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Samenvatting 

Dit proefschrift beantwoordt de vraag in hoeverre en hoe actoren in het project 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat zijn gebleken tot collectieve actie te 
komen. De herbestemming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is misschien 
wel een van de meest complexe herbestemmingsopgaven in Nederland. Drie 
kenmerken maken het bereiken van collectieve actie uitdagend: ten eerste is er 
sprake van een ingewikkelde governance situatie; een groot aantal publieke en 
private partijen met tegengestelde belangen is betrokken bij het project. Ten 
tweede bevat de Nieuwe Hollandse Waterlinie verschillende erfgoed-, natuur- 
en landschapswaarden: bescherming van de waarden is van maatschappelijk  
belang. De interpretaties welke waarden beschermd moeten worden (en 
de prioritering hiervan) lopen sterk uiteen. Ten derde blijken de forten en 
landschappen buitengewoon lastig te beheren en exploiteren. De gebouwen 
zijn vochtig, lastig warm te krijgen in de winter, het verschil tussen het bruto en 
netto vloeroppervlak is groot, de forten zijn vaak moeilijk te bereiken en liggen 
verscholen in het landschap. 

Het bereiken van collectieve actie gebeurt in een setting die kenmerken heeft 
van een governance-structuur. Het wetenschappelijk concept governance 
beschrijft hoe publieke en private actoren in zelf georganiseerde netwerken 
middelen en capaciteiten uitwisselen in een situatie waarin taken, verantwoor-
delijkheden en middelen zijn verdeeld over de actoren (Stoker 1998). Doordat 
actoren hun eigen belangen willen behartigen in een situatie van wederzijdse 
afhankelijkheid is coördinatie nodig. Deze coördinatie is juist lastig omdat 
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden versplinterd zijn (Kjaer 2011, 
Rhodes 1997) en door de ambigue rol van hiërarchische relaties in governance 
netwerken (Marinetto 2003, Marsh et al 2003). De nota Belvedere uit 1999 heeft 
eraan bijgedragen dat de beleidsarena van de erfgoedsector meer governance 
kenmerken heeft gekregen (Hulst 2010, Van der Valk et al 2014). 

In dit proefschrift is geanalyseerd hoe in de complexe governance situatie van 
de Waterlinie actoren zijn omgegaan met de drie bovengenoemde kenmerkende 
eigenschappen van de transformatieopgave. De drie kenmerken zijn in drie 
afzonderlijk delen geanalyseerd. Elk deel neemt een aanvullend theoretisch 
perspectief om te analyseren in hoeverre en hoe actoren tot collectieve actie 
zijn gekomen. In het eerste deel is gekozen voor een institutionele benadering 
(Ostrom 1996), in deel twee is framing theorie toegepast (Rein & Schön 1993) en 
in het laatste deel is geanalyseerd hoe collectieve actie arrangementen (Savas 
1982) tot stand komen. In dit samenvattende hoofdstuk wordt tevens terugge-
komen op de hypothesen die zijn opgesteld in de afzonderlijke delen. Tevens 
worden in dit hoofdstuk de conclusies gepresenteerd. 



310 

Deel 1: institutionele actor analyse
Het eerste deel richt zich voornamelijk op de rol van institutionele verhoudingen 
tussen de betrokken actoren en de wijze waarop ze zich hebben georganiseerd. 
De centrale vraag is: 

Vraag 1: “Onder welke voorwaarden is collectieve actie al dan niet effectief 
mogelijk gebleken in de actie arena van het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie?”

De term actie arena is afgeleid van het theoretische perspectief dat is gekozen 
in dit onderdeel; een institutionele actor benadering (Ostrom 2007, Scharpf 
1997). De actie arena wordt door Elinor Ostrom omschreven als “the social 
sphere where individuals interact, exhange goods and services, solve problems, 
dominate one another or fight.” (Ostrom 2007: 28). De actie arena bestaat uit 
twee onderdelen: actoren en de actor situatie. Actoren worden door Ostrom 
gedefinieerd op het niveau van het individu en de actie situatie behelst de 
structuur van het handelen tussen de actoren, deze structuur wordt onder 
andere bepaald door belangen, posities, de acties die mogelijk zijn en de 
informatie die beschikbaar is. Beiden componenten, de situatie en de actoren 
zijn nodig om interactie te verklaren tussen de actoren en de daaruit voortko-
mende resultaten. De actie arena wordt beïnvloed door een aantal externe 
condities: de regels die de relaties tussen de actoren bepalen, de structuur van 
de gemeenschap die zich begeeft rondom de actie arena en de fysieke-ruimte-
lijke condities van het plangebied (Ostrom 2007: 28). Politieke, economische of 
maatschappelijke dynamieken hebben invloed op deze condities en kunnen de 
vorm de actie arena veranderen. 
 De institutionele actor analyse heeft bijzondere aandacht voor de rol 
van instituties. In dit proefschrift worden instituties gedefinieerd als de 
geschreven en ongeschreven regels die de interactie tussen de actoren conditi-
oneren. Dit kunnen ook routines, praktijken of taakstellingen zijn waaraan 
individuen zijn gebonden omdat ze een bepaalde publieke instantie vertegen-
woordigen (Ostrom 2007: 22). Door de condities, de actie arena en de wijze 
waarop instituties het handelen van actoren verklaren te onderzoeken kunnen 
(ruimtelijke) uitkomsten voorspeld en verklaard worden (Ostrom 2007: 29). 
De uitkomsten kunnen fysieke ruimtelijke interventies zijn maar kunnen ook 
nieuwe regels (instituties) zoals sanctionerende of stimulerende maatregelen. 
In dit proefschrift worden de condities, de actor situatie, de instituties geanaly-
seerd om het handelen van actoren en de daaruit voortkomende resultaten 
te verklaren. In het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn veel actoren 
betrokken met verschillende institutionele achtergronden waardoor het 
bereiken van collectieve actie waarschijnlijk problematisch is. De volgende 
verwachting is opgesteld.
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Verwachting 1: De actie arena van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
bevat dermate veel actoren met tegengestelde belangen dat zij niet in staat 
zijn om op een effectieve en efficiënte manier tot collectieve actie te komen.

De institutionele actor analyse is opgedeeld in twee delen. De analyse start 
met een analyse welke condities ertoe hebben bijgedragen dat het project de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie tot stand is gekomen en welke factoren de actie 
arena kenmerken. Vervolgens is geanalyseerd hoe de actoren zijn omgegaan 
met vier verschillende dilemma’s in de actie arena. Door dilemma’s centraal te 
stellen is een meer specifieke analyse mogelijk hoe de condities en instituties 
het individuele en collectieve gedrag van de actoren beïnvloed hebben. Er 
zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt: archiefstudie, semi-gestructureerde 
interviews en observaties van verschillende bijeenkomsten.
 
 Tot totstandkoming van de actie arena

Opvallend is dat in het verleden door verschillende overheidspartijen pogingen 
zijn gedaan om de Waterlinie op regionale schaal te revitaliseren. Deze pogingen 
zijn onsuccesvol gebleken. De provincie Utrecht deed een poging samen met 
de Rijksdienst voor Monumenten Zorg (RDMZ) in de periode 1988-1992 en 
in 1990-1993 werkten verschillende ambtelijke werkgroepen op ministerieel 
niveau aan plannen voor de Waterlinie (werkgroepen als ArMoLa, RPD en 
Project 33). Uiteindelijk geeft de vaststelling van de Nota Belvedere in 1999 
de doorslag: het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt een 
voorbeeldproject in deze nota en krijgt een apart projectbureau om plannen te 
maken voor de revitalisatie van de linie. 
 Het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is altijd een project van de 
ambtenaren geweest: het is door ambtenaren geïnitieerd in de jaren ’90 (na het 
voeren van politiek-ambtelijke lobby’s) en tot op heden blijkt de grote motor 
achter het project de ambtenarij te zijn. 

Het Belvedere beleid is het product van vier samenwerkende ministeries 
(VROM, LNV, OC&W en V&W) en hierdoor zijn deze partijen al dichter bij elkaar 
gebracht als het gaat om het verbinden van verschillende beleidsagenda’s 
(voornamelijk ruimtelijke ordening en cultureel erfgoed). De gemeenschap-
pelijke (politieke en ambtelijke) wil om de Belvedere visie te vertalen naar 
concrete resultaten leidt ertoe dat de Waterlinie een voorbeeldproject wordt 
in de nota Belvedere. Het gedachtegoed van de nota Belvedere komt duidelijk 
naar voren in de aanpak van het Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, dat in 1999 wordt opgericht.

De Waterlinie wordt in zijn geheel, gebiedsgericht aangepakt, verschillende 
sectoren moeten in staat zijn hun ambities te verbinden met de primaire 
doelstelling om het landschap en de cultuurhistorische waarden te revitali-
seren. In de beginjaren van de 20ste eeuw heeft een aantal planningsdiscoursen 
sterke invloed op de aanpak van het project: het versterken van de ruimtelijke 
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kwaliteit en samenhang (integrale opgaven), gebiedsontwikkeling, en het 
bereiken van beleidsdoelstellingen door publiek-private partnerschappen 
(PPS-constructies). Ook de aandacht voor versnippering van het landschap en 
de zoektocht naar ruimte voor waterretentie zijn belangrijke drijfveren geweest 
voor totstandkoming van het Waterlinieproject.

 Kenmerken van de actie arena

Hoewel het lastig is om de precieze grenzen aan te geven waar de actie arena 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie begint en eindigt, is er voor gekozen 
om de formele organisatiestructuur van het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie aan te houden als actie arena. Zowel beslissingen op hoog als op laag 
schaalniveau worden binnen deze structuur genomen. 
 Bijna alle betrokken actoren hebben een positie gekregen in de geïnstitu-
tionaliseerde overlegstructuur. Als gevolg hiervan is een omvangrijk overleg-
circuit ontstaan. De betrokken ministeries, de provincies, de gemeenten, 
belangenorganisaties en externe adviseurs (kwaliteitsteam) hebben een 
formele positie. Het Nationaal Projectbureau fungeert als spin in dit web en 
heeft in de hiërarchische verhoudingen een positie tussen de ministeries en de 
provincies. Private partijen hebben nooit onderdeel uitgemaakt van het formele 
overlegcircuit.
Gedurende de looptijd van het project is de organisatiestructuur verschillende 
keren veranderd. Dit heeft te maken met externe condities die van invloed zijn 
op het project: politieke (bezuinigingen en reorganisaties) en economische 
veranderingen (minder budget, minder interesse uit private sector) zijn de 
meest doorslaggevende externe veranderingen geweest waardoor de actie 
arena van de Waterlinie is veranderd. Daarnaast is de organisatiestructuur 
aangepast aan de fasering van het project (visievorming, planvorming, 
uitvoering en exploitatie). 
 De regels, of geldende institutionele patronen tussen de actoren worden in 
hoge mate beïnvloed door hiërarchie en het onderscheid tussen bestuurlijk en 
ambtelijk overleg. In de praktijk blijkt dat ambtelijk vooroverleg en de mate en 
wijze waarop bestuurders worden geïnformeerd door hun ambtelijk apparaat, 
bepalend te zijn voor de interactie in de overlegverbanden. In principe worden 
de strategische beslissingen in het project genomen in de Liniecommissie 
waarin formeel de bestuurders van de provincies en de ministeries zitting 
nemen. De coördinatie en interactie tussen de verschillende actoren komen 
nadrukkelijk naar voren bij de bespreking van de dilemma’s.  
 In de actie arena van de Waterlinie komt men op twee verschillende 
manieren tot ruimtelijke uitkomsten. Enerzijds door zelf projecten te initiëren 
en te financieren, anderzijds door het meekoppelen met andere ruimtelijke 
projecten die zijn geïnitieerd door anderen. In de praktijk komt het geregeld 
voor dat meekoppelprojecten zijn begonnen als weerstandsprojecten: de 
projectorganisatie is opgekomen voor het Waterliniebelang en heeft vervolgens 
een positie gekregen waardoor zij kunnen meebeslissen in het betreffende 
ruimtelijke project. 



313 S A M E N V A T T I N G

 Dilemma 1: geconcentreerde of gefragmenteerde regie

Om in complexe governance situaties tot collectieve actie te komen wordt 
(onder andere) het voeren van regie als cruciale voorwaarden gezien. Binnen 
de projectorganisatie van de Waterlinie is sprake van gefragmenteerde 
regie. Om de doelstellingen van het Waterlinieproject te vertalen naar lokale 
plannen wordt op drie niveaus regie gevoerd: het niveau van de Liniecommissie 
(ministeries naar provincies), het niveau van de enveloppen (provincies naar 
gemeenten) en het niveau van het nationaal projectbureau (het gehele organisa-
tiemodel). Omdat het Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie 
niet beschikt over eigen bevoegdheden en middelen, is voor een inhoudelijke 
vorm van regie gekozen, waarbij de nadrukt ligt op overtuigen en verleiden 
van actoren. De regie vindt plaats door niet-bindende adviezen en steunen op 
inhoudelijke betrokkenheid, expertise en autoriteit. De projectorganisatie is 
er op deze manier in geslaagd om coördinatie te laten plaatsvinden, al moet 
worden opgemerkt dat ook dubbele regie plaatsvindt (wat de samenwerking 
frustreert), en dat regie op bepaalde onderwerpen ontbreekt omdat meerdere 
bestuurslagen veronderstellen dat de regietaak bij de taakstelling van een 
andere bestuurslaag hoort. Deze problematiek komt het meest tot uitdrukking 
op het niveau van de enveloppen. De plannen die op lokaal niveau worden 
voorgesteld worden geregisseerd door de provincies, het daarvoor ingestelde 
kwaliteitsteam en het Nationaal Projectbureau. De regie van deze partijen 
wordt niet altijd goed gecoördineerd.

 Dilemma 2: interne of externe oriëntatie 

Het grote aantal betrokken publieke partijen, die verschillende doelstellingen  
en belangen hebben, zorgt ervoor dat het lastig is om een overzichtelijk, 
efficiënt en daadkrachtige projectorganisatie in te richten. Veel partijen 
hebben een positie in het formele overlegcircuit: hierdoor is de intensiteit van 
overleg hoog. In de periode 2003-2009 is bewust gekozen voor een twee lagen 
benadering waarbij de ministeries samen met de provincies de hoofdlijnen 
uitzetten (bestuurlijk overleg Liniecommissie) en dat provincies samen met het 
Nationaal Projectbureau zorgen voor een preciezere invulling (het ambtelijke 
programmamanagersoverleg, PMO). Het is niet altijd duidelijk op welk niveau 
bepaalde dossiers moeten worden afgehandeld en doordat beide niveaus 
andere actoren aan tafel zitten en andere inhoudelijke dossiers behandelen is 
de afstemming tussen de niveaus soms problematisch. 
 Een direct gevolg van dit organisatiemodel is dat binnen de project- 
organisatie veel wordt overlegd en afgestemd om tot collectief handelen te 
komen. Het project kent een interne oriëntatie, waarbij er nadrukkelijk minder 
aandacht is voor stakeholders buiten het geïnstitutionaliseerde organisatie-
model. Een positief gevolg hiervan is dat het interne overleg eraan bijdraagt 
dat de betrokken publieke actoren eendrachtig het ruimtelijk concept voor de 
Waterlinie ondersteunen. Anderzijds bestaat minder aandacht voor dynamieken 
die zich in het plangebied voordoen buiten de paden van de overheden om. Het 
kan hier gaan om kansrijke initiatieven van ondernemers, bedrijven of burgers. 
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Het aanhaken op bestaande dynamieken staat haaks op de interne oriëntatie. 
Hierdoor kan het voorkomen dat publieke partijen oplossingen formuleren 
gebaseerd om consensus en publieke doelstellingen, terwijl wellicht een (beter 
geschikte) oplossing al is aangedragen door particulieren in het werkveld.

 Dilemma 3: Mobiliseren of programmeren 

Het Nationaal Projectbureau is zich vanaf de start van het project bewust van 
de complexe governance-situatie waarin zij zich bevindt. De intersectorale, 
gebiedsgerichte aanpak waarbij de uitvoering van plannen bereikt zou moeten 
worden door PPS-constructies leidt ertoe dat veel verschillende partijen in 
meer of mindere mate betrokken zijn bij het project: in 1999 waren dat 25 
gemeenten, 5 provincies, 5 ministeries, verschillende belangenorganisaties, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en (wellicht) geïnteresseerde ontwikke-
laars en investeerders. Deze partijen hebben andere belangen, beleidsagenda’s 
en ruimtelijke claims in het Waterliniegebied.

Voor het bereiken van collectieve actie moet zowel gemobiliseerd als 
geprogrammeerd worden. Mobiliseren betekent dat actoren gecommitteerd 
raken aan het project: ruimtelijke plannen die bedoeld zijn om te mobiliseren 
hebben vaak een hoog abstractieniveau en zijn weinig concreet. Program-
merende plannen zijn preciezer en leggen vast hoe taken, bevoegdheden en 
middelen worden verdeeld om bepaalde ruimtelijke uitkomsten te bereiken. In 
de Waterlinie zijn mobiliserende en programmerende activiteiten sequentieel 
uitgevoerd.  
 
Het proces voorafgaand aan het opstellen van de regionale visie, Panorama 
Krayenhoff, heeft buitengewoon mobiliserend gewerkt. Door het organiseren 
van bustours, het betrekken van ministeries, gemeenten, provincies, eigenaars 
en belangenorganisaties is de organisatie er in geslaagd brede politieke, 
ambtelijke en maatschappelijke steun te krijgen voor de visie (private partijen 
zijn weinig betrokken geweest in dit proces). Samen met de historische 
achtergrond vertelt de visie een overtuigend en enthousiasmerend verhaal hoe 
de linie gerevitaliseerd kan worden. De visie heeft een abstract karakter maar 
kent duidelijke directieven: de openheid van het landschap moet beschermd 
worden, aan de westzijde van de linie mag gebouwd worden, ook moet de 
herkenbaarheid, eenheid en toegankelijkheid van de Waterlinie versterkt 
worden.

Vervolgens is men gestart met programmeren: vragen hoe bevoegdheden 
moeten worden verdeeld, welke partijen hoeveel gingen betalen en hoe risico’s 
worden gedeeld blijken prominente kwesties in deze fase. Onder de betrokken 
partijen heerste in deze periode scepsis of het visionaire plan kon worden 
geïmplementeerd. In de periode 2002 tot 2006 is de bestuursovereenkomst 
opgesteld. Het bereiken van een akkoord blijkt in deze periode moeizaam tot 
stand te komen. Hierdoor is betrekkelijk weinig aandacht besteed aan lokale 



315 S A M E N V A T T I N G

overheden en marktpartijen: het mobiliseren stagneerde. Toen de bestuur-
sovereenkomst door provincies en ministeries was ondertekend, moest een 
uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Lokale partijen waren niet altijd meer 
op de hoogte van de visie en sommige gemeenten boden weerstand. Dit maakte 
het bereiken van collectieve actie in sommige gemeenten problematisch. 

Panorama Krayenhoff, dat mobiliserend was bedoeld, werd tijdens voor het 
programmeren gebruikt om op een top-down manier regie te voeren op de 
lokale plannen. Financiële steun voor lokale plannen werd alleen toegekend als 
deze strookte met de abstracte visie. Bepaalde collectieve waarden (eenheid, 
openheid, herkenbaarheid) moesten immers beschermd worden. Mobilisatie, 
via het opstellen van een gemeenschappelijke visie was geen praktijk van 
voortdurende vernieuwing maar een eenmalige vaststelling van een beoogd 
strategisch plan.

 Dilemma 4: centrale visie of decentrale uitvoering

Het laatste dilemma dat is onderzocht, richt zich op de tegenstelling tussen 
lokale en bovenlokale belangen. In regionale visies of plannen kunnen bepaalde 
doelstellingen staan die afwijken van lokale agenda’s. Op de een of andere 
manier moet dan een trade-off plaatsvinden: de bovenregionale belangen 
moeten worden vertaald naar de lokale werkelijkheid. De omgang van de 
actoren met dit laatste dilemma hangt nauw samen met de zojuist besproken 
andere dilemma’s. Zojuist is al duidelijk geworden dat het visionaire plan op 
een top-down manier is gebruikt ten aanzien van lokale plannen, dit werd 
belangrijk geacht om bepaalde (bovenregionale) kwaliteiten te borgen en 
collectieve waarden te beschermen. Dit kan leiden tot weerstand op lokaal 
niveau. Uit het onderzoek blijkt dat de afstand tussen de regionale planvorming 
en de lokale uitvoering groot kan zijn (afhankelijk van lokaal project). Panorama 
Krayenhoff wordt niet altijd lokaal ondersteund en is soms ver verwijderd van 
de lokale realiteit. De problemen van de lokale actoren worden niet altijd goed 
doorgespeeld naar hogere beleidsniveaus, gemeenten willen het probleem in 
dergelijke gevallen vaak niet complexer maken dan het al is. Ook dit kan tot 
weerstand op lokaal niveau leiden. 

 De relatie tussen de arena en de waargenomen interactie

Uit de analyse van de actie arena en de patronen van interactie die optreden bij 
specifieke dilemma’s blijkt dat drie institutionele condities bepalend zijn voor 
het collectief handelen. Het grote aantal publieke actoren zorgt ervoor dat een 
overlegstructuur is georganiseerd waarbij de verschillende doelstellingen en 
belangen worden uitgewisseld. Enerzijds zorgt de organisatiestructuur ervoor 
dat conflicterende belangen geïnternaliseerd worden en dat het ‘Waterlinie-
belang’ wordt vertegenwoordigd door een aparte agent die een centrale rol 
inneemt in het netwerk: het Nationaal Projectbureau de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De opgetuigde projectorganisatie zorgt ervoor dat partijen collectief 
dit belang erkennen en ondersteunen, hierdoor is collectieve actie mogelijk. 
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Anderzijds zorgt de organisatiestructuur ervoor dat een intern gerichte project-
organisatie is ontstaan waarbij minder aandacht is voor externe dynamieken. 
De actoren besteden veel tijd aan interne afstemming, het bereiken van 
consensus en het afleggen van verantwoording. Het lukt dus om collectieve 
actie te bereiken maar het zou op een efficiëntere manier bereikt kunnen 
worden. De verwachting die is opgesteld kan gedeeltelijk worden bevestigd. De 
waargenomen interactiepatronen en de daaruit voortkomende resultaten zijn 
effectief gebleken, de efficiëntie van het komen tot de voorgenomen ruimtelijke 
resultaten kan echter wel worden verbeterd. Bij aanvang van het project was 
niet duidelijk binnen welke regels actoren tot collectieve actie moesten komen. 
Gedurende de looptijd van het project is hierin verandering gekomen doordat 
in een groot opgezette organisatiestructuur de verhoudingen en afspraken 
tussen de actoren geïnstitutionaliseerd raakten. Tegelijkertijd blijft een aantal 
spelregels onduidelijk: bijvoorbeeld wie betaalt wat, wie regisseert wie en welke 
actoren krijgen een plekje in het formele overlegcircuit? De ambiguïteit in de 
actie arena is strategisch gebruikt en heeft flexibiliteit geboden: actoren wilden 
zich immers niet altijd committeren aan scherpe afspraken. 

Deel 2: Framing
In dit deel is geanalyseerd hoe collectieve actie is bereikt door framing theorie 
toe te passen. Centraal in dit deel staan de verschillende percepties van 
actoren over welke erfgoed-, natuur-, en landschapswaarden beschermd 
moeten worden en hoe dat volgens de actoren bereikt moet worden. Frames 
zijn denkkaders van waaruit naar de werkelijkheid wordt gekeken. Framing 
theorie veronderstelt dat actoren met tegengestelde denkkaders (frames), 
feiten verschillend interpreteren waardoor de probleempercepties en de 
daarbij behorende geprefereerde oplossingsrichtingen uiteenlopen (Rein & 
Schön 2003). Een frame bestaat uit een constellatie van opvattingen, ideeën, 
en perspectieven. Collectieve actie is dus lastig te bereiken wanneer actoren 
verschillende frames hanteren.
 Uit theorie blijkt dat met name voor het beschermen van erfgoed-, 
landschap- en natuurwaarden de percepties van betrokken actoren vaak 
tegengesteld zijn (Horlings 2003, Howard & Ashworth 1999, Van Assche & 
Weijeschede 2009). Op basis van theorie kan verondersteld worden dat de 
hardere economische waardering van erfgoed voornamelijk door private partijen 
op waarde wordt geschat, terwijl publieke actoren meer waarde hechten aan 
maatschappelijke waarden (Bazelmans 2013). De volgende probleemstelling is 
beantwoord in deel twee: 

Vraag 2: “In hoeverre verschillen de interpretaties van erfgoed-, natuur-, en 
landschapswaarden onder de betrokken actoren en hoe werken deze door in de 
handelingen van de actoren?”
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Om de frames te meten is gebruik gemaakt van de Q sort methodologie 
(McKeown & Thomas 1988). Dit is een methode die nog niet eerder is toegepast 
om verschillende waarderingen van erfgoed te meten. Door respondenten 34 
stellingen over het onderwerp te laten sorteren op een gestructureerde tabel 
van meest mee eens naar minst mee eens, kan worden vergeleken welke 
actoren overeenkomstige of juist tegengestelde denkbeelden hebben. Naast de 
empirische studie naar percepties zijn ook diepte interviews afgenomen en zijn 
diverse bijeenkomsten tussen de actoren geobserveerd. 

De casus het Eiland van Schalkwijk is geselecteerd om de frames van publieke 
en private partijen te analyseren. Deze casus is geselecteerd omdat de 
gemeente Houten zich in de Nieuwe Hollandse Waterlinie als pionier opstelt 
door een werkwijze toe te passen die zij zelf omschrijven als ‘uitnodigingspla-
nologie’. Dit betekent een externe oriëntatie waarbij ondernemers in de regio 
worden gevraagd om met plannen te komen die bijdragen aan de doelstel-
lingen van het Waterlinieproject. De casus heeft de perfecte ingrediënten om 
te verwachten dat private en publieke denkkaders met elkaar geconfronteerd 
worden en dat nieuwe en oude werkwijzen met elkaar botsen. Op basis van 
theorie over frames in publiek private samenwerking in landschapsprojecten 
(Cornelissen et al 2010, Horlings 2003) en in erfgoedprojecten (o.a. Bazelmans 
2010, Salet & Deben 2004, Van Assche & Weijeschede 2009) is de volgende 
verwachting is opgesteld:

Verwachting: “De frames van publieke en private actoren lopen uiteen over 
welke collectieve waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie beschermd 
moeten worden en hoe dit bereikt moet worden waardoor het bereiken van 
collectieve actie wordt gefrustreerd.”

Deel twee van het proefschrift bestaat uit twee onderdelen. Het eerste 
onderdeel betreft de empirische studie naar de frames van de betrokken 
actoren. Hier wordt gekeken welke actoren verschillende waarderingen 
en prioriteringen hebben welke erfgoed-, natuur-, en landschapswaarden 
beschermd moeten worden. Het tweede onderdeel bestaat uit een analyse in 
hoeverre de frames de interactie tussen de actoren bepalen en in hoeverre het 
bereiken van collectieve actie hierdoor beïnvloed wordt. Onderstaand worden 
eerst de frames besproken en vervolgens de interactiepatronen. 

 Tegengestelde frames 

Dit proefschrift laat zien dat verschillende ‘frames’ conflicteren. Door middel 
van het sorteren van waarderingskaartjes (de Q sort methodologie), interviews 
en het bezoeken van bijeenkomsten is inzicht verkregen in de frames van 
betrokken actoren. 
 Uit het onderzoekt blijkt dat private en publieke partijen stellingen over 
de Waterlinie tegengesteld sorteren. Echter, er moet worden opgemerkt dat de 
actoren binnen beide groepen tevens zeer uiteenlopende denkbeelden hebben. 
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Dit betekent dat de visies tussen de groepen net zo divers zijn als binnen de 
groepen. Dit is opmerkelijk omdat discussie over samenwerking tussen markt 
en overheid vaak in een ‘wij & zij’ these wordt gedrukt, terwijl de ‘wij’ en ‘zij’ 
blijkbaar intern net zo weinig samenhang vertonen. 
 De publieke actoren kijken heel verschillend aan tegen het Waterlinie-
project. Zo is er een groep publieke actoren die de linie ziet als cultuur-maat-
schappelijk object, waarbij het beschermen van cultuurhistorische waarden de 
grootste prioriteit heeft. De werkwijze van de overheid is in dit perspectief tot 
nog toe toereikend: het ondersteunen van particuliere initiatieven ‘gebeurt al’. 
Een andere groep vindt juist het tegengestelde, dat de economisch kansrijke 
initiatieven het vertrekpunt moeten zijn voor duurzame revitalisatie van de linie. 
Deze vernieuwing is alleen te bereiken wanneer een heroriëntatie plaatsvindt 
binnen de overheid, waarbij de overheid zich in eerste instantie richt op wat 
ondernemers willen en kunnen en niet op wat zij moeten. De private actoren 
kunnen worden verdeeld in drie groepen, de coöperatieve ondernemersvisie, de 
commerciële landschappers en de groep die de linie als controlerend vehikel 
ziet. De eerste groep is bereid om een heel eind mee te denken in het Water- 
liniediscours, en tot op zekere hoogte, hun plannen aan te passen aan de eisen 
die publieke partijen stellen. De coöperatieve houding is ook terug te zien in 
de bereidheid om met andere ondernemers samen te werken. De andere twee 
groepen zien minder heil in het Waterlinieproject en zijn minder bereid mee 
te denken in het gethematiseerde gebiedsgerichte beleid van de gemeente. 
Binnen deze groep bestaan marktpartijen met een sterke aversie tegen het 
Waterlinieproject. Zij vinden het dat het project te belangrijk is gemaakt en 
dat publiek geld beter anders besteed kan worden. Opvallend is dat de meest 
kritische private partijen al langer plannen in het Waterliniegebied hebben 
en nog steeds geen steun voor hun plannen hebben. Dit illustreert een groot 
afbreukrisico: ondernemers zijn bereid mee te denken in het Waterliniekader 
maar het moet niet te lang duren.
 Opvallend is dat binnen de verschillende overheidslagen zeer divers naar 
de Waterlinie wordt gekeken. Op het nationale projectbureau is een tweespalt 
waarneembaar tussen de cultuur-maatschappelijke denkers, die zich richten op 
bescherming van cultuurhistorische waarden met algemeen geldende plancon-
cepten. Ook bestaat een groep die voorstander zijn van een ‘van buiten-naar-
binnen’ werkmodus en meer aandacht hebben voor hedendaags economische 
benutting van de linie. Binnen de provincie Utrecht wordt ook zeer verschillend 
gedacht over de Waterlinie: de linie wordt gezien als ‘cultuur-maatschappelijk 
object’, ‘een controlerend vehikel’ en als ‘bottom-up proces’. Dit maakt het zeer 
lastig voor de provincie om eenduidige standpunten in te nemen. 

Uit de analyse blijkt dat betrokken actoren verschillende percepties hebben 
welke erfgoed-, natuur-, en landschapswaarden beschermd moeten worden en 
hoe de taken tussen publieke en private partijen verdeeld moeten worden om 
dit te bereiken. Het onderzoek toont aan dat het ondersteunen van particuliere 
initiatieven om de Waterlinie te revitaliseren moeizaam verloopt maar wel kan 
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leiden tot wenselijke resultaten. Het aanwenden van economische dynamiek in 
tijden van economische recessie en bezuinigingen is een uitermate uitdagende 
opgave en wordt bovendien bemoeilijkt door verschillende factoren. Het vereist 
een radicaal andere sturingsfilosofie en werkwijze binnen de overheid. 

 Spanningen tussen retorische en actie frame

Het actief betrekken van vrijwilligers, bewoners en ondernemers vergt een 
radicaal ander handelingsperspectief dan de fase waarin fysieke revitalisering 
centraal staat. Dit handelingsperspectief kenmerkt zich door een van-buiten- 
naar-binnen benadering, waarbij ambtenaren actief op zoek gaan naar 
kansrijke economische arrangementen. Het lokaliseren, duiden en inspelen op 
economische dynamiek vereist het op waarde kunnen schatten van particuliere 
initiatieven. Ook de toagang tot andere economische sectoren is lastig. Het 
toe-eigenen van dit handelingsperspectief vereist tijd, lef, leervermogen en geld 
en gaat samen met trial-and-error, reflectie en wederzijds leren.
 Het toepassen van het nieuwe handelingsperspectief en het ondersteunen 
van particulier initiatief blijkt in de praktijk lastig te zijn. De onzekerheden 
die met de nieuwe rol gepaard gaan kunnen leiden tot twijfel, het uitstellen 
van beslissingen en veel overleg. Dit is de grootste bedreiging van dergelijke 
processen omdat ondernemers en marktpartijen hun enthousiasme en 
geduld kunnen verliezen. Het trage aanpassingsvermogen van de overheid is 
begrijpelijk, maar ondermijnt dergelijke bottom-up processen. Ondernemers, 
bewoners en vrijwilligers krijgen in hun perceptie te maken met een 
discrepantie tussen het retorische frame en het actie frame. 
 Dit betekent dat wat de gemeente communiceert, de retoriek, sterk 
afwijkt van wat zij doet: de daaraan verbonden acties. Het gevolg is vaak dat 
de gekozen strategie averechts werkt: het wantrouwen wordt vergroot en het 
enthousiasme vloeit weg. Dit komt duidelijk naar voren in de Schalkwijk casus.

Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden selectief afgestoten door 
overheden. Zo worden taken als het beheer, onderhoud, voorlichting, communi-
catie en het organiseren van evenementen steeds minder door de overheid 
gedaan. Financiële argumenten in de beslissing welke overheidstaken moeten 
worden afgestoten zijn in de praktijk vaak leidend. Vrijwilligers of (semi)
publieke organisaties zijn veelal bereid om taken vrijwillig over te nemen, maar 
willen daarbij wel zelf kiezen welke activiteiten zij willen doen, wanneer en hoe. 
Niet de kosten zouden in de argumentatie van overdracht het uitgangspunt 
moeten zijn maar de bereidwilligheid van bewoners en marktpartijen zou 
centraal moeten staan. 
 Uit dit onderzoek blijkt dat bureaucratische regels en normen als barrières 
worden gezien in de samenwerking tussen publieke en private partijen: te 
specifieke wetgeving, de focus op middelvoorschriften en eisen met betrekking 
tot het besteden van budgetten beperken de vrijheden van handelen van 
ambtenaren. Naast de bureaucratische barrières is uit dit onderzoek gebleken 
dat publieke en private partijen zeer uiteenlopende visies hebben over wat met 
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de Waterlinie moet gebeuren en hoe de samenwerking tussen markt en overheid 
vorm moet krijgen. 

 Bureaucratische rationaliteit en situationele logica

Binnen de publieke sector heerst een andere ‘vorm’ van logica dan binnen de 
private sector. Ondernemers baseren hun plannen op situationele logica. Dat 
wil zeggen, zijn of haar lokale kennis, investeringsvermogen en ambitie. Binnen 
de publieke sector zijn hele andere randvoorwaarden van belang, het plan moet 
immers voldoen aan allerlei eisen voor accordering. In het Waterlinieproject  
is de confrontatie van beide vormen van logica vaak terug te zien. Particuliere  
initiatieven raken vaak verschillende beleidsvelden waardoor het plan langs 
verschillende afdelingen moet voor accordering. Het gevolg is dat iedere 
afdeling zijn wensen en voorkeuren heeft waardoor van het plan van de onder- 
nemer weinig overblijft. Het aangepaste plan sluit dan minder goed aan bij de 
lokale situatie. 
 Een andere institutionele barrière is dat ambtenaren te maken hebben met 
verantwoording en verregaande restricties op het gebied van budgetbesteding. 
De manier waarop ambtenaren moeten werken structureert in grote mate 
hoe zij omgaan met private partijen. Zo moeten de Waterliniebudgetten die 
bij gemeenten beschikbaar zijn binnen een bepaalde termijn worden besteed 
aan fysieke projecten. Dit leidt tot druk om geld zo snel mogelijk te besteden. 
Ook kan co-financiering uit andere subsidiebudgetten (vaak EU projecten) 
zorgen voor extra (en soms tegengelstede) regels. De institutionele barrières en 
bureaucratische rationaliteit binnen de publieke sector beïnvloeden de manier 
waarop publieke actoren handelen. 

 Stapelen van eisen 

De streng regulerende rol wordt soms onbewust door beleidsmedewerkers 
ingenomen. In het Waterlinieproject zijn veel overheidspartijen betrokken die 
op verschillende thema’s werken en op meerdere schaalniveaus opereren. 
Hierdoor komt het vaak voor dat diverse overheidspartijen specifieke eisen 
stellen aan particulier initiatief. Iedere overheidspartij stelt slechts één of twee 
eisen maar is slecht op de hoogte welke eisen andere publieke diensten stellen. 
Het gevolg is een slecht op elkaar afgestemde ‘stapeling van eisen’ waardoor 
het voor ondernemers moeilijk kan zijn om tot een duurzame exploitatie te 
komen. Daarbij hebben veel ondernemers aangegeven dat zij van te voren slecht 
inzicht hadden aan welke voorwaarden hun plannen moesten voldoen. Het 
stapelen van eisen kan leiden tot het afhaken van vermogende partijen die de 
investeringsrisico’s doorgaans beter kunnen inschatten. Kleinere ondernemers 
met veel hart voor de Waterlinie blijven wel betrokken en moeten vervolgens 
met beperkte financiële middelen de vele eisen tegemoetkomen.

 Mate van openbaarheid en subsidie

De kosten voor het beheer van forten kunnen worden verdeeld in drie typen: de 
restauratiekosten, de dagelijkse beheerlasten en de structurele onderhouds-
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kosten. Voor ieder type kosten is een substantiële bijdrage van de publieke 
sector nodig, dit geldt voornamelijk voor de restauratie en structurele onder- 
houdskosten. Wanneer forten worden opgeknapt en in stand worden gehouden  
met overheidsgeld dan is het begrijpelijk dat men eisen stelt aan de openbaar- 
heid en toegankelijkheid van de gebouwen. Monumenten hebben immers een 
maatschappelijke waarde. De openbaarheid van de functies betekent echter 
wel grote financiële betrokkenheid van de overheid. Echter, er kan ook gekozen 
worden voor meer private functies waardoor de kosten voor beheer sterker 
steunen op financiering uit de private sector: een Albert Heijn is immers ook vrij 
toegankelijk.
 Hieruit volgt echter wel een dilemma. Aan de ene kant is een te grote 
structurele financiële betrokkenheid van de overheid niet wenselijk. Aan de 
andere kant komt de openbaarheid onder druk te staan wanneer erfgoed 
uitsluitbaar wordt gemaakt en wordt vermarkt. Bovendien komen dan de 
baten van restauratie en het gebruiksgenot voor rekening van een selecter 
gezelschap. Het is lastig om een billijke balans te vinden tussen toegankelijke 
forten en beperkte structurele financiële betrokkenheid van de overheid. In de 
Waterlinie heeft de overgrote meerderheid van de forten een publiek-maat-
schappelijke functie (natuur meegerekend). Dit geeft de optie om de lastendruk 
voor het onderhoud op publieke middelen te verlagen door private ondernemers 
meer ruimte te geven de toegankelijkheid te beperken door de exclusiviteit en 
uitsluitbaarheid te vergroten. 

 Aanbod gestuurde functietoekenning

De afgelopen 10 jaar heeft de projectorganisatie zich voornamelijk gericht 
op de fysieke revitalisering van de verdedigingslinie. De overheid had tien 
jaar geleden een sterkere rol. De sterke positie leidde ertoe dat de overheid 
een producerende rol innam. Welke activiteiten in de forten werden verricht 
werd bepaald door de overheid zelf, en niet door de markt. Er waren genoeg 
projectontwikkelaars die wilden investeren in de Waterlinie en er was genoeg 
overheidsgeld beschikbaar voor het project. De sterke positie van de overheid 
maakte het mogelijk ontwikkelingen selectief toe te staan, waarbij bovendien 
voldaan moest worden aan verschillende eisen. Het gevolg is dat veel functies 
in het Waterlinieproject voldoen aan deze door de overheid gestelde eisen, maar 
dat deze slecht aansluiten bij de vraag uit de maatschappij. Deze klassieke 
valkuil van overheidscentrisme heeft gezorgd voor veel functies in forten die 
nu afhankelijk zijn van een conglomeraat van verschillende subsidies. Nu deze 
subsidies stuk voor stuk opdrogen door bezuinigingen in de publieke sector en 
structurele financieel-organisatorische veranderingen binnen de erfgoedsector 
(Modernisering Monumentenzorg), staan de exploitatie en het beheer van de 
Waterlinie onder serieuze druk. 
 
Na analyse van beleidsstukken kunnen diverse collectieve waarden worden 
onderscheiden die zeer bepalend zijn voor het dominante frame binnen de 
overheid. Deze waarden worden vertaald in eisen waaraan ontwikkelingen in 
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de Waterlinie moeten voldoen. Een belangrijke waarde is de eenheid van de 
Waterlinie. Deze eenheid in het verdedingssysteem mag niet verstoord worden. 
De UNESCO status wordt als instrument gebruikt om deze eenheid te borgen. 
Ook de herkenbaarheid van de linie wordt als fundamentele waarde gezien. 
Een voorbeeld om deze herkenbaarheid te behouden is het openhouden van 
de schootsvelden. De openbaarheid en toegankelijkheid van de linie zijn ook 
belangrijk in dit frame. De redenering is hier dat het erfgoed met belastinggeld 
wordt opgeknapt, en dus voor iedereen toegankelijk moet zijn. De zichtbaarheid 
van de linie, eisen aan hoge ontwerpkwaliteit en een educatieve doelstelling, 
zorgen ook voor eisen ten opzichte van ontwikkeling. Tot slot wordt nagestreefd 
zo veel mogelijk Waterlinieobjecten een hedendaagse betekenis te geven door 
herbestemming (natuur, toerisme, educatie, cultuur etc.). In meerdere beleids-
stukken is aangegeven te streven naar spreiding en differentiatie van functies. 
Deze eisen zorgen voor het borgen van collectieve waarden die de Waterlinie 
heeft of zou moeten krijgen. Toch beperkt het strikt stellen van deze eisen de 
verdiencapaciteit van ondernemers. 

 De relatie tussen de gevonden frames en de waargenomen  
 interactie

In de actie arena van het Eiland van Schalkwijk is sprake van een differen-
tiatie aan gevonden frames. De vooraf opgestelde verwachting dat de frames 
van publieke en private actoren uiteenlopen, kan bevestigd worden. Echter, 
de frames van publieke partijen zijn onderling ook gedifferentieerd. Dat geldt 
tevens voor de private partijen. De tegenstellingen tussen de frames hebben, 
zoals verwacht, een negatieve uitwerking op de interactie tussen de actoren. 
Op een aantal fundamentele punten zijn actoren het met elkaar oneens: of 
alle Waterlinieobjecten gerevitaliseerd en herbestemd moeten worden, of 
exploitaties van ondernemers beoordeeld moeten worden door publieke 
partijen en of het landschap open en groen moet blijven. Opvallend is dat in het 
planproces deze nadrukkelijke tegenstelling niet besproken worden waardoor 
een collectief gedeelde probleemdefinitie niet wordt gevonden. Het retorische 
frames van de gemeente Houten sluit niet altijd aan bij de handelingspraktijk 
die wordt gevolgd. Een belangrijke reden hiervoor is dat de overheidsoptreden 
moet voldoen aan bureaucratische normen. De bureaucratische werkelijkheid 
maakt het lastig voor publieke actoren om hun handelingspraktijk te laten 
aansluiten bij het retorische frame (het frame van de uitnodigingsplanologie). 

Deel 3: collectieve actie arrangementen
In het derde deel is geanalyseerd hoe collectieve actie arrangementen met 
betrekking tot de exploitaties van forten tot stand zijn gekomen in het project 
de Fortengordels van Antwerpen. Er is voor Vlaanderen gekozen omdat de 
planningspraktijk wordt gekenmerkt door een decentraal plansysteem, waarbij 
doorgaans meer ruimte wordt geboden aan particulier initiatief. De Antwerpse 
studie draagt bij aan de maatschappelijke relevantie van dit proefschrift: 



323 S A M E N V A T T I N G

de projectorganisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moet immers 
anticiperen op decentralisatie en is voornemens om taken en verantwoordelijk-
heden naar maatschappelijke partijen over te hevelen (Liniecommissie 2014). 
In 2014 is een belangrijke doelstelling van het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie de ‘vermaatschappelijking’. Dit betekent het minder overheidsafhan-
kelijk maken van de exploitatie en beheeropgaven van de Waterlinie door taken 
en verantwoordelijkheden op een verantwoordelijke manier over te dragen aan 
burgers, marktpartijen en maatschappelijke instellingen. Het derde deel van 
het proefschrift maakt inzichtelijk tot welke ruimtelijke resultaten de Vlaamse 
aanpak leidt, en hoe collectieve actie arrangementen tot stand zijn gekomen. 
De volgende probleemstelling is opgesteld:

Vraag 3: “Welke condities bepalen de totstandkoming van collectieve actie 
arrangementen betreffende de exploitatie en het beheer van de forten in het 
project de Fortengordels van Antwerpen en tot welke ruimtelijke resultaten 
leidt dat?”

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop collectieve actie arrangementen 
tot stand zijn gekomen, is het concept ‘arrangeur’ gebruikt (Savas 1982). 
De arrangeur is de agent die de producent selecteert om aan de vraag van 
de consument te voldoen. Savas (1982) zijn onderscheid tussen producent, 
arrangeur en consument maakt het mogelijk om verschillende vormen van 
collectieve actie arrangementen te typeren. De ‘nieuwe’ arrangementen die 
door het onderscheid mogelijk worden, sluiten aan bij recente discussies 
in de wetenschappelijke literatuur hoe de productie van publieke goederen 
en diensten op een efficiënte manier tot stand kan worden gebracht in een 
governance context (o.a. Innes & Booher 2002, Newman 2008, Ostrom 1998).  
In dit proefschrift zijn voornamelijk de condities geanalyseerd hoe in 
Vlaanderen tot bepaalde collectieve actie arrangementen is gekomen.

Omdat de Vlaamse planningscontext relatief meer ruimte biedt aan particulier 
initiatief wordt verwacht dat private partijen de rol van arrangeur op zich 
nemen en het gebruik van de forten bepalen. Omdat commerciële belangen 
bij private partijen domineren, kan verwacht worden dat de maatschappelijke 
waarden van de forten niet altijd goed in stand worden gehouden. De volgende 
verwachting is opgesteld:

Verwachting 3: “De exploitatie van forten wordt gearrangeerd door private 
partijen waardoor de maatschappelijke waarden van het erfgoed niet in stand 
worden gehouden”

 Wisselende ruimtelijke uitkomsten 

De functies en de ruimtelijke kwaliteiten van de forten in Vlaanderen zijn 
uiteenlopend. Sommige forten zijn prachtig gerestaureerd (met publieke 
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middelen) zoals fort Breendonk, fort Liefkenshoek en fort Duffel. Er zijn echter 
ook forten die lastig zijn te herkennen omdat weekendhuisjes op het fortterrein 
zijn geplaatst, of omdat ze worden gebruikt als motorcrossterrein of paintball-
terrein. Vanuit dit perspectief is over het algemeen de ruimtelijke kwaliteit in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie hoger maar zijn de functies in Vlaanderen meer 
afwisselend.
 Hoewel het onderzoek zich niet richt op het landschap kan worden 
vastgesteld dat slechts in enkele delen van de Fortengordels de ruimtelijke 
samenhang tussen de erfgoedobjecten nog waarneembaar is. Het landschap 
in Vlaanderen is op veel plaatsen versnipperd geraakt door uitbreidingen van 
infrastructuur, lintbebouwing en de aanleg van bedrijventerreinen. Er zijn geen 
initiatieven om de eenheid in het fortengordellandschap te herstellen met 
ruimtelijke ingrepen. Het eigendom van de forten in Vlaanderen is versnipperd. 
De meeste forten zijn in eigendom van publieke diensten, 24 procent is privaat 
bezit. In tegenstelling tot de Waterlinie is slechts een aantal forten (of delen van 
forten) op de een of andere manier beschermd als monument. 

 Verschillende arrangeurs 

Beslissingen over het gebruik van de forten in Vlaanderen komen op verschil-
lende manieren tot stand. Over het algemeen worden dergelijke beslissingen 
op het lokale niveau genomen. In sommige gevallen trekken bovenregionale 
overheden (provincie Antwerpen of het Gewest Vlaanderen) de herontwikkeling 
van een fortterrein naar zich toe: zij sturen dan aan op bepaald (maatschap-
pelijk) functiegebruik. Het beschikbaar stellen van bepaalde subsidies blijkt 
hiervoor het meest toegepaste instrument: de plannen die op lokaal niveau 
gemaakt worden, moeten stroken met beleidsdoelstellingen van hogere 
overheden wil men succesvol aanspraak doen op subsidie. 

De arrangerende werking in de collectieve actie arrangementen blijkt zeer 
bepalend te zijn voor het gebruik van de forten. Er kan dus zowel door markt- 
partijen als door publieke partijen worden gearrangeerd. In Vlaanderen hebben 
in sommige gevallen overheidspartijen gearrangeerd (bijvoorbeeld Liefkenshoek 
en Breendonk) en in andere gevallen marktpartijen (bijvoorbeeld Koningshooikt 
en Stabroek). De functies in forten die door de overheid zijn gearrangeerd, 
steunen meer op overheidssubsidies dan functies die door marktpartijen zijn 
gearrangeerd. 
 
De toegankelijkheid van forten en fortterreinen is in veel herbestemmings- 
processen van forten een belangrijke eis van overheidspartijen waaraan 
voldaan moet worden om toestemming te geven voor exploitaties. In de case 
studie in Vlaanderen blijken de commerciële functies het meest toegankelijk. 
De maatschappelijke functies hebben vaak beperkte openingstijden; er moeten 
afspraken worden gemaakt om het fort te bezoeken of er moet entreegeld 
worden betaald (musea).
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 Condities voor variëteit aan arrangementen 

De verscheidenheid aan collectieve actie arrangementen verklaart voor een 
deel de diversiteit aan functies, exploitatiemodellen en ruimtelijke kwaliteiten. 
Een aantal condities zorgen ervoor dat verschillende collectieve actie arrange-
menten zijn ontstaan in Vlaanderen. 

Omdat in Vlaanderen functietoekenning overwegend plaatsvindt op lokaal 
niveau kunnen lokale partijen zich doorgaans beter committeren aan het 
ontwikkelen en exploiteren van forten. In de Vlaamse planningscultuur is het 
gebruikelijk dat de gemeente, en in het bijzonder de burgemeester, zich opstelt 
als vertegenwoordiger van het particuliere belang van haar inwoners. Het is 
van oudsher gebruikelijk dat gemeenten zich in eerste instantie coöperatief 
opstellen richting particulieren. Dit bevordert collectieve actie arrangementen 
waarin de functie wordt bepaald door particulieren.

In vergelijking met Nederland is in Vlaanderen 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 
beperken. Deze interpretaties van het cultuurlandschap zijn in Vlaanderen 
soms zeer commercieel van aard, wat juist leidt tot afwisseling in beleving en 
gebruik.

Net als in Nederland is in Vlaanderen de revitalisering van de fortengordel een 
strategisch ruimtelijk ontwikkelingsproject. In Vlaanderen is het regionale 
plan vooral een optekening van de actuele situatie en de huidige plannen die 
lokale overheden op het moment nu hebben. In de bovenregionale plannen 
van de provincie staan vrijwel geen directieven en is voornamelijk bedoeld 
een visie die ‘breed gedragen wordt’. Het voluntaristische element in de 
aanpak van de provincie Antwerpen blijkt uit het feit dat niet alle fortenex-
ploitanten en eigenaren hebben meegedaan aan het maken van de bovenregi-
onale 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 (minder visionair) ruimtelijk plan dat meer aansluit op de 
actuele ruimtelijke situatie. De eigenschappen van het regionale plan zorgen 
ervoor dat de bovenregionale overheden weinig argumenten uit het plan kunnen 
halen om lokale plannen af te wijzen. 

Een andere belangrijke conditie is dat in Vlaanderen de ruimtelijke planning een 
stuk politieker van aard is dan in Nederland. Waar in Nederland beslissingen 
over het gebruik van forten steunt op bureaucratische neutraliteit en 
expertise, is het in Vlaanderen gebruikelijk dat de herinrichting van forten 
en landschappen wordt bepaald door de politiek verkozenen. Het politieke 
karakter van de ruimtelijke ordeningspraktijk is ook terug te zien in de terug- 
houdendheid van bovenlokale bestuurders te interveniëren op lokaal 
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schaalniveau. In praktijk komt het nauwelijks voor dat de provincie of het 
gewest, gemeenten aanspoort lokale plannen te wijzigen. 

De middelen die vanuit bovenlokaal niveau beschikbaar zijn, worden selectief 
ingezet in deelprojecten. Welke projecten hiervoor in aanmerking komen is een 
politieke keuze. In de geselecteerde deelprojecten intervenieert de provincie 
of het Gewest wel: deze forten zijn doorgaans gerestaureerd en hebben hoge 
ruimtelijke kwaliteit. 

De Antwerpse case studie plaatst de Nederlandse manier van werken in 
perspectief: de ontwikkeling van de Waterlinie is in vergelijking met de Vlaamse 
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. 

 De relatie tussen de gevonden collectieve actie arrangementen en 
 ruimtelijke resultaten

De verwachting dat de exploitatie van forten in de Fortengordels van Antwerpen 
gearrangeerd zou worden door private partijen kan gedeeltelijk bevestigd 
worden. Marktwerking heeft in sommige gevallen grote invloed op het gebruik 
van het fort. Echter dit leidt er niet per definitie toe dat maatschappelijke 
waarden niet meer beschermd worden of slecht worden onderhouden. Dit 
wisselt per arrangementen en per fort. De overheid opereert in Vlaanderen 
selectief en kiest ervoor om in sommige gevallen de rol van arrangeur op zich 
te nemen. Wanneer de overheid arrangeert in Vlaanderen wil dat overigens 
ook niet zeggen dat de collectieve waarden wel beschermd en onderhouden 
worden. De Nederlandse aanpak is in vergelijk met Vlaanderen meer gericht 
op het beschermen en ontwikkelen van het cultuurhistorisch landschap als 
geheel. In de Vlaamsen context blijkt het lastig om landschappelijke waarden 
als openheid, herkenbaarheid en authenticiteit te beschermen. De ruimtelijke 
samenhang tussen de forten is in Nederland beter zichtbaar en beschermd.
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Afsluiting
De drie afzonderlijke delen laten zien dat de in de Belvedere nota voorgestelde 
beleidsverandering slechts gedeeltelijk werkelijkheid is geworden in het project 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een aantal beleidsveranderingen zijn  
duidelijk terug te zien: de gebiedsgerichte aanpak van erfgoed, het integreren 
van meerdere ruimtelijke claims uit diverse sectoren, de verbindende 
en innoverende rol van de ruimtelijk ontwerp, en de aandacht voor het 
herbestemmen van erfgoed met vitale functies. In het project de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is minder terecht gekomen van intensieve samenwerking 
met marktpartijen in PPS-constructies waarmee gebieden zouden worden 
gerevitaliseerd en financiële verevening (in de nabijheid van erfgoed bouwen en 
een deel van de baten gebruiken voor restauratie en herbestemming). 
 In de governance arena van het Belvedere tijdperk is veel energie en tijd 
besteed aan het afstemmen van publieke belangen. De ruimtelijke resultaten 
zijn in sterke mate beïnvloed door trade-offs tussen diverse publieke instanties. 
Het credo van het Belvedere beleid ‘behoud door ontwikkeling’ is momenteel 
slechts gedeeltelijk bereikt. Het fortengordellandschap is met veel publieke 
inspanningen (her)ontwikkeld. De grote opgave is nu om in de exploitatiefase 
het behoud van de maatschappelijke waarden te beheren en te borgen. 


