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Voorwoord 

          
 
Houten, 10 mei 2010 
 
Het schrijven van een scriptie is te vergelijken met het fietsen van een bergetappe met pieken en 
dalen. Het klimmen naar een top gaat traag, het afdalen naar een dal des te sneller. De finish van de 
bergetappe ligt gelukkig bergop, een waar hoogtepunt. 
 
De stage bij de gemeente Den Haag was leerzaam en gaf een goed beeld van de werkzaamheden 
binnen een (grote) gemeente. Uiteindelijk ben ik afgeweken van het oorspronkelijke onderwerp en 
meer mijn eigen weg gegaan. Desondanks ben ik de gemeente Den Haag en haar medewerkers 
dankbaar voor de stageplek en hun steun. Iedereen deed zijn best om de stagiair te betrekken bij de 
werkzaamheden. Hier wil ik vooral Irene Mulder en Marcel Nieuweboer dank zeggen, zij waren mijn 
aanspreekpunt tijdens de stage. Naast de medewerkers ben ik ook de medestagiairs in het bijzonder 
Marek, Martijn en Roben dankbaar voor de leuke en gezellige tijd. 
 
Vanuit de universiteit was  Friedel Filius mijn begeleidster, uiteraard ben ik haar ook zeer dankbaar 
voor de adviezen, het geduld en de support. Ik heb een aantal momenten gehad, de dalen, waarop ik 
dacht hoe nu verder? De adviezen, bijvoorbeeld een kleine aanpassing aan de probleemstelling, 
waren dan een aangenaam aanknopingspunt om weer hard aan de slag te gaan en met vertrouwen 
de toekomst tegemoet te zien. 
 
Naast de tijdelijke collega’s in Den Haag en Friedel Filius wil ik ook de personen bedanken  die 
hebben meegewerkt aan de interviews. Deze medewerking is niet vanzelfsprekend gebleken, 
vandaar dat ik de personen die wel hebben meegewerkt extra dankbaar ben. Elk interview heeft 
nuttige informatie opgeleverd, en ook belangrijk, iedereen was enthousiast en betrokken. Op deze 
manier is het afnemen van interviews en het vergaren van kennis over de lokale situatie en alle 
aspecten die daarbinnen een rol spelen een welkome afwisseling binnen het proces van het schrijven 
van een scriptie. 
 
Op persoonlijk vlak wil ik vooral mijn ouders en zus bedanken voor de betrokkenheid en 
aanmoedigingen tijdens het schrijven van deze scriptie. Hierdoor heb ik deze zware etappe kunnen 
voltooien zonder ook maar te denken aan doping. 
 
Alexander Ploeg  
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Samenvatting 

Verschillende overheden hebben beleid om de verbinding tussen de stad en het buitengebied te 
verbeteren. Op deze manier willen zij de stedeling recreatiemogelijkheden bieden in de nabijheid van 
de stad. De gemeente Den Haag is één van de gemeenten met dit doel. Zij wil de verbinding tussen 
de stad en het noordelijk buitengebied Duin, Horst, Weide verbeteren om zo de toegankelijkheid van 
het buitengebied te vergroten. De gemeente Den Haag heeft zich om die reden aangesloten bij het 
regiopark Duin, Horst, Weide. 
 
Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de diverse overheden echter niet meer de 
gezagvoerders zijn die alleen kunnen bepalen wat er moet gebeuren. Er is sprake van een 
wederzijdse afhankelijkheid tussen verschillende partijen. Publieke- en private actoren en 
burgerbewegingen dienen met elkaar samen te werken. De non-publieke actoren sluiten (tijdelijke) 
coalities, buiten de overheid om, op deze manier een netwerk te vormen om het beleid te 
beïnvloeden. Dit maakt het beleidsproces complex. Regionale samenwerking is vaak nog complexer, 
omdat hier ook verschillende lokale overheden met elkaar moeten samenwerken. Hierdoor moeten 
zij over de eigen grenzen heen kijken en regionale belangen soms boven lokale belangen zetten. Dit 
is een complicerende factor als het gaat om regionale samenwerking. 
 
Er zijn verschillende ruimtelijke claims en maatschappelijke problemen die met elkaar concurreren 
om op de beleidsagenda te komen. Er is echter een beperkte mogelijkheid bij media, publiek, 
beleidsmakers en politici om aandacht te geven aan maatschappelijke problemen. Of een probleem 
op de uitvoeringsagenda terecht komt is afhankelijk van drie stromen. De stroom van de problemen, 
partijen en oplossingen. Als er overeenstemming is over een probleem, de partijen bereid zijn actief 
deel te nemen en er overeenstemming bestaat over de oplossingen ontstaat de mogelijkheid tot 
concreet beleid en worden er snel besluiten genomen. Als er overeenstemming en draagvlak is bij de 
diverse partijen over de gewenste maatregelen, is de kans groot dat de stap van beleidsvorming naar 
beleidsuitvoering wordt gemaakt. 
 
Om tot een duurzaam samenwerkingsverband tussen partijen te komen kan gebruik gemaakt 
worden van de actorgerichte benadering van Boelens (2010). Dit is een uitwerking van de Actor 
Netwerk Theorie. In dit geval wordt er vroeg in het proces een netwerk gevormd van verschillende 
belanghebbenden en al relatief snel gekeken naar de mogelijke bijdrage van de diverse deelnemende 
partijen. Pas in de laatste fase wordt de stap gemaakt naar verankering in de traditionele 
democratische instituties. Hierdoor komen tegengestelde belangen en conflicten vroeg aan de orde, 
dit in tegenstelling tot de traditionele manier van werken waar relatief laat het proces kan vertragen 
of vastlopen. 
 
In de Randstad is een tekort aan recreatieve groengebieden. De verwachting is dat de tekorten 
eerder toe- dan afnemen. De grootste steden hebben de grootste tekorten. De aantrekkelijkheid, 
hoeveelheid en bereikbaarheid van het groen wordt over het algemeen echter goed beoordeeld door 
bewoners van de grote steden. Over het ontbreken van drukte en de diversiteit van het groene 
landschap zijn de stadsbewoners minder te spreken. Door de tekorten aan recreatieve 
groengebieden in de Randstad is het agrarisch gebied een aantrekkelijk gebied voor recreatief 
medegebruik. In het beleid is de nadruk dan ook steeds meer op de multifunctionele landbouw 
komen te liggen. Het Rijksbufferzonebeleid geldt voornamelijk als bescherming van de landbouw 
tegen ontwikkelingen van buitenaf, maar recreatieve toegankelijkheid wordt al decennia genoemd 
als belangrijke tweede pijler in het beleid. Voor groen in en om de stad is er apart beleid met 
bijbehorende financiële middelen, verdeelt over de provincies als het gaat om groen om de stad en 
over de gemeenten als het gaat om groen in de stad. 
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Om de recreatieve toegankelijkheid van het buitengebied te vergroten wordt ingezet op het 
verbeteren van de verbinding tussen de stad en het buitengebied. Om een dergelijke verbinding te 
verwezenlijken is het echter noodzakelijk om een aantal fysieke obstakels en procesmatige barrières 
te bedwingen. De stadsrand neemt een bijzondere positie in, de stadsrand wordt gezien als schakel 
tussen de stad en het buitengebied. Hier zijn mengvormen van stedelijke- en landelijke functies te 
vinden. Zo zijn er grootschalige detailhandels, golfterreinen, maar ook functies die niet gewenst zijn 
in de buurt van bebouwing, zoals afvalverwerkingsbedrijven en waterzuiveringsinstallaties. Geen 
stadsrand is echter hetzelfde, wat betekent dat de ene stadsrand aantrekkelijker is en minder fysieke 
obstakels bevat dan een ander. Andere fysieke obstakels die genoemd worden zijn: campings, 
golfbanen, kassen, maneges en infrastructuur. Procesmatige barrières zijn gevat in een aantal 
contexten. De kwetsbaarheid van de natuur valt onder de geografische context. Recreatie heeft 
invloed op de natuur, dit kan een barrière zijn. Daarnaast speelt de sociaal-culturele factor een rol, 
dit is een sturende factor van betekenis. De vraag van bewoners naar recreatiemogelijkheden in het 
groen valt hier onder. Draagvlak valt dus onder deze factor, zo is draagvlak bij agrariërs essentieel 
voor het benutten van de recreatieve mogelijkheden op het platteland. De economische context, de 
beschikbaarheid over financiële middelen, is eveneens van invloed. Als er iets gerealiseerd moet 
worden dient daarvoor betaald te worden, de vraag waar het geld vandaan moet komen is altijd een 
factor van betekenis. De technologische context is in het geval van de realisatie van de recreatieve 
verbinding niet van belang. Dit in tegenstelling tot de juridische context, waaronder wet- en 
regelgeving valt. Wet- en regelgeving kan van grote invloed zijn, het kan flexibiliteit bieden maar ook 
stringent zijn waardoor en weinig mogelijkheden zijn om iets te realiseren. De historische context is 
van belang als het gaat om beleidswijzigingen of een historie van positieve samenwerking of 
animositeit tussen diverse partijen. Positieve of negatieve ervaringen in het verleden kunnen van 
invloed zijn op regionale samenwerking in de toekomst. Politiek-bestuurlijke factoren spelen ook een 
grote rol, de politiek kan druk uitoefenen om iets gedaan te krijgen, maar politiek-bestuurlijke 
aspecten kunnen ook een barrière zijn. Zo moeten lokale overheden over de eigen grenzen heen 
kijken, spelen prioriteiten van bestuurders een rol en is er de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Dit zijn factoren die vaak voor vertraging zorgen. Tot slot zijn er de externe factoren. De economische 
situatie is een voorbeeld van een dergelijke factor evenals verkiezingen. 
 
Door middel van een casestudy is onderzoek gedaan naar de verklaring voor de realisatie van de 
recreatieve verbinding tussen Den Haag en het noordelijk buitengebied Duin, Horst, Weide. Er is 
gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews met actoren uit diverse sectoren, zoals de 
natuurbescherming, de landbouwbelangen, de beheerder van het duingebied en de verschillende 
overheden. Partijen die de (recreatieve) ondernemersbelangen vertegenwoordigden wilden niet 
meewerken evenals de ANWB. Er is bij deze partijen weinig prioriteit voor de plannen, ze zijn niet 
actief betrokken bij het proces. 
 
De gemeente Den Haag profileert zich als groene wereldstad aan zee en geeft mede daarom in de 
beleidsplannen aan de verbinding met het regionale groen belangrijk te vinden. De gemeente Den 
Haag sluit zich als het om de verbinding met het noordelijk buitengebied gaat aan bij het regiopark 
Duin, Horst, Weide. Een plan gedragen door het Stadsgewest Haaglanden, de regio Holland-Rijnland 
en diverse gemeenten. Het doel is om met dit regiopark bescherming te bieden tegen de stedelijke 
druk uit de omgeving en recreatiemogelijkheden te bieden voor de stedeling. 
 
Als het gaat om de casus Den Haag en de recreatieve verbinding met Duin, Horst, Weide is vooral de 
sociaal-culturele context van invloed, meer specifiek draagvlak voor ingrijpen. De fysieke obstakels 
zijn niet groot en de toegankelijkheid van het gebied is goed in vergelijking met andere gebieden 
rondom Den Haag. Binnen de politiek-bestuurlijke context valt op dat er voornamelijk bij de 
ambtelijke pleitbezorgers overeenstemming is over een ongewenste situatie. Dit wordt echter niet 
gedeeld door de geïnterviewde partijen en ook het niet willen meewerken van verschillende partijen 
aan de interviews omdat zij geen prioriteit geven aan de plannen rondom Duin, Horst, Weide wijst 
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daar op. De meeste partijen zijn tevreden met de huidige situatie. Als het gaat om het aanleggen van 
een fietspad langs de kust dan is de juridische context als gevolg van de geografische context 
(natuurbescherming) van grote invloed. Door strikte regelgeving om de natuur te beschermen is het 
aanleggen van een fietspad langs de kust op dit moment onmogelijk. De wet- en regelgeving wordt 
door alle partijen echter ook gezien als belangrijke factor voor de huidige stand van het gebied. Het 
Rijksbufferzonebeleid, de Natura 2000 status en strikte bestemmingsplannen hebben het gebied 
behoed voor al te grote aantastingen van het open landschap. Voor recreatieve verbindingen is deze 
bescherming nauwelijks een belemmering, uitgezonderd het fietspad langs de kust. De economische 
context, de beschikbaarheid over financiële middelen is van grote invloed. De verschillende 
overheden wijzen naar elkaar als het gaat om financiële verantwoordelijkheid. De provincie Zuid-
Holland beschikt over financiële middelen voor regionaal groen, maar neemt een afwachtende 
houding aan. Dit tot onvrede van alle andere overheden. De historische context evenals de externe 
factoren zijn van minder belang. Over de huidige economische situatie en de mogelijke gevolgen 
daarvan voor de financiële bijdrage van de diverse overheden is nog te weinig duidelijkheid om dit 
als invloedrijke of niet van invloed zijnde factor te benoemen. 
 
Het ontbreken van draagvlak voor ingrijpen is de grootste factor van betekenis. Er is bij ambtelijke 
pleitbezorgers overeenstemming over een ongewenste situatie, maar daarbuiten is er nauwelijks 
draagvlak. De fysieke obstakels en de verbindingen zijn niet dusdanig zwak in dit gebied dat er breed 
draagvlak is om dit te verbeteren. Dit komt overeen met het feit dat stadsbewoners over het 
algemeen behoorlijk te spreken zijn over de toegankelijkheid, hoeveelheid en bereikbaarheid van het 
groen rondom de grote steden. Als het proces op een andere manier was vormgegeven, door niet 
direct te beginnen met het optuigen van een regiopark en dit direct te betrekken in de traditionele 
democratische instituties, maar eerst te kijken of er vanuit het gebied zelf steun is bij 
belanghebbenden en de gebruiker voor de verbetering van verbindingen tussen de stad en het 
buitengebied was eerder duidelijk geworden dat de huidige situatie goed is en er weinig draagvlak is 
voor nieuwe plannen. Het huidige beleid biedt voldoende bescherming om groenrecreatieve functies 
te waarborgen. En het is ook binnen het huidige (restrictieve) beleid zeer wel mogelijk om fiets- 
en/of wandelverbindingen tussen de stad en het buitengebied te verbeteren, meer afstemming met 
de provincie is echter gewenst omdat zij beschikken over financiële middelen. De toegevoegde 
waarde van het regiopark Duin, Horst, Weide is nihil. Het proces verloopt moeizaam en er is 
onduidelijkheid over de vraag naar betere verbindingen tussen de stad en het buitengebied Duin, 
Horst, Weide. Daarom is het aanbevelingswaardig om eerst onderzoek te doen naar de behoefte aan 
recreatieve voorzieningen en betere verbindingen tussen de steden en Duin, Horst, Weide alvorens 
een regiopark op te zetten en daar veel tijd in te steken. Daarnaast is het ook zonder regiopark, 
binnen het huidige beleid, goed mogelijk om de recreatieve toegankelijkheid van het buitengebied te 
verbeteren. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Er is veel behoefte aan recreatiemogelijkheden in de nabijheid van de stad. Stadsbewoners hebben 
behoefte aan ontspanning, rust en stilte op het platteland. Men wil ontsnappen aan het drukke 
bestaan in de stad (Vreke et al., 2006, p. 22). Dit heeft gevolgen voor het platteland. Door 
toegenomen welvaart, mobiliteit en vrije tijd is het platteland veranderd, van een agrarisch 
productief platteland naar een multifunctionele consumptieruimte. Een postmodern platteland (Van 
Dam, et al., 2002, p. 461). Activiteiten als recreatie, toerisme, natuurbehoud, landschapsbescherming 
en wonen, nemen een steeds grotere plaats in op het platteland (Heins, 2004, p. 391). 
 
Overheden hebben zich als doel gesteld om de verbinding tussen de stad en het buitengebied te 
verbeteren, zodat de stedelijke bewoner kan recreëren in de nabijheid van de stad. Er zijn echter 
factoren die het realiseren van een goede verbinding frustreren, te denken valt aan financiële 
middelen, regelgeving en natuureisen. Daarnaast wordt er regelmatig beweerd dat er weinig 
prioriteit is voor groenprojecten en dat ze veel moeizamer verlopen dan bijvoorbeeld vastgoed- of 
infrastructuurprojecten. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om de recreatieve verbinding 
tussen de stad en het noordelijk buitengebied te verbeteren en heeft zich daarom aangesloten bij de 
ontwikkeling van het regiopark Duin, Horst, Weide (DHW). De vraag die centraal staat is wat de 
realisatie van de recreatieve verbinding verklaart en wat de toegevoegde waarde is van het regiopark 
DHW. 
 

1.2. Onderzoeksvragen  

De bovenstaande aanleiding leidt tot de volgende probleemstelling: “Wat verklaart de realisatie van 
de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het buitengebied Duin, Horst, Weide?” 
 
Deze vraag zal met behulp van een drietal deelvragen worden beantwoord: 
 
1).  Wat is de betekenis van groen in en om de stad voor recreatie en wat zijn de ontwikkelingen  

in het beleid? 
 
2).  Welke factoren, zoals barrières, zijn van invloed op de verbinding tussen stad en  

buitengebied? 
 
3). Welke factoren zijn van invloed op de realisatie van de recreatieve verbinding tussen Den  

Haag en het noordelijk buitengebied Duin, Horst, Weide? 
 
Het gemeentelijk beleid heeft als doel om de recreatieve toegankelijkheid van het buitengebied, 
voornamelijk door middel van fiets- en wandelpaden, te verbeteren (Gemeente Den Haag, 2008). 
Daarom is in de hoofdvraag specifiek gekozen voor de benaming recreatieve verbinding. De term 
realisatie is gekozen om aan te geven dat het gaat om de stap van beleidvorming naar concrete 
uitvoering van bepaalde projecten om de genoemde recreatieve verbinding tot stand te brengen. 
 
De eerste twee deelvragen worden beantwoord door middel van bestaande theorie. De eerste 
deelvraag gaat in op de recreatieve betekenis van groen voor inwoners van de stad. Dit is de reden 
waarom overheden de verbinding tussen stad en buitengebied willen verbeteren. De tweede vraag 
gaat over de factoren die van invloed zijn op de verbinding tussen stad en buitengebied. Er wordt 
aandacht besteed aan zowel fysieke, als bestuurlijke, procesmatige barrières om een goede 
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verbinding tussen stad en buitengebied te creëren. De laatste deelvraag gaat in op de Haagse 
situatie. De tweede deelvraag levert een aantal factoren op die mogelijk frustrerend werken voor de 
realisatie van de recreatieve verbinding. Er wordt vervolgens aan de hand van de derde deelvraag 
een analyse gemaakt van de Haagse situatie en ingegaan op de factoren die invloed hebben op de 
realisatie van de recreatieve verbinding. Dit alles leidt tot een overzicht van succes- en faalfactoren 
en de verklaring van de realisatie van de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het buitengebied 
Duin, Horst, Weide. 
 

1.3. Conceptueel model 

Figuur 1.1: Conceptueel model 

 
Figuur 1.1 toont de relaties tussen verschillende aspecten. De realisatie van de recreatieve 
verbinding tussen stad en buitengebied staat centraal in dit onderzoek. De behoefte van stedelijke 
bewoners aan recreatie heeft als gevolg dat overheden een recreatieve verbinding willen realiseren 
of verbeteren. De behoefte aan groen nabij de stad wordt beïnvloed door toegenomen mobiliteit, 
het efficiënt invullen van de vrije tijd en het welvaartsniveau. Een goede verbinding tussen stad en 
buitengebied moedigt bewoners aan om gebruik te maken van de groenvoorzieningen. Daarom heeft 
de realisatie van de recreatieve verbinding ook invloed op de behoefte aan groen nabij de stad. Op 
de (realisatie) van de recreatieve verbinding tussen stad en buitengebied zijn een aantal barrières 
van invloed, zowel fysieke als meer bestuurlijke barrières. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op 
de realisatie van de recreatieve verbinding en de invloed van de verschillende barrières. De behoefte 
aan groen van bewoners nabij de stad hangt hier mee samen en komt dus ook aan bod. De relaties 
tussen de behoefte van bewoners aan groen nabij de stad en toegenomen ontspanning en vrije tijd, 
mobiliteit en welvaartsniveau komen verder nauwelijks aan bod, maar zijn wel in het model 
opgenomen omdat deze factoren van invloed zijn op de toegenomen behoefte aan groen nabij de 
stad (Van Dam et al., 2002, p. 461). 
 

 

 

Behoefte aan groen nabij 
de stad  

Barrières 
- Draagvlak 
- Politiek-bestuurlijk 
- Financiële middelen  
- Natuurbescherming 
- Wet- en regelgeving 
- Fysieke obstakels 

(Realisatie) recreatieve 
verbinding stad en 
buitengebied 

Ontspanning 
en vrije tijd 

Mobiliteit Welvaartsniveau 
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1.4. Methode 

Hoofdstuk twee is een metatheoretisch kader. In dit hoofdstuk is aandacht voor de veranderende rol 
van de overheid, de ontwikkeling van government naar governance. Tevens wordt beschreven waar 
conflicten ontstaan in de beleidsvorming. Tot slot wordt een alternatieve manier van werken 
voorgesteld, aan de hand van een model van Boelens (2010). In de hoofdstukken drie en vier wordt 
vervolgens antwoord gegeven op de eerste twee deelvragen. Dit zal gebeuren met behulp van 
wetenschappelijke theorie. Hoofdstuk drie gaat over de betekenis van groen voor (stedelijke) 
bewoners en er wordt ingegaan op de veranderingen op het platteland. Het platteland is niet 
monofunctioneel meer, dus het heeft niet alleen een agrarische functie, maar ook nieuwe 
(recreatieve) functies verschijnen op het platteland. Het beleid voor het platteland en de groene 
ruimte om de stad is eveneens gewijzigd. Dit wordt besproken in het derde hoofdstuk. 
 
Hoofdstuk vier gaat in op de recreatieve verbinding tussen stad en buitengebied. Er wordt specifiek 
ingegaan op fysieke barrières tussen stad en buitengebied. Door deze barrières is het  moeilijk om 
van stad naar buitengebied te geraken. Naast fysieke barrières zijn er ook meer procesmatige 
factoren van invloed op de realisatie van de verbinding tussen stad en buitengebied. Dit komt aan de 
orde in paragraaf 4.3. 
 
Het vijfde hoofdstuk gaat over de methode die in dit onderzoek wordt gebruikt. Hier zal worden 
aangegeven hoe de Haagse casus wordt geanalyseerd. In het zesde hoofdstuk volgt de analyse van de 
Haagse regio. De criteria voortkomend uit de theorie en de resultaten van de interviews met 
betrokken partijen worden gebruikt om de van invloed zijnde factoren op de realisatie van de 
recreatieve verbinding tussen Den Haag en het noordelijk buitengebied in kaart te brengen en 
antwoord te geven op de laatste deelvraag. Tot slot volgt in hoofdstuk zeven de conclusie, hier wordt 
antwoord gegeven op de eerder genoemde probleemstelling. 
 

1.5. Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie  

De relevantie van dit onderzoek zit in de analyse van de factoren die van invloed zijn op de realisatie 
van de recreatieve verbinding tussen stad en buitengebied. Stedelijke inwoners hebben behoefte aan 
ontspanning in een groene omgeving blijkt uit verschillende rapporten. Het is daarom van belang om 
te achterhalen wat de rol is van de overheid en andere partijen bij het verbeteren van de verbinding 
tussen stad en buitengebied. Er is aandacht voor barrièrevorming, dit om te achterhalen welke 
factoren de verbinding tussen stad en buitengebied frustreren. Het gaat dan zowel om fysieke als 
bestuurlijke barrières. Er is aandacht voor de samenwerking tussen overheden onderling en 
overheden met overige actoren. Hoe verloopt deze samenwerking en wat zijn de verbeterpunten? En 
waarom hebben groenrecreatieve projecten weinig prioriteit? Er zijn verschillende steden die de 
verbinding tussen stad en land, of buitengebied, willen verbeteren, de vraag is welke factoren van 
invloed zijn op de realisatie. Verder is het van belang om te achterhalen welke factoren genoemd 
worden door betrokken actoren. Dit is relevant, omdat binnen de ruimtelijke ordening niet alleen de 
overheid centraal staat, maar er ook steeds meer aandacht is voor overige actoren. Daarom zullen 
relevante actoren, vanuit verschillende belangen, worden benaderd. Dit laatste is zowel vanuit 
wetenschappelijk- als maatschappelijk perspectief relevant. 
 
Voor de gemeente Den Haag kan dit onderzoek ook van belang zijn, omdat Den Haag zich profileert 
als groene wereldstad aan zee. De verbinding tussen stad en land is, in ieder geval in woorden, 
belangrijk voor de gemeente, omdat de verbinding tussen stedelijk groen en regionaal groen van 
groot belang wordt geacht voor de stedelijke inwoner. De stadsbewoner wil in de nabije omgeving 
kunnen recreëren, zonder in de auto te moeten stappen. Inzicht in de barrières en procesmatige 
factoren kan van betekenis zijn voor de gemeente Den Haag. 
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1.6. Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan kennis over het proces omtrent de 
realisatie van de verbinding tussen Den Haag en het noordelijke buitengebied als het gaat om 
recreatie. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op factoren die van invloed zijn op de realisatie 
van de verbinding tussen stad en buitengebied. Het doel van dit onderzoek is om deze factoren in 
kaart te brengen en proberen aan te geven welke factoren de grootste invloed hebben. Deze kennis 
over mogelijke ‘faalfactoren’ kan helpen bij het ontwikkelen van toekomstig beleid. Met behulp van 
de resultaten uit dit onderzoek kan de overheid toekomstig beleid, waar nodig, op een andere 
manier invullen. 
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2. Van government naar governance 

In dit onderzoek wordt geanalyseerd welke factoren van invloed zijn op de realisatie van de 
verbinding tussen stad en buitengebied. Het realiseren van een recreatieve verbinding is niet alleen 
iets van de overheid. Dit zal moeten gebeuren in samenwerking met andere partijen. De overheid is 
niet de dirigent, maar één van de partijen. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid.  Dit inzicht 
wordt als basis gebruikt in het onderzoek. Onderstaande theorie toont aan dat de overheid niet meer 
de dirigent is, maar op gelijke voet dient samen te werken met andere partijen. 
 
Waarom beginnen met het theoretisch perspectief? Dit is van belang, omdat hier een theoretische 
basis wordt gelegd voor de rest van het onderzoek. Door hier de theoretische achtergrond te 
schetsen wordt duidelijk waar bepaalde theorieën in de rest van het onderzoek op zijn gebaseerd. 
Hier wordt op de veranderende rol van de overheid en overige actoren ingegaan. 
 
In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de rol van de overheid. De ontwikkeling van government 
naar governance wordt beschreven. Dit speelt op alle schaalniveaus en heeft invloed op de 
samenwerking met andere partijen. In de tweede paragraaf wordt aandacht besteed aan de strijd 
tussen diverse belangen. Er is een competitie tussen problemen om op de beleidsagenda te komen. 
Dit is een factor om rekening mee te houden als het gaat om de realisatie van beleid. In de derde 
paragraaf wordt een alternatief werkschema gepresenteerd. Dit schema is een alternatief om op een 
duurzame wijze tot uitvoering van plannen te komen. Tot slot volgt in paragraaf 2.4. de conclusie van 
dit alles. 
 

2.1. Rol van de overheid en overige actoren  

Tot de jaren 80 heeft het idee van de maakbare samenleving in Nederland overheerst. In de jaren na 
de oorlog tot circa 1975 heeft de idee van de maakbare samenleving grote steun. Dit zijn de jaren 
van de wederopbouw, grote economische groei en een sterk geloof in vooruitgang. In die jaren 
wordt de overheid gezien als een gezagvoerder die de samenleving op koers houdt en naar de juiste 
bestemming leidt. Dit beeld is echter niet meer geschikt om de relatie tussen openbaar bestuur en 
maatschappij te typeren (Bovens et al., 2001). 
 
Ontwikkelingen buiten de overheid om, zoals mondialisering, digitalisering en verdergaande 
technologische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de overheid niet meer de bepalende actor is 
in het ruimtelijke veld. De grote diversiteit aan wensen en de uiteenlopende belangen van 
verschillende partijen draagt bij aan het feit dat de overheid steeds minder in staat om in de 
behoeften van de geëmancipeerde burgers in de mondiale wereld te voorzien. De centrale rol van de 
overheid wordt steeds meer bekritiseerd en de overheid lijkt steeds minder in staat maatschappelijke 
problemen effectief aan te pakken (Boelens & Spit, 2006; Cerfontaine, 2005; Eshuis, 2006). 
 
De overheid kan niet alleen meer terugvallen op haar wettelijke gezag of technische expertise, zij 
heeft minder autoriteit. De overheid moet op basis van argumenten overtuigen en in gelijkheid met 
andere maatschappelijke actoren onderhandelen. Deze ontwikkeling wordt ook wel gezien als de 
verschuiving van verticaal naar horizontaal bestuur of van government naar governance. Dit 
betekent een overgang van hiërarchische relaties tussen overheid en samenleving naar horizontale 
onderhandelingsrelaties, waarbij samenwerking met private- of semiprivate actoren centraal staat. 
Governance betekent voor de overheid dat zij nadrukkelijker in netwerken samenwerking zoekt met 
marktpartijen en georganiseerde burgers. De actoren in de netwerken zijn van elkaar afhankelijk om 
hun doelen te realiseren. Dit betekent dat de actoren elkaars bronnen nodig hebben om hun doelen 
te kunnen bereiken. Naast het feit dat actoren elkaar nodig hebben voor hulpbronnen, zijn zij ook 
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afhankelijk van anderen als het om specialistische kennis gaat. Deze wederzijdse afhankelijkheid 
maakt netwerkvorming belangrijk in beleidsprocessen (Bovens et al., 2001; Eshuis, 2006). 
 
Een groot deel van de besluitvorming speelt zich af buiten de traditionele publieke orde. Private 
partijen en overige actoren hebben eigen netwerken ontwikkeld om de publiekbestuurlijke 
organisatie te vermijden. Daarnaast acteren deze partijen op schaalniveaus die minder samenvallen 
met nationale-, provinciale-, regionale- of lokale overheden. Op maatschappelijk terrein krijgen 
tijdelijke coalities van partijen steeds meer invloed. Deze economische en maatschappelijke actoren 
beïnvloeden allerlei ontwikkelingen, waar de overheid nauwelijks meer invloed op lijkt te hebben. De 
overheid is niet meer de gezagvoerder, maar één van de partijen (Cerfontaine, 2005). 
 
Het stedelijk bestuur heeft eveneens te maken met de reeds beschreven aspecten, de stedelijke 
samenleving is complex. Instituties en actoren maken deel uit van een netwerk, gekenmerkt door 
fragmentatie, gebrek aan consensus en wederzijdse afhankelijkheid. De sturingskracht van de 
stedelijke overheid is hierdoor beperkt. Dit betekent dat overheden moeten samenwerken met 
actoren buiten de overheid om tot resultaten te kunnen komen. Wanneer zulke regimes niet worden 
opgebouwd is vertraging van beleid het gevolg. Dit zijn kort de hoofdlijnen uit de Urban 
Regimetheorie, deze theorie gaat specifiek over het stedelijk bestuur en past binnen de context van 
governance (Davis, 2002; Tops, 2004). 
 
De regimetheorie is voornamelijk gericht op individuele steden en de politiek. Het nadeel van de 
focus op de politiek en individuele steden is dat bepaalde beleidssectoren niet de grens van één stad 
aanhouden. Economie, onderwijs en ruimtelijke ordening zijn voorbeelden van beleidssectoren die 
buiten de (lokale) politieke grenzen vallen. Een ander kritiekpunt is dat door de nadruk te leggen op 
politieke actoren het belang van overige actoren wordt onderschat (Hamilton, 2004). 
 
In de stroming van het ‘New Regionalism’ is meer aandacht voor regionale samenwerking. Op 
regionale schaal is er vaak geen gekozen bestuurslaag, waardoor politici minder invloed hebben op 
het beleid. Het bedrijfsleven kan op regionale schaal meer invloed uitoefenen, omdat de politieke 
macht nauwelijks aanwezig is. Samenwerking tussen private, non-profit en publieke actoren op 
regionaal schaalniveau staat centraal in het New Regionalism. Het verschil met de Urban 
Regimetheorie is dat er minder focus is op de politiek. In het New Regionalism is meer aandacht voor 
niet-publieke actoren. De onderliggende concepten voor beide stromingen zijn grotendeels 
hetzelfde. In beide theorieën staat centraal dat de overheid niet de enige actor van belang is  en dat 
samenwerking met andere niet-overheid actoren dan wel op stedelijke, dan wel op regionale schaal 
cruciaal is (Hamilton, 2004). 
 
Het is relevant om onderscheid te maken tussen de Urban Regimetheorie en het New Regionalism. 
De verbinding tussen stad (Den Haag) en buitengebied is een onderwerp van bovenlokale schaal. Het 
buitengebied van Den Haag valt niet binnen de eigen gemeentegrenzen. Dit heeft als logisch gevolg 
dat er meerdere (regionale) actoren actief zijn in het gebied. Het is dus noodzakelijk dat diverse 
partijen met elkaar samenwerken, ook verschillende (lokale) overheden. Dit kan een belemmering 
zijn voor regionale samenwerking in de Haagse regio, omdat lokale politici zich voornamelijk inzetten 
voor lokale doelen en minder oog hebben voor het regionaal belang (Hamilton, 2004). Dit is een 
voorbeeld van een belemmering in de politiek-bestuurlijke context, meer over belemmerende 
factoren en de verschillende contexten in paragraaf 4.3. 
 
Het is lastig om successen te boeken met regionale initiatieven. Alleen in tijden van crisis of voor een 
bijzondere aangelegenheid, zoals de Olympische Spelen, is het mogelijk om succes te boeken voor 
het regionale bestuur. De lokale overheid wil geen rechten opgeven ten koste van het regionale 
bestuur. De lokale overheden willen onafhankelijk blijven en zich zo min mogelijk committeren aan 
belangen van andere lokale overheden. Regionale besturen zijn gebaat bij private en publieke 
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leidersfiguren die openstaan voor samenwerking. Publieke leiders moeten daarnaast de mogelijkheid 
hebben om invloed uit te oefenen op het beleid. Vertrouwen is belangrijk als het gaat om (regionale) 
samenwerking. Zonder goede relaties tussen de leidersfiguren van private- en publieke actoren zal 
de samenwerking tussen beide partijen niet van lange duur zijn. Uit empirisch onderzoek is gebleken 
dat politieke leiders meestal degenen zijn die de samenwerking verbreken (Hamilton, 2004). 
 
Er zijn meer factoren, historische, politieke, culturele en economische, die het ontstaan van 
succesvolle regionale samenwerking beïnvloeden. Elke regio heeft een eigen cultuur en historie. Dit 
kan zowel een positieve- als negatieve factor zijn. Succesvolle samenwerking en invloed van niet-
publieke actoren op het overheidsbeleid in het verleden, kan een positieve bijdrage leveren aan 
regionale bestuurlijke samenwerking. Een historie van animositeit, bijvoorbeeld omdat de ene ‘grote’ 
gemeente de andere ‘kleine’ gemeente heeft geannexeerd en er duidelijke politieke verschillen zijn 
tussen deze gemeenten, kan een negatieve invloed hebben op regionale bestuurlijke samenwerking. 
Samenwerking in het verleden is echter geen garantie voor succes, maar positieve ervaringen in het 
verleden vergroten de kans op succesvolle regionale publiek-private samenwerking. Zonder positieve 
factoren of verbeterde relaties tussen gemeenten is het opbouwen van regionale samenwerking 
lastig (Hamilton, 2004). 
 
Volgens sommige critici, bijvoorbeeld Lovering (1999), wordt er teveel waarde gehecht aan de regio. 
De regio wordt gezien als het schaalniveau waar economische ontwikkeling zal plaatsvinden. De 
nationale overheid zou niet meer van belang zijn. De regionale overheid zou dan ook moeten 
versterken omdat hier de toekomst ligt. Lovering vindt dit een te ongenuanceerd beeld en geeft dan 
ook aan dat er wel degelijk aandacht moet zijn voor nationale overheden.  Nationale, of zelfs 
internationale,  regelgeving en subsidies kunnen van grote invloed zijn op het beleid van de regio’s. 
MacLeod (2001) erkent dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan nationale wet- en 
regelgeving, maar belangrijker is dat geen van de schaalniveaus (nationaal, regionaal, lokaal)  
overheersend is als het gaat om bestuur. Overheden opereren als wederzijde afhankelijke partijen als 
het gaat om territoriaal bestuur (Lovering, 1999; MacLeod, 2001). 
 
De rol van de overheid is dus veranderd en het gewicht van actoren buiten de overheid is 
toegenomen. De partijen tezamen proberen het overheidsbeleid op verschillende terreinen te 
beïnvloeden. Hierdoor ontstaat een ‘strijd’ tussen belangen, welk belang krijgt de hoogste prioriteit? 
Daarover gaat de volgende paragraaf. 
 

2.2. Strijd tussen belangen  

Er zijn verschillende tegengestelde claims op de ruimte. Om een keuze te kunnen maken voor een 
bepaalde inrichting wordt onderscheid gemaakt in verschillende belangen, bijvoorbeeld economie, 
milieu en mobiliteit (Needham & Van Putten, 2002). Naast de verschillende ruimtelijke claims zijn er 
veel maatschappelijke problemen die met elkaar concurreren om aandacht. Het is niet mogelijk om 
al deze problemen tegelijkertijd op de beleidsagenda te krijgen. Er is een beperkte mogelijkheid bij 
media, publiek, beleidsmakers en politici om aandacht te geven aan maatschappelijke problemen 
(Herweijer & Hoogerwerf, 2008). 
 
Het barrièremodel probeert te verklaren waarom ondanks het bestaan van een probleem er geen  of 
met vertraging actief beleid wordt gevoerd. Er zijn volgens dit model een aantal fases die moeten 
worden doorlopen, voordat beleid volgt. Het model begint met de aanname van een ongewenste 
situatie. Vervolgens dient er bewustwording te ontstaan en moeten politieke eisen worden 
opgesteld. De barrière van bewustwording moet in dit geval worden overwonnen. Het kan ook zijn 
dat men zich niet bewust is van een ongewenste situatie. Dit betekent een extra barrière die moet 
worden overwonnen. De politieke eisen moeten vervolgens op de publieke agenda komen en 
zodoende terecht komen op de beleidsagenda. Zodra de ongewenste situatie op de beleidsagenda is 
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gekomen dient deze vervolgens middels de besluitvormingsagenda ten slotte op de 
uitvoeringsagenda te komen (Bovens et al., 2001; Herweijer & Hoogerwerf, 2008). 
 
Centraal in het barrièremodel staat de actieve rol van betrokken actoren. Deze actoren moeten 
trachten de barrières te overwinnen. Het succes is afhankelijk van de inzet. Het is in eerste instantie 
aan de voorstanders van een verandering om zich in te zetten. Dit kunnen veel verschillende 
groeperingen zijn, waaronder intellectuelen, journalisten, beleidsambtenaren en politici (Herweijer & 
Hoogerwerf, 2008). 
 
Er zijn verschillende fasen geschetst van het barrièremodel. Het hoeft echter niet zo te zijn dat alle 
fasen worden doorlopen. Een ongewenste situatie hoeft niet per se op de publieke agenda te staan 
om op de beleidsagenda en uiteindelijk op de uitvoeringsagenda te komen. Het model geeft geen 
antwoord op de vraag waarom een barrière op een bepaald moment veel eenvoudiger wordt 
overwonnen dan op een ander moment. Ook biedt het geen verklaring voor veranderende 
bewustwording (Bovens et al., 2001; Herweijer & Hoogerwerf, 2008). 
 
In  het stromenmodel, van Kingdon, is wel aandacht voor de vraag waarom op een bepaald moment 
een ongewenste situatie makkelijker op de beleidsagenda komt dan op een ander moment. In het 
stromenmodel is meer aandacht voor toeval en veranderende omstandigheden. Of een ongewenste 
situatie op de uitvoeringsagenda terecht is volgens dit model een resultaat van drie afzonderlijke 
stromen. De eerste is de stroom van de problemen. Dit zijn onderwerpen die, door verschillende 
pleitbezorgers, op ieder moment onder de aandacht kunnen worden gebracht bij het openbaar 
bestuur. Pleitbezorgers kunnen burgers, pressiegroepen, lobbyorganisaties en ambtenaren zijn. Deze 
pleitbezorgers van een probleem strijden om erkenning van de partijen (de tweede stroom). Dit zijn 
politieke en ambtelijke elites die direct betrokken zijn bij de beleidsbepaling en onderhandelingen. 
Deze partijen staan onder maatschappelijke, politieke en bureaucratische druk, waardoor zij zich 
kunnen richten op een beperkt aantal onderwerpen. De derde stroom, is die van de oplossingen. 
Oplossingen worden ook door verschillende pleitbezorgers voorgedragen. Er zijn verschillende 
partijen die hun oplossingen onder de aandacht brengen, de voornaamste partijen zijn: deskundigen, 
ambtenaren en belangengroepen. Belangengroepen proberen een lange tijd of continu invloed uit te 
oefenen op een specifieke kwestie of sector. Voorbeelden van dit soort belangengroeperingen zijn: 
de ANWB, Milieudefensie, werkgeversorganisaties en de vakbonden. Zij besteden veel tijd aan het 
pleiten voor maatregelen die gewenst worden door hun achterban (Bovens et al., 2001; Herweijer & 
Hoogerwerf, 2008; Kingdon, 1995). 
 
Als de drie stromen bij elkaar komen en politici overtuigd zijn van het feit dat er oplossingen voor de 
problemen moeten komen wordt er beleid gevormd. Dit zijn zogenaamde windows of opportunity, 
kansen op beleidsvorming. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ramp of een 
(economische) crisis. Het probleem is dan voor iedereen duidelijk zichtbaar en er worden snelle 
oplossingen geboden. Dit leidt tot relatief snelle besluiten bij de verantwoordelijke bestuurders. Ook 
wisseling van de bestuurlijke macht kan fungeren als een window of opportunity. Voorheen 
onbespreekbare oplossingen kunnen dan alsnog op de bestuurlijke agenda komen (Bovens et al., 
2001). 
 
Het stromenmodel toont aan dat een partij de ene keer succesvol kan zijn en een volgende keer aan 
de kant staat. Invloed uitoefenen en succes hebben is een gevolg van het benutten van kansen, 
kennis hebben, contact hebben met een netwerk van partijen, geduldig zijn en niets forceren 
(Bovens et al., 2001). 
 
Naast de ‘strijd’ om het beleid kent de uitvoering van beleid ook specifieke problemen. Bovens et al. 
maken in dit geval een onderscheid tussen interbestuurlijke verhoudingen en inter-organisatorische 
samenwerking. Interbestuurlijke verhoudingen spelen een rol bij uitvoering van beleid. Bij de 
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uitvoering zijn er vaak verschillende overheidslagen (nationaal, provinciaal, lokaal) die moeten 
samenwerken. Zij kunnen echter van mening verschillen over de wenselijkheid en uitvoering van het 
beleid, maar de verschillende overheidslagen hebben elkaar wel nodig voor de uitvoering van het 
beleid. Dit heeft als gevolg dat er regelmatig vertraging optreedt bij de uitvoering van beleid. Naast 
moeilijkheden tussen de verschillende overheidslagen bij de uitvoering van beleid kunnen er ook 
moeilijkheden ontstaan met- en tussen andere actoren (inter-organisatorische samenwerking). De 
verschillende partijen hebben eigen taken, bevoegdheden en werkwijzen. De verschillende partijen 
kunnen het eens zijn over een ongewenste situatie, maar de manier waarop zij dit het beste kunnen 
verhelpen kan aanleiding geven tot moeilijkheden. Daarnaast zijn er regelmatig vragen over wie 
waarvoor verantwoordelijk is, wie wat moet doen, en hoe de kosten over de verschillende partijen 
moet worden verdeeld. Dit allemaal kan leiden tot conflicten en problemen bij de uitvoering van het 
beleid (Bovens et al., 2001). 
 
Bovenstaande toont aan dat er verschillende momenten zijn waar conflicten kunnen ontstaan, 
hierdoor kan een project vertraging oplopen of zelfs niet van de grond komen. Om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen en tot een goede samenwerking, mogelijk voor de lange termijn, te komen 
tussen de diverse partijen wordt in de volgende paragraaf een alternatieve benadering beschreven 
om op deze manier tot een meer succesvolle samenwerking te komen. 
 

2.3. Alternatief voor beleidsvorming  

Het ontwikkelen van een duurzame relatie tussen diverse partijen kan bereikt worden door gebruik 
te maken van de actor gerichte benadering van Boelens. Dit is een uitwerking van de Actor Netwerk 
Theorie. De actor netwerk theorie toont het belang van netwerken. Een ontwikkeling is het resultaat 
van diverse factoren die zichtbaar zijn in netwerken. Technische, sociale of ruimtelijke factoren staan 
niet buiten de maatschappij maar zijn het resultaat van maatschappelijke wensen. De wereld bestaat 
uit heterogene netwerken van actoren. Dit betekent dat elke actie relationeel van aard is of een 
gevolg van connecties tussen mensen en gerelateerde middelen. Deze mensen en hun middelen 
hebben alleen waarde in een netwerk. Er wordt vervolgens verondersteld dat een evenredig 
perspectief ontstaat. Van tevoren kan dus niet worden bepaald wie of wat het meest van belang is 
voor een actie of ontwikkeling (Boelens, 2010). 
 
Boelens (2010) heeft een werkschema opgesteld om een effectief (regionaal) plan te realiseren. Het 
schema bestaat uit zeven stappen, zie tabel 2.1. Dit schema is gebaseerd op zowel de Actor Netwerk 
Theorie als op toetsing in de praktijk. De essentie van de actorgerichte benadering is dat partijen 
eerst met elkaar om de tafel gaan zitten om de unieke kwaliteiten van een gebied in kaart te brengen 
en te kijken of er een basis is voor samenwerking. Vervolgens wordt aan het eind van het proces pas 
de stap gemaakt naar verankering in de traditionele democratische instituties. De traditionele manier 
van werken begint vaak met het benoemen van een plangebied, daarna wordt gekeken naar unieke 
kwaliteiten van het gebied en de belanghebbende partijen. De actorgerichte benadering is een 
nieuwe manier van werken en vergt dus een andere insteek van het planproces. 
 
Het schema kan in zijn algemeenheid worden toegepast, maar elke case is anders. Tijdsgebonden 
aspecten spelen een rol, evenals bepaalde probleemspecifieke aspecten. Elke case is uniek, daar 
dient rekening mee gehouden te worden.  Dit stappenplan blijkt echter effectief te zijn voor 
verschillende thema’s en planningskwesties (Boelens, 2010). 
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Tabel 2.1. De zeven stappen van de actorgerichte benadering 

1. Identificatie van unieke kansen 

2. Identificatie en analyse van leidende actoren 
3. Ontwikkelen kansenkaarten en ontwikkelkansen 
4. Ronde tafel overleggen en bilaterale overleggen 
5. Businesscases en pilotprojecten 
6. Regimeontwikkeling en planuitwerking met de overheid 
7. Democratische verankering in projectgebied en implementatie 
Bron: Boelens, 2010. 

 
De eerste stap bestaat uit twee delen. Het grootste probleem of de belangrijkste belanghebbenden 
moeten geïdentificeerd worden en tevens moeten de unieke kwaliteiten van een regio in kaart 
worden gebracht. Deze unieke kwaliteiten zijn het belangrijkst. Als deze unieke kwaliteiten of 
belanghebbenden niet aanwezig zijn is er sprake van een niet bestaand probleem. Het kan echter zo 
zijn dat de overheid de kwestie zo belangrijk vindt dat zij zelf het initiatief neemt. 
 
De volgende stap is de identificatie van andere mogelijke leidende actoren die nog niet in de eerste 
fase actief waren. Deze actoren dienen zich verbonden te voelen met de kwestie en kansen zien voor 
zichzelf. Er kunnen ook actoren deelnemen die op een grotere afstand van de kwestie staan. Zij 
moeten echter bereid zijn om als leidende actoren te handelen. Het is belangrijk dat dit proces open 
is en dat actoren kunnen aansluiten als zij dat willen en nog niet waren ingestapt vanaf stap één. 
 
De derde stap bestaat uit het creëren van kansenkaarten en ontwikkelmogelijkheden rekening 
houdend met de motieven van de diverse actoren die reeds zijn geïdentificeerd. De unieke 
kwaliteiten blijven centraal staan, de vraag in deze fase is hoe deze kwaliteiten kunnen worden 
behouden, versterkt of aangepast aan een nieuwe situatie. Het is essentieel dat de plannen 
proactief, toekomstgericht en overtuigend zijn, zodat de verschillende actoren zich willen 
committeren aan de plannen. In deze fase spelen professionals, bijvoorbeeld planologen, een 
belangrijke rol. Zij fungeren in deze fase als intermediair om te komen tot een ambitieuze 
toekomstvisie. 
 
Hierna, tijdens de vierde stap, komen de diverse actoren voor het eerst bij elkaar. De verschillende 
kansenkaarten worden besproken. Het doel in deze fase is om te zien in hoeverre de kansenkaarten 
voldoen aan de verwachtingen van de partijen en of er de bereidheid is om te investeren wat betreft 
financiën, kennis, mankracht, promotie of anderszins. Deze fase is kritisch, omdat hier voor het eerst 
wordt gesproken over investeringen en wordt getest in hoeverre de diverse partijen bij de kwestie 
betrokken zijn. Tijdens deze fase wordt een samenwerkingsverband bekrachtigd, dit vormt de basis 
voor de rest van het proces. 
 
De vijfde fase is eveneens van groot belang. De kansenkaart wordt omgezet in concrete 
pilotprojecten. Op dit moment wordt de rol van de betrokken partijen concreet. Elke partij weegt 
voor zichzelf de voor- en nadelen af en loopt een besluitvormingsproces door. Dit is het succes- of 
faalmoment. Als deze fase succesvol verloopt dan is er vaak sprake van positieve spin-off op andere 
terreinen en zijn de resultaten hoger dan verwacht. 
 
In de volgende, zesde, fase staat de vervolgvraag centraal of het haalbaar is om projectoverstijgende 
resultaten te boeken in overeenstemming met de unieke kwaliteiten in een gebied. Dit betekent dat 
hier wellicht met de diverse partijen de stap wordt gemaakt van een samenwerkingsverband naar 
een duurzaam netwerk. Als dit lukt is er een nieuw duurzaam ruimtelijk ‘regime’ met de mogelijkheid 
om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
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De laatste stap is om te kijken in hoeverre het nieuw ontstane ruimtelijke regime kan worden 
verankerd in de traditionele representatieve democratische instituten. Daarnaast is het de bedoeling 
dat het netwerk zich uitbreidt door de mogelijkheid te bieden voor belanghebbende burgers, 
bedrijven en instituten om zich op vrijwillige basis aan te sluiten bij het ontstane netwerk. Dit omdat 
zij belang hebben om deel te nemen. Het is niet de bedoeling dat het ontstane netwerk de 
democratische instituten vervangt, het is een aanvulling op het systeem (Boelens, 2010). 
 
Het model van Boelens is geen waarborg voor het niet ontstaan van conflicten, maar door de opzet 
van het proces zullen de tegengestelde belangen en mogelijke conflicten vroeg aan de orde komen, 
waardoor vertraging van een project minder snel aan de orde zal zijn dan volgens de traditionele 
manier van werken, omdat hier relatief laat in het proces nog commotie kan ontstaan, zoals 
geschetst in paragraaf 2.2. En wanneer er onvoldoende draagvlak is voor een project zal dat vroeg 
duidelijk worden, dit in tegenstelling tot de traditionele manier van werken. 
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2.4. Conclusie  

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de overheid niet meer de gezagvoerder is die de 
samenleving op koers houdt en naar de juiste bestemming leidt. De grote diversiteit aan wensen en 
belangen van diverse partijen heeft ervoor gezorgd dat de overheid niet meer centraal staat. De 
overheid moet in gelijkheid met andere actoren onderhandelen, dit is de ontwikkeling van 
government naar governance. Governance houdt in dat overheden in netwerken met diverse actoren 
samenwerken op basis van wederzijdse afhankelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de rijksoverheid, 
maar voor alle schaalniveaus. 
 
Regionale samenwerking is complexer, de politieke macht is hier nauwelijks aanwezig, private en 
semipublieke partijen kunnen meer invloed uitoefenen. Daarnaast is de samenwerking tussen 
verschillende lokale overheden op regionale schaal geen vanzelfsprekendheid. Naast lokale 
overheden kunnen nationale overheden ook nog van invloed zijn als het gaat om regelgeving en 
subsidies. Op het regionale schaalniveau komt alles bij elkaar, dit maakt het complex. 
 
Naast deze factoren is het ook van belang dat er bewustwording is in de maatschappij om een 
ongewenste situatie te verbeteren. Als een beleidsprobleem op de publieke agenda komt is de kans 
bijvoorbeeld groter dat het ook op de politieke agenda verschijnt. Er zijn diverse barrières die 
overwonnen moeten worden om van beleidsvorming tot beleidsuitvoering te komen. Dit betekent 
dat bij de analyse van de situatie rondom Den Haag moet worden gekeken of er bij de verschillende 
partijen overeenstemming is over het aanwezig zijn van een ongewenste situatie. Wanneer er 
genoeg draagvlak en overeenstemming is over de gewenste maatregelen, is de kans groter dat de 
stap van beleidsvorming naar beleidsuitvoering wordt gemaakt. Daarnaast zal gekeken moeten 
worden naar de opzet van het proces. De actorgerichte benadering biedt handvatten om het proces 
te analyseren, zo zal er gekeken moeten worden naar de ontstaansgeschiedenis van het proces om 
de recreatieve verbinding tussen Den Haag en Duin, Horst, Weide te verbeteren. Komt dit proces 
voort uit de lokale belanghebbenden en is daarna gekozen voor de verankering in de traditionele 
democratische instituties of is er een formeel traject gestart alvorens de lokale belanghebbenden te 
horen? In paragraaf 6.4. wordt ingegaan op de analyse van het totale proces aan de hand van de 
actorgerichte benadering van Boelens. 
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3. Groen in en om de stad 

In dit hoofdstuk staat de eerste deelvraag centraal: Wat is de betekenis van groen in en om de stad 
voor recreatie en wat zijn de ontwikkelingen in het beleid? Eerst wordt een overzicht van veel 
genoemde voordelen van groen gegeven. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf ingegaan op de 
recreatieve waarde van groen voor de stedelijke bewoners. Het platteland kan mede gebruikt 
worden voor recreatie en zodoende als multifunctioneel platteland fungeren. Over de veranderingen 
die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden op het platteland en de verandering naar een 
meer multifunctioneel platteland gaat paragraaf 3.3. Het beleid is gedurende de laatste decennia ook 
gewijzigd. In het beleid is meer aandacht gekomen voor recreatie, ook op het platteland. In paragraaf 
3.4 komt het beleid aan de orde. In de slotparagraaf wordt antwoord gegeven op bovenstaande 
deelvraag. 
 
Om de deelvraag te kunnen beantwoorden is het van belang om eerst te definiëren wat groen is. 
Opvallend is dat begrippen als platteland, landelijk gebied en groene ruimte veelvuldig worden 
gebruikt, maar niet exact dezelfde betekenis hebben. Als het om platteland gaat, wordt het niet-
verstedelijkte deel van Nederland bedoeld. Op het platteland kunnen wel dorpen en kleine steden 
aanwezig zijn. Ongeveer tachtig procent van Nederland is volgens deze definitie platteland. Naast het 
platteland is er het begrip ‘landelijk gebied.’ Hiermee wordt alle grond bedoeld die wordt gebruikt 
voor landbouw en natuur. Grond langs rijkswegzones en nabij matig tot zeer sterk verstedelijkte 
gebieden wordt niet meegeteld in deze definitie. In dit geval gaat het om ongeveer tweederde van 
het Nederlandse landoppervlak. Tot slot wordt met groene ruimte gedoeld op de onbebouwde 
ruimte van zowel platteland- als stedelijke gemeenten. Het groen is in verschillende categorieën 
ingedeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar groen, semi-openbaar groen en agrarisch 
groen. Openbaar groen bestaat uit parken en plantsoenen, dagrecreatief terrein, bossen en 
natuurlijk terrein. Sportterreinen, volkstuinen, verblijfsrecreatiegebieden en begraafplaatsen vallen 
onder semi-openbaar groen. Agrarisch groen wordt niet ingedeeld in verschillende groepen (Milieu- 
en natuurplanbureau, 2005; SER, 2005). 
 

3.1. Voordelen van groen 

Groen en natuur in en om de stad leveren een belangrijke bijdrage aan de waardering van de 
woonomgeving en het wel en wee van de stedelijke bewoner. Een groene woonomgeving blijkt goed 
te zijn voor het concentratievermogen, herstel van stress en het biedt ontspanning (Priemus, 2004). 
Uit onderzoek van De Vries et al. (2003) blijkt dat bewoners in stedelijke gebieden meer symptomen 
en een hoger risico op psychische klachten hebben. Verder blijkt dat mensen die in een groene 
omgeving wonen significant gezonder zijn (De Vries et al., 2003, p. 1721). Desondanks is de precieze 
waarde van groen lastig te bepalen, omdat het moeilijk is om te concluderen dat groen als enige 
factor bijdraagt aan bijvoorbeeld de waardering van de woonomgeving of aan verbetering van de 
sociale cohesie. 
 
Factoren als nabijheid, toegankelijkheid en kwaliteit van groen spelen eveneens een belangrijke rol 
bij de waardering van het groen. Uit Deens onderzoek van Nielsen & Hansen (2007) blijkt de invloed 
van nabijheid. Het aantal bezoeken van bewoners aan groene gebieden neemt af naarmate de 
afstand tot een groen gebied toeneemt. Toegankelijkheid is eveneens belangrijk voor de waardering 
van groen. Het blijkt dat er duidelijk verschillen zijn tussen verschillende typen bewoners in toegang 
tot groen. Dit heeft te maken met de verdeling van stadsparken, openbare ruimte en de toegang tot 
bovenstedelijk groen (Pincetl, 2007, p. 88). De betekenis van groen verschilt ook per schaalniveau. 
Groen op buurt- of wijkniveau heeft een andere betekenis voor bewoners dan bovenstedelijk groen 
(Vreke et al., 2006, p. 17). Zo hebben goed ingerichte groene wijken als gevolg dat bewoners meer 
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gaan bewegen. En kinderen spelen vaker buiten, wanneer zij in een groene omgeving opgroeien, 
waardoor er minder overgewicht is. 
 
Groen draagt bij aan het filteren van fijn stof, waardoor de luchtkwaliteit in de stad toeneemt. Dit 
heeft positieve gevolgen voor de gezondheid van de stedelijke bewoner (Ministerie van LNV, 2008; 
Priemus, 2004; Raad voor het Landelijk Gebied, 2005; Vreke et al., 2006). De toegevoegde waarde 
van groen wat betreft het afvangen van fijn stof staat echter ter discussie, omdat het maar heel 
beperkt is. Ook worden relatief grove deeltjes opgevangen door groen, terwijl de fijne deeltjes voor 
de mens schadelijker zijn. Het afvangen van fijn stofdeeltjes hoeft dus niet automatisch te betekenen 
dat dit de gezondheid van mensen enorm ten goede komt (RIVM, 2008). 
 
Wat betreft leefbaarheid gelden parken en recreatiegebieden als ontmoetingsplekken in of om de 
stad. Groen kan ook bijdragen aan sociale cohesie, in het geval er in een buurt wordt samengewerkt 
aan het beheer van groen. 
 
Uit woonwaarderingstudies blijkt dat nabijheid tot groen en parken belangrijk wordt gevonden. Het 
groen heeft ook economische waarde, omdat de waarde van onroerend goed toeneemt door de 
nabijheid van groen en water. Daarnaast draagt groen bij aan het vestigingsklimaat voor 
kennisintensieve en internationale bedrijven (Ministerie van LNV, 2008; Priemus, 2004; Raad voor 
het Landelijk Gebied, 2005; Vreke et al., 2006). 
 
Voor het milieu en de natuur is groen uiteraard ook een aanwinst. Groen draagt bij aan het omzetten 
van CO2 naar zuurstof. Ook draagt groen bij aan de waterberging door de opname van water, dit is 
belangrijk in periodes van veel neerslag. Verder draagt groen bij aan filtering van het grondwater en 
helpt het tegen verdroging van de bodem. Groen heeft ook natuurwaarde, zo draagt het bij aan het 
herbergen van planten- en diersoorten. Dit komt de biodiversiteit in steden ten goede. (Ministerie 
van LNV, 2008; Raad voor het Landelijk Gebied, 2005). 
 
Vreke et al. (2006) noemen nog een toegevoegde waarde van groen. Dat is identiteitsvorming en 
oriëntatie. Historisch groen en groen in de stad kunnen bijdragen aan het cultuurhistorische karakter 
van de leefomgeving. Dit levert eveneens een bijdrage aan de identiteit van de stad. Groen kan ook 
bijdragen aan de oriëntatie in een wijk of buurt. Groen in een wijk draagt bij aan de herkenbaarheid 
in een wijk. Zo kunnen mensen zich beter oriënteren en de structuur van een stad herkennen. Het 
goed kunnen oriënteren draagt weer bij aan de veiligheidsgevoelens van bezoekers en bewoners 
(Vreke et al., 2006). 
 
In deze paragraaf is een overzicht gegeven van verschillende algemene waarden die aan groen 
worden toegekend. De volgende paragraaf zoomt meer in op de behoefte aan recreatie in het groen 
rondom de stad en gaat dus in op de recreatieve betekenis van het groen. De behoefte van 
stadsbewoners aan recreatiemogelijkheden in het groen heeft invloed op de groene ruimte rondom 
de stad en het platteland. De ontwikkelingen rond het platteland komen in paragraaf 3.3. aan de 
orde. 
 

3.2. Recreatie in het groen  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de behoefte aan groen rondom de stad. De recreatieve 
betekenis van het groen staat in deze paragraaf centraal. Het onderscheid tussen stad en 
buitengebied vervaagt. Hierdoor is het niet relevant om te spreken van een dichotomie tussen stad 
en land. Dit neemt niet weg dat het beleid vaak is gericht op het verbinden van de stad met het 
omliggende platteland. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de verbinding tussen stad en 
buitengebied. 
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Recreatie is een van de beweegredenen voor het verbeteren van de verbinding tussen de stad en het 
buitengebied. Door toegenomen vrije tijd, mobiliteit en welvaart is er meer behoefte aan 
recreatievoorzieningen, ook aan buitenrecreatie in het groen nabij de stad. De meest populaire 
recreatievormen zijn wandelen en fietsen. De Stichting Kennis en Recreatie heeft in het jaar 2000 
indicatoren opgesteld waar recreatieve verbindingen aan moeten voldoen. Er moeten onder meer 
afzonderlijke routes zijn voor wandelaars en fietsers, de verkeersveiligheid moet op orde zijn, 
herkenbaarheid en bewegwijzering is belangrijk en er moet ook draagvlak zijn voor realisatie (Van 
Dam et al., 2002; Stichting Kennis en Recreatie, 2000). 
 
In 2009 heeft het Kenniscentrum Recreatie onderzoek gedaan naar de (toekomstige) behoefte aan 
recreatief groen als het gaat om wandelen en fietsen. Uit het onderzoek blijkt dat er in de Randstad 
een tekort is aan recreatieve groengebieden. De groentekorten zullen eerder toe- dan afnemen als 
gevolg van verdergaande verstedelijking. Vooral in stadsrandzones staat groene recreatieruimte 
behoorlijk onder druk, dit komt door diverse claims op de ruimte. De grote steden hebben de 
grootste tekorten als het gaat om wandelen en fietsen. Rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
lopen de tekorten op van twintig tot vijftig procent. Dit betekent dat het aanbod aan mogelijke 
dagtochten twintig tot vijftig procent tekort schiet om aan de vraag te voldoen. Voor 
wandelmogelijkheden geldt hetzelfde, ook hier zijn aanzienlijke tekorten (Kenniscentrum Recreatie, 
2009). 
 
Als er wordt gekeken naar de tevredenheid van bewoners over groen rond de stad blijkt dat 
vijfenzeventig procent tevreden is over het groen rond de stad. In de Randstad is het percentage 
tevreden mensen duidelijk lager. In Rotterdam en Amsterdam is men het minst tevreden over het 
groen om de stad, maar ook Utrecht en Den Haag scoren onder het landelijk gemiddelde. Daarnaast 
is gekeken naar oordelen van bewoners over het groen. Er is gekeken naar factoren als nabijheid, 
stilte, aantrekkelijkheid, hoeveelheid, diversiteit van het groenaanbod, recreatieve voorzieningen en 
ontbreken van drukte. Over het algemeen oordelen de bewoners van de Randstad negatiever over 
deze aspecten dan mensen buiten de Randstad. De aantrekkelijkheid, hoeveelheid en bereikbaarheid 
van het groen wordt echter relatief goed beoordeeld door bewoners van grote steden. Wat betreft 
ontbreken van drukte, stilte en diversiteit van het groenaanbod scoren deze steden relatief laag 
(Milieu- en Natuurplanbureau, 2007). Uit onderzoek van Goossen et al. (2004) blijkt dat stedelingen 
minder tevreden zijn over de reistijd naar het groen als niet-stedelingen. De stadsbewoner pakt 
eerder de auto naar het groen en begint vervolgens aan een fiets- of wandeltocht (Goossen et al., 
2004). 
 
De rijksoverheid wil in de Randstad metropolitane parken realiseren als antwoord op bovenstaande 
kritieken van de stadsbewoners. De bezoeker, in het bijzonder de stedeling, staat centraal in de te 
ontwikkelen metropolitane parken. Er zijn een aantal criteria vastgesteld, aan welke de 
metropolitane landschapsparken moeten voldoen, zie tabel 3.1. De grootte van de groengebieden zal 
moeten veranderen, deze moeten zo groot mogelijk zijn. Daarnaast moet de bereikbaarheid van de 
groengebieden worden verbeterd en (infrastructurele) barrières moeten worden geslecht. Verder wil 
de overheid kwaliteiten als toegankelijkheid, veiligheid en functionaliteit, van de groengebieden 
verbeteren. En de helderheid van de rand van groengebieden moet ook verbeterd worden 
(Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, 2009). 
 
Het meer toegankelijk maken van het buitengebied voor recreatie staat op gespannen voet met 
natuur- en milieueisen. Er heerst angst over de impact van recreatie op de natuur in het 
buitengebied. Als gevolg worden recreatieverbindingen geconcentreerd rond kleine ‘hotspots.’ Door 
grote stromen recreanten richting deze hotspots is hier een concentratie van aantasting op het 
milieu. Daarnaast zijn conflicten tussen recreatieve- en agrarische belangen regelmatig aan de orde. 
Het is daarom belangrijk om goed samen te werken met agrariërs. Daarnaast moeten agrariërs de 
mogelijkheid krijgen zich voor te bereiden op de stroom recreanten (Hall & Page, 2006, pp. 237-238). 
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Het bevorderen van recreatiemogelijkheden gaat gepaard met discussies over de gevolgen voor het 
landschap. Het gaat dan om het draagvermogen, carrying capacity, van het landschap. Carrying 
capacity is een beleidsmiddel om een balans te vinden tussen bescherming van het landschap en het 
streven naar recreatieve aantrekkelijkheid voor bezoekers (Hall & Page, 2006, pp. 147-149). 
 
Het platteland kan een aantrekkelijke uitvalsbasis zijn voor mensen die in het groen willen recreëren. 
Het tekort aan recreatiemogelijkheden in het groen om de stad kan worden gecompenseerd door 
multifunctioneel gebruik van het platteland. Het platteland verandert zo van een monofunctionele 
naar een multifunctionele ruimte. Daarnaast is het beeld dat mensen hebben van het platteland 
veranderd. Er heerst een soort landelijke idylle. Het platteland wordt geromantiseerd. Over de 
ontwikkelingen op het platteland en de veranderende perspectieven op het platteland meer in de 
volgende paragraaf. 
 

3.3. Multifunctioneel platteland 

Het platteland maakt grote veranderingen door. Sommige auteurs, waaronder Marsden (1998), 
spreken van een ‘rurale herstructurering.’ Er is veel overeenstemming over het feit dat het platteland 
niet meer zo succesvol is, zowel in Amerika als in veel Europese landen. Bascom (2001) geeft drie 
oorzaken voor de problemen op het Amerikaanse platteland. Ten eerste verliest het platteland 
werkgelegenheid, ten tweede verliest het bewoners en tot slot verliest het hierdoor haar identiteit. 
Er is sprake van een spanningsveld tussen economische, groene en sociale belangen (Garrod et al., 
2006, pp. 117-118). Door toegenomen welvaart, mobiliteit en vrije tijd zijn landelijke gebieden 
veranderd, van een agrarisch productief platteland naar een multifunctionele consumptieruimte. De 
agrarische functie van het platteland neemt af, overige functies als recreatie, toerisme, 
natuurbehoud en wonen, nemen toe op het platteland. Deze ontwikkeling is te zien in alle westerse 
landen (Bascom, 2001; Van Dam et al., 2002, p.461; Hall et al., 2004, p. 211-212; Heins, 2004, p. 391). 
Het beeld dat mensen hebben van het platteland is ook veranderd. Het platteland wordt gezien als 
een plek waar men kan relaxen en recreëren, waar de natuur kan floreren en waar historische en 
archeologische plekken worden beschermd. Veel van deze beelden over het platteland stemmen 
overeen met het beeld dat men heeft van bossen, natuurreservaten en historische landschappen. Er 
heerst een landelijke idylle over het platteland. Dit houdt in dat burgers het landelijk gebied 
associëren met gezondheid, vredige rust en een groene omgeving. De meeste genoemde positieve 
aspecten van het platteland in Nederland zijn rust en ruimte. Ook natuur, vrijheid, stilte en een 
vriendelijke atmosfeer zijn positieve associaties van Nederlanders over het platteland. 
Veelgenoemde negatieve aspecten zijn de grote afstanden, sociale controle en stankoverlast. Veel 
van de negatieve aspecten hebben te maken met de perifere ligging en de slechte toegankelijkheid 
van het platteland (Haartsen et al., 2003; Rogge et al., 2007; Van der Ziel, 2006). 
 
Figuur 3.1 Platteland als multifunctionele ruimte 

 
Bron: FrieslandHolland.nl, 2009 
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Het begrip platteland is door de tijd heen op verschillende manieren gedefinieerd. Heins (2002) 
noemt in navolging van Cloke & Goodwin (1993) vier opeenvolgende benaderingen over het 
platteland en ruraliteit. Tot in de jaren zeventig stond de functionalistische benadering centraal. De 
betekenis van het platteland wordt in deze benadering gekoppeld aan bepaalde karakterbepalende 
functies. Het platteland is, volgens deze benadering, een gebied dat zich onderscheidt door extensief 
ruimtegebruik en kleine nederzettingen. De voorbeelden van extensief ruimtegebruik zijn landbouw, 
bosbouw, natuurbehoud- en ontwikkeling en openluchtrecreatie. Ook hebben plattelandbewoners 
een eigen levensstijl. Zij leven in een hechte gemeenschap en hebben respect voor hun omgeving. 
Deze benadering heeft echter een aantal tekortkomingen. Zo is er geen aandacht voor niet-
agrarische en niet-extensieve functies die tegenwoordig op het platteland te vinden zijn. Te denken 
valt aan woningen, bedrijven en infrastructuur. Ten tweede is de vraag in hoeverre het 
plattelandsleven nog gekarakteriseerd kan worden als een specifieke cultuur, aangezien er in 
toenemende mate sprake is van verwevenheid tussen stedelijke- en landelijke bewoners. Ondanks 
deze tekortkomingen is de functionalistische benadering deels waardevol. Er zijn tot op heden nog 
steeds morfologisch-ruimtelijke verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden. Zodoende is het 
onderscheid tussen stad en land nog steeds te billijken (Heins, 2002, p. 21; SCP, 2006; Van der Ziel, 
2006). 
 
De tweede benadering is soortgelijk aan de functionalistische benadering. In deze benadering wordt 
echter uitgegaan van alles wat niet-stedelijk is, automatisch behoort tot het platteland. Verder 
worden veranderingen op het platteland voornamelijk verklaard door de (inter)nationale 
economische context. Deze benadering was populair in neomarxistische kringen, maar heeft 
tegenwoordig weinig aanhangers (Heins, 2002).  
 
De derde constructivistische benadering is van groter belang als het gaat om verschillende 
perspectieven op het platteland. De kern is dat verschillende actoren verschillende betekenis geven 
aan het platteland. Zo zien boeren het platteland als een productielandschap en natuurorganisaties 
zien het platteland als een gebied met natuurwaarden. Deze benadering is voorbeeld van de 
verschuiving van een moderne naar een postmoderne opvatting in de sociale wetenschappen. Er is 
meer aandacht voor diversiteit in de werkelijkheid. Mensen kijken met een bepaalde visie naar de 
werkelijkheid en zodoende kunnen verschillende groepen mensen een heel andere betekenis geven 
aan het platteland (Heins, 2002). 
 
De laatste, deconstructivistische, benadering is relevant als het gaat om de beleving van 
landelijkheid. Hier wordt uitgegaan van een toenemende afstand tussen de betekenis van ruraliteit 
en de locatie van het platteland. Landelijkheid en platteland zijn geen synoniemen meer. Zo kan de 
beleving van landelijkheid ook in een stadspark worden ervaren. Evenals stedelijkheid ook kan 
worden gesimuleerd in bijvoorbeeld Schiphol Plaza. Ruraliteit kan dus ook geproduceerd worden in 
stedelijk gebied (Heins, 2002; Mommaas, 2000, p. 142). 
 
Een voorbeeld van de constructivistische benadering is het Vlaams onderzoek van Rogge et al. 
(2007). Hieruit blijkt dat verschillende groepen mensen, plattelandbewoners, boeren, en 
professionals op een andere manier naar het landschap kijken. Zo vinden boeren, in de Vlaamse 
context, een landschap minder snel geschikt voor recreatie dan plattelandbewoners en professionals. 
Wat betreft natuurbehoud is er meer overeenstemming tussen de verschillende groepen. Opvallend 
is dat professionals heel anders tegen het agrarische landschap aankijken dan plattelandbewoners en 
boeren. Dit is een belangrijke constatering, omdat de professionals veel invloed hebben op het 
beleid. Rogge et al. (2007) wijzen dan ook op het belang van goede communicatie met de 
verschillende actoren als het om beleidsontwikkeling, discussies over multifunctioneel 
plattelandgebruik en recreatie, gaat. 
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De veranderingen op het platteland hebben ook het beleid doen wijzigen. Was dit beleid voorheen 
gericht op productiestrategieën, nu is het voornamelijk gericht op de representatieve waarde van het 
platteland. Het ‘verkopen’ en het ‘aan de man brengen’ van het platteland staat centraal in het 
beleid. De overheid wil op deze manier consumenten en investeerders naar het platteland trekken. 
Het verkopen van een landelijk imago en een bijbehorende idylle is een prominente strategie 
geworden voor economische ontwikkeling van het platteland (Bascom, 2001, p. 54; SCP, 2006).  
 
De volgende paragraaf gaat over het gevoerde beleid en de diverse wijzigingen in het beleid. Er 
wordt zowel ingegaan op veranderingen in het landbouwbeleid als op het beleid omtrent 
landschapbehoud en de toenemende aandacht voor recreatie binnen dit beleid. 
 

3.4. Groene ruimte in het rijksbeleid  

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het platteland- en landschapsbeleid en op de vraag wat de 
overheid wil met het groen tussen de steden. Door toenemende behoefte aan groen van de 
stedelijke bewoners en de hiermee samenhangende veranderingen op het platteland is het beleid 
ook veranderd. Het is daarom relevant om hier kort op in te gaan.  
 
Ruimtelijke ontwikkelingen op het platteland in Nederland worden sterk gestuurd door Europees 
beleid. Het gaat om het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en het Europees natuurbeleid 
(Natura 2000). Het GLB is in 1962 ingevoerd. De voornaamste doelstellingen waren gericht op het 
stimuleren of beschermen van de productie op het platteland. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat 
het aanbod groter werd dan de vraag. Sinds 1962 is het GLB een aantal keren hervormd. Uiteindelijk 
werd de productiegebonden steun in 1992 afgeschaft. In de meest recente hervorming, de Agenda 
2000, is gekozen voor directe inkomenssteun voor boeren en financiële steun voor boeren die aan 
verbrede plattelandsontwikkeling doen en groene diensten aanbieden (Daalhuizen et al., 2008). In 
het Europees beleid is eveneens de ontwikkeling te zien, van het stimuleren en beschermen van de 
landbouw gericht op productie, naar het stimuleren van meer multifunctionele landbouw. 
 
In het Nederlandse beleid heeft het platteland decennialang hoge prioriteit gehad. De landbouw 
heeft de ruimte gekregen om zich te ontwikkelen en de productie te rationaliseren. Het beleid zorgde 
wel voor een duidelijke scheiding tussen stad en land. Sinds de GLB hervormingen van 1992 is ook in 
Nederland erkend dat agrarische activiteiten alleen niet garant kunnen staan voor leefbaarheid en 
vitaliteit van het platteland. Er wordt dan ook gepleit voor nieuwe economische dragers. De Nota 
Dynamiek en Vernieuwing (1995) van het ministerie van LNV is hier de uitwerking van. Sindsdien is 
het streven naar het multifunctionele platteland dominant in het beleid (Caalders, 2003; Daalhuizen 
et al., 2008). 
 
Naast het plattelandsbeleid is er het Rijksbufferzonebeleid. Dit beleid wordt in 1958, in het rapport 
‘De ontwikkeling van het westen des lands’ geïntroduceerd. Deze Rijksbufferzones moesten 
voorkomen dat steden aan elkaar zouden groeien. Verder wilde men het agrarische tussengebied als 
centrale ruimte tussen de steden behouden en de Randstad aan de buitenkant laten groeien. In het 
rapport werd reeds aangegeven dat het tussengebied ook als recreatieruimte voor de stedelijke 
inwoners moest dienen. In de jaren 70 komt men tot de conclusie dat eenzijdig investeren in 
landbouw negatieve effecten oplevert voor natuur-, recreatie- en landschapswaarden van het 
buitengebied. Daarom besluit het rijk gronden aan te kopen voor grootschalige recreatiegebieden. 
De gronden worden ingericht en het beheer wordt overgedragen aan terreinbeherende organisaties 
die daarvoor financieel worden ondersteund. Het rijk besluit eveneens om bij infrastructurele 
projecten het verlies aan natuur te compenseren door elders gronden te kopen voor nieuwe natuur. 
Er zijn inmiddels tien Rijksbufferzones. In 2008 is besloten de Rijksbufferzone Arnhem-Nijmegen toe 
te voegen. De Rijksbufferzones vervullen een belangrijke recreatiefunctie voor de stedeling (Bervaes 
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et al., 2001; Jansen-Jansen, 2008; Ministerie van VROM, 2009; Task Force Financiering Landschap 
Nederland, 2008). 
 
Het Rijksbufferzonebeleid is, volgens het ministerie van VROM, redelijk succesvol geweest (Ministerie 
van VROM, 2009). Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat dit 
beleid niet zo succesvol was. De doelstelling voor gebieden met een beschermde status in het kader 
van landschapsbehoud, zoals onder meer de Rijksbufferzones en Nationale Landschappen, is dat hier 
minder nieuwe activiteiten terechtkomen dan elders. Daarom wordt er restrictief beleid gevoerd. Uit 
het onderzoek blijkt echter dat in de beschermde gebieden net zo veel nieuwe activiteiten zijn 
ontstaan als het landelijk gemiddelde. In de Rijksbufferzones gaat het om bovengemiddeld veel 
nieuwe hooggeconcentreerde bedrijfsvestigingen en grondgebruikveranderingen. Bij de 
grondgebruikveranderingen gaat het in meer dan de helft van de gevallen om uitbreiding van 
bestaande bebouwing en nieuwe kassen (Daalhuizen et al., 2008).  
 
Door toenemende druk op het groen als gevolg van het compacte stadbeleid kwam het groen in en 
rond steden onder druk te staan. Daarom pleitten in 1998 de vier grote steden en de 21 overige 
grote steden bij het rijk voor meer financiële middelen voor groen in en om de stad. In 2000 wordt 
het rijksprogramma, Groen in en om de Stad (GIOS), gestart. Dit programma wordt gedragen door de 
ministeries van LNV en VROM. Het programma komt voort uit het recreatiebeleid van het ministerie 
van LNV. Het recreatiebeleid is vanaf de jaren 60 in schwung geraakt. In de jaren 80 blijkt dat er te 
weinig mogelijkheden zijn voor Randstadbewoners om te recreëren in nabijheid van de stad. Recent 
is het belang van groen voor een complete stad doorgedrongen in het beleid. Het doel van het GIOS 
programma is om de hoeveelheid en kwaliteit van het groen in en om de stad te verhogen. Vijf 
onderwerpen in het GIOS programma staan centraal: de ruimtelijke samenhang van het groen, 
recreatie en sport, natuurwaarde, architectonische kwaliteit en draagvlak. Het programma is 
verdeeld in twee onderdelen. Het eerste onderdeel richt zich op groen in de stad en het tweede 
onderdeel richt zich op groen om de stad. Voor het groen om de stad is geld over de provincies 
verdeeld. Voor het groen in de stad is het geld over de 30 grote steden verdeeld (Bezemer & 
Visschedijk, 2002, pp. 9-10; LNV Consumentenplatform, 2007). 
 
In de Randstadvisie 2040 worden ´metropolitane parken´ geïntroduceerd. Deze parken liggen nabij 
steden. Water, natuur, landschap en recreatie staan centraal in deze parken. De parken moeten 
weerstand bieden tegen de druk van steden om uit te breiden. Het rijk kiest ervoor om de betrokken 
steden een belangrijke rol te geven als het gaat om de uitwerking en ontwikkeling van de 
metropolitane parken (Ministerie van VROM, 2008, p. 84). Deze parken moeten aan een aantal eisen 
voldoen, zie tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1. Eisen voor metropolitane parken 

1. Robuuste natuur 

2. Landschap als eenheid 
3. Scherpe stad – land overgang 
4. Landschap voor veel mensen 
5. Goede organisatie en bestuur 
6. Bereikbaarheid over water 
7. Bereikbaarheid per auto 
8. Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
9. Bereikbaarheid per fiets 
10. Recreatievoorzieningen 
11. Het verbinden van metropolitane landschappen 
Bron: Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, 2009 
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Het rijk schept eveneens groene sleutelprojecten. De projecten moeten zich richten op de 
problematiek van de stadsranden en omliggende zones. Stadsranden moeten weer de schakel 
worden tussen stad en land. De groene sleutelgebieden moeten op locaties komen waar een 
opeenstapeling is van verschillende ruimtelijke opgaven, de ruimtelijke dynamiek hoog is en waar de 
verrommeling groot is. De projecten moeten bijdragen aan het versterken van groene waarden, het 
saneren van de verrommeling, het vergroten van de recreatieve waarde en het verbeteren van de 
toegankelijkheid en de bereikbaarheid vanuit de stad. Op deze manier wil de overheid een 
aantrekkelijk economisch klimaat creëren (Ministerie van LNV & Ministerie van VROM, 2009, p. 23). 
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3.5. Conclusie  

Hier wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag: Wat is de betekenis van groen in en om de 
stad voor recreatie en wat zijn de ontwikkelingen in het beleid? 
 
Groen en natuur leveren een bijdrage aan de waardering van de woonomgeving, de precieze waarde 
of betekenis van groen is echter moeilijk te bepalen. Voor recreatie is een groene omgeving 
aantrekkelijk, onder meer als het gaat om fiets- en wandelroutes. Naast de recreatieve waarde van 
groen wordt het voordeel voor de gezondheid en het positieve effect op het milieu genoemd. 
 
In de Randstad is er een tekort aan recreatieve groengebieden, dit zal eerder toe- dan afnemen. De 
druk op het groene recreatiegebied is groot vanwege de verschillende ruimtelijke claims. De grote 
steden hebben de grootste tekorten als het gaat om wandelen en fietsen. De aantrekkelijkheid, 
hoeveelheid en bereikbaarheid van het groen wordt echter relatief goed beoordeeld door bewoners 
van de grote steden. Alleen over het ontbreken van drukte en de diversiteit van het landschap zijn de 
bewoners van de grote steden relatief ontevreden. 
 
De behoefte van stedelijke bewoners aan ontspanningsmogelijkheden in het buitengebied zorgt voor 
druk op het platteland. In het verleden stond productie centraal, tegenwoordig zijn functies als 
recreatie, toerisme, natuurbehoud en wonen ook te vinden op het platteland. Deze ontwikkeling is 
ook te zien in het beleid, waar steeds meer aandacht is gekomen voor multifunctionele landbouw en 
recreatieve toegankelijkheid van het groen tussen de steden. 
 
Het beleid stond in het verleden vooral in het teken van optimale productie op het platteland en het 
voorkomen van aan elkaar groeiende steden. Om dit proces tegen te gaan werd het 
Rijksbufferzonebeleid ingevoerd. Dit beleid moet daarnaast stedelingen de gelegenheid geven in de 
nabijheid van de stad te kunnen recreëren. De recreatieve toegankelijkheid is steeds belangrijker 
geworden, ook binnen het Rijksbufferzonebeleid. In de meest recente rijksvisies wordt gesproken 
van metropolitane parken en groene sleutelprojecten. Zowel de parken als de sleutelprojecten 
moeten zorgen voor recreatie in de nabijheid van de stad en weerstand bieden tegen de uitbreiding 
van steden. Het voorkomen van aan elkaar groeiende steden is nog altijd een belangrijk motief voor 
het beleid omtrent groen. De overheid wil de verbinding tussen stad en land verbeteren en de 
stadsrand moet weer de schakel worden tussen stad en land. Daarnaast moeten de parken en 
sleutelprojecten bijdragen aan recreatiemogelijkheden en een aantrekkelijk economisch klimaat. 
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4. Recreatieve verbinding stad en 
buitengebied 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verbinding tussen stad en buitengebied. De vraag, “Welke 
factoren, zoals barrières, zijn van invloed op de verbinding tussen stad en buitengebied?” staat 
centraal in dit hoofdstuk.  
 
De stedelijke bewoners hebben behoefte aan groen. Dit om aan de drukte in de stad te ontsnappen. 
Het groen in en om de stad moet dan wel toegankelijk zijn. Daarom wordt in beleidsnotities gepleit 
voor goede verbindingen tussen stad en buitengebied. De stadsrand heeft een bijzondere positie in 
deze verbinding. De stadrand vormt de schakel tussen de stad en het buitengebied. Veel gemeenten 
zijn druk doende met het verbeteren van de verbinding tussen stad en buitengebied. Gezien de 
blijvende aandacht voor toegankelijkheid van groen en het daarmee samenhangende verschijnsel 
‘verbinding stad en buitengebied’ is het van belang om dieper in te gaan op deze verbinding. Deze 
verbinding kan echter door verschillende barrières worden gefrustreerd. Dit komt uitgebreid aan de 
orde in dit hoofdstuk. De volgende paragraaf gaat in op de relaties tussen stad en buitengebied. De 
overige paragrafen gaan in op fysieke obstakels en de bijzondere positie van de stadsrand, en tot slot 
de procesgerelateerde factoren die een rol spelen bij de realisatie van de recreatieve verbinding 
tussen stad en buitengebied. 
 

4.1. Verbinding stad en buitengebied  

De relaties tussen de stad en het ommeland zijn complex. In de middeleeuwen was de stad het 
middelpunt en ommuurd. Het omliggende land was platteland en diende alleen als productieland. 
Het voedsel voor de stadsbewoners werd hier geproduceerd. De stad diende destijds als 
handelscentrum. Tegenwoordig zijn de relaties tussen de stad en het ommeland heel divers. Een 
veelzeggend citaat over de veranderende positie van stad en land: ‘Waar eerst het ‘rood’, het 
stedelijk gebied, was ingeklemd in het groen, is dit nu andersom; het groen is ingeklemd in het rood.’ 
Stedelijke functies waaieren steeds meer uit naar het ommeland, waardoor stad en land met elkaar 
raken verweven (RPB, 2007, p. 10). 
 
De verwevenheid wordt versterkt door stedelijke invloeden op het platteland, maar ook landelijke 
invloeden in de stad. Zo verblijven veel stadsbewoners regelmatig op het platteland. Bijvoorbeeld in 
tweede huizen, recreatieparken of campings. Bewoners van het platteland zijn sterk op de stad 
georiënteerd, vanwege werk, vrijetijdsbesteding of vanwege verstedelijking van oude 
dorpsgemeenschappen. Ondanks deze overeenkomsten blijven er sociaal-culturele verschillen tussen 
bewoners van de stad en van het platteland, al zijn de verschillen steeds kleiner geworden door 
menging van bewoners afkomstig uit de stad en de oorspronkelijke bevolking van het platteland, 
zoals eerder aangegeven (Scheele, 2001, p. 24; SER, 2005). 
 
De stedelijke claim op het landelijk gebied wordt steeds groter. In de omgeving van steden bestaat 
grote behoefte aan het wonen in de buitenruimte. De behoefte van stadsbewoners aan contrast met 
de eigen leefomgeving zorgt ervoor dat oude landschappen geconserveerd worden en dat de natuur 
wordt beschermd en aangepast. Hierdoor staan grote delen van het landelijk gebied onder invloed 
van de stedelijke samenleving. Het platteland fungeert niet zozeer als stadspark, maar als 
uitloopgebied voor de stedelijke bevolking. Dit maakt dat het ommeland niet meer ondergeschikt is 
aan de stad, maar dat het landelijk gebied rondom de stad gelijkwaardig is geworden aan de stad 
(RPB, 2007, p. 11; Scheele, 2001, p. 24; SER, 2005).  
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Bij de verbinding tussen stad en land spelen relaties tussen stad en ommeland een belangrijke rol. 
Bewoners in het ommeland onderhouden de meeste relaties met de stad. De stromen van 
ommeland naar stad nemen wel in belang af. Zogenaamde ‘kriskrasrelaties’ nemen in belang toe. Dit 
zijn relaties als omgekeerd forensisme en stromen naar andere stadsgewesten. De relatie tussen stad 
en land verschilt per functie. Als het om onderwijs en werk gaat is men in het ommeland in grote 
mate afhankelijk van de stad. Wat betreft werkgelegenheid wordt het ommeland van de stad steeds 
aantrekkelijker. En als het om vrijetijdsvoorzieningen gaat is het ommeland zelfs complementair aan 
de stad (RPB, 2007, p. 13; Scheele, 2001). 
 
Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) heeft onderzoek gedaan naar de stromen van bewoners in relatie 
tot stad en ommeland. Met ommeland bedoelt het RPB het land om de stad heen, zowel fysiek als 
functioneel. Dit is het gebied binnen de stedelijke invloedssfeer. Het ommeland is van oudsher 
ondergeschikt aan de stad, dat het centrum van een regio is. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 
bewoners van het ommeland sterk naar buiten gericht zijn. Zo werken bewoners in het ommeland 
meer buiten de gemeente. Volgen zij vaker onderwijs buiten de eigen gemeente, doen zij vaker 
boodschappen buiten de eigen gemeente en bezoeken zij meer voorzieningen buiten de eigen 
gemeente. Voor werk en onderwijs gaan bewoners in het ommeland relatief vaak naar de centrale 
stad. Vrijetijdsbesteding, bezoek van voorzieningen en winkelen doen bewoners van het ommeland 
voornamelijk binnen de eigen gemeente. Het gaat hier om dagelijkse boodschappen of een bezoek 
aan de huisarts (RPB, 2007).  
 
Er zijn ook stromen van stad naar ommeland. Deze stroom is echter kleiner dan de stroom van 
ommeland naar stad. Er is dus een vertrekoverschot richting stad. De werkfunctie van gemeente in 
het ommeland is vooral interessant voor andere gemeenten in het ommeland, maar er zijn ook 
stedelingen die in grotere mate komen werken in het ommeland. Wat betreft vrijetijdsvoorzieningen 
komen stedelingen naar het ommeland voor groene vrijetijdsvoorzieningen. En bewoners in het 
ommeland bezoeken de stad voor rode vrijetijdsfuncties, zoals musea en theaters (RPB, 2007). 
 
Uit de analyse van het RPB blijkt dat het stadsgewest het belangrijkste schaalniveau is voor het 
dagelijks functioneren van bewoners. Bewoners in het ommeland zijn het meest gericht op de eigen 
centrale stad. Er zijn vier typen ommeland te onderscheiden: 
 
1). Ommeland van dominante steden: Bewoners van dit type ommeland zijn sterk gericht op de 
centrale stad, maar ook op andere gemeenten in het ommeland. Dit ommeland trekt ook relatief 
veel bezoekers vanuit andere stadsgewesten. 
2). Klassiek ommeland: Relatief veel bewoners werken en bezoeken voorzieningen in de eigen 
gemeente. Bewoners in dit ommeland reizen weinig naar andere stadsgewesten, vanwege de relatief 
grote afstand. 
3). Ingeklemd ommeland: Veel mensen die in dit ommeland wonen, werken in andere 
stadsgewesten. Dit ommeland trekt relatief veel bezoekers van buiten. Dit type ommeland is ook 
uitbreiding van het ommeland van grote steden in de buurt.  
4). Ommeland in de overgangszone: Dit type ommeland is een tussenvorm van de eerste drie typen. 
(RPB, 2007). 
 
Uit bovenstaande blijkt dat het niet terecht is om te spreken van een tegenstelling tussen stad en 
land. Er zijn teveel relaties tussen stad en land om te spreken van een contrast. Het onderscheid 
tussen stad en land is niet eenduidig. Dit betekent dat er op een andere manier moet worden 
gekeken naar het onderscheid tussen stad en land. En is er niet zozeer sprake van een tegenstelling, 
maar de stad en het buitengebied zijn complementair. Zo is voor de stad het buitengebied, rondom 
de stad, aantrekkelijk voor recreatie in het groen. Daarom wordt in dit onderzoek gesproken over de 
verbinding tussen stad en buitengebied. Om van de stad naar het buitengebied te geraken is een 
goede recreatieve verbinding gewenst. Om dit te bereiken moeten een aantal obstakels en barrières 
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worden overwonnen. In de volgende paragraaf wordt op de fysieke obstakels ingegaan en paragraaf 
4.3. gaat over procesmatige barrières. 
 

4.2. Fysieke obstakels verbinding stad en buitengebied  

In de verbinding tussen de stad en het buitengebied neemt de stadsrand een bijzondere positie in. 
De stadsrand grenst aan het stadscentrum en aan het buitengebied. De stadsrand is de zone waar 
stad en land in elkaar overgaan. Het is een zone rondom het stedelijk gebied. Het heeft echter niet 
de kenmerken van het landelijk gebied. Het kan echter ook zo zijn dat de stadsrand grenst aan de zee 
of een gebergte. In dit geval is er geen sprake van een overgang tussen stad en landelijk gebied 
(Abbing, 2004, p. 11). 
 
Figuur 4.1. Stadsrandzone in grafische weergave 

De stadsrand is een schakel 
tussen stad en buitengebied. 
Het is de rand van bebouwing. 
Figuur 4.1 geeft een 
schematische weergave van de 
stadsrand. De stadsrand wordt 
gekenmerkt door verschillende 
functies. Zo zijn er 
mengvormen van stedelijke- en 
landelijke functies te vinden, 
maar is er ook grootschalige 
detailhandel aanwezig (Van Eijk 
& Rozendaal, 2002, pp. 24-27; 
Gallent, 2006, p. 385).  
 
 
 
 
 

Bron: Buunk & de Groot, 2008 

 
De stadsrand wordt gebruikt voor voorzieningen die niet gewenst zijn in de buurt van woningen. 
Functies die weerstand oproepen vanuit de maatschappij, of slecht zijn voor de volksgezondheid, 
worden verplaatst naar de rand van de stad. Afvalverwerkingsbedrijven, autosloperijen en 
waterzuiveringsinstallaties zijn voorbeelden van functies die te vinden zijn in de stadsrand. In de 
stadsrand zijn echter ook functies voor bewoners, zoals golfbanen. (Gallent et al., 2004, pp. 217-220). 
Dit zijn voorbeelden van functies die een fysieke barrière kunnen vormen in de verbinding tussen 
stad en buitengebied. 
 
De functies verschillen per stadsrand. Elke stadsrand is anders, waardoor bepaalde stadsranden 
aantrekkelijker zijn dan andere. De aantrekkelijkheid heeft te maken met afstand tot werk en overige 
voorzieningen, de afstand tot publieke dienstverlening, natuurlijke elementen (zee, gebergte), 
omliggend landgebruik en het beleid. Het ruimtelijk patroon van nieuwe ontwikkelingen is van 
betekenis, omdat deze ruimtelijke patronen verschillende sociale, economische en ecologische 
gevolgen hebben (Bell & Irwin, 2002, p.219). 
 
Als de binnenstad minder aantrekkelijk wordt en daardoor bebouwing verplaatst richting het 
buitengebied ontstaan er zogenaamde (fysieke) obstakels. In de discussie over ‘verrommeling’ 
worden dit storende elementen genoemd. Dit zijn objecten die als storend worden ervaren in het 
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landschap. Dit kan over het object zelf gaan, maar ook over de uitvoering, vorm, grootte en inpassing 
in het landschap. Voorbeelden van storende elementen zijn: campings, golfbanen, kassen, maneges 
en infrastructuur (Veeneklaas et al., 2006). Naast fysieke obstakels spelen meer procesmatige 
factoren een rol, daarover gaat de volgende paragraaf. 
 

4.3. Barrières voor ontwikkeling recreatieve verbinding 

De overheid wil graag een goede verbinding tussen stad en buitengebied realiseren. Er zijn echter 
fysieke barrières die deze verbinding belemmeren. Het voorbeeld van de inrichting van de stadsrand 
is al aan de orde geweest. Overheden hebben echter instrumenten om deze barrières op te heffen, 
bijvoorbeeld onteigening. De vraag is welke factoren ervoor zorgen dat de overheid er niet voor kiest 
om deze barrières te slechten als zij zo graag een ´goede´ verbinding tussen stad en buitengebied 
wil? 
 
Figuur 4.2. Contexten van invloed op beleid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Bovens et al. , 2001 

 
Beleid wordt beïnvloed door verschillende maatschappelijke factoren. Deze factoren zijn slechts ten 
dele te beïnvloeden door beleidsmakers. Bovens et al. (2001) onderscheiden verschillende contexten 
(verzameling gelijksoortige factoren) die van invloed zijn op de totstandkoming van beleid. Er worden 
verschillende contexten onderscheiden, zie figuur 4.2 (Bovens et al. , 2001).  
 
Er zijn dus verschillende factoren die van invloed zijn op de verbinding tussen stad en buitengebied. 
Zo kunnen natuur- en milieueisen een rol spelen, zoals kort aangegeven in paragraaf 3.2. Dit kan 
worden gezien als een voorbeeld van de geografische context. Recreatie heeft zichtbare invloed op 
de natuur in het buitengebied. Zo is er regelmatig de discussie over het draagvermogen, carrying 
capacity, van het landschap. Het gaat hier om de balans tussen bescherming van het landschap en 
recreatieve aantrekkelijkheid. Er wordt getracht de impact van recreatie op het land zoveel mogelijk 
te beperken door recreatiestromen te concentreren. Deze concentratie leidt echter tot een grote 
aanslag op de natuur (Hall & Page, 2006). Dit kan een belemmerende factor zijn voor het realiseren 
van de verbinding tussen stad en buitengebied. 
 
De sociaal-culturele context is voornamelijk van belang als het gaat om de vraag naar recreatie in het 
buitengebied nabij de stad. In het derde hoofdstuk is reeds aan de orde geweest dat er behoefte is 
aan recreatiemogelijkheden in het groen rondom de stad. Dit heeft gevolgen voor het 
landbouwbeleid, wat meer gericht is op het multifunctioneel ruimtegebruik (Bascom, 2001; Van Dam 
et al., 2002; Hall et al., 2004; Heins, 2004; Vreke et al., 2006). De sociaal-culturele factor is in dit geval 
geen belemmerende factor, maar meer een sturende factor. 
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Een andere factor, die ook binnen sociaal-culturele context past, is het draagvlak bij agrariërs. Er zijn 
regelmatig conflicten tussen agrarische en recreatieve belangen. Daarom is samenwerking met 
agrariërs essentieel. Daarnaast moeten boeren de tijd krijgen om zich voor te bereiden om de komst 
van recreanten (Hall & Page, 2006). Ook uit het onderzoek van Dirkx et al. blijkt het belang van 
draagvlak. In de onderzochte cases blijkt er te weinig draagvlak te zijn voor het eenzijdig inzetten op 
natuur- en landschapsdoelen, waardoor deze niet dominant zijn (Dirkx et al. , 2007). Het is dus 
belangrijk dat er draagvlak is, niet alleen bij boeren, maar ook bij overige actoren, voor het realiseren 
van een recreatieve verbinding tussen stad en buitengebied. Om draagvlak te creëren bij betrokken 
actoren is het volgens Gallent, belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in community planning. Het 
ontwikkelen van een gedeelde visie met lokale actoren biedt de mogelijkheid om tot betere 
resultaten te komen (Gallent, 2006). 
 
De economische context speelt een rol bij de beschikking over financiële middelen. Dit is altijd een 
belangrijke factor, dat geldt ook voor het succesvol ontwikkelen van een recreatieve verbinding 
tussen stad en buitengebied. Uit de Natuurbalans 2009 blijkt bijvoorbeeld dat de verwerving en 
inrichting van het grootschalig groen voor recreatief gebruik achter op schema loopt. Als reden wordt 
het gebrek aan financiële middelen genoemd. Door gestegen grondprijzen is er te weinig geld 
beschikbaar om deze gronden te verwerven. Dit heeft te maken met het feit dat het budget niet 
wordt gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Gebrek aan middelen heeft dus een grote invloed op het 
resultaat, in dit geval het verwerven van grond voor recreatief gebruik (Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2009, p. 110). 
 
De technologische context wordt eveneens genoemd als factor van invloed op beleid. Zo heeft de 
nieuwe informatie- en communicatietechnologie invloed op de wijze van besturen. Nieuwe 
technologie kan leiden tot nieuwe methoden van publieke participatie (Bovens et al., 2001). In het 
geval van de verbinding tussen stad en buitengebied is deze factor niet van betekenis. 
 
Een voorbeeld van de juridische context is regelgeving. Dit is van grote invloed op het realiseren van 
een doel, in dit geval de recreatieve verbinding. Dirkx et al. (2007) hebben onderzoek gedaan naar de 
realisatie van natuur- en landschapsdoelen. Het blijkt dat er ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden 
die botsen met de natuur- en landschapsdoelen. Vervolgens is de vraag, hoe het komt dat deze 
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden? Eén van de oorzaken van het niet behalen van de doelen is 
de ruimte die beleid of regelgeving biedt voor verschillende interpretaties. Zo biedt het Nationale 
Landschappen beleid veel ruimte voor compromissen, waardoor andere doelen dan natuur- en 
landschapsdoelen mogelijk meer aandacht krijgen. Natura 2000-gebieden hebben echter een strikt 
regime, waardoor overige, bijvoorbeeld economische, functies minder ruimte krijgen (Dirkx et al. , 
2007). Regelgeving- en beleid heeft dus een grote invloed op het wel of niet behalen van bepaalde 
doelen. Zo kan strikte regelgeving bescherming bieden, maar ook een belemmering zijn voor de 
realisatie van bepaalde (recreatieve) doelen. 
 
De historische context is eveneens van belang. Bestaand beleid kan niet zomaar worden gewijzigd. 
Dit heeft te maken met het feit dat er vaak juridische verplichtingen zijn aangegaan, verwachtingen 
bij doelgroepen en partijen zijn gewekt en er organisaties in het leven zijn geroepen die belast zijn 
met de uitvoering van beleid. Abrupte beleidswijzigingen kunnen de geloofwaardigheid van de 
overheid aantasten en leiden tot veel verzet. Daarom is de historische context van belang (Bovens et 
al. , 2001). Ook als het gaat om (regionale) samenwerking tussen diverse partijen kan de historische 
context van belang zijn, zoals al aangegeven in paragraaf 2.1. Als er sprake is van succesvolle 
samenwerking in het verleden, kan dit een positieve invloed hebben op regionale bestuurlijke 
samenwerking. Een historie van animositeit, bijvoorbeeld vanwege negatieve ervaringen bij het 
samengaan van verschillende gemeenten, kan een negatieve invloed hebben op regionale 
bestuurlijke samenwerking. Samenwerking in het verleden is geen garantie voor succes, maar 
vergroot de kans op succesvolle regionale publiek- private samenwerking (Hamilton, 2004). 
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De politiek-bestuurlijke context is ook van invloed. Zo kan de politiek druk uitoefenen waardoor 
barrières worden overwonnen of juist worden opgeworpen. Lachapelle et al. (2003) geven hier een 
duidelijk voorbeeld van in één van de onderzochte cases. In het onderzoek worden een aantal 
faalfactoren genoemd, waaronder het niet duidelijk opstellen van te behalen doelen. Het onderzoek 
richt zich op bescherming van flora en fauna. In één van de cases blijkt de politiek op een gegeven 
moment bepaald te hebben dat het departement betreffende vis en wild niet meer participeerde in 
het proces om de grizzlybeer te beschermen (Lachapelle et al, 2003). Dit is een voorbeeld waar 
politieke druk invloed heeft op het wel of niet behalen van de doelstellingen. Politieke druk kan er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat deuren opengaan die voorheen gesloten bleven met als gevolg een 
‘soepeler’ project. De politieke context van Bovens et al. wordt hier uitgebreid tot politiek-
bestuurlijke context, waar ook de factoren, genoemd in hoofdstuk 2, een rol spelen. Het gaat dan om 
samenwerking op het regionale schaalniveau, dit is een mogelijke belemmering, omdat gemeenten 
vooral kijken naar lokale doelstellingen en minder naar het regionale belang (Hamilton, 2004). 
Daarnaast speelt de prioritering een grote rol, zoals in paragraaf 2.2. al aangegeven zijn er 
verschillende ruimtelijke claims en maatschappelijke problemen die met elkaar concurreren om 
aandacht. De prioriteitstelling bij bestuurders is van grote invloed op de aanpak van bepaalde 
problemen. Deze complexiteit van prioriteitstelling en keuze voor aan te pakken problemen is aan de 
orde in het barrièremodel en het stromenmodel (Bovens et al., 2001; Herweijer & Hoogerwerf, 
2008). Een ander politiek-bestuurlijk aspect zijn de eerder genoemde interbestuurlijke verhoudingen 
en inter-organisatorische samenwerking. Als verschillende overheden het niet eens zijn over de 
wenselijkheid en uitvoering van beleid is er sprake van een interbestuurlijk conflict. Dit leidt vaak tot 
vertraging. Wanneer het gaat over verschillen met en tussen andere actoren is er sprake van een 
inter-organisatorisch conflict. Het gaat vaak om de vraag, wie is waarvoor verantwoordelijk, wie doet 
wat en hoe worden de kosten over de verschillende partijen verdeeld (Bovens et al., 2001). De 
politiek-bestuurlijke context heeft dus een grote invloed op het al dan niet succesvol aanpakken van 
een ongewenste situatie. 
 
Externe factoren, factoren van buitenaf, kunnen eveneens invloed uitoefenen op het creëren van 
een goede verbinding tussen stad en buitengebied. Dit hangt samen met het begrip situationele 
context van Bovens et al. De economische situatie is een voorbeeld van een dergelijke externe factor. 
Een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld een politieke verkiezing, kan ervoor zorgen dat bepaalde 
doelen realiseerbaar worden, waar dit voorheen niet zo was. Politieke verkiezingen kunnen er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat de attentie van politici toe- of afneemt. Nieuwe bestuurders kunnen 
ervoor kiezen om een bepaald dossier weer op te pakken, waardoor er weer snelheid in het proces 
zit. Over het algemeen zorgt de politieke cyclus van verkiezingen echter voor vertraging van 
(ruimtelijke) projecten (Bovens & ’t Hart, 1993). 
 
 
 
 

  



 
35 

4.4. Conclusie  

Hier wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: “Welke factoren, zoals barrières, zijn van 
invloed op de verbinding tussen stad en buitengebied?” 
 
De stadsrand herbergt functies die een fysieke barrière kunnen zijn in de verbinding tussen stad en 
buitengebied. Functies in de stadsrand, zoals industrie, stedelijke bebouwing en infrastructuur, zijn 
hier een voorbeeld van. Dit zijn de niet specifieke ‘stadsrandfuncties.’ Specifieke stadsrandfuncties, 
zoals autosloperijen, afvalverwerkingsbedrijven, waterzuiveringsinstallaties en grootschalige 
detailhandel kunnen eveneens een grote barrière zijn in de verbinding tussen stad en buitengebied. 
Geen stadsrand is echter hetzelfde. Dit betekent dat de stadsrand niet per definitie een barrière is. 
 
Er zijn verschillende factoren die het realiseren van een recreatieve verbinding tussen stad en 
buitengebied in de weg staan. Zo kunnen natuur- en milieueisen van invloed zijn. Dit hangt samen 
met wet- en regelgeving. Strikte regelgeving kan een barrière zijn voor ontwikkelingen in een gebied, 
maar bieden tevens bescherming voor aantasting van een gebied. Daarom hangt natuur- en 
milieubescherming, de geografische context, in deze sterk samen met de juridische context.  
 
De sociaal-culturele context is ook van belang, voornamelijk als sturende factor. Als er geen vraag is 
naar verbeterde recreatieve verbindingen of er is geen draagvlak dan is dit een reden om niet in te 
grijpen. Als de vraag echter heel groot is en er ontstaat veel draagvlak, dan is de kans des te groter 
dat bestuurders de urgentie aanvoelen en beslissingen nemen om te investeren. Deze context hangt 
weer sterk samen met de politiek-bestuurlijke context. Draagvlak of grote vraag naar een 
ontwikkeling heeft invloed op de politieke druk, dit kan een proces zowel versnellen als vertragen 
wanneer er weinig of geen draagvlak is en zodoende geen prioriteit bij de bestuurders. 
Samenwerking op regionaal niveau kan voor vertraging zorgen om dat lokale overheden over de 
eigen grenzen heen moeten kijken, hierdoor kan vertraging ontstaan. In dit geval werkt de politiek-
bestuurlijke context als een barrière.  
 
De economische context, de beschikking over (financiële) middelen, is ook van belang en hangt 
eveneens samen met bovenstaande contexten. Als er te weinig middelen zijn om te investeren wordt 
het moeilijk om een ontwikkeling te realiseren. De beschikking over financiële middelen hangt 
uiteraard weer samen met de prioritering bij bestuurders en is zodoende weer een gevolg van het 
draagvlak van belanghebbenden en steun bij de bevolking. 
 
Tot slot kunnen externe factoren, de situationele context, een rol spelen. Te denken valt aan de 
economische situatie, maar ook politieke verkiezingen kunnen van invloed zijn op de realisatie van 
iets en het proces daar omheen. 
 
Dit alles betekent voor de analyse dat gekeken moet worden naar de vraag in hoeverre er fysieke 
barrières aanwezig zijn. Welke rol wet- en regelgeving speelt, is dit vooral een belemmering of biedt 
het juist de gewenste bescherming? Daarnaast moet geanalyseerd worden of er draagvlak is bij 
diverse partijen voor verbetering van de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het noordelijk 
buitengebied Duin, Horst, Weide. De politiek-bestuurlijke context is ook van grote invloed zijn als het 
gaat om regionale samenwerking en kan zodoende de realisatie van de verbinding vertragen of juist 
stimuleren. Daarom moet geanalyseerd worden hoe diverse overheden en andere partijen met 
elkaar samenwerken en in hoeverre financiële middelen een rol spelen in het proces. Tot slot moet 
worden gekeken naar de invloed van externe factoren. 
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5. Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methode van onderzoek. De eerste hoofdstukken waren 
theoretisch van aard. Het volgende hoofdstuk gaat in op de Haagse casus. De theorie uit voorgaande 
hoofdstukken wordt gebruikt om de situatie in Den Haag te analyseren. 
 
Om de derde deelvraag en de hoofdvraag te beantwoorden wordt in het volgende hoofdstuk 
ingezoomd op de situatie in Den Haag. Het zesde hoofdstuk begint met een algemene beschrijving en 
introductie van de Haagse situatie. De belemmerende factoren om een recreatieve verbinding tussen 
stad en buitengebied te creëren, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, komen opnieuw aan bod. 
Er wordt aangegeven welke van factoren van invloed zijn en in welke mate. 
 
Om te bepalen welke factoren van invloed zijn worden interviews afgenomen met betrokken 
partijen. Uit de interviews met verschillende actoren zal blijken welke factor het meest van invloed is. 
 

5.1. Kwalitatief onderzoek 

Dit onderzoek is een voorbeeld van een kwalitatief onderzoek, er wordt gebruik gemaakt van het 
casestudy design, dit wordt vaak geassocieerd met kwalitatief onderzoek. Veelgenoemde positieve 
aspecten van kwalitatief onderzoek zijn: ‘het door de ogen kijken van de bestudeerde personen,’ veel 
aandacht voor de context waarin bepaalde gebeurtenissen zich afspelen en gedetailleerde 
beschrijving van deze gebeurtenissen, aandacht voor processen en tot slot flexibiliteit (Bryman, 
2008). Dit zijn aspecten die belangrijk zijn voor dit onderzoek, omdat er wordt geanalyseerd hoe 
verschillende actoren aankijken tegen de (belemmerende) factoren. Zoals eerder aangegeven is elke 
stadsrand anders, waardoor gedetailleerde beschrijving van de context eveneens van belang is. Het 
feit dat er over het algemeen meer nadruk ligt op het processen in kwalitatief onderzoek is eveneens 
voordelig, omdat in dit onderzoek zal worden getracht aan te tonen hoe bepaalde gebeurtenissen of 
patronen door de tijd zijn veranderd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de huidige economische 
situatie, of de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van invloed zijn op het realiseren van de 
recreatieve verbinding tussen stad en buitengebied, door bijvoorbeeld gebrek aan middelen of 
politieke steun in verkiezingstijd. Dit is gemakkelijker aan te tonen door middel van kwalitatief 
onderzoek en gebruik te maken van semigestructureerde interviews in plaats van enquêtes of 
gestructureerde interviews. Dit laatste is ook een voorbeeld van flexibiliteit, een ander voordeel van 
kwalitatief onderzoek. 
 
Er zijn echter ook nadelige aspecten van kwalitatief onderzoek. Er zijn een aantal standaardkritieken. 
De nadelen zijn volgens critici dat kwalitatief onderzoek subjectief is, moeilijk te repliceren, gegevens 
nauwelijks te generaliseren zijn en het onderzoek niet altijd even transparant is (Bryman, 2008; 
Hanson, 2008). Door in dit hoofdstuk duidelijk aan te geven welke methode wordt toegepast en hoe, 
en te werken met semigestructureerde interviews wordt getracht de nadelen tot een minimum te 
beperken. 
 
Kwalitatief onderzoek betekent niet dat er geen theoretisch kader aanwezig is. De hoofdstukken 
twee, drie en vier vormen in dit onderzoek het theoretisch kader. Dit is om verschillende redenen 
van belang. Zo biedt een theoretisch kader de mogelijkheid om de resultaten van het onderzoek 
naast de theorie te leggen en kan worden vastgesteld in hoeverre de resultaten van het onderzoek 
bijdragen aan de groei van theoretische- en/of praktische kennis. Verder maakt een theoretisch 
kader het analyseren van gevonden resultaten eenvoudiger en draagt het bij aan het specifiek kiezen 
waar het onderzoek zich op moet richten (Maso & Smaling, 1998, p. 24). 
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5.2. Casestudy 

Waarom is er gekozen voor het onderzoeken van de Haagse situatie? Er is gekozen voor het 
analyseren van Den Haag en het noordelijk buitengebied, omdat de gemeente druk doende is 
zichzelf als groene stad op de kaart te zetten. Daarbij hoort volgens de gemeente het ontwikkelen 
van de verbinding tussen stad en land. Gezien dit beleid is de Haagse case een interessant 
studieobject. Daarnaast wordt in het noordelijk buitengebied van Den Haag een regiopark 
ontwikkeld. Dit is ook interessant, omdat zodoende kan worden onderzocht of de ontwikkeling van 
het regiopark een positieve bijdrage levert aan de realisatie van de verbinding tussen stad en 
buitengebied. 
 
In dit onderzoek wordt ingezoomd op één case, de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het 
noordelijk buitengebied Duin, Horst, Weide. Wat is casestudy onderzoek eigenlijk? Casestudy 
onderzoek wordt geassocieerd met een locatie, of organisatie. Het is een intensieve manier van 
onderzoek, het wordt vaak gekoppeld aan kwalitatief onderzoek, maar dat hoeft niet het geval te 
zijn. Casestudy onderzoek wordt vaak gecombineerd met kwalitatieve methoden als participerende 
observatie of ongestructureerde interviews (Bryman, 2008). 
 
Het voordeel van deze onderzoeksopzet is dat dit een grondige manier is van onderzoek. Er kan in 
detail worden ingegaan op de te onderzoeken kenmerken. Vervolgens kan dit worden gekoppeld aan 
de theorie. Casestudy onderzoek kan zowel worden gebruikt voor het genereren als het testen van 
een theorie (Bryman, 2008). Een ander voordeel van casestudy onderzoek is het in kaart brengen van 
de door participanten, in dit geval actoren, ervaren knelpunten en de mogelijke oplossingen die 
hiervoor zijn bedacht. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan het ontwikkelen van een optimale 
beleidsstrategie (Swanborn, 2003). Dit is voor dit onderzoek zeer relevant, omdat een van de doelen 
is om factoren in kaart te brengen die mogelijk belemmerend werken bij het creëren van de 
recreatieve verbinding. Er zal aan de verschillende actoren worden gevraagd welke factoren zij als 
meest invloedrijk beschouwen. Een casestudy is daar dus uitermate geschikt voor. 
 
Een veel genoemd nadeel van casestudy onderzoek is de externe validiteit, generaliseerbaarheid van 
de gevonden resultaten. Aangezien er wordt ingezoomd op slechts één case is het niet mogelijk om 
te generaliseren naar andere populaties of cases, in dit geval andere recreatieve verbindingen 
(Bryman, 2008). Het doel van dit onderzoek is dan ook niet om één op één te generaliseren naar 
andere situaties. Zoals eerder aangegeven is elke stadsrand, maar ook de verbinding tussen stad en 
buitengebied, verschillend. Het is dan ook niet de bedoeling om te generaliseren naar andere cases. 
 
Wat is dan wel het doel? Met dit onderzoek wordt getracht mogelijke faalfactoren voor de realisatie 
van de recreatieve verbinding in kaart te brengen. Daarnaast wordt geprobeerd een bepaalde 
rangorde van deze factoren te verkrijgen. Dit houdt in dat wordt aangegeven welke factoren van 
grote invloed zijn en welke minder. De resultaten zijn dan niet te generaliseren naar andere situaties, 
maar kunnen wel van betekenis zijn bij het ontwikkelen van beleid en de daarbij behorende te 
overwinnen barrières als het gaat om het verbinden van de stad met het buitengebied.  
 

5.3. Methode 

De hoofdstukken twee, drie en vier vormen het theoretisch kader van dit onderzoek. Het theoretisch 
kader is gebaseerd op literatuurstudie en beleidsdocumentanalyse. In het volgende hoofdstuk volgt 
de analyse van de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het buitengebied. Voor de analyse van 
de realisatie van de verbinding tussen Den Haag en het buitengebied wordt gebruik gemaakt van 
semigestructureerde interviews met relevante actoren. Dit is een vorm tussen gestructureerde en 
niet-gestructureerde interviews. In dit geval heeft de interviewer, de onderzoeker, een lijst met 
vragen of topics van tevoren opgesteld. Deze topics dienen aan bod te komen in het interview, maar 
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niet volgens een vooraf bepaalde volgorde. De geïnterviewde heeft veel vrijheid als het gaat om zijn 
beantwoording. De interviewer kan bij een semigestructureerd interview ingaan op de antwoorden 
van de geïnterviewde, de interviewer hoeft zich dus niet strikt te houden aan de interviewopzet 
(Bryman, 2008; Flick, 2009, p. 156). Dit waarborgt de flexibiliteit van het interview. Er is gekozen voor 
het semigestructureerde interview, omdat de factoren uit de theorie aan de orde moeten komen in 
de verschillende interviews en er gebruik gemaakt wordt van een topiclijst. Er is niet gekozen voor 
een ongestructureerd interview, omdat dit meer de vorm heeft van een gesprek en de structuur van 
een topiclijst mist. Het voordeel van een semigestructureerd interview en het werken met een 
topiclijst ten opzichte van een ongestructureerd interview is dat de repliceerbaarheid groter is. Dit 
komt de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede (Bryman, 2008; Flick, 2009). De topiclijst zal 
in de bijlage worden opgenomen, zie bijlage A. 
 
De relevante factoren, zoals beschreven in de theorie, komen aan de orde in de interviews. Aan de 
hand van deze factoren zal worden getracht te achterhalen welke factor de grootste invloed heeft. Er 
zal aan de geïnterviewde actoren worden gevraagd welke van de genoemde factoren een rol spelen 
in het proces rondom de verbinding met DHW. Uit de interviews zal blijken welke factoren het meest 
genoemd worden en in hoeverre deze van invloed zijn op het proces. Het doel van de interviews is 
dus niet om de wensen van de verschillende actoren voor het gebied te achterhalen. 
 
De verschillende contexten, zoals beschreven in paragraaf 4.3. zijn gebruikt als interviewlabels, zie 
tabel 5.1. De antwoorden van de verschillende partijen zijn op deze manier ingedeeld om zo een 
duidelijk overzicht te verkrijgen van de betekenis van de diverse contexten. Zie voor de aan de hand 
van de labels uitgewerkte interviews bijlage C. De volledig uitgetypte interviews worden bijgeleverd 
op cd. 
 
Tabel 5.1. Belemmerende factoren van invloed op verbinding stad - buitengebied 

Geografische context (natuur en milieufactoren) 

Sociaal-culturele context (vraag naar recreatie) 
Economische context (financiële middelen) 
Juridische context (wet- en regelgeving) 
Historische context 
Politiek-bestuurlijke context (prioriteiten, samenwerking tussen partijen) 
Situationele context (externe factoren) 

  
Er zullen interviews worden afgenomen met de volgende actoren: de gemeente Den Haag, 
Stadsgewest Haaglanden, LTO Noord, Dunea (Duinwaterbedrijf Zuid-Holland), Ministerie van LNV, 
Provincie Zuid-Holland, en de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s Gravenhage en 
omstreken. In bijlage B zijn de gegevens van de geïnterviewde personen weergegeven. 
 
Er is gekozen voor bovenstaande partijen, omdat zij betrokken zijn bij het proces om de verbinding 
tussen Den Haag en buitengebied te creëren of invloed hebben op het proces door bijvoorbeeld 
landeigendom in het betreffende gebied. Er is geprobeerd naast de verschillende overheden uit elke 
sector een partij te spreken, het gaat dan om natuurbehoud, het agrarisch belang, Dunea als 
beheerder van het duingebied en het recreatiebelang. Er is ook geprobeerd om de (recreatieve) 
ondernemersbelangen te horen, maar het is niet gelukt om Recron, de vereniging van 
recreatieondernemers in Nederland of de KvK te spreken te krijgen. De KvK heeft aangegeven niet 
mee te werken aan een interview omdat zij andere prioriteiten hebben. Ze zijn wel op de hoogte van 
de plannen. De ANWB wilde ook niet meewerken aan een interview, omdat ze niet erg betrokken zijn 
bij DHW. De contactpersoon van de ANWB voor DHW gaf aan dat hij niet precies wist wat er met 
Duin, Horst, Weide werd bedoeld. Dat betekent dat ze niet erg betrokken zijn. Meer daarover in het 
volgende hoofdstuk.  
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6. Analyse recreatieve verbinding Den 
Haag en buitengebied 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie in Den Haag en omgeving. Er wordt ingezoomd op de 
verbinding tussen Den Haag en het noordelijk buitengebied Duin, Horst, Weide, het gebied tussen 
Den Haag, Wassenaar, Leiden en Zoetermeer, zie figuur 6.1. Vervolgens wordt antwoord gegeven op 
de laatste deelvraag: Welke factoren zijn van invloed op de realisatie van de recreatieve verbinding 
tussen Den Haag en het noordelijk buitengebied Duin, Horst, Weide? 
 
De eerste paragraaf gaat in op het beleid van de gemeente Den Haag. Hier wordt aangegeven wat de 
gemeente wil met het groen om de stad. In de tweede paragraaf komt het regiopark Duin, Horst, 
Weide aan de orde. Dit is het recreatiegebied ten noorden van Den Haag. Er wordt een korte 
algemene beschrijving gegeven van het gebied, aangegeven wat de doelstellingen zijn en welke 
partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit gebied. Vervolgens wordt in de derde paragraaf 
ingegaan op de verschillende contexten zoals beschreven in hoofdstuk vier. Per context wordt 
aangegeven in hoeverre deze invloed heeft op de realisatie van de verbinding tussen de stad en Duin, 
Horst, Weide. Vervolgens volgt in paragraaf 6.4. een analyse van het totale proces. In paragraaf 6.5, 
de conclusie, wordt antwoord gegeven op bovenstaande deelvraag. 
 

6.1. Den Haag, groene wereldstad aan zee  

De gemeente Den Haag wil zich inzetten voor verbetering van het regionaal groen, omdat dit groen 
belangrijk wordt gevonden voor de Haagse burger. De grootste problemen zijn volgens de gemeente 
de gebrekkige bereikbaarheid van het groen, de toegenomen barrières, zoals snel- en spoorwegen, 
de afgenomen kwaliteit van het groen rondom de stad en tot slot laat de ontsluiting voor recreatief 
gebruik te wensen over (Gemeente Den Haag, 2008). De door de gemeente genoemde barrières 
komen deels overeen met de fysieke obstakels zoals beschreven in paragraaf 4.2. 
 
De gemeente Den Haag heeft als doel het versterken van het groene imago van de stad, door waar 
mogelijk groen toe te voegen aan de stad en een aantrekkelijke groenstructuur in en rond de stad te 
creëren. Daarnaast wil Den Haag investeren in recreatieve verbindingen vanuit de stad naar het 
buitengebied en de kwaliteit van het groen om de stad verbeteren rekening houdend met 
recreatieve belangen en landschappelijke kwaliteit (Gemeente Den Haag, 2008). 
 
Als het om het noordelijk buitengebied gaat is vooral het gebied Duin, Horst, Weide van belang voor 
de gemeente Den Haag. Dit gebied ligt in een Rijksbufferzone. De Rijksbufferzone tussen Den Haag 
en Leiden. Voor Den Haag is vooral de bereikbaarheid vanuit de stad een belangrijk onderwerp, 
daarom zijn verbindingen tussen de stad en het buitengebied zo essentieel. Het is de bedoeling dat 
er een groenfonds wordt opgericht van waaruit verschillende projecten gefinancierd worden. Het 
gaat om projecten als ecoducten, recreatieve routes, het stimuleren van groene ondernemers in het 
gebied en het organiseren van manifestaties in het gebied om bewoners en ondernemers kennis te 
laten maken met Duin, Horst, Weide (Gemeente Den Haag, 2008). 
 



 
40 

Figuur 6.1. Den Haag en het aangrenzende deel van Duin, Horst, Weide 

Bron: Pact van Duivenvoorde, 2007 

 

6.2. Regiopark Duin, Horst, Weide 

Duin, Horst, Weide (DHW) is een initiatief van de gemeenten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg 
en Voorschoten die het ‘Pact van Duivenvoorde’ hebben getekend en van het stadsgewest 
Haaglanden en de regio Holland-Rijnland. Het gebied Duin, Horst, Weide heeft dezelfde 
begrenzingen als de Rijksbufferzone tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Het weidegebied valt 
ook binnen een ander groenrecreatief gebied in ontwikkeling, het Land van Wijk en Woude. 
 
Het gebied bestaat uit de duinen, het kleinschalige landgoederengebied de Horsten en het open, 
veenweidegebied. Het verbinden van de verschillende landschappen staat centraal in de plannen. 
Het moet mogelijk zijn om van Zoetermeer naar zee te fietsen door de verschillende typen 
landschappen. Het landschap moet toegankelijk worden voor bewoners van de omringende steden. 
Het is de bedoeling dit te bereiken door middel van bewegwijzerde fiets- en wandelroutes, 
watervoorzieningen en culturele activiteiten. 
 
Het stadsgewest Haaglanden wil DHW ontwikkelen tot een regionaal park, al wordt het woord ‘park’ 
zoveel mogelijk vermeden, met een beschermde status. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat 
DHW het gat zou opvullen dat zou ontstaan als gevolg van het verdwijnen van de Rijksbufferzones. 
Dit beleid is echter alsnog voortgezet. Doelstellingen binnen DHW zijn het openhouden van 
landschap, weerstand bieden tegen de stedelijke druk en recreatiemogelijkheden bieden voor de 
stedeling (Aalbers, et al., 2009; Pact van Duivenvoorde, 2007). 
 
Het project DHW is in gang gezet door het stadsgewest Haaglanden en de regio Holland-Rijnland, en 
de ministeries van LNV en VROM. De provincie speelt geen prominente rol, zoals zij bijvoorbeeld wel 
doet bij de Hof van Delfland (Aalbers, et al., 2009). In het interview bij het stadsgewest Haaglanden is 
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aangegeven hoe de organisatie van DHW is opgezet door het stadsgewest. De organisatie is over drie 
groepen verdeeld, een kerngroep, stuurgroep en programmagroep. In de kerngroep zitten de 
gemeenten Den Haag, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorschoten, Voorburg, Wassenaar en 
Zoetermeer. Daarnaast het stadsgewest Haaglanden en de regio Holland-Rijnland en tot slot de 
provincie Zuid-Holland. Deze groep komt zeer regelmatig bij elkaar. De programmagroep heeft geen 
formele status, maar is volgens Haaglanden wel leidend. Uit de programmagroep komen de ideeën 
voor nieuwe projecten. Daarnaast heeft het een functie als klankbordgroep. In de programmagroep 
zitten ongeveer vijfenzeventig partijen. Het gaat om partijen als Dunea, beheerder van het 
duingebied, diverse natuurverenigingen, de ANWB, de Kamer van Koophandel Zuid-Holland en LTO-
Noord als belangenbehartiger voor agrariërs. In de programmagroep zijn ook het stadsgewest, de 
regio, gemeenten, het rijk (VROM en LNV) en de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd. Vooral de 
overheden, de beheerders van verschillende deelgebieden zoals Staatsbosbeheer, Dunea en 
Natuurmonumenten, de natuurverenigingen en LTO-Noord zijn actief. Partijen als de ANWB, Recron, 
de vereniging van recreatieondernemers in Nederland, en de Kamer van Koophandel zijn niet actief 
betrokken bij de plannen. 
 

6.3. Analyse per context  

In deze paragraaf volgt de analyse per context. Het gaat om de contexten die in paragraaf 4.3. zijn 
aangegeven. Er wordt per context aangeven hoe de diverse partijen aankijken tegen de aspecten die 
een rol spelen in het gebied om op deze manier de factoren die van invloed zijn op de realisatie in 
kaart te brengen. 
 
Geografische context 
 
Bij de diverse partijen is er overeenstemming over de kwaliteiten van het gebied. Het gebied wordt 
omschreven als mooi, gevarieerd landschap, met de duinen, de landgoederenzone en het open 
weidegebied. 
 
Daarnaast is er in de geografische context aandacht voor het spanningsveld tussen natuur(behoud) 
en recreatie. Op dit punt zijn de meeste partijen het ook met elkaar eens. Natuurwaarde kan best 
samengaan met recreatie. Diverse partijen noemen wandelpaden door het weidegebied en het land 
van de boer als voorbeeld. Hier zullen niet duizenden mensen gebruik van gaan maken, dit is zowel 
interessant voor de boer als voor de natuur. 
 
De geografische context, en dan voornamelijk het spanningsveld tussen natuur en recreatie is niet 
van grote betekenis in dit gebied. De vereniging voor natuurbehoud van Den Haag en omgeving geeft 
dan ook duidelijk aan: ‘in de duinen en het horstengebied gaan natuur en recreatie prima samen, 
daar zijn weinig problemen’. In het weidegebied is de openheid van het landschap een kwaliteit, dat 
is sterk verweven met de landbouw. Over het spanningsveld tussen landbouw en recreatie gaat de 
volgende subparagraaf. 
 
Sociaal-culturele context 
 
De sociaal-culturele context omvat in deze twee aspecten. De vraag van burgers naar 
recreatiemogelijkheden en het draagvlak voor de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden. Als het 
gaat om draagvlak komt het spanningsveld tussen landbouw en recreatie duidelijk naar voren. Maar 
eerst over de sturende factor, de vraag naar recreatiemogelijkheden in het groen. In paragraaf 3.2. is 
al aangegeven dat er tekorten zijn als het gaat om fiets- en wandelvoorzieningen in de Randstad 
rondom de grote steden. Daarom wordt er gekozen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van 
DHW. Opvallend is overigens dat er nauwelijks kennis is over het aantal gebruikers van DHW en de 
wensen van de burgers. Er wordt vanuit de gemeente Den Haag aangegeven dat bewoners meer 
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gebruik maken van DHW dan van andere gebieden, omdat de toegankelijkheid beter is dan elders en 
de kwaliteiten van het gebied wellicht beter en interessanter zijn. Dit is merkwaardig, omdat een 
belangrijk doel van het project DHW juist is om de toegankelijkheid en de voorzieningen te 
verbeteren. De vraag is of er dan niet andere gebieden zijn waar de gemeente Den Haag zich op 
moet richten? In paragraaf 6.4. wordt hier verder op ingegaan. Andere partijen geven ook aan dat 
het belangrijk is het gebied beter toegankelijk te maken en zodoende bewoners uit de omliggende 
steden, Den Haag, Leiden en Zoetermeer, de mogelijkheid te bieden om te kunnen recreëren in het 
groen. 
 
Binnen de sociaal-culturele context past ook draagvlak bij agrariërs, dan gaat het over het 
spanningsveld tussen landbouw en recreatie. Dit spanningsveld wordt door alle partijen herkend. Het 
is een van de grote uitdagingen in het gebied, maar tegelijkertijd erkennen de partijen de waarde van 
de landbouw voor de openheid van het landschap. De overgang van monofunctionele naar 
multifunctionele landbouw komt duidelijk aan de orde. De vraag in dit gebied is of de landbouw kan 
blijven bestaan en kan opboksen tegen de grote druk op het gebied. LTO-Noord is positief over de 
landbouw in het DHW gebied. De grote druk op het gebied wordt erkend, maar de ‘planologische 
bescherming’ biedt daar voldoende bescherming tegen. De toekomst voor de boer is afhankelijk van 
twee factoren, de mogelijkheid tot schaalvergroting en verbreden van de landbouw. En als externe 
factor de economische situatie, meer specifiek bijvoorbeeld de melkprijzen en quotaregelingen. De 
mogelijkheden tot schaalvergroting zijn beperkt in het gebied, maar wanneer een agrariër stopt met 
zijn bedrijf kan de mogelijkheid ontstaan om het land aan een andere agrariër te verkopen en op 
deze manier is er nog enigszins schaalvergroting mogelijk. Het spanningsveld tussen landbouw en 
recreatie wordt ook wel het spanningsveld tussen privébezit en het publieke doel genoemd. De 
verschillende partijen respecteren elkaars positie. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd het 
boerenbelang en het recreatiebelang samen te laten gaan door bijvoorbeeld geplande wandelpaden 
zoveel mogelijk langs de randen van het erf te laten lopen. LTO-Noord is erg tevreden over de 
samenwerking met de andere partijen, het volgende citaat geeft dat duidelijk aan: ‘We mogen niet 
klagen over de betrokkenheid, Ik zeg weleens we worden helemaal doodgeknuffeld. Van Haaglanden 
hebben we ook een belangrijke rol gekregen om te zeggen hoe het moet. De overheden zitten 
behoorlijk klem en willen graag van ons horen wat wij als oplossingen kunnen aandragen.’ Het 
stadsgewest Haaglanden geeft inderdaad aan dat het van groot belang is dat de boeren meedoen. 
Dit vooral om te voorkomen dat ze tegen zijn: ‘Als je ze tegen je hebt dan heb je ze tegen en krijg je ze 
niet meer voor, onze inzet is om die partijen met ons mee te krijgen en dat begint redelijk te lukken.’ 
Het spanningsveld tussen landbouw en recreatie is dus zeker een factor van betekenis, maar in dit 
geval wordt er volgens de betrokken partijen goed omgegaan met dit spanningsveld. Alleen bij de 
provincie Zuid-Holland is er een afwijkend geluid te horen. De provincie vindt dat er volledig moet 
worden ingezet op regionale productie, men moet zich richten op zogenaamde nichemarkten. De 
provincie vindt de focus van LTO op de agrarische productie voor de wereldmarkt niet realistisch. De 
provincie is voor verdubbeling van het inkomen per hectare bouwland, maar middels verbreding van 
de landbouw. Daarnaast moeten de steden ook financieel willen bijdragen aan de landbouw rond de 
stad. Bij LTO heeft men zich afgewend van de stad is de teneur, de boer moet zich meer richten op 
regionale productie en dit gaan vermarkten. De kennis over nichemarkten en het vermarkten van 
regionale producten ontbreekt bij LTO, deze kennis is wel aanwezig bij de provincie geven zij zelf aan. 
De vraag is of het verhaal van de provincie wel zo realistisch is, andere partijen noemen dit verhaal 
romantisch maar niet realistisch, maar erkennen wel dat er wellicht een financiële bijdrage vanuit 
onder meer de steden moet komen om de landbouw rondom de stad te kunnen laten bestaan. 
 
Het spanningsveld tussen landbouw en recreatie speelt een grote rol als het gaat om recreatie in het 
buitengebied. Het is daarom essentieel dat de verschillende partijen op tijd bij elkaar komen en 
gezamenlijk aan een visie werken. In dit geval lijkt het goed te gaan, ook gezien de reactie vanuit de 
landbouwsector. Daarnaast speelt de regelgeving een belangrijke rol, dit zorgt ervoor dat het gebied 
maximaal beschermd is en dat is vooral ten goede van de landbouw. Voor het aanleggen van 
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fietspaden, en in minder mate voor wandelpaden, kan het nadelig zijn dat de positie van de 
landbouw zo sterk is. Wandelpaden zijn in goede samenwerking nog wel in te passen, maar bij 
fietspaden is het lastiger. 
 
Economische context 
 
Als het gaat over de economische context, gaat het hier vooral over de beschikbaarheid van 
financiële middelen en de bijdrage van de verschillende partijen. Een aantal partijen geeft aan dat 
financiën niet het grootste obstakel zijn. Het gaat er vooral om dat er goede samenwerking en 
draagvlak is, dan komen de financiële middelen vanzelf. Wanneer er echter wordt doorgevraagd 
blijkt dat de beschikbaarheid van financiële middelen, en wie betaalt wat wel degelijk een grote rol 
speelt. 
 
Een illustratief voorbeeld in dit verband is de rol van de provincie Zuid-Holland. Bijna elke partij 
klaagt over de participatie van de provincie, omdat zij ten slotte beschikken over de budgetten voor 
groen om de stad, zoals in paragraaf 3.4. aangegeven. De provincie erkent dat ze slecht participeert, 
maar geeft aan dat dit het gevolg is van een akkoord over het samenwerken van maximaal twee 
overheden. En omdat in DHW verband het rijk en de gemeenten in Haaglanden verband met elkaar 
samenwerken is er afstand vanuit de provincie, ‘maar de provincie beschikt over de budgetten, dus 
uiteindelijk zullen ze wel bij ons moeten aankloppen.’ De positie van de provincie is dus onder meer 
te verklaren uit het feit dat zij de financiële middelen hebben en zodoende een meer afwachtende 
houding kunnen aannemen. Er spelen echter meer aspecten een rol die de positie van de provincie 
Zuid-Holland verklaren, meer daarover in de subparagraaf over de politiek-bestuurlijke context. 
 
Er wordt ook gesproken over een zogenaamd ‘groenfonds.’ Het is de bedoeling dat de verschillende 
gemeenten geld in een dergelijk fonds stoppen om dat te kunnen gebruiken voor investeringen in 
regionaal groen. De vraag of er een speciaal groenfonds voor DHW moet komen is nog niet 
beantwoord. De gemeente Den Haag pleit voor één groenfonds om overbodige administratie te 
voorkomen. Er is echter scepsis bij veel partijen over investeringen in groen. Groen is altijd het kind 
van de rekening en de prioriteiten liggen elders, bij infrastructuur en vastgoed, zijn veelgehoorde 
kritieken. De provincie is uiterst kritisch als het over een regionaal (groen)fonds gaat: ‘men is bezig 
met een regionaal groenfonds, dat zeggen ze al veertig jaar, het duurt erg lang.’ Ook hier is het 
duidelijk dat er onenigheid is over de financiële middelen en over de bijdrage van de diverse partijen. 
 
De verschillende overheden wijzen naar elkaar als het over financiën gaat. De gemeente Den Haag 
wijst naar de provincie, de provincie naar de gemeenten en Haaglanden, en Haaglanden wijst naar de 
provincie en de gemeenten, in dit geval gaat het specifiek over Den Haag. Ook vanuit het rijk wordt 
aangegeven dat de provincie actiever moet zijn. Allemaal vinden ze dat de bijdrage van de andere 
partij hoger kan of dat er meer betrokkenheid moet zijn als het om de provincie gaat, omdat zij over 
de financiële middelen voor regionaal groen beschikken. Dunea ziet vooral mogelijkheden om 
projecten die zij wil uitvoeren in het duingebied mede gefinancierd te krijgen uit de DHW gelden. 
Vanuit de natuurvereniging is de kritiek vooral gericht op de overheden als het gaat over de 
financiële middelen: ‘Er is kennelijk geen geld, zoek dat bij de juiste partijen en begin dan eindelijk 
eens met uitvoeren.’ Dit is een goede samenvatting van de problematiek in dit gebied. 
 
Juridische context 
 
De juridische context omvat hier de wet- en regelgeving als mogelijke beperkende factor voor 
ontwikkelingen in de recreatieve sector. De partijen reageren tweeledig als het gaat om wet- en 
regelgeving. Bij LTO-Noord zijn ze zeer tevreden met de regelgeving, het biedt maximale 
bescherming van bestaande (agrarische) belangen. Dunea is ook erg blij met de strikte wet- en 
regelgeving. Hierdoor is het duingebied maximaal beschermd en zijn ongewenste ontwikkelingen als 
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woningbouw of anderszins tegengehouden. En ook de vereniging voor natuurbehoud is tevreden. 
Het Rijksbufferzonebeleid is restrictief beleid, daar is de vereniging dus tevreden over. 
 
De overheden geven aan dat vooral Natura-2000 regelgeving beperkend kan zijn. Al erkennen vooral 
de provincie, Haaglanden en het rijk dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om afwijkende 
maatregelen te kunnen nemen, mits goed beargumenteerd. De gemeente Den Haag vindt Natura-
2000 beleid vooral een beperking als het gaat om het aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden, 
bijvoorbeeld een fietspad langs de kust, waar Dunea op tegen is. 
 
Daarnaast is er wederom verschil van inzicht als het over bestemmingsplannen gaat. LTO-Noord is 
goed te spreken over de bestemmingsplannen. Zij bieden bescherming. De provincie is helemaal niet 
tevreden over de bestemmingsplannen, volgens de provincie leiden ze tot allemaal dezelfde lijstjes, 
fietspad hier, wandelpad daar, bruggetje hier. De bestemmingsplannen zijn niet flexibel, daarom 
komen er dezelfde lijstjes uit. Maar het werkelijke probleem zit volgens de provincie niet bij 
regelgeving: ‘over het algemeen geldt; meer last met ambtenaren dan met regelgeving, men moet 
anders naar het gebied kijken, minder sectoraal.’ Volgens Haaglanden zorgt een 
bestemmingsplanprocedure weleens voor vertraging, maar in DHW speelt het niet echt een grote 
rol, het is niet zo zeer abstracte wet- en regelgeving, maar beleid van verschillende overheden wat 
ervoor zorgt dat er conflicten ontstaan. 
 
Een voorbeeld van een conflict door botsend beleid mogelijkerwijs uitmondend in regelgeving is de 
uitbreiding van een monumentale boerderij met een recreatieve functie. Dunea wil deze boerderij 
uitbreiden, maar de gemeente Wassenaar wil het onder de noemer ‘beschermd dorpsgezicht’ laten 
vallen waardoor er moeilijkheden kunnen ontstaan. In dit geval is niet zo zeer regelgeving an sich een 
probleem, maar beleid van de gemeente Wassenaar. 
 
Historische context 
 
De historische context is niet van grote invloed als het gaat om de regionale samenwerking. De 
diverse partijen geven wel aan de rol van de gemeente Den Haag in het verleden niet van betekenis 
was als het gaat om regionaal groen. ‘Den Haag heeft lange tijd met de rug naar het regionaal groen 
gestaan’ is een veelgehoorde opmerking. Alle partijen geven echter aan dat het de laatste jaren wel 
beter gaat. De gemeente Den Haag toont meer interesse in regionaal groen, ze zijn vaker (ambtelijk) 
vertegenwoordigd bij regionale (groen)overleggen. Alleen financieel is de stap nog niet gemaakt 
geven dezelfde partijen aan. 
 
Naast de rol van de gemeente Den Haag wordt vaak gerefereerd aan het restrictieve 
Rijksbufferzonebeleid en dat het gebied nu een meer positieve impuls verdient, maar het doel blijft 
het beschermen van het gebied en het meer toegankelijk maken voor recreatief gebruik. Dit past 
echter al in de ontwikkeling van het Rijksbufferzonebeleid, waar de nadruk steeds meer op recreatief 
medegebruik is komen te liggen, zie paragraaf 3.4. 
 
Er wordt door LTO-Noord en de Natuurvereniging ook gewezen op het feit dat er al lange tijd wordt 
gepraat over plannen voor het DHW gebied, maar dat het vooral ‘oude wijn in nieuwe zakken is.. er 
wordt gepraat en vervolgens weer nieuwe plannen gemaakt waarin wordt gezegd hoe mooi het 
gebied is, dat het bescherming verdient, en dat er weerstand tegen de stedelijke druk moet zijn. 
Daarnaast worden steeds nieuwe namen bedacht, eerst Rijksbufferzone, dan metropolitaan park, 
regiopark, landschapspark en nu weer gewoon Rijksbufferzone.’ Het gebied heeft inderdaad een 
historie als het gaat om verschillende benamingen, maar altijd met dezelfde doelstellingen, 
bescherming bieden tegen stedelijke druk en het verbeteren van de recreatieve toegankelijkheid. Er 
was in eerste instantie sprake van dat de Rijksbufferzones zouden verdwijnen. Vervolgens is het plan 
ontstaan voor het regiopark DHW, met dezelfde begrenzingen als de Rijksbufferzone. In de Randstad 
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2040 visie wordt de term metropolitane parken geïntroduceerd. Uiteindelijk blijven de 
Rijksbufferzones echter bestaan en is er aan de doelstellingen weinig veranderd (Aalbers, et al., 
2009; Ministerie van VROM, 2008; Pact van Duivenvoorde, 2007). 
 
Politiek-bestuurlijke context 
 
De politiek-bestuurlijke context is van grote betekenis als het gaat over de realisatie van DHW. Zo 
komt prioritering bij bestuurders regelmatig aan de orde. De vraag welke kwestie, groen, 
infrastructuur of vastgoed, prioriteit heeft speelt een belangrijke rol. Er heerst overeenstemming 
over het feit dat vastgoed of infrastructuur altijd meer prioriteit heeft dan groen. Dit heeft vooral 
financiële gevolgen. Zo geeft Haaglanden duidelijk aan: ‘Groenprojecten sneuvelen qua prioriteit ten 
koste van vastgoedprojecten, omdat voor vastgoedprojecten bestemmingsplannen moeten worden 
gewijzigd, de grond moet bouwrijp gemaakt, dat vergt capaciteit van de gemeenten. 
Vastgoedprojecten geven bijna altijd gelazer, de bevolking bemoeit zich ermee. De prioriteiten van al 
die gemeenten liggen bij al die vastgoedprojecten, niet bij de groenprojecten.’ Dit citaat toont aan dat 
prioritering van belang is, maar toont ook aan dat als er genoeg draagvlak is, ook vanuit de bevolking, 
de prioriteit voor ingrijpen kan toenemen. Om het draagvlak te vergroten en een hogere prioriteit bij 
bestuurders te verkrijgen kan de aanpak van Boelens, zie paragraaf 2.3, een goede uitkomst zijn. 
Meer hierover in paragraaf 6.4. 
 
De interbestuurlijke verhoudingen spelen ook een duidelijke rol in dit gebied. De provincie Zuid-
Holland heeft het budget voor regionaal groen, maar is het oneens over de begrenzing van het 
gebied. De provincie vindt dat DHW samengevoegd moet worden met het Land van Wijk en Woude. 
Het weidegebied van DHW overlapt namelijk met het Land van Wijk en Woude. De provincie wil deze 
onder één noemer om ‘bestuurlijke rotzooi’ te voorkomen. Daarnaast speelt de ontwikkeling van een 
nieuwe provinciale structuurvisie op de achtergrond. De provincie introduceert in deze nieuwe visie 
zogenaamde provinciale landschappen. Een provinciaal landschap is een prioriteitsgebied en dat 
maakt het financieel interessant. De provincie wil de gebieden DHW en Land van Wijk en Woude 
samenvoegen en hier één prioriteitsgebied van maken, een provinciaal landschap. Hier is sprake van 
conflict tussen verschillende overheden, zoals reeds aangegeven bij de economische context. Dit is 
één van de oorzaken van vertraging en de moeizame voortgang in het project DHW. De provincie 
beschikt over financiële middelen voor regionaal groen, dit maakt de positie van provincie sterk ten 
opzichte van de andere overheden. LNV maakt dit duidelijk: ‘Haaglanden is op het gebied van groen 
niet de autoriteit. De beslissingsbevoegdheden liggen bij de provincie, zij kunnen allerlei subsidies 
uitdelen, of bij de gemeenten. Dat maakt dat regionale samenwerking lastig is, de regio zelf is ook 
heel erg zoekend.’ 
 
Een ander aspect is het conflict tussen lokale en regionale belangen. Er zijn diverse partijen die 
aangeven dat gemeenten moeite hebben om over de eigen grenzen heen te kijken. De provincie 
geeft duidelijk aan dat de kennis van gemeenteambtenaren en gemeenteraadsleden tot de 
gemeentegrens gaat, dat wordt een hele duidelijke grens genoemd. Dunea ervaart hetzelfde: ‘Als wij 
voorstellen om Scheveningen te verbinden met DHW dan hoor ik niets vanuit Den Haag en als ik 
voorstellen doe over het bezoekerscentrum in de duinen en de verbinding met DHW dan zie ik dat die 
link niet wordt gelegd door de gemeente Wassenaar.’ De eerder genoemde uitbreiding van de 
monumentale boerderij en de mogelijke benoeming tot beschermd dorpsgezicht door de gemeente 
Wassenaar is een gelijksoortig voorbeeld. Het stadsgewest Haaglanden is ook kritisch als het gaat om 
regionale- versus lokale belangen. Haaglanden pleit voor promotie van de hele regio en niet alleen 
promotie van de stad Den Haag. De budgetten voor promotie houden op bij de stadsgrenzen en daar 
moet, volgens Haaglanden, wat aan veranderen. In Leiden wordt een kentering gezien, daar 
gebruiken ze het verhaal van de Groene Hoefijzer, maar in Den Haag lopen ze achter. De provincie 
ziet het Groene Hoefijzer verhaal echter als een overlap met DHW. Hierdoor zijn er verschillende 
partijen in de regio bezig, dit zorgt voor bestuurlijke drukte. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat 
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de regionale samenwerking alles behalve soepel verloopt. Gemeenten hebben moeite om over hun 
eigen grenzen heen te kijken, zo ook de gemeente Den Haag, maar tevens is bij het stadsgewest 
merkbaar dat zij een grotere rol wensen, bijvoorbeeld door meer promotie voor de regio. De regio 
heeft geen gelden voor promotie en wil daarom dat gemeenten als Den Haag zich promoten als 
Haagse regio. Hier spelen dus diverse belangen door elkaar en gaat het niet specifiek om DHW. 
 
Situationele context 
 
De situationele context lijkt minder van belang te zijn. Al is het wel zo dat de partijen in de interviews 
wijzen op de nieuwe gemeenteraden en colleges na de verkiezingen. Het is afwachten waar de 
prioriteiten liggen van de nieuwe colleges. Zo was de geïnterviewde ambtenaar bij de gemeente Den 
Haag blij dat de wethouder met de groenportefeuille, dit thema wilde gebruiken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij Dunea werden de gemeenteraadsverkiezingen als een hoopvol 
moment gezien: ‘Momenteel hebben wij onvoldoende beeld van de visie van de gemeente 
Wassenaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen er weer nieuwe gezichten opduiken, wat voor 
ons een belangrijk moment is om kennis te maken en te gaan praten over een gezamenlijke visie voor 
het gebied.’ De verkiezingen werden dus wel als een moment van invloed gezien, maar grote 
veranderingen worden niet verwacht. 
 
De economische situatie als externe factor is nauwelijks aan bod gekomen als factor van betekenis. 
Gezien de mogelijke bezuinigingen die ook invloed hebben op de rijksbijdrage aan de gemeenten lijkt 
dit niet terecht. Alleen LTO-Noord gaf duidelijk aan dat voor de agrariërs de economische toestand 
eigenlijk van groter belang was dan de plannen voor DHW. De plannen voor DHW veranderen weinig 
voor de agrariërs, maar verdere verlaging van de melkprijzen of andere verslechterende 
economische omstandigheden zijn veel wezenlijker voor de toekomst van de landbouw in het gebied 
dan een nieuwe visie voor DHW. 
 

6.4. Analyse proces DHW 

In deze paragraaf volgt een nadere analyse als het gaat om het proces rond Duin, Horst, Weide. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schema van Boelens, zoals besproken in paragraaf 2.3. Een 
aantal problemen besproken in de voorgaande paragraaf komen direct voort uit de opzet van het 
proces. 
 
In hoofdstuk twee is reeds aangegeven, in het barrièremodel en het stromenmodel, dat er een aantal 
fasen of stromen zijn die van belang zijn als het gaat om beleidsvorming en uitvoering van beleid. In 
het barrièremodel wordt aangenomen dat er een ongewenste situatie is, de stroming van de 
problemen, in het stromenmodel. Om een ongewenste situatie of een probleem op de politieke 
agenda te krijgen is bewustwording bij de bestuurders of belanghebbende partijen van belang, de 
stroom van de partijen. Of er een oplossing voor het probleem, derde stroom, wordt gevonden is 
afhankelijk van de politieke wil. De drie genoemde stromen moeten bij elkaar komen en de politici 
moeten kansen zien om de ongewenste situatie aan te pakken en beleid te gaan uitvoeren. 
 
Als het gaat om Duin, Horst, Weide valt op dat wanneer het stromenmodel wordt toegepast er bij 
elke stroom problemen ontstaan, die tot dusver niet opgelost lijken. Het begint al bij de 
bewustwording van het probleem ‘het landschap openhouden, weerstand bieden tegen stedelijke 
druk en het beter toegankelijk maken van het gebied.’ Volgens de betrokken ambtelijke 
pleitbezorgers is er overeenstemming over bovenstaande kwestie, maar hebben andere aspecten als 
infrastructuur en vastgoed meer prioriteit. Dit betekent dat de tweede stroom, de stroom van de 
partijen, het probleem niet groot genoeg acht om bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. Ook over 
mogelijke oplossingen is weinig overeenstemming. Zo pleiten gemeenten voor betere 
toegankelijkheid, door bijvoorbeeld extra fiets- of wandelpaden, maar vindt de provincie dit soort 
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lijstjes totaal niet aantrekkelijk en verwachten zij een omvangrijker visie op het gebied. Waarom 
heeft het beschreven probleem geen prioriteit als er wel overeenstemming is over een ongewenste 
situatie? Daar lijkt de complexiteit in dit gebied te zitten. 
 
In het model van Boelens wordt niet voor niets aangegeven dat in de eerste fase de belangrijkste 
partijen en actoren geïdentificeerd moeten worden en de unieke kwaliteiten van het gebied in kaart 
moeten worden gebracht. Het is belangrijk dat er een lokale ‘organisatie’ of een 
samenwerkingsverband wordt opgezet met de belangrijkste actoren en belanghebbenden. Pas in de 
laatste fase wordt de stap gemaakt naar de verankering van het samenwerkingsverband in de 
traditionele democratische instituten. In het geval van DHW is men bij deze laatste stap begonnen. 
De traditionele instituties, de overheden, hebben het initiatief genomen, het idee is niet van onderop 
ontstaan. Hierdoor is een probleem ontstaan als het gaat over prioriteitstelling. Wanneer er groot 
lokaal draagvlak is, bij de bevolking, maar ook bij partijen als de ANWB, Recron en de KvK, is de kans 
op succes groter. In het geval van DHW lijkt het erop dat de verschillende ambtelijke pleitbezorgers, 
bij de provincie in mindere mate, tegen elkaar hebben gezegd we hebben een probleem en we 
moeten dat gaan oplossen. Daarna is pas met partijen in het gebied gepraat. Het zijn dan ook 
voornamelijk de ambtelijke pleitbezorgers binnen de overheden die actief meewerken. De overige 
partijen geven aan dat de huidige situatie zo slecht nog niet is, dat er steeds nieuwe plannen en visies 
verschijnen, maar dat er eigenlijk nooit iets gebeurd. Dunea is wel positief over de plannen voor 
DHW, zij willen vooral veel recreatiemogelijkheden buiten het duingebied om dit gebied te ontlasten 
en zien mogelijkheden om projecten die zij reeds in het duingebied uitvoeren (mede)gefinancierd te 
krijgen uit gelden voor DHW. Voor Dunea genoeg reden om enthousiast mee te werken. 
 
Een ander belangrijk aspect als het gaat over prioriteitstelling om een ongewenste situatie aan te 
pakken is de ongewenste situatie of het probleem zelf. De ambtelijke pleitbezorgers geven aan dat er 
overeenstemming is over het probleem, maar dat betekent niet automatisch dat het probleem 
werkelijk zo groot is. Zo is de bevolking, de civil society van Boelens, helemaal niets gevraagd. 
Ervaren zij een probleem, zijn er te weinig fiets- en wandelverbindingen richting DHW en moet de 
toegankelijkheid van het gebied verbeterd worden? De gemeenteambtenaar van Den Haag geeft een 
treffende reactie: Hoeveel mensen maken nou gebruik van het gebied, een vraag die we nog niet 
beantwoord hebben. Dit speelt ook in de Hof van Delfland, maar ik denk dat meer mensen uit Den 
Haag in DHW recreëren, omdat het beter toegankelijk is en de kwaliteiten beter bekend en misschien 
interessanter zijn. Het veenweidegebied, de Horsten, duinen, het is een bekend mooi gebied. Maar we 
hebben wel het idee dat het van belang is om aandacht te besteden aan de verbinding tussen DHW 
en de stad. DHW grenst aan de noordkant van de stad, dit deel van de stad is het rijkst voorzien van 
groen, in tegenstelling tot andere delen van Den Haag. In die zin een luxe voor Den Haag. Deze 
passage geeft duidelijk aan dat de problematiek in DHW en de noordkant van Den Haag niet enorm 
groot is. En zodoende is het meer dan logisch dat de prioriteiten elders liggen, zoals de ambtenaar 
zelf ook aangeeft, in andere delen van Den Haag is de situatie ten slotte minder luxe. 
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6.5. Conclusie  

Hier wordt antwoord gegeven op de laatste deelvraag: Welke factoren zijn van invloed op de 
realisatie van de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het noordelijk buitengebied Duin, Horst, 
Weide? 
 
Er zijn diverse factoren van invloed op de realisatie van de recreatieve verbinding tussen Den Haag 
en het noordelijk buitengebied. Er zijn een aantal fysieke barrières in het noordelijk buitengebied van 
Den Haag. De obstakels zijn niet dusdanig dat er duidelijk sprake is van een probleem of een 
ongewenste situatie. hierdoor is er nauwelijks draagvlak om iets te doen. Er is voornamelijk binnen 
de betrokken overheden, bij de ambtelijke pleitbezorgers, overeenstemming over een 
probleemsituatie. Er wordt erkend, ook door de ambtelijke pleitbezorgers, dat het gebied unieke 
kwaliteiten heeft en de toegankelijkheid beter is dan in andere gebieden. Hierdoor ontbreekt het 
gevoel van urgentie, zowel bij de bevolking als de personen die de bevolking vertegenwoordigen, 
waardoor de verbetering van de verbinding tussen stad en buitengebied geen of nauwelijks prioriteit 
heeft bij bestuurders. De politiek-bestuurlijke context is in dit geval van grote invloed, maar in deze 
sterk verweven met de sociaal-culturele context. 
 
De sociaal-culturele context is in de Haagse situatie de invloedrijkste context. Binnen de sociaal-
culturele context valt de sturende factor als het gaat om de vraag naar betere toegankelijkheid van 
het buitengebied. Aangezien dit niet duidelijk is en er zelfs sprake is van een relatief goede 
toegankelijkheid in vergelijking met andere gebieden is de noodzaak om in te grijpen gering. Deze 
factor is in de casus van Den Haag en de verbinding met het noordelijk buitengebied het meest van 
invloed. Ondanks deze conclusie is het mogelijk om een aantal uitspraken te doen over de diverse 
factoren die een rol spelen als het gaat om de verbetering van de recreatieve toegankelijkheid van 
het noordelijk buitengebied vanuit Den Haag.  
 
Natuureisen en daarmee samenhangende wet- en regelgeving (juridische context) zijn belangrijke 
factoren bij de realisatie van verbindingen met het duingebied. Binnen het duingebied is strikte 
regelgeving om de natuur te beschermen en de waterwinning te garanderen. Voor de gemeente Den 
Haag is dit een grote barrière om een fietspad langs de kust aan te leggen. De wet- en regelgeving, de 
status van Rijksbufferzone evenals de strikte bestemmingsplannen van de verschillende gemeenten, 
heeft er echter ook voor gezorgd dat de landbouw beschermd is en het landschap open is gebleven. 
 
Binnen de samenwerking in de Haagse regio is de beschikbaarheid van financiële middelen, de 
economische context, een veel genoemde barrière. Alle partijen, vooral de overheden, klagen over 
de financiën, vooral de vraag wie waarvoor financieel verantwoordelijk is. De discussie over 
financiële middelen is een logisch gevolg van het gebrek aan prioriteit. In die zin hebben de partijen 
die aangeven dat financiële middelen een beperkte rol spelen, als er maar een goede visie is, een 
punt. 
 
De historische- en situationele context lijken van minder van belang geacht te worden dan de eerder 
genoemde factoren. De situationele context, de externe factor van bijvoorbeeld de economie en 
mogelijk daaraan gekoppelde bezuinigingen kunnen wel degelijk van invloed zijn, maar op dit 
moment is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen hiervan voor het project DHW om dit als een 
invloedrijke factor te benoemen. 
 
De sociaal-culturele context is in dit geval dus de meest invloedrijke context. De recreatieve 
verbinding tussen Den Haag en het noordelijk buitengebied DHW blijkt behoorlijk goed te zijn. Het is 
altijd mogelijk om verbindingen te verbeteren, maar daarvoor lijkt het regionale 
samenwerkingsverband geen toegevoegde waarde te hebben.  
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7. Conclusie 

In deze scriptie heeft de realisatie van de recreatieve verbinding tussen de stad Den Haag en het 
noordelijk buitengebied centraal gestaan. Daarnaast is er ruim aandacht besteed aan de regionale 
samenwerking omtrent Duin, Horst, Weide, omdat één van de doelstellingen is om verbindingen met 
de steden te verbeteren en de gemeente Den Haag om deze reden hierbij is aangesloten. De vraag 
welke factoren van invloed zijn op de realisatie van de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het 
noordelijk buitengebied Duin, Horst, Weide is gevat in de volgende probleemstelling: 
 
“Wat verklaart de realisatie van de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het buitengebied Duin, 
Horst, Weide?” 
 
De gemeente Den Haag is aangesloten bij het regionale project, regiopark Duin, Horst, Weide, om op 
die manier de verbinding tussen stad en buitengebied te kunnen verbeteren. De vraag is of dit de 
beste mogelijkheid is om daadwerkelijk de toegankelijkheid van het buitengebied te verbeteren. Het 
besluit van de rijksoverheid om de Rijksbufferzones te behouden en het beleid niet stop te zetten 
leidt tot de vraag wat de toegevoegde waarde van het regiopark DHW is. De doelstellingen van het 
Rijksbufferzonebeleid, het beschermen van het landschap tegen stedelijke druk en het verbeteren 
van de recreatieve toegankelijkheid, zijn dezelfde. 
 
Daarnaast moet kritisch worden gekeken naar de problematiek binnen het gebied. De fysieke 
barrières en de toegankelijkheid van het buitengebied zijn niet dusdanig dat er breed draagvlak is om 
dit te verbeteren. Daarnaast zijn de traditionele stadsrandfuncties die worden genoemd als het om 
verrommeling gaat in het noordelijk buitengebied nauwelijks aanwezig. Er is sprake van een luxe 
situatie in de noordelijke stadsrand en het aansluitende buitengebied. Zoals in paragraaf 3.2. 
beschreven wordt de aantrekkelijkheid, hoeveelheid en bereikbaarheid van het groen over het 
algemeen relatief goed beoordeeld door bewoners van de grote steden. Dat is hier mogelijk ook het 
geval. De diversiteit van het landschap is een kritiekpunt van bewoners in de grote steden, maar het 
is de vraag of dat in dit geval wel zo is. De duinen, de kleinschalige landgoederenzone en het open 
veenweidegebied dragen hoogst waarschijnlijk bij aan de diversiteit. Als de problematiek niet 
duidelijk is en weinig maatschappelijke actoren bereid zijn actief mee te werken dan heeft dat tot 
gevolg dat de samenwerking moeizaam zal verlopen en prioriteiten elders liggen. Het is daarom van 
belang, voordat wordt besloten om in te grijpen, om eerst te onderzoeken of er bij bewoners en 
andere partijen in de regio vraag is naar recreatieve voorzieningen en betere recreatieve 
verbindingen tussen de steden en Duin, Horst, Weide. 
 
Het proces en de ideeën omtrent Duin, Horst, Weide en de verbinding tussen de stad en het 
buitengebied zijn voortgekomen uit ambtelijke pleitbezorgers. De ambtelijke pleitbezorgers strijden 
om erkenning van hun probleem bij het openbaar bestuur. De bestuurders kunnen zich echter op 
een beperkt aantal onderwerpen richten waardoor brede steun noodzakelijk is. De urgentie om iets 
te doen ontbreekt bij de bestuurders. De derde stroom van het stromenmodel is die van oplossingen, 
ook daarover is geen overeenstemming. De ambtelijke pleitbezorgers binnen de diverse overheden 
zijn het eens over de ‘ongewenste‘ situatie, maar over de oplossingen en vooral de bijdrage van de 
diverse overheden is er onenigheid. Hierdoor is er geen window of opportunity, kans op succesvolle 
beleidsvorming. 
 
De diverse overheden werken wel met elkaar samen, maar vooral het binnenhalen van financiële 
middelen, het liefst van een ander, lijkt dominant te zijn. Dat leidt tot vertraging. De regionale 
samenwerking over DHW wordt gedomineerd door de vraag, waar zijn de financiële middelen? De 
financiële middelen zijn aanwezig bij de provincie Zuid-Holland. Het is dus belangrijk, als de 
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overheden iets willen realiseren in dit gebied, dat er overeenstemming ontstaat tussen de provincie 
en de overige partijen als het gaat over het gebied Duin, Horst, Weide. Het gaat dan om thema’s als 
de begrenzing van het gebied en over de vraag wat te doen met het gebied. De provincie wil een 
ambitieuze visie zien, maar wanneer de betrokken partijen tevreden zijn over de bestaande situatie 
is de vraag of een dergelijke visie noodzakelijk is. Daarnaast spelen de eerder genoemde prioriteiten 
en urgentie bij bestuurders een rol, dit is sterk verweven met draagvlak voor ingrijpen. 
 
Als het om draagvlak gaat is de sturende factor van de bevolking als het gaat om de vraag naar een 
betere toegankelijkheid van het buitengebied van groot belang. Aangezien dit onduidelijk is, ook 
binnen de overheden, en er zelfs sprake is van een relatief goede toegankelijkheid in vergelijking met 
andere gebieden is de noodzaak om in te grijpen gering. Draagvlak ontbreekt als het gaat om verdere 
investeringen in het gebied. Er is echter genoeg draagvlak voor de reeds bestaande situatie, de 
agrariërs zijn tevreden aangezien zij beschermd worden door het restrictieve beleid evenals de 
natuurverenigingen, ook zij zijn tevreden omdat de strikte regelgeving bescherming biedt tegen 
ongewenste ontwikkelingen als woningbouw. En ook de overheden erkennen dat het gebied in zijn 
huidige staat goed is, zeker in vergelijking met andere gebieden. De vraag is of andere actoren als 
projectontwikkelaars, de ANWB, Recron en KvK tevreden zijn. Zij hebben wellicht andere wensen als 
het om dit gebied gaat, maar vanuit het perspectief van natuurrecreatie, zoals fiets- en 
wandelmogelijkheden, is er weinig onenigheid over de bestaande situatie in het gebied.  
 
Al met al kan gesteld worden dat wanneer het proces omtrent Duin, Horst, Weide op een andere 
manier was ingezet, voortkomend uit partijen in het gebied inclusief bewoners of bezoekers van het 
gebied, en minder gedomineerd van begin af aan door de overheid er eerder duidelijkheid was over 
de noodzaak om al dan niet in te grijpen in het gebied. Als leidende (maatschappelijke) actoren en 
burgers, eventueel in samenwerking met de overheden, het initiatief nemen en vervolgens afspraken 
maken over de gewenste veranderingen en bijbehorende financiële middelen, is de kans op succes 
groter. In het geval van Duin, Horst, Weide en de verbinding met Den Haag zijn belangrijke 
belanghebbenden, waaronder de gebruiker, niet betrokken bij het proces of nemen zijn niet actief 
deel aan het proces, zoals de ANWB en Recron. Er had in de eerste fase van het proces direct 
duidelijkheid moeten komen over de vraag wat de kwaliteiten zijn, de kansen en de problemen in het 
gebied. In dit geval zijn de overheden in de eerste fase direct aan de slag gegaan met de 
democratische verankering en het benoemen van een projectgebied, de laatste stap van het model 
van Boelens (2010). De gekozen opzet heeft er toe geleid dat de overheden bezig zijn met een 
moeizaam proces met weinig toekomstperspectief. Het is binnen het huidige (restrictieve) beleid 
prima mogelijk om de kwaliteiten van het gebied te behouden of te versterken door middel van het 
aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden. Het regionale samenwerkingsverband rond DHW heeft 
geen toegevoegde waarde. Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het buitengebied is 
breed draagvlak en goede samenwerking met de provincie vereist, aangezien zij de financiële 
middelen hebben om in te grijpen. 
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Bijlagen 

A. Topiclijst interviews 

Inleiding: Uitleggen doel van het onderzoek en toelichting op de vragen. 

Wat vindt u van de verbinding tussen Den Haag en het noordelijk buitengebied (omgeving Den Haag, 
Wassenaar, Leiden)? Moet dit worden verbeterd? 
 
Zo ja, de recreatieve verbinding tussen Den Haag en het buitengebied is dus nog niet optimaal, wat is 
hier volgens u de oorzaak van? 
 
Volgende topics in ieder geval aan de orde brengen: 
 
- Financiële middelen 
 
- Draagvlak (o.a. bij agrariërs) 
 
- Wet- en regelgeving 
 
- Politiek-bestuurlijke factoren 
 
- Bescherming landschap, natuur- en milieueisen 
 
- Externe factoren (verkiezingen, economische situatie) 
 
- Overige? 
 
Welke van de genoemde factoren is volgens u het meest van invloed op de totstandkoming van de 
recreatieve verbinding tussen Den Haag en het buitengebied? En welke speelt nauwelijks een rol? 
 
Is de ontwikkeling van het Regiopark DHW (Duin, Horst, Weide) van (positieve) invloed op de 
realisatie van de recreatieve verbinding tussen stad en buitengebied? 
 
Afsluiting 
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- Gemeente Den Haag 
Mw. I. Mulder, beleidsmedewerker groen 
1 december 2009 

 
- Stadsgewest Haaglanden 

Dhr. K. Miedema, sectorhoofd Ruimte 
Dhr.  H. van Greuningen, beleidsmedewerker ruimte 
Mw. R. Bakker, beleidsmedewerker ruimte 
1 februari 2010 

 
- Dunea 

Dhr. P. Spierenburg, afdelingshoofd duinstrategie 
 25 februari 2010 
 

- Provincie Zuid-Holland 
Dhr. M. Wiersema, beleidsmedewerker 
23 maart 2010 

 
- LNV - Dienst Landelijk Gebied 

Mw. J. Schalk, senior landschapsarchitect DLG 
 4 maart 2010 
 

- AVN ’s Gravenhage en omgeving 
 Dhr. F. Prillevitz, voorzitter en woordvoerder regionaal groen 
 1 april 2010 
  

- LTO-Noord 
 Dhr. A. Willemsens, beleidsadviseur 
 2 februari 2010  
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Gemeente Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Geografische context Sociaal-culturele context Economische context 

DHW ligt aan de noordkant van Den Haag. 
Deze kant is het meest rijk aan groen, dus dat 
is een luxe positie. 
 
Deze stadsrandzone is een voorbeeld van een 
stadsrand die bijna niet vervuild is. Er is een 
volkstuinencomplex, maar deze is mooi 
ingepast. Verder liggen er helemaal geen 
functies die het beeld verstoren. Meer 
westelijk zie je wel verrommeling, 
bijvoorbeeld Duindigt, de golfbaan, het 
automobielmuseum in aanbouw, allemaal 
recreatieve functies. 
 
Het conflict tussen recreatie en natuur speelt 
ook een rol, speelt op de achtergrond. 
Bijvoorbeeld in de duinen. Wij willen een 
fietspad langs en door de duinen, maar dan 
heb je echt een probleem met de 
duinbeheerder en met regelgeving. De 
beheerder, Dunea, zit meer op water en 
natuurbeheer. Recreatie vinden ze ook 
belangrijk, maar heel gereguleerd. 

In zuidvleugel van de Randstad zijn er 
recreatietekorten, voornamelijk fiets- en 
wandelmogelijkheden. 
 
We weten nog niet hoeveel mensen gebruik 
maken van het gebied DHW, we denken wel 
dat veel Hagenaars recreëren in dit gebied, 
omdat het beter  toegankelijk is en de 
kwaliteiten beter bekend en misschien 
interessanter zijn. Het veenweidegebied, de 
Horsten, duinen, het is een bekend en mooi 
gebied. We hebben de cijfers niet, maar we 
hebben wel het idee dat het van belang is om 
aandacht te besteden aan de verbinding 
tussen DHW en de stad.  
 
DHW leeft niet erg bij de bevolking. Maar 
zodra er iets is wordt het wel enthousiast in 
gebruik genomen. Er moeten dus meer 
projecten worden uitgevoerd en bekend 
gemaakt bij de bevolking. 

Er begint wat draagvlak te ontstaan om ook 
financieel bij te dragen aan ontwikkeling in de 
regio. Er wordt gesproken over een 
groenfonds. Dat is redelijk positief ontvangen 
in de Raad. DHW zou financiële middelen uit 
dit fonds kunnen krijgen. Wij pleiten voor één 
regionaal groenfonds en niet nog een aparte 
voor DHW. 
 
Er is enige onduidelijkheid over de  financiële 
bijdrage tussen het stadsgewest en de 
provincie. 
 
De financiële middelen zijn de belangrijkste 
factor, maar geld is natuurlijk afhankelijk van 
agendering, van de politieke belangstelling. En 
die belangstelling is afhankelijk van de 
urgentie die gevoeld wordt om iets aan een 
probleem te doen. 
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Juridische context Historische context Politieke context Situationele context 

In de duinen is wet- en 
regelgeving een belangrijke 
beperkende factor voor het 
realiseren van fiets- en 
wandelpaden. De regelgeving is 
ook een beperking voor dingen 
die wij zelf ook niet willen. Maar 
dan is het niet erg uiteraard. 

Het is onduidelijk wie de regie 
heeft in een gebied. In dit geval 
zijn de stadsregio’s leidend, maar 
dat is meer een toevallige keuze 
geweest. 
 

Er is binnen de gemeente DH 
geen vastgesteld beleid als het 
om regionaal groen gaat. Er is wel 
onofficieel beleid, dat richt zich 
op beter toegankelijk maken van 
het gebied voor recreatief 
verkeer.  
 
Er zijn diverse factoren van 
invloed. Ten eerste is het zo dat 
het om regionale projecten gaat, 
het gaat dus niet om de eigen 
gemeente. Dus, wie gaat met de 
eer strijken? Ten tweede speelt 
de urgentie bij bestuurders een 
grote rol. Wie brengt de urgentie 
naar boven? Het gaat uiteindelijk 
om prioritering, waar zet je het 
geld op in? Dat geld kan natuurlijk 
ook worden ingezet op 
knelpunten in de stad. 

De wethouder heeft regionaal 
groen opgenomen in het 
verkiezingsprogramma van zijn 
partij. Dat is mooi meegenomen. 
Maar wat er na de verkiezingen 
gebeurt is natuurlijk afwachten. 
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Stadsgewest Haaglanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Geografische context Sociaal-culturele context Economische context 

Natuur en recreatie hoeft geen spanningsveld 
te zijn. Maar natuur en weidevogels zijn dat 
wel. Bosstukjes en dat soort zaken, waar 
roofvogels in kunnen gaan zitten, dat is een 
conflict tussen natuur en weidevogels. Tussen 
het ree en de weidevogels is er mogelijk ook 
een conflict. 
 
Als er duizenden mensen door het 
weidegebied lopen, ja dan is dat een conflict. 
Maar een wandelpad aanleggen door het 
veenweidegebied is goed mogelijk, daar 
komen niet duizenden mensen op af. 
 
Het pad tussen Meijendel en Scheveningen is 
het drukste pad, maar daar gebeurt ook 
enorm veel wat betreft primaten, bossen, 
reeën. Je ziet het niet zo, omdat de beesten 
schuw zijn, maar het is er wel. Het is dus best 
te combineren, natuur en recreatie. Het 
spanningsveld natuurbehoud/recreatie is dus 
eigenlijk minder groot dan 
landbouw/recreatie. 

Als je ze, vooral in de agrarische sfeer, tegen 
hebt dan heb je ze tegen en dan krijg je ze niet 
meer voor. Onze inzet is om die partijen met 
ons mee te krijgen en dat begint redelijk te 
lukken. 
 
Gegeven het feit dat er natuurlijk heel veel in 
de steden extra bijgebouwd wordt op plekken 
die in het verleden ook groen waren, betekent 
dat de stedeling zijn recreatie nu aan de 
buitenkant moet zoeken. Maar dan is de kunst 
natuurlijk, hoe ga je dat doen? En dat is de 
vraag waar we dus voor staan. Maar het idee, 
het oorspronkelijke idee, is voorgekomen 
vanuit de Rijksbufferzones. Met andere 
woorden, eigenlijk lag het er al. 
 
hoe behoud je de kwaliteit van het landschap? 
Dat willen we op de een of andere manier 
bewaren, dat is relevant, dat is anders dan 
vele andere gebieden. Je hebt wel te maken 
met de vitaliteit van de agrarische sector. Dan 
heb je een probleem, dan kan je zeggen hoe 
behouden we het landschap. Dan heb je te 
maken met de vraag hoe stel je die boer in 
staat om rond te komen? Het is een discussie 
die niet is gebonden aan één gebied. 

Groen is binnen een college altijd het kind van 
de rekening. Het is duidelijk dat de prioriteiten 
niet liggen bij groen, als er voor een 
groenproject vijf miljoen euro moet komen, 
levert dat al problemen op maar voor 
woningbouw wordt 1,5 miljard vrijgemaakt, 
los van de infrastructuur, dat moet er nog 
bijkomen. Dan zie je wel waar er bezuinigd 
word. En dat is de tragedie van het groen. 
Daarom doen we zoveel mogelijk kleine 
projecten, daar doen we wat subsidie bij en 
dan zie je toch resultaten.   
 
Natuurlijk zijn er andere projecten, die zijn 
dusdanig dat we naar de provincie moeten of 
naar het rijk. Daarom is het zo belangrijk om 
het rijk aangeschakeld te houden. De 
verantwoordelijkheid die het rijk heeft ten 
aanzien van de Rijksbufferzone houdt ze vast 
en betrokken. En ILG gelden zitten gewoon bij 
de provincie. Het is van belang voor Den Haag 
om ook het DHW gebied te promoten. Zo 
wordt dat nu niet gezien. De budgetten 
houden op bij de stadsgrenzen. Daar moet je 
iets aan doen, maar dat zal een tijdje gaan 
duren. Maar dat is wel een van de 
aandachtspunten die binnen DHW een rol 
spelen. Daar zit een enorm probleem. 
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Juridische context Historische context Politieke context Situationele context 

Natura 2000 is wat ons betreft 
helemaal geen probleem. Natura 
2000 gebieden moet je zuinig op 
zijn, maar dat wil niet zeggen dat 
er een slot op zit. Als je zorgvuldig 
de procedures volgt en je hebt 
een heel goed verhaal dan kan er 
een hele hoop. Waar we nu 
tegenaan lopen is dat Dunea wat 
wil, maar Wassenaar dat als 
beschermd dorpsgezicht gaat 
benoemen. Daar loop je dus 
tegenaan. Maar dat is niet 
abstract, wet- en regelgeving, 
maar dat is beleid wat clasht.  
Maar als je echt kijkt naar wet- en 
regelgeving, dan kan het 
misschien zijn dat een 
bestemmingsplanprocedure soms 
voor wat vertraging zorgt. Ik heb 
niet het gevoel dat ons echt iets 
tegenwerkt. 

Ten eerste zijn we heel blij dat 
Den Haag zich heeft aangesloten. 
Dat zou in het verleden al niet 
gebeurd zijn. Dat Den Haag zegt 
dat ze willen dat het Haagse Bos 
onderdeel wordt van DHW, dat 
wij daar de Haagse poort naar 
DHW inzien, dat vinden wij 
belangrijk.  Wat we wel merken is 
dat de input, dat geldt voor zowel 
Den Haag als Leiden, wel steeds 
beter is geworden. Ze zien steeds 
meer in dat ze zelf een belang 
hebben in DHW. In het begin was 
het zo als jullie daar wat mee 
willen is het goed. En nu is het 
meer, wij zijn klant hier in. En als 
stad willen we graag een bijdrage 
leveren. Den Haag heeft gezegd, 
binnenstedelijk gaan wij 
verdichten, de mensen vragen 
dan waar is het groen. Waarom 
geen park. Den Haag kan dan 
zeggen wij investeren wel veel in 
regionaal groen, dat is een soort 
afkopen van tekort aan groen in 
en rond de stad. 

Als het bijvoorbeeld gaat om 
huizenbouw wordt er 
projectmatig gewerkt en komt er 
een projectleider, je krijgt een 
budget en het is klaar, je kunt aan 
de slag. Bij groen is dat niet zo, 
projecten komen meestal voort 
uit beleidsmedewerkers groen. Ik 
denk zelf dat groenprojecten 
altijd sneuvelen qua prioriteit ten 
aanzien van vastgoedprojecten. 
Voor vastgoedprojecten moeten 
bestemmingsplannen worden 
aangepast, de grond moet 
bouwrijp gemaakt worden, dat 
vergt capaciteit van de 
gemeenten. Dit soort projecten 
geeft altijd gelazer, de bevolking 
bemoeit zich ermee et cetera. De 
prioriteiten van de gemeenten 
liggen bij al die 
vastgoedprojecten. Niet bij de 
groenprojecten. Als je een pad wil 
aanleggen door een weiland, ligt 
dit altijd onder aan de stapel. 
Vastgoedprojecten gaan voor. Je 
moet echt een wethouder hebben 
die zegt, als we het 
bestemmingsplan niet aanpassen, 
dan gaat het niet goed. Dat is een 
zeldzaamheid. 

Geen opmerkingen over 
situationele context. 
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Dunea 

  Geografische context Sociaal-culturele context Economische context 

De duinen zijn behoorlijk kwetsbaar, daarom 
moeten we hier niet eindeloos mensen naar 
toe trekken. Daarom zijn ook de andere 
gebieden in DHW belangrijk, daar zien wij 
aanknopingspunten.  
 
Onze doelstellingen zijn natuurbeheer en de 
watervoorziening. Binnen natuurbeheer valt 
recreatie. Voor ons is de verbondenheid 
tussen natuur en recreatie van belang. Dat wij 
hier zitten geeft bescherming voor de 
waterwinning en de natuur. Anders was het 
misschien meer bebouwd geraakt.  
 
Het spanningsveld natuur en recreatie speelt 
in de duinen natuurlijk heel sterk. Het is een 
groot gebied midden in de Randstad, maar we 
moeten ook 1,2 miljoen mensen van water 
voorzien en daarnaast zijn er veel bezoekers. 
Het is heel verleidelijk om te zeggen, mensen 
kom allemaal hierheen. Dat is vaak hoe 
gemeenten redeneren. Wij zeggen, buiten de 
duinen moeten ook groenvoorzieningen zijn, 
als bescherming voor de duinen. In Zonneveld 
werken we bijvoorbeeld met 2.000 
jaarkaarten, zodat het aantal mensen dat naar 
binnen kan gelimiteerd is. We moeten niet 
naar een situatie toe dat we dat hier in de 
duinen moeten invoeren. Daarom moeten er 
elders ook voorzieningen zijn.  

De vraag naar recreatie is natuurlijk heel groot 
in de duinen. Wij hebben een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om te 
voorzien in recreatievoorzieningen. 
 
Het spanningsveld tussen landbouw en 
recreatie ligt voor ons verder weg. Wij zijn 
voor veel recreatievoorzieningen buiten de 
duinen, dus ook wandelpaden over 
boerenland. Dat ligt voor boerenorganisaties 
natuurlijk wat gevoeliger. Recreatie is het 
overheersende belang en voor natuur geldt 
dat het in dit gebied redelijk vanzelfsprekend 
is. 

Het is belangrijk om geld naar de regio toe te 
trekken. Dat moet d.m.v. aansprekende 
projecten. Wij kunnen als beheerder in de 
duinen snel aan de slag. Ik zie mogelijkheden 
om geld naar het gebied te trekken en dat wij 
dan de eerste projecten neerzetten, zodat 
andere projecten kunnen volgen. 
 
Financiën spelen zeker een rol. Het kan 
partijen tegenhouden om mee te doen. 
Wellicht denken ze dat zij alles zelf moeten 
betalen. Maar los van waar het geld vandaan 
komt, het moet duidelijk worden dat 
projecten de kans krijgen om te groeien. 
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Juridische context Historische context Politieke context Situationele context 

De combinatie waterwinning en Natura 
2000 geeft een hele sterke planologische 
bescherming. Dat is heel effectief. Want je 
ziet toch dat de duinen voor gemeenten 
vaak de ‘witte plekken’ zijn, waar misschien 
nog wel dingen kunnen gebeuren als je het 
goed aanpakt. En daar is die Natura 2000 en 
waterwinningstatus een goede bescherming 
tegen. Dat is de garantie voor het 
voortbestaan van het gebied in de 
toekomst. Maar kijk je aan de andere kant, 
Natura 2000 geeft ook beperkingen. Je kunt 
niet zomaar nieuwe wandel- of fietspaden 
of andere zaken bouwen zonder 
verantwoording, vaak zal blijken het kan ook 
niet. Een voorbeeld, vanuit de gemeente DH 
willen een aantal graag een museum in een 
van onze bunkers, daarvan zeggen wij dat 
kan niet in een natuurgebied. Het is even 
zuur, dat begrijp ik, maar het kan hier niet. 
Dit is niet in overeenstemming met 
natuurwaarden en de uitstraling van het 
gebied. En ook om te vermijden dat het te 
druk wordt, andere stroom bezoekers. Die 
spanning heb je continu, hoe ga je om met 
de verschillende wensen die er zijn. Voor 
ons is het uitgangspunt dat dit soort dingen 
in de duinen niet kunnen, je zou het niet 
zeggen, maar de duinen zijn al erg vol, qua 
functies. 

Al jaren lang staat de 
Duivenvoorde-corridor op 
de agenda. Dat is een mooi 
plan wat er ligt, maar je 
ziet dat de projecten die 
daar onder vallen vrij 
langzaam van de grond 
komen. Je ziet ook dat het 
wel even duurt voordat we 
alle partijen op één lijn 
hebben. 
 
Wij hebben de verbinding 
Scheveningen en duinen bij 
DHW neergelegd, dat 
hebben we vanuit de 
gemeente Den Haag nog 
niet gehoord. Aan de 
andere kant, we werken 
tien tot vijftien jaar samen 
met de gemeente Den 
Haag zonder grote 
problemen, dus er liggen 
niet hele grote dilemma’s. 

Betrokkenheid van de 
verschillende partijen is heel 
belangrijk. Meedoen met DHW 
betekent ook iets van jezelf 
opgeven, kijken naar het 
totaalbelang. Dat mag wel 
versneld worden. Ik merk dat 
men name dat de provincie 
Zuid-Holland terughoudend is. 
De gemeenten zijn voldoende 
betrokken, maar moeten wel 
over hun eigen grenzen heen 
kijken. Daarnaast zit je met een 
aantal grote gemeenten (Den 
Haag en Leiden) en kleine 
gemeenten (Katwijk en 
Wassenaar) waarbij je ziet dat 
een samenwerking tussen die 
partijen niet vanzelfsprekend is. 

Wij hebben onvoldoende beeld 
van de visie van de gemeente 
Wassenaar. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen 
zullen er weer nieuwe gezichten 
opduiken, voor ons een 
belangrijk moment om kennis te 
maken en te praten over een 
gezamenlijke visie op de 
toekomst van het gebied. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen 
moeten we het bij de nieuwe 
mensen vanaf het begin goed 
tussen de oren krijgen en zo tot 
een gezamenlijke visie komen.  
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Provincie Zuid-Holland 

  Geografische context Sociaal-culturele context Economische context 

Een groen netwerk moet beginnen vanuit de 
stad, via aders naar buiten toe. Zo kan er een 
spinnenweb ontstaan Op de kruispunten 
tussen steden moet flink geïnvesteerd 
worden. Het groene netwerk is van belang en 
rond de steden moeten transferiumpunten 
ontstaan van waaruit men het groene gebied 
in kan. 
 

Wisselwerking tussen stad en platteland is 
belangrijk. Er is een grote scheiding tussen 
landbouw en de stad. Vroeger was de 
landbouw voor de stad, nu voor de 
wereldmarkt, dat levert moeilijkheden op. De 
landbouw valt om, er is planologische 
onzekerheid en er zijn geen 
uitbreidingsmogelijkheden.  
 
Bij LTO richten ze zich alleen op de productie 
voor de wereldmarkt. Ze blijven hier maar op 
inzetten, dat moeten ze niet doen. Dat is oud 
boeren. Boeren moeten zich verbreden, ze 
moeten zich richten op nichemarkten. Men 
moet regionale producten gaan vermarkten. 
Landbouw is sterk tegen verrommeling, daar 
moeten steden ook in willen investeren. 

Er zit geen geld bij het rijk en bij de 
gemeenten. De budgetten liggen bij de 
provincie. Gemeenten hebben geld zat, zij 
moeten ook investeren. Cofinanciering en een 
groenfonds, daar moet eindelijk eens wat 
gebeuren. Ze hebben het al veertig jaar over 
een groenfonds. Ook de gemeente Den Haag 
moet veel meer investeren. Zij hebben een 
groot belang, begin eens met €1,- per 
inwoner, dat levert al snel €450.000 euro op. 
 
Er komt een nieuwe provinciale structuurvisie 
aan. Hier worden provinciale landschappen 
geïntroduceerd. Een gebied moet een 
prioriteitsgebied zijn, dat is financieel 
interessant i.v.m. cofinanciering van 75% i.p.v. 
50%. Nu ligt dit binnen DHW lastig. 
 
Maar financiële middelen zijn niet het ware 
probleem. Ambitie, creativiteit, goede 
samenwerking en vermarkting van DHW, als 
dat goed is komen de financiën wel rond. 
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Juridische context Historische context Politieke context Situationele context 

Bestemmingsplannen zijn niet flexibel, 
conventionele instrumenten. Deze 
conventionele instrumenten worden ook 
gebruikt in DHW. Allemaal komen ze met 
dezelfde lijstjes, allemaal lijstjes projecten, 
fietspadje hier, wandelpadje daar, bruggetje 
hier. Over het algemeen geldt: ‘meer last 
met ambtenaren dan met regelgeving.’ 

De participatie van de 
provincie was ‘slecht’ tot nu 
toe. De provincie doet niets 
in dit gebied. Maar dat heeft 
te maken met een afspraak 
uit het verleden, namelijk 
dat er maximaal twee 
overheden samenwerken 
aan een project. En bij DHW 
is dat al het geval. 

De begrenzingen van DHW en Wijk 
en Woude overlappen elkaar 
deels. De provincie wil deze onder 
één noemer hebben. Dit om 
‘bestuurlijke rotzooi’ te 
voorkomen. De bufferzone moet 
dus uitgebreid worden.  
 
Gemeenten moeten ook over hun 
grenzen kijken. Daar hebben ze 
moeite mee. Dat leidt tot van die 
standaardlijstjes, fietspad hier, 
bruggetje daar, noem maar op. De 
betrokkenheid van de diverse 
partijen kan beter en de 
gemeenten moeten creatiever zijn. 

Na 2013 komen er nieuwe 
gelden beschikbaar vanuit 
Europa voor het landelijk 
gebied. We moeten kijken 
of we daar wat van binnen 
kunnen halen. 
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LNV – Dienst Landelijk Gebied 

  Geografische context Sociaal-culturele context Economische context 

Je hebt natuurlijk te maken met de 
weidevogels in dit gebied. Daar zit het 
grootste conflict met recreatie. En in de 
landgoederen heb je de landgoednatuur. Dat 
heeft een bosachtig karakter, dat is minder 
kwetsbaar. Daar is veel eerder het conflict 
tussen eigendom en openstelling. In de 
duinzone is het grotendeels robuuste natuur, 
maar ook deels rust nodig, maar het gebied is 
dusdanig groot en er is dusdanige gewenning 
dat het daar goed samengaat. Formidabele 
opvangcapaciteit daar. Er is in het duingebied 
een hele goede zonering, er zijn gebieden 
waar je niet in mag, maar dat is niet storend. 
Het enige wat wel uit onze studie kwam is dat 
hele korte rondjes en lange afstandtochten 
goed te maken zijn, maar het stuk er tussenin 
mis je nog een beetje. 

In Land van Wijk en Wouden is men al heel 
lang bezig en daar wordt de recreant als 
minder bedreigend gezien. Komt 
waarschijnlijk ook omdat er meer ruimte is, 
dan kan je meer rekening houden met de 
routes. Je kunt beter rekening houden met 
boerenbelangen, en er zijn ook minder 
boeren. Je kunt makkelijker om een boer heen 
die geen nevenactiviteiten wil. Hier in DHW is 
minder ruimte, er is een grote druk omdat je 
dicht bij bebouwd gebied zit, dat maakt het 
hier lastiger. Als je hier een pad aanlegt wordt 
het ook vrij intensief gebruikt. Uiteindelijk is 
het wel zo dat landgoedeigenaren en 
agrarische natuurbeheerders kansen zien om 
paden te realiseren. 

Financiering wordt vaak als grootste probleem 
gezien, maar voor een deel onterecht. Er zijn 
best veel budgetten. Als je de handen op 
elkaar krijgt voor de ideeën en de bestuurders 
zien hun eigen belang dan is er wel een potje 
te vinden. 
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Juridische context Historische context Politieke context Situationele context 

Het gaat om een groot gebied, dus veel wet- 
en regelgeving. Het hebben van 
nevenactiviteiten van boeren kan heel lastig 
zijn. Natura-2000 kan heel lastig zijn. Ik heb 
het idee dat het hier erg meevalt. Maar 
Natura-2000 kan echt een enorm obstakel 
zijn. Ik zeg altijd wet- en regelgeving is er 
niet voor niets, maar je moet altijd jezelf de 
vraag stellen dient dit het doel waar de wet- 
en regelgeving voor is? Dat mis ik soms 
weleens. Als regelgeving in de weg zit, moet 
je kunnen afwijken. En vaak is die optie er 
ook, zelfs bij Natura-2000, maar de 
verantwoordelijken moeten dat willen en 
durven. En je moet goed kunnen 
beargumenteren waarom je afwijkt. 

Het Rijksbufferzone beleid 
was heel restrictief, die 
gebieden mogen niet 
bebouwd worden, 
maximaal 2% of zoiets. De 
gebieden zaten op slot, een 
‘nee houding.’ Daarmee 
dacht men zo’n gebied 
goed te beschermen, 
alleen geef je het op deze 
manier geen positieve 
impuls. 

Haaglanden was al met het gebied 
bezig en kwam niet zo goed verder en 
toen hebben LNV, VROM en 
Haaglanden bij elkaar gezeten, met 
elkaar de opdracht afgesproken en 
toen de opdracht er eenmaal lag 
hebben LNV en VROM gezegd nou 
gaan wij achterover zitten en 
Haaglanden gaat het bestuurlijk 
aansturen, wij kijken mee. Van beide 
partijen hebben ook mensen 
deelgenomen aan de schetsschuit, ook 
omdat daar kennis zit over subsidies 
en dergelijke. 
 
Wij hebben een aantal partijen 
voorgedragen aan Haaglanden, maar 
zij bepalen samen met Holland-
Rijnland wie er aan tafel zitten. VROM 
en LNV volgen het proces op de 
achtergrond, ook al gaat het om een 
Rijksbufferzone. De vraag is of we het 
helemaal kunnen decentraliseren en 
als het om regioparken gaat het 
initiatief kunnen laten aan de 
provincies.  
 
Haaglanden is geen autoriteit en heeft 
geen beslissingsbevoegdheid, niets te 
zeggen over subsidies, dat zit allemaal 
bij de provincies of bij de gemeenten. 

Geen opmerkingen over 
situationele context. 
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AVN Den Haag en omgeving 
  

Geografische context Sociaal-culturele context Economische context 

DHW is interessant voor openluchtrecreatie. 
Kwaliteit duinen wordt al aan gewerkt, dat zit 
wel goed. In de Horsten, de 
landgoederenzone, is weinig aan de hand. 
Daar is goede bescherming. 
 
Openlucht recreatie kan best samengaan met 
natuur, als er maar rekening wordt gehouden 
met de natuur. In de duinen gaat dat prima. In 
de Horsten ook weinig problemen.  
 
Het gebied moet gevrijwaard blijven van 
nieuwe ontwikkelingen. Met moet ophouden 
met ontheffingen verlenen, hou het landschap 
open. Dat kan allemaal met de huidige 
instrumenten. 

Voor het weidegebied geldt dat er landbouw 
is in stedelijk gebied, dat is een grote opgave. 
Er is de druk van grondprijzen, 
projectontwikkelaars. Dit speelt vooral bij het 
beëindigen van het boerenbedrijf. Als men nu 
nog verder gaat bouwen daar, dan is het over. 
Als men het agrarisch gebied wil behouden 
dan moet men aan twee voorwaarden 
voldoen.  

1. Schaalvergroting 
2. Verbreden landbouw 

 
Het verhaal van de provincie, voor de regio 
produceren, dat is romantisch, maar totaal 
niet realistisch. 

De vraag is, moet het weidegebied in 
particuliere handen blijven, of moet de staat 
het misschien overnemen, maar daar hebben 
ze geen geld voor. Het is een idee om geld te 
verzamelen om het landschap open te kunnen 
houden. Grondbank is ook lastig, want wie 
neemt de grond over, heeft de boer daar dan 
nog wat over te vertellen? 
 
Er is helemaal geen geld, ga dat eerst eens 
zoeken en begin dan met uitvoeren. 
 
Als het gaat over huidige inzet van de 
gemeente Den Haag, is dat moeilijk te 
beoordelen. Er is tot nu toe weinig bereidheid 
voor financiële bijdrage. Momenteel is de 
fysieke bijdrage beter, maar financieel kan het 
beter. 
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Juridische context Historische context Politieke context Situationele context 

Het Rijksbufferzone beleid is restrictief, 
prima voor dit gebied. Wat ons betreft is de 
locatie Valkenburg de laatste ontwikkeling, 
daarna moet men ophouden met het 
verlenen van ontheffingen. Het landschap 
open houden kan prima met de huidige 
instrumenten. 

Er wordt gepraat, gepraat en 
nog eens gepraat. Er is 
halfslachtig beleid. Men zegt 
het is een mooi gebied, heeft 
goede kwaliteiten, noem maar 
op. Het is ‘branding’ 
geworden. Hou op met al die 
plannen en ga eens uitvoeren. 
Er worden steeds nieuwe 
visies gemaakt. Eerst was het 
Rijksbufferzone, daarna 
regiopark, landschapspark en 
nu weer gewoon bufferzone. 
Het doel van al die plannen is 
hetzelfde, er gebeurt niets 
nieuws. 

De ideeën van DHW zijn goed, 
maar ik heb ze vaker gehoord. Het 
staat ook in andere plannen. De 
bedoelingen zijn allemaal prima, 
maar er moet krachtig beleid 
komen, goede restrictieve 
bestemmingsplannen. De 
overheden kunnen gewoon de 
huidige instrumenten toepassen. 
 
Het schijnt dat wij dus in de 
programmagroep zitten, dat wist ik 
niet eens. Heet dat zo? Nou het feit 
dat ik dat niet weet zegt ook wat. 
Ik ben helemaal niet tevreden over 
DHW, er wordt alleen maar 
gepraat. De bestuurlijk 
verantwoordelijke voor dit gebied 
is geen sterke figuur. We hebben 
een icoon nodig en dat is deze 
figuur niet. 

Geen uitspraken over 
situationele context. 
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LTO-Noord 
 
  Geografische context Sociaal-culturele context Economische context 

Vanuit onze beleving is DHW ook een 
bijzonder gebied, het is een landbouwgebied, 
maar ook bijzonder vanwege de specifieke 
ligging rondom Wassenaar met de 
landgoederen. 

Met name fietspaden zijn voor boeren 
belastend. Daar bestaat grote weerstand 
tegen. Dat geldt voor wandel- en fietspaden.  
Punt 1, ze willen niet dat je aan het land komt 
van de boer, gaat om het eigendomsverhaal. 
Punt 2, het gaat om een doorkruising van het 
bedrijf, dat is lastig, fysieke doorsnijding. Punt 
3, het brengt mensen in je land die je er liever 
niet hebt, zoals spelende kinderen, 
vandalisme, honden achter schapen aan, dat 
soort dingen. Er is ook nog het schadeverhaal, 
als een koe of stier iemand iets aandoet, wie 
is er dan verantwoordelijk? Mensen gaan in 
het gras zitten, ze laten spullen achter. Dat 
kan grasmachines aantasten. Deze zaken zijn 
een beetje gezocht, maar het zijn de 
weerstanden. Wat wij voorstellen om dit op te 
lossen, randen van het bedrijf opzoeken. Of 
langs erfscheidingen.  Liefst met een sloot 
ertussen, dat is de makkelijkste oplossing.  
 

Er is het schadeverhaal, als een koe of stier 
iemand iets aandoet, wie is er dan 
verantwoordelijk? Soms worden er contracten 
gesloten met de boeren, dat zij een brug 
maken en dan kunnen mensen hartstikke 
mooi via het erf een wandeling maken. Dat 
gebeurt bij Wijk en Woude. Dan krijgen ze een 
jaarlijkse vergoeding en wordt de verzekering 
geregeld. 
 
De druk op de grond is heel groot. Als het 
perspectief heel slecht is en de marktprijs 
stort in, ja dan zeggen de zonen laat het maar 
lekker zitten. Wij verkopen het bedrijf. Dan 
brengen ze de grond op de markt. De externe 
factor van de economie is van belang en het 
privébelang van de boer. 
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Er is sprake van pachtverhoudingen in dit 
gebied, er zijn redelijk grote pachtbedrijven. 
Dat is bijzonder, dat tref je op die schaal niet 
snel aan. En de planologische setting is 
bijzonder, de planologische bescherming is 
maximaal. Ik hoorde laatst iets over een 
biotoop, dat is extra planologische 
bescherming, maar dat maakt voor ons niet uit. 
De bescherming is al maximaal doorgevoerd in 
de bestemmingsplannen. Daar staat in dat ze 
rekening moeten houden met het uizicht en het 
blikveld, dat is daar al gaande.  Bescherming 
van landgoederen staat al lang in hoog vaandel.  
 
De regelgeving kan voor driekwart worden 
geschrapt en dan is het nog genoeg. De lokale 
plannen worden steeds belangrijker, de 
bestemmingsplannen doen er echt toe, het 
beleid van de overige overheden, bijvoorbeeld 
Haaglanden is niet zo bijzonder. De 
Rijksbufferzones hebben wel voor bescherming 
gezorgd, maar voor dagelijks gebruik en beheer 
merk je er niets van. 
 
Het gebied lag altijd al redelijk vast, vanwege 
de landgoederen, maar het werd ook nog 
planologisch behoorlijk ingevuld, op hogere 
schaal Rijksbufferzones. Maar dat was vooral 
om krachten van buitenaf tegen te gaan, zoals 
woningbouw en doorsnijdingen, wij als 
landbouw hebben daar geen last van gehad. 

Er was even sprake van 
dat de Rijksbufferzones 
zouden verdwijnen, maar 
ze blijven toch. Er 
verandert dus niet veel. 
Er gebeurt veel in de 
ruimtelijke ordening, 
maar het is vooral oude 
wijn in nieuwe zakken. 
Bijvoorbeeld in de nieuwe 
structuurvisie van de 
provincie, daar vinden wij 
niets nieuws meer in, dat 
is allemaal al vastgelegd. 

Ik mag niet klagen over de 
betrokkenheid, ik zeg weleens 
we worden helemaal 
doodgeknuffeld. Van 
Haaglanden hebben we ook een 
belangrijke rol toebedeeld 
gekregen om te zeggen hoe het 
nou moet. De overheden zitten 
behoorlijk klem en ze willen 
graag van ons horen wat wij als 
oplossingen kunnen aandragen. 
Dus wij zijn wel voldoende 
betrokken bij de plannen en zo 
en we worden overal bij 
betrokken. Maar als je een tijd 
meeloopt zie je een aantal 
plannen telkens terugkomen. 

Voor de boeren is de 
economische situatie van 
groter belang dan een nieuw 
plan voor DHW. Voor de 
agrariërs verandert er weinig, 
maar verdere verlaging van de 
melkprijzen of andere 
verslechterende economische 
omstandigheden zijn veel 
wezenlijker voor de toekomst 
van de landbouw in het 
gebied. 



 


