktisch 
was gebruikt. De natuur had grote delen van het fort overwoekerd. In eerste 
instantie wist de gemeente Mortsel niet goed wat te doen met het fort. Al snel 
werden door verschillende particulieren aanvragen gedaan om evenementen 
en activiteiten te organiseren op het fort. Deze activiteiten werden vaak 
ondersteund vanuit de gemeente.

“Om goodwill te creëren in de buurt organiseerden we allerlei films en 
activiteiten, met als doel iets aan het bewegen te brengen voor de lange  
termijn visie”  
Ann Thomas, 6 mei 2014

Parrallel aan het ondersteunen van allerlei activiteiten, begon de gemeente 
Mortsel in 2001 met het opstellen van een conceptnota voor het fort. Er werd 
contact gezocht met de Provincie Antwerpen, die toentertijd bezig was met het 
opstellen van een Masterplan voor de gehele fortengordel (door studiebureau 
Stramien). Voor de gemeente Mortsel waren de aankoop, visievorming en 
herbestemming van het fort een grote klus waarvoor bepaalde expertise in de 
eigen organisatie ontbrak. De expertise kon via het netwerk van de provincie 
goed worden bereikt. De gemeente Mortsel deed in deze periode actief mee 
aan vier verschillende Europese kennisuitwisselingsprojecten om zo te leren 
van vergelijkbare projecten. Deze kennis ging voornamelijk over groenbeheer, 
restauraties en herbestemming van forten. Hierdoor hoefden geen commerciële 
advies-opdrachten te worden verstrekt.
 In de periode 2002-2010 werd parallel gewerkt aan restauraties en het 
opstellen van een masterplan. Dit masterplan werd sterk beïnvloed door de 
particulieren, bedrijven en verenigingen die aanvragen deden om gebruik te 
maken van het fort. Deze spontane krachten bleken een gemeenschappelijk 
kenmerk te hebben: ze hadden allen een achtergrond in cultuur, theater of 
media. Dit heeft geleid tot het masterplan dat als leidraad had dat het fort 
moest worden herbestemd tot ‘Culturele en Creatieve Kazerne’ (Slaets 2011). 
Vanaf 2011 is bij de gemeente Mortsel de focus veranderd van een cultuur-
gericht herbestemmingsbeleid naar een ontwikkelingsstrategie waarbij 
voornamelijk aandacht is voor kinderen, natuur en sport. Een concreet 
ruimtelijk resultaat hiervan is de ontwikkeling van het “speellint” dat in 2014 
werd geopend. Het speellint is een opstelling van diverse speeltoestellen voor 
kinderen. Deze veranderende strategie heeft te maken met andere politieke 
keuzes van de wethouder(s) in Mortsel. De huidige wethouder heeft meer 
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aandacht voor kinderen en educatie. De herbestemming van fort Mortsel laat 
zien dat spontane krachten en plannende krachten met elkaar in aanraking zijn 
gekomen. De gemeente Morstel heeft gekozen voor een strategie waarbij de 
spontane krachten leidend zijn geweest voor de ruimtelijke programmering van 
het fort. 
 
Hiërarchie: functies bepaald door planmatige ontwikkeling
In de fortgordels van Antwerpen zijn echter ook voorbeelden van herbestem-
mingsprojecten die zeer planmatig tot stand zijn gekomen. Voorbeelden hiervan 
zijn fort Breendonk, Duffel of Liefkenshoek. Spontane krachten hebben in deze 
voorbeelden nauwelijks invloed gehad de functietoekenning. Het is opvallend 
dat in deze projecten bovenregionale overheden een sterkere rol hebben. Fort 
Duffel is een goed voorbeeld van een planmatig ontwikkeld fort. 

Het planmatige karakter van de herontwikkeling van dit fort is terug te zien 
in het sterk coördinerende vermogen van Kempens Landschap (als eigenaar 
en ontwikkelaar). Kempens Landschap heeft veel ervaring met het aanvragen 
van (Europese) subsidies, goede contacten bij de provincie en is in staat snel 
te handelen omdat het op afstand staat van overheidspartijen. Kempens 
Landschap heeft kunnen aantonen dat de herontwikkeling van dit fort past 
in hoger vastgestelde beleidsplannen (van verschillende sectoren). Dit blijkt 
een belangrijke conditie te zijn waardoor de kansen worden vergroot op het 
verkrijgen van subsidies.
 In de visie die is opgesteld voor de gehele fortengordels, het Kaderplan, 
heeft de provincie Antwerpen het fort Duffel aangewezen als focuspunt om 
te investeren. Fort Duffel ligt op een strategische plek waardoor het door de 
provincie als ‘onthaalpoort’ wordt bestempeld: een plek van waaruit recreanten 
naar andere forten gaan. Door deze toekenning was het gemakkelijker om 
financiële steun te krijgen van het Gewest Vlaanderen voor de aankoop van 
het fort. De sterke natuurwaarden op het fort hebben ertoe geleid dat de 
natuurbeschermings-plannen van Kempens Landschap goed pasten binnen de 
al bestaande bovenlokale natuurbeschermingsplannen. Ook natuursubsidies 
werden daardoor gemakkelijker verworven. 

Na aankoop heeft Kempens Landschap een aanvraag ingediend om het gebouw 
de monumentenstatus te geven. Deze status is toegekend en was belangrijk 
om restauratiesubsidies aan te trekken. Het tweede deel van de restauraties 
is met monumentensubsidies gefinancierd. Bij de aankoop van het fort was al 
duidelijk dat het fort hoofdzakelijk een natuurfunctie zou krijgen, gemixt met 
recreatief gebruik. Het fort heeft een nieuwe toegangsbrug gekregen en de 
meeste delen van het fort zijn gerestaureerd. Er is een expositieruimte ingericht 
en voor vleermuizen is een speciale vleermuizentunnel aangelegd. De brasserie 
die is gevestigd op het fortterrein zorgt voor het dagelijks beheer en de opening 
van de expositieruimte. De brasserie wordt geëxploiteerd door een stichting die 
mensen reclasseert met stoornissen in het autistisch spectrum. Voor de natuur 
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op het fortterrein is een bosbeheerplan opgesteld in nauwe samenwerking met 
Agentschap voor Natuur en Bos. Het fort is in 2014 geopend. 
 
Zoals gezegd heeft Kempens Landschap op zeer planmatige wijze het fort 
in relatief korte tijd (2009-2014) gerestaureerd en toegankelijk gemaakt 
voor publiek. De verschillende ruimtelijke investeringen zijn voornamelijk 
met subsidies gefinancierd en gefaseerd uitgevoerd. Als regisseur heeft 
Kempens Landschap weinig aandacht gehad voor ‘spontane krachten’ in de 
regio. Bij aankoop was al duidelijk dat het gebied hoofdzakelijk een natuur- 
en recreatieve bestemming zou krijgen; naar dit einddoel is projectmatig 
toegewerkt.

Functietoekenning en het beschermings-issue 
Een belangrijke bevinding is dat voor de herontwikkeling van elk fortterrein 
geldt dat planmatige krachten aanwezig zijn. Echter, in hoeverre deze actief 
worden afgedwongen hangt af van de vraag hoe bovenregionale overheden zich 
opstellen. Uit het veldwerk blijkt dat bovenregionale overheden (het Gewest 
Vlaanderen en de Provincie Antwerpen) uiterst selectief zijn wanneer zij interve-
niëren op lokaal niveau. Dit betekent dat slechts voor een specifiek aantal 
forten planmatige krachten worden afgedwongen en dat middelen beschikbaar 
worden gesteld voor de restauratie en herbestemming van het fort. De actieve 
betrokkenheid van bovenregionale overheden leidt tot een toename van 
planmatige krachten en sturing op het beschermen van bepaalde waarden op 
het fort.
 Aan de andere kant kan worden vastgesteld dat spontane krachten in 
Vlaanderen veel invloed kunnen uitoefenen op het gebruik en de ruimtelijke 
verschijningsvorm van forten. Wanneer plannende krachten niet actief 
worden afgedwongen, krijgen spontane krachten relatief veel vrijheid zich te 
ontplooien. Het gebruik van het fort is dan een beslissing die primair op lokaal 
niveau wordt genomen. Het selecteren van spontane initiatieven die gebruik 
mogen maken van forten gebeurt op verschillende manieren. In sommige 
gemeenten worden dergelijke beslissingen ad hoc genomen omdat een concreet 
toetsingskader ontbreekt: ‘als er ‘iets’ gebeurt is dat al goed, dan komt er 
wat dynamiek’. In andere gemeenten gaat men planmatig te werk en worden 
exploitanten geselecteerd op basis van vastgestelde plannen. Opvallend is 
dat afwegingen welke waarden wel of niet worden beschermd soms in uiterst 
niet-transparante besluitvormingsprocessen kunnen worden genomen. Een 
voorbeeld hiervan is de verkoop van fort Haasdonk. 

Niet-transparante afwegingsprocessen
De verkoop en herbestemming van dit fort duurt al jaren en wordt door lokale 
kranten beschreven als een ‘soap’ (Van Landeghem 2012). De verkopende partij, 
het ministerie van Defensie, heeft het fort sinds 1986 te koop staan. Sinds 
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2010, toen de minimumprijs werd verlaagd naar 82.000 euro, kwam er meer 
belangstelling (Van Landeghem 2011). Het fort heeft aan aantal specifieke 
kenmerken waardoor het niet gemakkelijk verkocht kan worden: sinds 2002 
wordt het fort beschermd monument en in 2001 werd het fort aangemeld 
als Europees habitatrichtlijngebied door het grote aantal vleermuizen die 
winterslaap houden op het fort. Door de hoge natuurwaarden op het fort had 
Natuurpunt, een grote Vlaamse natuurbehoudsvereniging, belangstelling het 
fort te kopen. Natuurpunt investeerde in de periode 2004-2006 al in het fort 
om het beter geschikt te maken voor vleermuizen (met financiële steun van het 
Vlaams Gewest) (Natuurpunt 2015). 
 Begin 2010 lijkt het Gewest Vlaanderen een akkoord te hebben met 
de burgemeester van Beveren. De stad Beveren zou het fort aankopen en 
doorverkopen aan Natuurpunt, zo was het idee. De unieke natuurwaarden 
zouden door deze constructie goed beschermd worden. Op 9 december 2010 
wordt het fort plotseling openbaar te koop gesteld door het Ministerie van 
Defensie. Privépersonen kunnen nu ook bieden op het fort. Al snel blijkt dat 
veel belangstelling bestaat het fort te kopen: enkele plannen zijn om het fort te 
transformeren tot schietstand, wijnopslag of bordeel. Natuurpunt vreest dat ze 
in een openbare verkoop worden afgetroefd door private investeerders. In 2011 
dringt Natuurpunt aan de openbare verkoop stil te leggen (Tindemans 2011). In 
2011 gebeurt dat ook, door de Minister van Leefmilieu (Schauvliege). Minister 
Schauvliege geeft de opdracht een onteigeningsprocedure op te starten, 
waardoor het fort kan worden aangekocht door het Agentschap Natuur & Bos, 
en doorverkocht aan Natuurpunt. De inspectie van Financiën was akkoord met 
deze constructie.  
 Echter, de media berichten in de zomer van 2011 dat Fernand Huts 
(eigenaar Katoennatie, een groot havenbedrijf) zich meldt bij (zijn goede vriend) 
minister president Kris Peeters (Draulans, 2012). In de zomer van 2011 werd 
voor Huts een bezoek aan het fort georganiseerd door parlementslid Annick 
De Ridder (tevens juriste bij Katoennatie). Dit bezoek had geen concrete 
resultaten. In diverse interviews die voor dit onderzoek zijn uitgevoerd wordt 
deze specifieke episode niet bevestigd maar wordt wel duidelijk dat Huts 
politieke druk heeft uitgeoefend. 
 Opvallend is dat minister Schauvliege terugkomt op haar besluit om het 
fort te onteigenen. Op 26 april 2012 publiceert Het Nieuwsblad dat de minister 
afziet van onteigenen en dat de openbare verkoopprocedure weer kan worden 
opgestart (Bral 2012). Op 6 juni 2012 wordt het fort voor 287.000 Euro definitief 
verkocht aan de NV Constructie en promotie van Immobiliën (eigenaar is Yves 
Huts, zoon van Fernand Huts). Wat de plannen van Huts zijn is op dit moment 
nog onduidelijk. 
 De ‘soap’ van fort Haasdonk geeft een goede illustratie hoe grillig besluit-
vormingsprocessen rond herbestemming van forten in Vlaanderen kunnen 
verlopen. Het laat zien dat het beschermings-issue en het selectie-issue 
nauw met elkaar zijn verbonden. Wanneer de natuurwaarden actief worden 
beschermd, is Natuurpunt de winnaar en wanneer de (economische) verkoop-
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waarde voorop wordt gesteld is dat Huts. Het is duidelijk dat de ‘plannende’ 
en ‘spontane’ krachten zich niet ‘geïsoleerd’ van elkaar manifesteren: beide 
krachtenvelden lopen door elkaar heen en zijn zelfs innig met elkaar verweven.
 
Beschermings-issue: passieve beleidsbescherming
Een aantal forten is in privébezit en dat betekent dat de overheid minder 
sturingsmogelijkheden heeft. Toch heeft overheidsbeleid invloed op het gebruik 
van het fort. Het gaat hier veelal om beleidsplannen die niet specifiek voor de 
fortenterreinen zijn gemaakt maar om algemene regelgeving omtrent cultuur-
historie, natuurbeheer of toerisme. Dit wordt passieve beleidsbescherming 
genoemd. De forten Lier, Koningshooikt en Stabroek zijn voorbeelden van 
herbestemde forten waarbij de gebruiksmogelijkheden van de exploitant in 
meer of mindere mate wordt beperkt door passieve beleidsbescherming. 

Een voorbeeld waarin dit duidelijk naar voren komt is fort Stabroek, gelegen 
in het noorden van de buitenste fortengordel. Dit fort is eigendom van Tom 
Callens, die het fort heeft geërfd. Het fort wordt momenteel gebruikt voor 
het organiseren van outdoor-activiteiten zoals paintball, lasergamen en 
muurklimmen. Het bedrijf Stafort, dat deze activiteiten organiseert is ook 
eigendom van Tom Callens. Doordat de exploitant ook eigenaar is van het fort, 
bestaat relatief gezien veel vrijheid voor de exploitant wat te doen met het 
fort. Af en toe komen de plannen en ideeën die de eigenaar in dit geval heeft, 
in aanraking met plannende krachten van met name de lokale overheid. Een 
voorbeeld is het feit dat de gemeente een wandelroute wil aanleggen langs het 
fortterrein. Daarvoor moet bewegwijzering worden aangebracht op de grond 
van Callens. Na het geven van toestemming voor het plaatsen van de borden is 
verder geen noemenswaardig contact meer geweest tussen de gemeente en de 
eigenaar over deze kwestie.
 Een ander voorbeeld waar plannende en spontane krachten met elkaar 
in aanraking zijn gekomen, is het opstellen van het Ruimtelijk Uitvoerings 
Plan (RUP) en het daaraan gekoppelde Passende Beoordeling Vleermuizen 
Onderzoek (Soresma 2009). In het RUP staat juridisch vastgelegd welke fysiek 
ruimtelijke ingrepen niet mogen worden gedaan in een specifiek gebied, ter 
uitvoering van vastgestelde ruimtelijke structuurplannen. Omdat uit het 
Vleermuizenonderzoek blijkt dat beschermde vleermuizensoorten winterslaap 
houden op het fort, mogen bepaalde gedeelten van het fort niet gebruikt 
worden volgens het opgestelde RUP. Ook moeten grote bomen blijven staan 
en mogen bepaalde typen activiteiten waarbij veel geluid wordt geproduceerd, 
niet worden georganiseerd. In zekere zin is dit een beperking van de vrijheid 
van de ondernemer op het fort. Echter, de ondernemer heeft in het interview 
voor dit proefschrift aangegeven geen plannen te hebben die niet meer kunnen 
doorgaan vanwege het vastgestelde RUP. Met andere woorden, de ‘spontane’ 
plannen worden in dit geval volgens de initiatiefnemer niet beperkt door 
plannende krachten. Doordat de eigenaar en exploitant van Fort Stabroek een 
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goede relatie heeft met de lokale overheid komen weinig conflicten tussen 
beiden voor. 
 
Op fort Lier wordt de huidige ‘spontane’ dynamiek slechts beperkt door één  
‘plannende kracht’. Het fort behoort tot de Natura 2000 gebieden voor het 
beschermen van bedreigde vleermuissoorten. Hierdoor wordt door het 
Agentschap Natuur en Bos (ANB) scherp toegezien op het gebruik van het 
fort. Dit betekent dat tussen 15 oktober en 15 maart geen buitenactiviteiten 
georganiseerd mogen worden (Agentschap voor Natuur en Bos 2011). De goede 
ruimtelijke scheiding tussen ruimten die gebruikt worden door de verenigingen 
en de overwinteringsplaatsen van vleermuizen zorgen ervoor dat de activiteiten 
slechts een beperkt storende werking hebben op de vleermuizen. De aanwezige 
verenigingen moeten rekening houden met deze beperkingen. Wanneer een 
nieuwe vereniging of activiteit zich aandient moet worden gekeken in hoeverre 
dit een verstorende werking heeft op de vleermuizen. De Europese regelgeving 
voor het beschermen van vleermuizen is een voorbeeld van passieve beleids- 
bescherming die op het gebruik van veel forten invloed heeft.

Beschermings-issue: actieve beleidsbescherming
Actieve beleidsbescherming betekent dat overheidspartijen (wel of niet in 
overeenstemming met elkaar) specifieke beleidsplannen opstellen voor 
de herontwikkeling van een fort. In deze beleidsplannen worden concrete 
afwegingen gemaakt welke waarden actief beschermd worden. Twee duidelijke 
voorbeelden van dergelijk actief beleid zijn forten Mortsel en Breendonk. 

Voor het opstellen van het masterplan voor de herbestemming van fort Mortsel 
(die sterk is ingegeven door particulier initiatief) moest rekening worden 
gehouden met wettelijke normen. Om bepaalde restauratiesubsidies te krijgen 
(Morstel is daar uiterst succesvol in gebleken) is het van belang om aan te 
tonen dat een dergelijke restauratie past binnen een bredere visie. Wanneer kan 
worden aangetoond dat een dergelijke subsidieverstrekking ook bijdraagt aan 
beleidsdoelstellingen van de provincie of van Gewest Vlaanderen, worden de 
kansen op het verkrijgen van subsidie groter. Mortsel heeft in het Masterplan 
van 2011 erg goed de dynamiek van particuliere initiatieven enerzijds en de 
regels van hogere beleidsplannen anderzijds met elkaar weten te verbinden. 
In dit geval hebben plannen van hogere overheden duidelijk invloed gehad 
op de ruimtelijke planning van het fort. Met de subsidies is de hoofdingang 
gerestaureerd en is een ruimte ingericht voor exposities. Met een pilot-project 
zijn kantoorruimten ingericht in het centraal gelegen reduit. Hier houden onder 
andere de Cliniclowns kantoor. 
 Uit de interviews die zijn gedaan voor dit onderzoek blijkt dat de gemeente 
Mortsel op een gegeven moment voor een dilemma stond: moest worden 
gekozen voor het beschikbaar stellen van ruimten aan lokale verenigingen (in de 
cultuursector), of moesten gedeelten van het fort beschikbaar worden gesteld 
aan commerciële partijen die op regionaal schaalniveau acteren. Uiteindelijk 
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werd de optie om ruimtes puur commercieel uit te baten niet serieus overwogen 
vanwege politieke voorkeuren van de burgemeester. Grote commerciële partijen 
hebben dus geen intrek kunnen nemen in het fort.

“De balans tussen commerciële en niet-commerciële uitbating is nog niet juist. 
Er zijn wel plannen geweest om delen van het fort verder te commercialiseren. 
Maar er zat een groene burgemeester en die vond het not done”. 
Een anoniem te blijven respondent

Uit deze quote wordt duidelijk dat de burgemeester de bescherming van natuur- 
waarden een belangrijk item vond. Voorheen werd de nadruk gelegd op het 
(economisch en maatschappelijk verantwoord) ontwikkelen van het fort. 
Mortsel leert ons dat politieke afwegingen belangrijke factoren vormen in de 
behandeling van het beschermingsissue.
 
Een ander voorbeeld waar collectieve waarden actief beschermd worden, is Fort 
Breendonk. Breendonk is voor Belgen het meest bekende fort omdat het een 
Nationaal gedenkteken is. Het fort werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt 
als concentratiekamp. In 1947 is het fort een Nationaal gedenkteken geworden. 
De historische betekenis die het fort heeft, zorgt ervoor dat de historische 
waarden actief beschermd worden. Naast de historische waarden wordt ook 
de educatieve waarde van het fort beschermd door bovenregionale overheden. 
Het fort wordt druk bezocht door met name scholieren, die in fort Breendonk 
leren over de Tweede Wereldoorlog. De huidige conservator van het fort, Olivier 
van der Wilt is een oud leraar en probeert de geschiedenisles van het fort te 
koppelen aan actuele thematiek zoals vooroordelen, racisme en rechtvaar-
digheid. Deze educatieve doelstelling wordt ook door de eigenaar van het fort: 
het ministerie van Defensie, als steeds belangrijker ervaren.
 Voor restauraties en herstelwerkzaamheden heeft het ministerie van 
Defensie een doorslaggevende stem. Het fort werd in 2003 volledig gerenoveerd, 
ontoegankelijke delen van het fort zijn door deze restauratie geopend voor 
publiek. Tegelijk met deze ruimtelijke transformatie vond een organisatorische 
verandering plaats: voorheen was het fort een autonome instelling maar vanaf 
2003 valt het fort onder rechtstreekse voogdij van het Ministerie van Defensie. 
Dit betekent dat het fort onder scherp toezicht staat van het ministerie van 
Defensie. Beslissingen die het gebruik in het fort veranderen, moeten worden 
voorgelegd aan het ministerie. De casus Fort Breendonk laat zien dat hogere 
overheden, in dit geval het Ministerie, sterk kunnen interveniëren op lokaal 
niveau. 
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Exploitatie en beheer
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de Antwerpse forten zeer 
uiteenlopende functies hebben. De vraag is echter in hoeverre de exploitaties 
worden beïnvloed door plannende krachten. Het veldwerk laat zien dat 
overheden soms erg ver gaan in het reguleren van exploitaties maar ook zeer 
terughoudend kunnen zijn. Sommige gemeenten (waaronder Lier en Mortsel) 
hebben aangegeven dat ze beheer- en exploitatieplannen hebben opgesteld 
naar aanleiding van de aandacht die is gegenereerd door de provincie 
Antwerpen. Veel gemeenten zijn zich bewust geworden van de grote cultuurhis-
torische- en ecologische waarden die de forten hadden door het Kaderplan dat 
werd opgesteld door de provincie Antwerpen. De gemeente Lier heeft (pas) in 
2012 Stichting Kempens Landschap de opdracht gegeven een visie op te stellen 
voor het beheer van het fort (Kempens Landschap 2012). Deze visie is nog niet 
vastgesteld op het moment van schrijven. Buurtbewoners waren in eerste 
instantie niet blij met het verstrekken van deze opdracht omdat ze bang waren 
dat door deze ruimtelijke ontwikkelingen de rust in hun woonomgeving zou 
verdwijnen (Rompaey 2013).

In vergelijking met Nederland zijn in Vlaanderen minder forten herbestemd 
met een maatschappelijke functie. Particulier eigendom komt in Vlaanderen 
ook vaker voor. De exploitatie van erfgoed steunt in Vlaanderen minder op 
overheidssubsidies. Met name de exploitaties van forten in de binnenste 
fortengordel steunen op dynamiek die door verenigingen en clubs wordt 
gedreven. Het dagelijks beheer wordt in deze forten gedaan door deze 
verenigingen. 

In andere forten hebben overheidspartijen grote invloed op de exploitatie en het 
beheer. Het beste voorbeeld hiervan is fort Breendonk. Op de exploitatie van het 
fort wordt scherp toegezien door het ministerie van Defensie. Het beheer van 
het fort moet worden gefinancierd uit de inkomsten die het gedenkteken krijgt 
uit kaartjesverkoop. De beheeropgaaf drukt dermate op de begroting dat de 
ticketprijzen eigenlijk zouden moeten stijgen. Het ministerie van Defensie eist 
echter dat de entreeprijzen laag blijven, zodat met name scholen het fort blijven 
bezoeken. Commerciële activiteiten mogen niet worden uitgevoerd in het fort, 
waardoor het lastig is additionele inkomsten uit de exploitatie te krijgen. Voor 
de exploitatie is het een uitdaging om de balans te vinden tussen educatieve 
doelstelling enerzijds en het verwerven van genoeg inkomsten anderzijds. 
Spontane dynamieken uit de regio worden nauwelijks gebruikt. Het is lastig om 
met innovatieve marktconcepten extra inkomsten te verwerven omdat het fort 
onder voogdij staat van het Ministerie van Defensie.

Wanneer een fort in privébezit is, kan dit leiden tot verschillende beheer- en 
exploitatieregimes. Fort Strabroek is een voorbeeld waar de eigenaar met 
hart voor cultuurhistorie het fort uitstekend beheert. De middelen die daar 
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voor nodig zijn worden gegenereerd uit de exploitatie van het fort. Privébezit 
kan echter ook leiden tot achterstallig beheer en onderhoud. Voorbeelden 
daarvan zijn fort Noordkasteel, Koningshooikt en Oelegem. De directe omgeving 
(inclusief fortgracht) van fort Noordkasteel is door het havenbedrijf gebruikt als 
depot voor baggerslip, dit bleek niet bevorderlijk voor de cultuurhistorische  
waarden. In Koningshooikt wordt het fort als schietterrein gebruikt en in 
Oelegem heeft het fort een puur ecologische functie (door het grote aantal 
vleermuizen). Dit betekent echter wel dat de cultuurhistorische waarden en de 
bouwtechnische staat van het gebouw langzaam achteruit gaan. Het gebouw 
wordt eenzijdig beheerd; dit betekent dat alleen de natuurwaarden worden 
beschermd.
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H O O F D S T U K  7

Conclusies en reflectie
Op basis van literatuurstudie is in het theoretisch kader de 
verwachting opgesteld dat de exploitatie van forten in Vlaanderen 
wordt gearrangeerd door private partijen waardoor de maatschappe-
lijke waarden van het erfgoed niet in stand worden gehouden. Deze 
verwachting kan niet worden bevestigd. In Vlaanderen worden de 
functies in forten door verschillende partijen gearrangeerd, niet alleen 
door private partijen. De bescherming van maatschappelijke waarden 
blijkt ook niet per definitie slechter te zijn wanneer private partijen 
een sterke arrangerende rol hebben ingenomen. Onderstaand wordt 
teruggekomen op de concretere verwachtingen die zijn opgesteld in het 
theoretische hoofdstuk van dit deel. 

Conclusies 

Concrete verwachting 1: de functietoekenning is vraag-gestuurd en 
leidt tot commercieel gebruik van forten.
Hoewel veel functies in forten vraag-gestuurd tot stand zijn gekomen, is 
deze verwachting niet volledig uitgekomen. Er moet worden vastgesteld dat 
in Vlaanderen de overheid een stuk minder vaak de rol als arrangeur op zich 
neemt. Dit betekent dat de markt in grote(re) mate bepaalt welke producent 
gekoppeld wordt aan de maatschappelijke vraag. Hoewel men in Nederland 
het voornemen heeft om de exploitatie in handen van de markt te geven, komt 
de functietoekenning veelal aanbod-gestuurd tot stand, zo blijkt uit de eerste 
twee delen van dit proefschrift. Dat regulering vaak leidt tot over-inclusiviteit 
(beschermingsvraag uit de maatschappij wordt gemakkelijk ingekapseld 
door regelgeving), is terug te zien in Nederland maar in veel mindere mate in 
Vlaanderen. Een belangrijk verschil hierin is dat de Waterlinie is geframed als 
een cultuurhistorisch landschap dat bestaat uit elementen die samen een 
eenheid vormen. De eenheid, de herkenbaarheid en de authenticiteit van de 
linie moeten beschermd worden wat leidt tot enkelvoudige interpretatie van 
het erfgoedensemble. Doordat in Vlaanderen meer afwisseling bestaat in de 
partijen die arrangeren, ontstaat meer afwisseling in gebruik en ruimtelijke 
kwaliteiten. 

Waar in Nederland slechts in beperkte mate functies overblijven die voldoen 
aan een veelheid van eisen (die door verschillende overheden gesteld worden), 
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worden in Vlaanderen minder eisen gesteld aan het gebruik van de forten. Ook 
dit verklaart voor een groot deel het afwisselende gebruik van de forten. 

De casus in Vlaanderen bevestigt het beeld dat wanneer overheden meer 
invloed uitoefenen op de herontwikkeling van een fort, dit leidt tot meer 
aanbod-gestuurde functies. De achterliggende mechanisme is dat overheden 
hun overwegingen primair richten op het beschermen van collectieve waarden, 
wat grote invloed heeft op de functietoekenning. Hierbij wordt niet altijd 
afgewogen of de functie zichzelf op lange termijn kan bedruipen. Dit kan tot 
problemen leiden wanneer de vraag achteraf blijkt tegen te vallen, of wanneer 
overheidssubsidies voor beheer en onderhoud niet meer worden verstrekt. 

In Vlaanderen zijn meer forten privé-eigendom en worden meer forten 
commercieel geëxploiteerd in vergelijking met Nederland. Het commerciële 
gebruik van forten valt in veel gevallen te herleiden tot verkoop van het fort 
in de jaren ’70 of ’80. In deze gevallen heeft de overheid nauwelijks invloed 
gehad op het gebruik van de forten. Door de absentie van planmatige krachten 
zijn in de forten allerlei (verassende) praktische functies gekomen zoals een 
schietterrein, een motorcross-terrein en een opslagdepot.

Concrete verwachting 2: door het commerciële gebruik van de forten is 
de toegankelijkheid van de forten beperkt.
Veel forten in Vlaanderen zijn vrij toegankelijk, ondanks het feit dat een 
substantieel aantal forten in particulier bezit is en een commerciële functie 
heeft gekregen. Woningbouw, zoals op fort Lillo, ’s-Gravenwezel of St. Katelijne- 
Waver zorgt ervoor dat bepaalde gedeelten van het fortterrein worden bewoond 
maar dat iedereen op het fortterrein kan komen. De aanname dat forten minder 
toegankelijk zijn wanneer het fort commercieel wordt gebruikt is onjuist. 
Sterker nog, de bevindingen van dit onderzoek lijken het tegenovergestelde 
te beweren: maatschappelijke functies zijn juist minder toegankelijk. Voor 
bepaalde maatschappelijke functies moet entreegeld betaald worden (zoals 
musea), vaak zijn ze slechts beperkt toegankelijk door specifieke openings-
tijden. Wanneer sprake is van een (maatschappelijke) natuurfunctie is het fort 
vaak helemaal niet toegankelijk. Verwachting twee is dus onjuist gebleken.

Concrete verwachting 3: historische cultureel-maatschappelijke 
waarden worden aangetast omdat private belangen domineren. 
De bevindingen laten een wisselend beeld zien. Er zijn voorbeelden van forten 
waar de cultuurhistorische waarden worden aangetast omdat privé-eigenaren 
weinig belang hebben om deze waarden te beschermen. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in forten als Koningshooikt en St. Kathelijne-Waver. Aan de andere 
kant zijn er ook voorbeelden van forten die particulier bezit zijn, waar juist veel 
aandacht is voor de instandhouding van cultuurhistorische waarden, zoals fort 
Stabroek. Recentelijk is de verkoop van fort Duffel aan Kempens Landschap een 
goed voorbeeld: bij de verkoop van dit fort werden afspraken gemaakt over de 
bescherming van ecologische en cultuurhistorische waarden. 
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Concrete verwachting 4: het beheer van erfgoed steunt op inkomsten 
uit particulier-commerciële exploitatie.
Deze verwachting wordt door het onderzoek grotendeels bevestigd. Door het 
selectieve beleid van hogere overheden (niet alle forten in de gordel planmatig 
ontwikkelen), is slechts een beperkt aantal forten vanuit de overheid ontwikkeld 
en beschermd. Het is niet verassend dat naar de ontwikkeling van deze forten 
juist de meeste middelen zijn gegaan. De financiële injectie die overheden 
hebben gegeven, die nodig was voor herbestemming, heeft in bijna alle gevallen 
geleid (Duffel, Mortsel, Breendonk, Liefkenshoek), tot exploitaties van forten 
die afhankelijk zijn van overheidssubsidies. De meeste forten in de fortengordel 
zijn niet planmatig ontwikkeld. 

Dit betekent dat het dagelijks beheer van deze forten niet wordt gedaan (vaak 
natuurfunctie) of dat het beheer wordt gedaan door lokale verenigingen en 
clubs. Dit betreft veelal vrijwilligerswerk. Hieruit blijkt dat wanneer lokale 
overheden ruimte bieden aan lokale, particuliere initiatieven het beheer vrijwel 
automatisch door deze initiatiefnemers wordt gedaan (zonder dat daarover veel 
afspraken moeten worden gemaakt). Dit is een strategie die zorgt voor actief 
gebruik van het fort zonder het aanwenden van veel overheidsmiddelen.

Reflectie
Door het onderzoek naar de herbestemming van de Fortengordels van 
Antwerpen kan de Nederlandse ‘waterlinie’-aanpak in perspectief worden 
geplaatst. Het onderzoek laat zien ‘hoe het ook anders kan’ en geeft inzicht 
in de ruimtelijke uitkomsten die verwacht kunnen worden in een decentraal 
plansysteem dat gekenmerkt wordt door de ruimte die doorgaans wordt 
geboden aan particulier initiatief. De Nederlandse planningspraktijk neigt 
ertoe deze kenmerken over te nemen. Dit casus onderzoek geeft waardevolle 
inzichten wat verwacht kan worden wanneer deze transitie doorzet. Uit het 
casusonderzoek in Vlaanderen kunnen verschillende leermomenten worden 
getrokken.

Zoals al eerder is aangegeven, worden de ruimtelijke uitkomsten verklaard door 
te analyseren hoe plannende en spontane krachten op elkaar inwerken. Echter, 
ook andere factoren zijn van invloed op de ruimtelijke uitkomsten. Vier factoren 
kunnen in dit licht niet onvermeld blijven. Ten eerste is de (her)ontwikkeling van 
de Antwerpse fortengordel sterk beïnvloed door padafhankelijkheid. Bepaalde 
beslissingen uit het verleden hebben ertoe geleid dat forten op een bepaalde 
manier gebruikt worden. Zo heeft de verkoop van de Brialmontforten in 1977, 
met als eis dat de forten gebruikt zouden worden voor sport en recreatie, 
ervoor gezorgd dat het lokale verenigingsleven sterk vertegenwoordigd is in 
de Brialmontforten. De tweede factor is de geografische positionering van de 
forten. Net zoals in de waterlinie, blijkt de geografische positie van het fort 
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(de ligging ten opzichte van de stad, bereikbaarheid, omgevingskwaliteit) een 
belangrijk determinant voor de mate waarin een fort commercieel kan worden 
uitgebaat. De forten die dicht bij stedelijk gebied liggen en goed bereikbaar 
zijn kunnen gemakkelijker gebruikt worden door lokale verenigingen. Ten derde 
bepaalt een aantal projectmatige verschillen de ruimtelijke uitkomsten van de 
waterlinie en de fortengordels. Voor het strategisch project de Fortengordels 
van Antwerpen zijn tot nu toe minder financiële middelen beschikbaar gesteld. 
Een ander verschil is dat alle forten in de waterlinie de monumentenstatus 
hebben en dat het project bestempeld is als nationaal project en nationaal 
landschap. 

Tot slot de vierde factor die de ruimtelijke uitkomsten mede verklaart: de 
ontwikkelingen in het planningssysteem in Vlaanderen (zie hoofdstuk 3). Onder 
andere het nieuwe decreet ruimtelijke ordening van 1996, waarin het gewest, 
de provincie en de gemeenten de beschikking kregen over hetzelfde instrumen-
tarium, én de vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), 
heeft gezorgd voor een ruimtelijke ordeningsinstrumentarium dat meer 
ontwikkelingsgericht is en aan de hand van strategische (gebiedsgerichte) 
ruimtelijke projecten overheidspartijen hun doelen met elkaar laat verknopen. 
Hierdoor zijn projecten ontstaan waarbij verschillende overheidslagen een 
intersectorale agenda opstellen om een fort te ontwikkelen (zoals fort Duffel). 
De genoemde factoren zorgen ervoor dat de herbestemming van de Forten- 
gordels van Antwerpen lastig te vergelijken is met die van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De context waarbinnen de herbestemmingen van Vlaamse forten 
tot stand komen wijkt immers af van de Nederlandse situatie. Toch biedt 
de Vlaamse case studie ook inzichten in de herbestemming van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie: de Nederlandse aanpak kan in perspectief worden 
geplaatst. De confrontatie van plannen en spontane krachten staat in deze 
analyse centraal, zonder de genoemde verschillen te veronachtzamen.

Het dilemma tussen spontaniteit en planning is in deze studie centraal gesteld 
om te ontdekken waar synergie mogelijk is tussen enerzijds het gebruik 
maken van marktdynamieken om creatieve, innovatieve exploitatie mogelijk 
te maken die aansluiten bij de vraag uit de markt, en anderzijds het opstellen 
en handhaven van regulerende krachten om bepaalde collectieve waarden 
te beschermen. Hierbij is gefocust op de exploitatie van forten en de vraag in 
hoeverre duurzame exploitatie van de forten in de Antwerpse fortengordels is 
geborgd. Door anders om te gaan met het spanningsveld tussen plannende en 
spontane krachten kunnen innovatieve organisatiemodellen ontstaan waarbij 
de overheid zich anders opstelt ten aanzien van particulier initiatief. Een aantal 
condities die in Vlaanderen aanwezig zijn, blijken zeer bepalend te zijn voor het 
ontstaan van diversiteit aan exploitatie- en organisatiemodellen.

De ‘Vlaamse aanpak’ leidt tot wisselende functies in de forten: variërend van 
paintball-terrein tot nationaal herdenkingsmonument. Dit kan gezien worden 
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als een markante karakteristiek van de Antwerpse gordel: de functies en forten 
verrassen. De forten in Nederland hebben veelal maatschappelijke-culturele 
bestemmingen gekregen. In Vlaanderen heeft men met veel minder overheids-
middelen geïnvesteerd om de fortengordel te transformeren. Doordat het 
gebruik van de forten (met name in de binnenste fortengordel) lokaal is ingebed, 
wordt het dagelijks beheer voor het grootste gedeelte gedaan door particu-
lieren. Dit bespaart kosten voor overheden. Doordat de besluitvormingsproces- 
sen waarin over de toekomst van forten wordt besloten, zowel in Nederland 
als in Vlaanderen zeer uiteenlopen (het type actoren, het aantal actoren, 
machtsverhoudingen, beschikbare middelen) komt een aantal opmerkelijke 
verschillen naar voren. Deze verschillen worden bewust uitgelicht en uitvergroot 
in dit reflectieve gedeelte van dit hoofdstuk. 

Conditie 1: schaalniveau waarop strategisch project is geframed
In Nederland is het waterlinieproject op hoog schaalniveau geframed, waardoor 
het gebruik van forten moet passen binnen de algemeen geformuleerde en 
vastgestelde eisen. Dit heeft geleid tot minder afwisseling in het gebruik van de 
forten. De waarden van erfgoed is in Nederland eenzijdig geïnterpreteerd en op 
een top down manier instrumenteel afgedwongen. Er zijn algemene richtlijnen 
opgesteld waaraan plannen moesten voldoen: waarden als toegankelijkheid, 
openheid van landschap, herkenbaarheid en de bescherming van historische 
waarden zijn afgedwongen in een groot opgezette projectorganisatie. Het 
gebruik van forten is hierdoor sterk beïnvloed door de overheid. In Vlaanderen 
is het vertrekpunt voor herbestemming niet zozeer het beschermen van 
cultuurhistorische waarden, maar wordt het actief en functioneel gebruik van 
het fort als uitgangspunt genomen. In Vlaanderen is de spreiding van functies 
groter omdat de overheid minder stuurt op het gebruik van forten. De Vlaamse 
aanpak zorgt voor meerdere interpretaties van het cultuurlandschap, waardoor 
(overheids-)plannen niet op voorhand andere interpretaties van cultuurhistorie 
uitsluiten. Deze interpretaties van het cultuurlandschap zijn in Vlaanderen soms  
zeer commercieel van aard, wat juist bijdraagt aan de afwisseling in het gebruik.

Omdat de functietoekenning in Vlaanderen overwegend plaatsvindt op lokaal 
niveau, kunnen lokale partijen zich doorgaans beter committeren aan het 
ontwikkelen en exploiteren van forten. Enerzijds leidt dit tot functies in de 
forten waar daadwerkelijk vraag naar is, anderzijds steunt het dagelijks beheer 
van forten vaker op stichtingen en verenigingen van buurtbewoners. Ook moet 
worden vastgesteld dat het in Vlaanderen minder overheidsmiddelen zijn 
aangewend voor de revitalisatie van het fortenlandschap.

Conditie 2: planning is selectiever én politieker van aard
Een belangrijk verschil met Nederland is dat in Vlaanderen de ruimtelijke 
ordening een stuk politieker van aard is. De keuze hoe een fort of landschap 
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moet worden heringericht is een beslissing van de politiek verkozenen. In 
Nederland worden dergelijke beslissingen sterk(er) beïnvloed door de expertise 
en (bureaucratische) neutraliteit van ambtenaren. Waar in Nederland gevoelige 
discussies worden gevoerd over welke initiatieven wel of niet ondersteund 
worden, neemt in Vlaanderen de politiek verantwoordelijke hierover de 
beslissing. De politieke invloed van de bestuurlijk verantwoordelijke is ook terug 
te zien in de terughoudend van bovenlokale bestuurders te interveniëren op 
lokale schaal. Op provinciaal schaalniveau worden middelen selectief besteed 
aan deelprojecten of deelgebieden. De politieke rationaliteit bepaalt op welke 
deelprojecten selectief wordt ingezet. Van overkoepelend top-down beleid is 
geen sprake, waardoor de kwaliteit van herbestemmingen ook uiteenloopt. Het 
specifiek richten van bovenregionale overheidsmiddelen op slechts een paar 
projecten kan leiden tot zeer goede ruimtelijke resultaten: de forten waarop 
strategisch is ingezet zijn kwalitatief goed opgenkapt.

De terughoudendheid van bovenlokale overheden om te interveniëren betekent 
niet dat hogere bestuurslagen geen sturingsambitie hebben. Er is wel degelijk 
ambitie, die terug te lezen valt in talrijke plannen en beleidsdocumenten. In 
praktijk komt het nauwelijks voor dat de provincie of het gewest, gemeenten 
aanspoort lokale plannen te wijzigen. De sturingsambitie van de provincie wordt 
vertaald in een subtiele, voluntaristisch, non-prescriptieve plannen (Kaderplan 
Fortengordels), die wordt ondersteund door een praktijk die voornamelijk is 
gericht op niet-fysieke investeringen. 

Conditie 3: ontwikkelingsstrategie minder gericht op fysieke projecten 
en meer op lokale dynamiek
Opvallend is dat in Vlaanderen de meeste middelen vanuit de provincie zijn  
besteed aan studies, informatieverstrekking en het organiseren van evenemen- 
ten. In de Waterlinie heeft men de eerste 10 jaar overwegend ingezet op 
het fysieke domein en vervolgens op het verankeren van de Waterlinie in de 
maatschappij (om op die manier beheer en exploitatie te borgen). In Vlaanderen 
zal de volgende fase, die van het uitvoeringsplan, gepaard moeten gaan met een 
fysiek investeringsprogramma (Provincie Antwerpen 2014).

De bovenregionale plannen die zijn gemaakt door de provincie Antwerpen, 
zijn vooral een optekening van de actuele situatie (gebaseerd op grondige 
analyses en input van een brede waaier van actoren) en de huidige plannen 
die lokale overheden op het moment nu hebben. In de bovenregionale plannen 
van de provincie staan vrijwel geen directieven en zijn voornamelijk bedoeld 
als gezamenlijk gedragen visie. Het voluntaristische element in de aanpak 
van de provincie Antwerpen blijkt uit het feit dat niet alle fortenexploitanten 
en eigenaren meedoen aan het maken van de bovenregionale plannen. De 
bovenlokale plannen in de waterlinie zijn gebaseerd op een helder planconcept 
dat is uitgewerkt in Panorama Krayenhoff. In Vlaanderen is gekozen voor een 
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(minder visionair) ruimtelijk plan dat aansluit op de actuele ruimtelijke situatie.
Hoewel dit derde deel van het proefschrift weinig aandacht besteedt aan het 
revitaliseren van het landschap tussen de forten, kan wel worden geconclu-
deerd dat het beschermen van de openheid van het landschap een stuk beter is 
gelukt in Nederland dan in Vlaanderen. De geringe aandacht in Vlaanderen voor 
de versnippering van het landschap heeft invloed op het fortengordellandschap. 
De decentrale planningspraktijk zorgt ervoor dat bovenregionale overheden 
terughoudend zijn hiertegen maatregelen te nemen. Met uitzondering van de 
gebieden langs de antitankgracht en de forten in het rivierenland, wordt het 
landschap rondom de forten gedomineerd door lintbebouwing, suburbane 
uitbreidingen en infrastructuur. Er worden geen actieve maatregelen genomen 
om het landschap tussen de forten open en groen te houden ook al staat dit als 
doelstelling geformuleerd in de provinciale plannen.

Conditie 4: meerdere collectieve actie arrangementen zijn mogelijk
Wanneer de totstandkoming van duurzame exploitatie- en beheermodellen voor 
herbestemde forten wordt gezien als een van de meest belangrijk doelstel-
lingen in het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dan geeft de Vlaamse 
casus hiertoe waardevolle inzichten. De focus in de empirische studie op het 
‘arrangeren’16 van functies, heeft hiervoor interessante onderzoeksresultaten 
opgeleverd. De variëteit en vitaliteit van functies blijken in grote mate bepaald 
te worden door de gevonden collectieve actie arrangementen. De onderzoeks-
bevindingen tonen aan dat synergie tussen plannende en spontane krachten 
mogelijk is en kan leiden tot duurzame exploitatiemodellen waarin bescherming 
van collectieve waarden geborgd is. Essentieel voor de totstandkoming van 
dergelijke exploitatiemodellen is de mate waarin de overheid arrangeert. De 
focus op de arrangerende werking van collectieve actie arrangementen plaats 
hiermee de Nederlandse aanpak in perspectief. 

De case studie in Vlaanderen laat zien dat binnen één strategisch project het 
mogelijk is om tot verschillende collectieve actie arrangementen te komen, wat 
leidt tot ruimtelijke uitkomsten met wisselende ruimtelijke kwaliteiten, functies 
en exploitatiemodellen. De exploitatie en het dagelijks beheer is daarmee 
in zijn geheel minder afhankelijk van overheidssubsidie (in vergelijking met 
Nederland). De afwisseling in collectieve actie arrangementen maakt het geheel 
weerbaarder: de publieke budgetten kunnen selectief worden besteed en de 
markt krijgt meer ruimte om met innovatieve diensten en producten aan te 
sluiten bij de vraag van de consument.
 De Antwerpse case studie plaatst de Nederlandse manier van werken in 
perspectief: de ontwikkeling van de waterlinie is in vergelijking met de Vlaamse 

16 De arrangeur is de agent die de producent selecteert om aan de vraag van de consument te 
voldoen (zie hoofdstuk 2 van dit deel). 
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aanpak in sterke mate beïnvloed door regulerende krachten, zelfs wanneer het 
streven was om in vormen van ‘publiek private partnerschappen’ tot resultaten 
te komen. De regulerende krachten hebben ertoe geleid dat de overheid (al 
was dit niet altijd gecoördineerd) een sterk arrangerende invloed heeft gehad 
op het functiegebruik en de uiteindelijke exploitatie van de forten. Waar deze 
regulerende krachten in Nederland vooral voortkomen uit een strategisch 
regionaal plan dat wordt afgedwongen door een aparte projectorganisatie, 
is men in Vlaanderen een stuk selectiever met het inzetten van regulerende 
krachten.


