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“If  something  supports many viewpoints,  it’s  just  that  it’s highly  complex,  intricately  folded, nicely 
organized, and beautiful, yes, objectively beautiful.”  
Bruno Latour, 2005                 
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VOORWOORD 
Tijdens  mijn  studieloopbaan  voor  de  bachelor  Sociale  Geografie  en  Planologie  is  mijn 

interesse  in het vakgebied altijd heel breed geweest. Gedurende mijn master Urban and Regional 
Planning  was  dit  niet  anders.  De  complexe  vraagstukken  die  ontstaan  bij  het  combineren  van 
verschillende  vakgebieden  vind  ik  bijzonder  interessant.  Graag  begeef  ik me  op  de  raakvlakken 
tussen  verschillende  onderwerpen  en  wil  ik  weten  hoe  de  combinatie  van  verschillende  zaken 
uiteindelijk meer kan  zijn dan de  som der delen. Door kennis uit diverse velden  te gebruiken kan  
een  meer  complete  visie  over  een  probleem  verkregen  worden.  Dit  heeft  als  gevolg  dat  het 
spectrum van oplossingsmogelijkheden wordt verbreed.  

 
 Door de brede selectie aan vakken die  ik heb gevolgd tijdens mijn bachelor kwam  ik onder 

andere in aanraking met vakken over het raakvlak tussen cultuurhistorie en planologie. Tijdens deze 
vakken  die  vaak  gepaard  gingen met  excursies maakte  ik  voor  de  eerste maal  kennis met  Hans 
Renes, een docent die zijn enthousiasme voor cultuurhistorie niet onder stoelen of banken steekt. 
Aan  de  universiteit  van  Wageningen  heb  ik  een  aantal  aanvullende  vakken  gevolgd  waar  de 
historische opbouw van het  landschap een hoofdrol  in speelde. Door al deze vakken ben  ik anders 
naar het  landschap om mij heen gaan kijken.  In plaats van een mooie bomenlaan of een prachtig 
riviertje te zien, zag  ik structuren en objecten die het gevolg zijn van menselijk handelen vele jaren 
geleden. Het huidige landschap lijkt misschien recentelijk gecreëerd, maar is in feite voor een groot 
deel gebaseerd op ingrepen uit het verleden.  

 
Toen ik in maart 2011 naast mijn motorrijbewijs ook in het bezit kwam van een motor kon ik 

uren  rondrijden door de  landschappen  van Nederland. Op basis  van mijn  kennis probeerde  ik  te 
verklaren waarom de huidige  landschappen gevormd waren zoals ze zijn. Tijdens één van die vele 
toertochtjes realiseerde  ik me dat cultuurhistorie bewust of onbewust een belangrijke rol speelt  in 
de  ruimtelijke  ordening.  Tevens  kwam  ik  erachter  dat  deze  rol  van  de  cultuurhistorie  vaak  een 
ondergeschikte positie krijgt  in de besluitvormingsprocessen waardoor het niet altijd de aandacht 
krijgt die het verdient. Historische structuren kunnen bijvoorbeeld ruwweg verstoord worden door 
de  aanleg  van  grootschalige  gebiedsontwikkelingen  zoals  bedrijventerreinen  en  vinex‐wijken.  Ik 
werd geconfronteerd met een actueel probleem in de hedendaagse ruimtelijke ordening. 
 

De combinatie van   cultuurhistorie en planologie kan  juist zorgen voor een  interessante en 
uitdagende blik op de ruimtelijke ordening. Cultuurhistorie heeft zijn basis in het verleden, terwijl de 
ruimtelijke ordening voornamelijk is gericht op het heden en de toekomst. Als deze blikvelden door 
elkaar  worden  gebruikt  kunnen  nieuwe  ideeën  en  toepassingen  ontstaan.  Toch  worden  in  de 
realiteit  vaak  andere  belangen  eerst  gediend. Mensen  hechten waarde  aan  cultuurhistorie, maar 
cultuurhistorie  wordt  door  iedereen  net  iets  anders  gedefinieerd.  Daar  komt  bij  dat 
belangengroepen  vaak  een  ander  hoofddoel  hebben  en  daardoor  cultuurhistorie  als  secundair 
belang  zien.  Dit  kan  gevolgen  hebben  voor  de  positie  van  cultuurhistorie  in 
besluitvormingsprocessen bij beleidbeslissingen.   

 
In de ruimtelijke ordening  is altijd sprake van een uitgebreid krachtenveld aan actoren met 

uiteenlopende belangen waar rekening mee gehouden moet worden. De afweging welke belangen 
gehoord worden en het keuzeproces dat hieraan vooraf gaat kan op verschillende manieren worden 
ingericht. Deze besluitvormingsprocessen zijn moeilijk om grip op  te krijgen omdat de  tijdsspanne 
van beslissingen meerdere  jaren kan bedragen en omdat het proces deels achter gesloten deuren 
plaatsvindt.  Dit  neemt  niet  weg  dat  het  zeer  interessant  is  om  te  weten  hoe  deze 
besluitvormingsprocessen zijn vormgegeven en waar hun sterke en zwakke punten  liggen. Om hier 
iets over te kunnen zeggen  is er gekozen voor een specifieke aanpak;  je moet  je zo goed mogelijk 
verdiepen  in  een  besluitvormingsproces  voor  een  actuele  beleidbeslissing  en  proberen  te 
achterhalen hoe het krachtenveld van actoren in elkaar steekt.  
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Het vraagstuk hoe besluitvormingsprocessen voor beleidbeslissingen  in elkaar steken en de 
rol die cultuurhistorie daarin kan spelen interesseerde mij. Door de mogelijkheid die ik kreeg om bij 
het onderzoeksbureau TNO  stage  te  lopen kon  ik meewerken aan een onderzoek dat gerelateerd 
was aan dit vraagstuk. Langzaam ontvouwde zich aan mij wat het onderwerp voor mijn masterthesis 
zou  moeten  worden.  Het  samenspel  tussen  planologie  en  cultuurhistorie  in 
besluitvormingsprocessen verdiende het om nader onderzocht te worden. 

 
Graag  wil  ik  alle  personen  bedanken  die  dit  onderzoek  mogelijk  hebben  gemaakt.  De 

vertegenwoordigers van de belangenpartijen zoals het waterschap, de gemeente, stichting de Ronde 
Hoep,  de  LTO, ANV  ‐  de Amstel  en  de  agrariërs  uit  de  Ronde Hoep. Daarnaast wil  ik  graag mijn 
stagebegeleider bij TNO, Marc Rijnveld, bedanken en al mijn andere stage‐collega’s. Tot slot wil  ik 
mijn scriptiebegeleider van de Universiteit Utrecht bedanken, Hans Renes, die mij de kans gaf om 
een scriptie te schrijven met aandacht voor zowel planologie als cultuurhistorie.  

 
Ik hoop dat u als lezer van deze scriptie dit onderzoek als een leerzame ervaring zult 

beschouwen en voortaan met andere ogen naar de Nederlandse ruimtelijke ordening en de rol van 
cultuurhistorie daarin zult kijken.  
 
Veel leerzaam lees plezier! 
 
 
 
 
 
Ruben Vogel
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SAMENVATTING    
Deze  scriptie  is  geschreven  om  te  onderzoeken  hoe  de  besluitvormingsprocessen  ten 

aanzien van complexe beleidbeslissingen in het Nederlandse waterbeleid zijn vormgegeven en om te 
achterhalen  in  hoeverre  de  impact  op  de  cultuurhistorie  door  deze  beleidbeslissingen  wordt 
meegenomen in dit proces.  
 

Om dit te achterhalen wordt eerst gekeken hoe het perspectief op waterbeleid in Nederland 
zich heeft ontwikkeld en wat de huidige trend is. Het oude paradigma wat gebaseerd was op water 
‘keren’  en  ‘weren’  kan  het  niet  doen  voorkomen  dat  overstromingen  plaatsvinden.  Hierdoor 
ontstaat  draagvlak  voor  het  nieuwe  paradigma  dat  is  gebaseerd  op  water  ‘accommoderen’.  De 
beleidbeslissingen flexibel peilbeheer en calamiteitenberging uit de casestudy passen bij dit nieuwe 
paradigma. Zowel de complexiteit als de grootschaligheid van deze beleidbeslissingen zorgen ervoor 
dat  een  uitgebreid  krachtenveld  aan  actoren  betrokken  is.  Dit maakt  het  besluitvormingsproces 
ingewikkeld. 
 

Vervolgens  wordt  gekeken  naar  de  relatie  tussen  cultuurhistorische  elementen  en 
waterbeleid. Er wordt onderzocht met welke methoden cultuurhistorie kan worden meegenomen in 
het  besluitvormingsproces.  De  twee  beleidbeslissingen  hebben  beide  een  andere  invloed  op  de 
cultuurhistorie.  In de praktijk wordt  gebruik  gemaakt  van  afwegingsmethoden om  cultuurhistorie 
een  plek  te  geven  in  het  besluitvormingsproces.  Voorbeelden  van  deze  methoden  zijn  het 
cultuurhistorische effectrapport (CHER) en de maatschappelijke kosten baten analyse  (MKBA). Ook 
in een milieu effectrapportage (MER) kan de invloed op cultuurhistorie verwerkt zijn. Elke methode 
heeft een andere aanpak en kan daardoor andere resultaten hebben. Daarnaast zijn de methoden 
gevoelig voor subjectiviteit omdat de invloeden vaak niet goed kwantitatief zijn vast te stellen.  
 
  Nadat door middel van  literatuuronderzoek een brede basis aan kennis  is ontstaan wordt 
meer diepgang gezocht door een empirisch onderzoek. Via een casestudy wordt onderzocht hoe  in 
de praktijk een besluitvormingsproces over waterbeleid eruit kan zien en hoe wordt omgegaan met 
de cultuurhistorische elementen binnen dit proces. Er worden diverse sleutelactoren geïnterviewd 
om  hun  standpunten  en  achterliggende  motivaties  te  achterhalen.  Door  middel  van  de  actor 
network  theory  wordt  geanalyseerd  welke  actoren  nauw  betrokken  zijn  bij  de 
besluitvormingsprocessen voor het waterbeleid  in het onderzoeksgebied en hoe de relaties tussen 
deze  partijen  liggen.  In  deze  deelvraag  wordt  duidelijk  hoe  complex  en  genuanceerd  de 
verhoudingen tussen diverse actoren  liggen en dat hier  lang niet altijd goed mee om wordt gegaan 
tijdens besluitvormingsprocessen. Er zijn duidelijke verschillen tussen de twee beleidbeslissingen. Bij 
flexibel  peilbeheer  is  het  proces  relatief  open  en  transparant  verlopen  wat  uiteindelijk  heeft 
bijgedragen  aan  de  acceptatie  van  de  beslissing.  Tijdens  het  besluitvormingsproces  voor 
calamiteitenberging  is  er  veel  minder  goed  gecommuniceerd  tussen  de  partijen  wat  leidde  tot 
onduidelijkheid  en wantrouwen. Dit  heeft  er  voor  gezorgd  dat  veel  belanghebbenden  zich  actief 
verzetten tegen de maatregel.  
 

Uit  het  onderzoek  komen  een  aantal  dilemma’s  naar  voren  die  op  kunnen  treden  bij 
besluitvormingsprocessen. Door deze dilemma’s aan te stippen en door aanbevelingen te doen over 
mogelijke oplossingsrichtingen wordt een voorzet gegeven voor gericht vervolgonderzoek.  
    

Bij  complexe  beleidbeslissingen  zijn  vaak  veel  actoren  betrokken.  Om  het  proces 
overzichtelijk  te  houden  worden  meestal  door  de  initiatiefnemer  relatief  willekeurig 
vertegenwoordigers geselecteerd die de belangen voor een bepaalde groep moeten behartigen. Als 
de  keuze  van  de  vertegenwoordigers  door  de  belangengroepen  zelf  gedaan  zou worden  kan  dit 
zorgen voor meer geschikte en meer gemotiveerde personen.  
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Doorgaans wordt gezocht naar een oplossing waarbij niemand buiten de boot valt. Dit heeft 
als gevolg dat de doelen van de belangengroepen zo worden verdund dat iedereen het gevoel heeft 
als  verliezer  uit  het  proces  te  komen.  Er moet  gestreefd worden  om  voor  echte  oplossingen  te 
kiezen. Door een goede argumentatie en onderbouwing van keuzes kan er voor gezorgd worden dat 
het draagvlak, ondanks mogelijke teleurstelling bij belanghebbenden toch behouden blijft. 

 
Doordat partijen zich over het algemeen volledig richten op één belang  is er weinig ruimte 

om te onderhandelen en tot oplossingen te komen. Partijen moeten scherpstellen welke belangen 
nog meer belangrijk  zijn voor hen. Daarnaast moet er gewaakt worden dat bepaalde waardevolle 
belangen niet buiten beeld vallen omdat geen enkele partij er prioriteit aangeeft.  

 
De rode draad door elk besluitvormingsproces  is communicatie. Elke partij heeft zijn eigen 

manier  van  communiceren  waardoor misverstanden  tussen  partijen  kunnen  ontstaan.  Door  een 
duidelijke communicatie van twee kanten worden problemen vermeden of vroegtijdig aangekaart. 
Dit eist transparantie en begrip van alle betrokken partijen. 

 
In  besluitvormingsprocessen  zijn  veel  uiteenlopende  zaken  waar  rekening meegehouden 

dient te worden. Hierdoor is de kans reëel dat er niet of pas te laat aandacht wordt besteed aan de 
effecten op de cultuurhistorie van een beleidbeslissing. Om dit op te lossen zou het verplicht moeten 
worden  om  in  een  vroegtijdige  fase  van  het  besluitvormingsproces  onderzoek  te  doen  naar  de 
mogelijke effecten die de betreffende maatregel zou kunnen hebben op de cultuurhistorie.  

 
Het onderzoek maakt duidelijk hoe een besluitvormingsproces in elkaar zit en waar de sterke 

en  zwakke  punten  zitten.  Daarnaast  is  achterhaald  dat  cultuurhistorie  vaak  een  ondergeschikte 
positie heeft in het proces. De uitkomsten en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn slechts een aanzet 
tot het vinden van concrete oplossingen. Op basis van de kennis die uit deze scriptie kan worden 
opgedaan is het mogelijk om oplossingsgericht vervolgonderzoek te doen.  
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SUMMARY 
This master thesis  is written to  investigate how the decision making processes for complex 

policy decisions  in  the Dutch water policy are  shaped and  to  find out how many attention  in  the 
process goes out to the impact these decision have on cultural heritage.  
 
  The first thing to do to figure this out is to define how the perspective on Dutch water policy 
is changed and to acknowledge what the most recent trend is. The old paradigm was based on the 
principle  of  stopping  and  repressing  water,  but  this method  couldn’t  prevent  big  floods  in  the 
Netherlands  from  happening.  A  new  paradigm  arises,  this  one  is  based  on  the  principle  of 
accommodating  water  instead  of  stopping  it.  The  policy  decisions  of  flexible  water  levels  and 
calamities water  storage used  in  the  case  study  are  consistent with  this new paradigm. Both  the 
complexity and the scope of these decisions cause and elaborate  field of actors who are  involved. 
This results in a very complicated decision making process.  
 
  The relation between elements of cultural heritage and water policy is being investigated. In 
this chapter it is examined which methods can be used to involve cultural heritage into the decision 
making process. Both of the policy decisions have a completely different effect on the elements of 
cultural heritage. Balancing methods  can be used  to give  cultural heritage a place  in  the decision 
making process. Examples of these methods are for instance the cultural heritage effect rapport and 
de social costs benefits analysis. The effects on cultural heritage can also be part of an environment 
effect rapport. Every method has another approach and this can result in different outcomes for the 
same decision. All the methods are sensitive for subjectivity as well, because the influences are hard 
to quantify.  
 

In the first phase there has been collected a large base of information from written sources. 
In the next phase there is made an attempt to get more immersion by doing empirical research. By 
means of a case study there will be investigated how the process of decision making by water policy 
looks  like and how this process handles the  impact that policies have on cultural elements. Several 
different  key  actors  are  interviewed  to  gain  their  viewpoints  and underlying motives.  To  analyze 
which actors are closely  involved  in  the decision making process  for  the water policies  in  the case 
study and how  the  relations between  these different actors are,  the actor network  theory will be 
used. During the empirical research it has become more and more clear how complex and nuanced 
the relationships between all the actors are. It became also very clear that there are a lot of ways in 
which  these  relationships  and  their  interaction  can  be  improved.  The  two  policy  decisions  have 
experienced  a  completely different decision making process. The process  for  flexible water  levels 
was relatively open and transparent. Ultimately this  leaded to the acceptance of the water policy. 
The  process  for  calamities water  storage  had  serious  communications  problems which  leaded  to 
obscurity and distrust. As a consequence many actors actively tried to stop the process for this water 
policy.   
 
  During  the  empirical  research  a  couple  of  common  appearing  dilemmas  during  decision 
making  processes  were  discovered.  By  acknowledging  these  dilemmas  and  by  giving 
recommendations  for  possible  solutions  there  has  been made  an  attempt  to  encourage  explicit 
follow‐up research.  
 

Complex policy decisions often involve a lot of different actors. To keep the process synoptic 
the  leading parties of the process often randomly select representatives who have to maintain the 
interests of a certain group. If the choice of a representative was been made by the  interest group 
self there would be a bigger change that the representative  is skilled and motivated enough to do 
the job.  
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Normally  actors  keep  searching  until  they  find  a  solution  in  which  everybody  can  find 
themselves. This has as a consequence that the  interests were the actors are fighting for will be so 
diluted  that  everybody  has  the  feeling  that  they  lose  at  the  end  of  the  process.  It  should  be 
attempted  to  reach  a  real  solution. When  the  decision  is  properly  argued  and  substantiated  the 
involved actors can understand  the motives  for  the decision and  the basis  for  the decision will be 
maintained.  

 
Because  actors mostly  focus  on  one  interest  there  is  little  room  to  negotiate  during  the 

decision making process. This way  it  is hard to come to a solution. The actors should select which 
other interests are also important for them and use them in the negotiations. It’s also important that 
certain important interests don’t get out of the picture even if they are not the main interest of any 
of the involved actors. An interest like that could be cultural heritage.  

 
The main thread in every decision making process is communication. Every actor has his own 

style of  communicating and because of  this misunderstandings  can easily occur. By maintaining a 
clear communication between all different actors a  lot of problems can be avoided or they can be 
detected  in  an  early  stage.  To  accomplish  this  every  actor  should  be  responsible  for  his  own 
transparency.  

 
In decision making processes there are many things that need attention, because of this the 

changes  are  there  that  interests  such  as  cultural  heritage will  not  be  getting  the  attention  they 
deserve. To be certain that cultural heritage  is  included  in the decision making process  in an early 
stage  it  should  be  compulsory  to  do  research  to  the  effects  that  this  decision will  have  on  the 
elements of cultural heritage.  

 
This thesis shows how complex a decision making process  is and were the strong and weak 

spots are. It also shows that in the case study cultural heritage gets a very limited part in the process. 
The conclusions and recommendations in this thesis are only the beginning. With this research as a 
basis  it becomes more  clear where  the possibilities of  improvement are. To  reach actual  solution 
there should be more explicit follow‐up research based on this thesis.  
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1. INLEIDING  
1.1 Inleiding 

Na de tweede wereldoorlog stond Nederland  in het teken van wederopbouw, vernieuwing 
en vooruitgang. De nadruk van de  ruimtelijke ordening  lag op het herstellen en uitbreiden van de 
economische  en  agrarische  sectoren  en  het  bouwen  van  woningen.  Een  belangrijke  steun  die 
Nederland  hiervoor  ontving  was  de  Marshalhulp.  Deze  financiële  prikkel  samen  met  het  grote 
vertrouwen  in  industrie, techniek en wetenschap zorgde voor grootschalige nieuwe bouwopgaven. 
Deze  grootschalige  gebiedsontwikkelingsprojecten  hadden  als  gevolg  dat  er  veel  complexe 
beleidbeslissingen genomen moesten worden (Papillon, 2008). 

 
Bij  beleidbeslissingen  zijn  vaak  een  groot  aantal  actoren  betrokken  elk  met  hun  eigen 

belangen. De manier waarop wordt omgegaan met dit krachtenveld heeft  zich  in de  loop der  tijd 
ontwikkeld.  Vlak  na  de  tweede  wereldoorlog  waren  de  overheden  de  initiatiefnemers  en  de 
sturende kracht bij nieuwe beleidbeslissingen. Vanuit hun optiek legden zij bepaalde beslissingen op 
en er werd nauwelijks verwacht dat andere betrokkenen zoals bewoners en belanghebbenden  iets 
zouden  inbrengen. Deze  top‐down gestructureerde methode van beleidbeslissingen opleggen  is  in 
de  afgelopen decennia  steeds minder populair  geworden bij  zowel de overheden  als de burgers. 
Doordat het bij deze top‐down vormgeving bijna niet mogelijk is om als belanghebbende inspraak te 
krijgen in het beleid is er onbegrip over het proces en de uiteindelijke besluiten. Dit heeft als gevolg 
dat er weinig draagvlak  is voor de gemaakte beleidbeslissingen waardoor deze per definitie al niet 
meer geslaagd kunnen worden genoemd. Om dit te verbeteren zouden de belanghebbende actoren 
een  stem  moeten  krijgen  in  het  besluitvormingsproces.  Hierdoor  zou  een  meer  bottom‐up 
vormgegeven besluitvormingsproces ontstaan (van der Zande, 2010 p.28&29). 

 
Deze  vernieuwingsdrang  en  grootschalige  gebiedsontwikkeling  hadden  als  gevolg  dat  de 

cultuurhistorie, bestaande uit archeologische, historisch geografische en bouwkundige waarden, een 
ondergeschikte rol kreeg in het ruimtelijke plannings proces (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
04‐03‐2010).  In  de  begin  fase  van  deze  grootschalige  bouwperiode  worden  veel  projecten 
gerealiseerd zonder dat  in het planning‐ en besluitvormingsproces uitvoerig naar de gevolgen voor 
de  cultuurhistorie wordt gekeken. De afgelopen decennia  is men  zich echter  steeds meer bewust 
gaan worden van de waardevolle eigenschappen van cultuurhistorie  in het Nederlandse  landschap. 
In  deze  periode  krijgt  cultuurhistorie  steeds  vaker  een  plaats  in  het  ruimtelijke  planningproces. 
Zowel  vanuit  de  publieke  als  de  private  sector  groeit  het  bewustzijn  dat  het  effect  van 
cultuurhistorie op de kwaliteit en  identiteit van de  leefomgeving er  toe doet  (Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, 21‐10‐2010). 

  
In  1999  wordt  de  waarde  van  cultuurhistorie  bij  de  inrichting  van  Nederland  definitief 

onderbouwd door de Nota Belvedere. Ondanks dat de Nota geen  status van een wet heeft  zorgt 
deze  er  wel  voor  dat  de  factor  cultuurhistorie  bij  ruimtelijke  inrichtingsvraagstukken  een  stuk 
serieuzer wordt  genomen. Dit  komt  onder  andere  omdat  de  nota wel  door  de  tweede  kamer  is 
aangenomen waardoor  het  een officieel  beleidsdocument wordt. Daarnaast  zorgde  de nota  voor 
een uitweg uit de doodlopende cultuurhistorische werkzaamheden en werkte hij  inspirerend voor 
vormgevers  door  zijn  inhoud  en  presentatie.  Het  geadviseerde  beleid  is  niet  verplicht, maar  als 
overheidsinstantie  is  het wel  gebruikelijk dat  er  rekening wordt  gehouden met dit  soort officiële 
beleidsdocumenten. Volgens de Nota  is de  ruimtelijke ordening pas  in haar opdracht geslaagd als 
het  resultaat  getuigt  van  economische  concurrentiekracht,  sociale  cohesie,  ecologische 
duurzaamheid én culturele identiteit. Nadat de functie van cultuurhistorie in de ruimtelijke planning 
beter  is  vastgesteld  ontstaat  er meteen  het  inzicht  dat  cultuurhistorie  niet  alleen  het  behouden 
waard is, maar ook ontwikkelingsmogelijkheden biedt wanneer er synthese wordt gevonden tussen 
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het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe ruimtelijke waarden  (Nota Belvedere, 1999 
p.10). 
   

De toegevoegde waarde die cultuurhistorie kan hebben voor diverse sectoren in een gebied 
moet er voor zorgen dat cultuurhistorie beter wordt geïntegreerd in het ruimtelijke planningsproces. 
De harde wetgeving wat betreft behoud of ontwikkeling van  cultuurhistorie  is nog beperkt, maar 
door de samenwerking van zowel publieke als private partijen en het scherpstellen van gezamenlijke 
belangen  kan  verstandiger  worden  omgegaan  met  dit  waardevolle  element  in  de  ruimtelijke 
ordening. 

 
Bij beleidbeslissingen moet tijdens de besluitvorming al rekening worden gehouden met de 

consequenties die bepaalde keuzes hebben voor de cultuurhistorie omdat de kans groot is dat men 
anders reeds te laat is met ingrijpen. Ondanks dat het belang van cultuurhistorie steeds meer wordt 
erkend geven  lang niet alle partijen er de hoogste prioriteit aan. Door deze visie op cultuurhistorie 
ontstaat er een reeks aan interessante vraagstukken en uitdagingen. Welke mogelijkheden zijn er en 
hoe  kunnen  diverse  partijen  met  uiteenlopende  belangen  toch  tot  een  gezamenlijke  oplossing 
komen.  Deze  nieuwe  werkwijze  schetst  een  mooi  toekomstbeeld,  maar  in  de  praktijk  zal  het 
voortbestaan van  cultuurhistorie  in grote mate afhankelijk  zijn van het belang die het krijgt  in de 
besluitvorming bij gebiedsontwikkeling en tijdens het maken van ruimtelijk beleid.  

 
Door  de  complexiteit  en  de  beperkte  transparantie  is  de  wijze  van  totstandkoming  van 

beleidbeslissingen vaak onvoldoende duidelijk. Daarnaast kan de factor cultuurhistorie bij meerdere 
facetten worden meegewogen, zoals bij recreatie of natuur en staat het daardoor niet altijd solitair 
vermeld in het beleid. (Nota Belvedere, 1999 p.38). 

 
De  manier  waarop  besluitvormingsprocessen  ten  aanzien  van  ruimtelijk  beleid  zijn 

vormgegeven  en  de  mate  waarin  cultuurhistorie  hierin  een  rol  krijgt  toebedeeld  vormt  het 
onderwerp van dit onderzoek. De onduidelijkheid hieromtrent en de mogelijkheden tot verbetering 
van dit besluitvormingsproces wakkeren de vlam van mijn interesse aan. In dit onderzoek wordt het 
samenspel tussen cultuurhistorie en besluitvorming voor ruimtelijk beleid onder de loep genomen. 

 
1.2 Aanleiding 

Aan grote bouwprojecten gaan  complexe besluitvormingsprocessen vooraf. Hierin worden 
verschillende  belangen  uit  een  uiteenlopend  krachtenveld  aan  actoren  behandeld.  Dit  complexe 
proces dat voorafgaat aan het maken van beleidbeslissingen bevindt zich  in een eeuwige staat van 
reflectie, verbetering en aanpassing aan de veranderende omstandigheden. Door onderzoek te doen 
naar de implicaties en beperkingen in het besluitvormingsproces en door het erkennen van de sterke 
punten  kan  het  proces  voorafgaand  aan  beleidbeslissingen  worden  verbeterd.  De maatschappij 
veranderd constant en de inhoud en vorm van het besluitvormingsproces moet hierdoor ook continu 
veranderen om zich op de huidige situatie aan te passen. Dit dynamische werkveld zorgt ervoor dat 
er  steeds  opnieuw  onderzoek  gedaan  kan  worden  om  te  achterhalen  waar  en  hoe  het 
besluitvormingsproces voor beleidbeslissingen zich moet ontwikkelen.  

 
Naast  het  algemene  besluitvormingsproces  wordt  in  deze  scriptie  specifiek  aandacht 

gegeven  aan  de  rol  van  cultuurhistorie  bij  beleidbeslissingen.  In  het  dagelijks  leven  wordt 
cultuurhistorie vaak als vanzelfsprekend ervaren door de bewoners en gebruikers van een gebied. 
Soms zijn mensen niet eens meer bewust van de waardevolle elementen waarmee zij omgeven zijn. 
In andere gevallen wordt veel waarde gehecht aan bepaalde kenmerkende elementen op basis van 
de individuele emotionele band die men ermee heeft. In beide gevallen kan er wrijving ontstaan met 
diverse andere functies die ook hun beslag willen leggen op het gebied. Omdat de ruimte beperkt is 
en de vraag naar ruimte groot  is, neemt de druk op de ruimte toe en ontstaat er een krachtenveld 
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van verschillende belangen. Zowel het onnodig vernietigen als het onnodig behouden van mogelijke 
cultuurhistorische elementen moet worden vermeden.  

 
Er hoeft niet verplicht een keuze tussen herontwikkelen of behouden gemaakt te worden. In 

een  gebied  vormen  meerdere  functies  samen  één  geheel.  Door  het  op  elkaar  afstemmen  van 
verschillende  belangen  en  het  zoeken  naar  gezamenlijke  doelen  kan  veel meer  uit  een  gebied 
gehaald worden dan  in eerste  instantie mogelijk  lijkt.  In een dergelijk geval  is het geheel meer dan 
de som der delen. Het is echter lang niet eenvoudig om tot een zodanige situatie te komen. Om dit 
te  bereiken  moet  het  aspect  cultuurhistorie  op  een  serieuze  en  volwaardige  manier  worden 
meegenomen  bij  de  besluitvorming  over  ingrijpende  ruimtelijke  plannen. Door  cultuurhistorische 
elementen steeds bij de beleidsvorming te betrekken kan in een vroeg stadium gezocht worden naar 
oplossingen waarbij in het proces steeds rekening gehouden wordt met alle aspecten in het gebied. 
Sinds de nota Belvedere is de aandacht voor cultuurhistorie toegenomen en wordt dit aspect steeds 
serieuzer  betrokken  bij  besluitvorming.  Er  is  echter  weinig  kennis  over  de  mate  waarin 
cultuurhistorische elementen daadwerkelijk de beleidbeslissingen beïnvloeden.  

 
In  dit  onderzoek  wordt  de  focus  gelegd  op  de  besluitvormingsprocessen  voor 

beleidbeslissingen  ten  aanzien  van  waterbeleid  en  de  invloed  die  dit  beleid  zal  hebben  op 
cultuurhistorie. Deze keuze is gemaakt op basis van drie argumenten:  

 
‐  Door  de  functie  van  stagiair  bij  het  onafhankelijke  onderzoeksbureau  TNO  die  de 
onderzoeker  tijdens het schrijven van dit onderzoek vervulde. Tijdens deze stage werd het 
merendeel van de  tijd gestoken  in het Flexpeil project dat zich  richtte op de gevolgen van 
waterbeleid.  Het was  hierdoor  logisch  om  de  kennis  die  hierbij werd  opgedaan  te  laten 
aansluiten bij het onderzoek. 
‐ Door het onderzoek te beperken tot het samenspel van besluitvorming voor waterbeleid 
en cultuurhistorie kan in het theoretisch kader worden volstaan met een beschrijving van de 
specifieke  wetgeving  ten  aanzien  van  waterbeleid.  Dit  komt  de  compactheid  en  de 
overzichtelijkheid van het onderzoek ten goede. 
‐  De  uiteindelijke  uitkomsten  en  aanbevelingen  die  gedaan  worden  over  het 
besluitvormingsproces  van  waterbeleid  en  de  functie  van  cultuurhistorie  daarin  kunnen 
grotendeels worden doorgetrokken naar het algemene ruimtelijke beleid zonder hun waarde 
te verliezen en daarmee een aanzet geven tot gericht vervolg onderzoek. 

 
De  besluitvormingsprocessen  bij  beleidbeslissingen  zijn  complex  doordat  ze  in  een 

uitgebreid krachtenveld van uiteenlopende belangen  spelen. Bij beslissingen voor het waterbeleid 
spelen een veelheid aan belangen een rol. Alle verschillende belangen hebben hun eigen visie op de 
situatie  en  in  het  besluitvormingsproces  moet  getracht  worden  met  al  deze  visies  rekening  te 
houden. Door dit ingewikkelde en onoverzichtelijke proces kunnen gemakkelijk belangrijke stappen 
worden overgeslagen of misstappen worden begaan. Door bewust te zijn van deze kwetsbaarheid en 
door onderzoek  te doen naar de manieren waarop dit proces verbeterd kan worden, kan er voor 
gezorgd  worden  dat  het  besluitvormingsproces  beter  aansluit  bij  de  huidige  en  toekomstige 
omstandigheden.  

 
 In dit onderzoek wordt naar de  sterke‐ en  leerpunten van besluitvormingsprocessen voor 

beleidbeslissingen  gezocht  en wordt  gekeken naar  de wijze waarop  cultuurhistorische  elementen 
hierin kunnen worden meegenomen.  
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1.3 Maatschappelijke context 
Centraal  in  dit  onderzoek  staat  de  opbouw  van  besluitvormingsprocessen  voor 

beleidbeslissingen.  Daarnaast  wordt  expliciet  gekeken  hoe met  de  invloed  op  cultuurhistorische 
elementen wordt omgegaan in deze processen.  

 
In de loop der jaren zijn belanghebbenden steeds individueler en zelfstandiger geworden. In 

plaats van de overheden die bepalen wat er gebeurd willen de betrokken burgers en ondernemers 
zelf  een  stem  hebben  in  de  plannen  voor  hun  leefomgeving.  Het  aantal  actoren  dat  zich  actief 
bemoeit met het planningsproces  is hierdoor  toegenomen. Om alle betrokkenen  te  kunnen  laten 
meedenken  en  beslissen  over  de  planningsopgave  moet  het  planningsproces  anders  worden 
ingericht.  Het  gehele  krachtenveld  aan  actoren  moet  de  beschikking  hebben  over  dezelfde 
informatie en  kennis  als de overheden. Daarnaast moeten de overheden een mogelijkheid geven 
aan de belanghebbenden om serieus met hen  in gesprek te kunnen gaan. Ook de niet deskundige 
burger moet  inzicht  krijgen  in  de  logische  causale  en  toetsbare  redeneringen  van  de  overheid. 
Hierdoor  kan de  burger  rationeel  overtuigd worden  in  plaats  van  dat  zij  het  gevoel  krijgt  dat  de 
overheid slechts tracht hen te overtuigen van haar eigen gelijk. 
   

Deze  toenemende  complexiteit  kan  er  voor  zorgen  dat  de  huidige  manier  waarop 
besluitvormingsprocessen  plaatsvinden  niet  toereikend  is.  In  dit  onderzoek wordt  geprobeerd  te 
achterhalen welke problemen worden ondervonden  tijdens een besluitvormingsproces. Daarnaast 
worden  aanbevelingen  gedaan  om  oplossingen  te  vinden  voor  deze  problemen.  Door 
besluitvormingsprocessen beter aan  te  laten  sluiten bij de  actieve houding  van belanghebbenden 
kunnen beleidbeslissingen worden genomen die beter bij de wensen van betrokkenen aansluiten. 
Als  gevolg  hiervan wordt  er meer  draagvlak  gecreëerd  en  neemt  de  kans  op  een  succesvolle  en 
snelle afronding van een project toe.  
   

Naast  het  algemene  besluitvormingsproces  bij  beleidbeslissingen  wordt  apart  aandacht 
besteed aan de manier waarop wordt omgegaan met cultuurhistorie. De mate waarin het belang van 
cultuurhistorie  wordt  erkend  zal  een  grote  invloed  hebben  op  de  mate  waarin  het  wordt 
meegenomen bij beleidsprocessen. Er kunnen een aantal algemene functies aan cultuurhistorische 
elementen toegekend worden die het nut en het belang van deze elementen verantwoorden. Deze 
functies beïnvloeden verschillende lagen van de maatschappij en bevestigen hierdoor het belang van 
onderzoek naar de rol van cultuurhistorische elementen in de besluitvorming bij beleidbeslissingen.  
 

Het maatschappelijke belang van cultuurhistorische elementen kan in een aantal facetten uit 
een gezet worden: 

 Ten  eerste  verschaffen  cultuurhistorische  elementen  een  schat  aan  informatie  over  het 
verleden.  Deze  tastbare  bewijzen  van  het  verleden  verdienen  het  om  bewaard  te  blijven.  Zij 
vertellen  ons  waar  we  vandaan  komen,  houden  herinneringen  levend  en  geven  reliëf  aan  ons 
huidige  zelfbeeld  (Rijksdienst  voor  het  cultureel  erfgoed,  2010). Daarnaast  zijn  ze  een  basis  voor 
geschiedkundig  onderzoek  en  educatie.  Het  in  stand  houden  van  cultuurhistorische  elementen 
waarborgt  informatie over de  loop van de ontstaansgeschiedenis van Nederland  (Nota Belvedere, 
1999). 
   

Ten tweede zorgen cultuurhistorische elementen voor een versterking van de identiteit. Op 
verschillende schaalniveaus van  lokaal  tot nationaal zorgen cultuurhistorische elementen voor een 
gevoel  van  trots  over  de  eigen  leefomgeving.  De  socioloog  Kees  Schuijt  beschrijft  dit  als  het 
‘beschaafd  nationalisme’.  Dit  gevoel  van  trots  veroorzaakt  een  ‘wij‐gevoel’  dat  zowel  de 
saamhorigheid als de diversiteit ten goede komt (Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, 2010). Niet 
alleen de diversiteit binnen Nederland wordt gewaarborgd ook de diversiteit op mondiaal niveau 
wordt  versterkt.  Op  deze  manier  is  cultuurhistorie  een  contrapunt  voor  de  nivellerende 
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mondialisering en zorgt het voor versterking van de  identiteit op zowel  lokaal, regionaal, nationaal 
als mondiaal niveau (Nota Belvedere, 1999 p. 10‐12). 
   

De derde functie van cultuurhistorische elementen is het esthetische belang. De schoonheid 
en  het  genot  dat  deze  elementen  teweeg  kunnen  brengen  zijn  een  functie  op  zich.  De 
belevingswaarde die de bewoners, gebruikers en bezoekers ervaren drukt zijn stempel op het belang 
dat  zij  hechten  aan  de  cultuurhistorische  elementen.  Daarnaast  zorgt  deze  beleving  ook  voor 
inspiratie  in tal van opzichten. Niet  in de  laatste plaats voor ontwerpers van gebouwen, steden en 
landschappen (Renes, 1997 p.13‐14). 
   

De vierde  functie  is het ecologische en economische belang. Cultuurhistorische elementen 
bieden  veel mogelijkheden  voor  toerisme  en  recreatie.  Zowel  voor  de  eigen  bevolking  als  voor 
bezoekers  uit  het  buitenland  (Nota  Belvedere,  1999  p.10‐12).  Deze  functie  kan  gecombineerd 
worden met het behouden en versterken van de biodiversiteit op deze plekken. Het genereerd geld 
voor onderhoud en doordat er  lange  tijd een bepaald beheer plaatsvindt, kan er een waardevolle 
specifieke soortenrijkdom aan planten en dieren ontstaan (Renes, 1997 p.13‐14). 
   

Naast deze vier  functies  is er nog een andere belangrijke  functie van cultuurhistorie. Vaak 
kan  cultuurhistorie  gebruikt  worden  als  ‘smeermiddel’  om  diverse  partijen  met  conflicterende 
belangen toch bij elkaar te krijgen. Doordat over het algemeen bij alle partijen draagvlak is te vinden 
voor cultuurhistorie kunnen ruimtelijke projecten vanuit deze  invalshoek beter en sneller verlopen 
(Spek, 2010). Het vloeiend verlopen van ruimtelijk beleid is gunstig voor de maatschappij omdat de 
doorlooptijd  van  een  project  wordt  verkort  en  een  betere  afweging  tussen  de  verschillende 
belangen wordt gemaakt. 
 
1.4 Wetenschappelijke context 
  Het wetenschappelijke   belang van onderzoek naar besluitvormingsprocessen en de rol van 
cultuurhistorische  elementen hierin  kan  verantwoordt worden  door  de  toenemende  complexiteit 
van  planningopgaven  en  de  groeiende  bewustwording  van  het  belang  van  cultuurhistorie  in  de 
ruimtelijke planning.  

 
Door de  individualisering en het meer zelfstandig worden van belanghebbenden neemt het 

aantal actief betrokken actoren bij een planningopgave toe. Deze trend heeft zich de afgelopen jaren 
ingezet  en  zorgt  voor  veranderingen  in  de  manier  waarop  het  planproces  is  vormgegeven 
(Vandecasteele, 2002).  In de wetenschappelijke  literatuur  is weinig gepubliceerd over de concrete 
problemen waar men te kampen mee krijgt bij complexe beleidbeslissingen waarbij rekening moet 
worden  gehouden met  een  uitgebreid  krachtenveld  aan  uiteenlopende  actoren.  In  deze  scriptie 
wordt onderzocht hoe een besluitvormingsproces eruit kan zien en waar de zwakke plekken zitten. 
Naast de bewustwording over de sterke en zwakke plekken, worden ook aanbevelingen gegeven hoe 
deze zwakke plekken verbeterd kunnen worden. Met deze wetenschappelijke kennis kunnen  in de 
toekomst besluitvormingsprocessen voor beleidbeslissingen versoepeld en verbeterd worden. 
 

Ondanks het  feit dat het belang en het nut van cultuurhistorische elementen steeds meer 
wordt erkend is het nog steeds niet altijd helder in hoeverre deze elementen worden meegenomen 
in de besluitvorming en als ze worden meegenomen op wat voor manier dit gebeurt. In de literatuur 
staan de stukken die verklaren wat het nut is van cultuurhistorie en de stukken die stimuleren om er 
rekening  mee  te  houden  in  het  beleid  aan  de  ene  kant  en  de  uiteindelijke  diverse  soorten 
beleidsstukken aan de andere kant. Hiertussen is een kennisgat ontstaan.  

 
Als de cultuurhistorische elementen al expliciet genoemd worden in de beleidsstukken dan is 

vaak  onduidelijk  hoe  deze  informatie  is  verkregen  en  op  welke  manier  deze  elementen  zijn 
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meegewogen bij de besluitvorming. Het  is buitengewoon  interessant en nuttig om meer  inzicht te 
krijgen in de manier waarop met cultuurhistorie wordt omgegaan bij het maken van beleidsplannen.  

 
Daarnaast  is  de  afgelopen  decennia  de  focus  van  het  waterbeleid  getransformeerd  van 

nadrukkelijk water keren tot water accommoderen.1 Door deze verschuiving  in het beleid wordt er 
steeds meer rekening gehouden met de  invloed van beleidbeslissingen op de cultuurhistorie. Deze 
trend zal zich de komende tijd voortzetten en cultuurhistorie krijgt hierdoor een steeds belangrijkere 
plek in het besluitvormingsproces voor waterbeleid. 

 
1.5 Vraagstelling 

In deze  scriptie wordt onderzoek gedaan naar de  vorm  van besluitvormingsprocessen  ten 
aanzien van waterbeleid en de manier waarop cultuurhistorische elementen zijn opgenomen in deze 
beleidbeslissingen. 

Om  het  onderzoek  structuur  te  geven  wordt  gebruik  gemaakt  van  een  opbouw  van 
deelvragen  die  het  onderzoeksproces  begeleiden  en  toewerken  naar  de  centrale  vraag.  De 
hoofdvraag van het onderzoek luidt: 
 
Hoe ziet het besluitvormingsproces van complexe vraagstukken in het Nederlandse waterbeleid eruit 
en in hoeverre wordt de impact op cultuurhistorische elementen meegenomen bij deze 
beleidbeslissingen? 
   

Om  deze  brede  vraag  te  kunnen  beantwoorden  wordt  gebruik  gemaakt  van  een  aantal 
deelvragen waardoor het onderzoek wordt opgedeeld in werkbare onderdelen. 

 
Ten  eerste  is  er  kennis  nodig  van  de  bredere  problematiek  en  ontwikkelingen  van  het 

waterbeheer in Nederland. Dit wordt behandeld in deelvraag 1: 
 
Hoe heeft het perspectief op waterbeleid in Nederland zich ontwikkeld en wat is de huidige trend?  
 
  Ten  tweede  wordt  specifiek  ingegaan  op  de  cultuurhistorische  elementen  in  het 
onderzoeksgebied  en  wordt  de  link  tussen  het  waterbeleid  en  deze  elementen  onderzocht.  Dit 
gebeurd in deelvraag 2: 
 
Hoe staan cultuurhistorische elementen in relatie tot waterbeleid en met welke methoden kunnen 
cultuurhistorische elementen worden meegenomen in besluitvormingsprocessen? 
 
   Ten derde wordt aan de hand van een casus onderzocht hoe de relatie tussen waterbeleid 
en cultuurhistorische elementen in de praktijk is. Dit gebeurd door middel van deelvraag 3: 
 
Hoe verliep het besluitvormingsproces en in hoeverre is de invloed op cultuurhistorische elementen 
meegenomen in de beleidbeslissingen over flexibel peilbeheer en calamiteitenberging in polder de 
Ronde Hoep? 
 

                                                            

1 Zie Hoofdstuk 4 voor een uitgebreide beschrijving van deze trendverschuiving in het Nederlandse 

waterbeleid.  
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1.6 Leeswijzer 
Dit onderzoek is opgebouwd uit één centrale onderzoeksvraag en drie deelvragen. Aan elke 

deelvraag zal een apart hoofdstuk gewijd worden. Deze hoofdstukken volgen elkaar in dezelfde 
volgorde op als de nummering van de deelvragen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 
ontwikkelingen in het Nederlandse waterbeleid (Hoofdstuk 4), de relatie tussen water en 
cultuurhistorie en hun plaats in het beleid (Hoofdstuk 5) en een benadering van een situatie van 
besluitvormingsprocessen en cultuurhistorie uit de praktijk (Hoofdstuk 6). In aparte hoofdstukken 
wordt aandacht geschonken aan de definiëring van de belangrijke begrippen uit de centrale vraag 
(Hoofdstuk 2), de omschrijving van het onderzoeksgebied (Hoofdstuk 3) en de beantwoording van 
de centrale vraag (Hoofdstuk 8). Daarna worden aanbevelingen gedaan hoe het 
besluitvormingsproces verbeterd zou kunnen worden (Hoofdstuk 9). Er is al aandacht besteed aan 
de aanleiding van het onderzoek en aan de maatschappelijke en wetenschappelijke context van het 
onderzoek (Hoofdstuk 1).  
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2. THEORETISCH KADER  
Om de  centrale  vraag  zo  goed mogelijk  te  kunnen  beantwoorden  is het belangrijk om  te 

definiëren werd er precies wordt gevraagd. Door vanaf het begin een scherp beeld te krijgen van de 
centrale  vraag  wordt  helder  wat  er  onderzocht  wordt  en  wordt  het  onderzoek  niet  overbodig 
uitgebreid. In het theoretisch kader worden  in een  lopend verhaal alle belangrijke begrippen uit de 
centrale vraag gedefinieerd. De volgorde van de begrippen  in het theoretisch kader  is gelijk aan de 
volgorde  van  de  begrippen  in  de  centrale  vraag.  Het  betreft  de  kernbegrippen  
‘besluitvormingsprocessen’, ‘waterbeleid’, ‘cultuurhistorische elementen’ en ‘beleidbeslissingen’. Dit 
laatste  begrip  valt  in  dit  onderzoek  uiteen  in  de  maatregelen  ‘flexibel  peilbeheer’  en 
‘calamiteitenberging’. Op  deze manier wordt  in  het  theoretisch  kader  duidelijk  gemaakt  hoe  de 
begrippen  in dit onderzoek  geïnterpreteerd dienen  te worden.  In een  apart hoofdstuk wordt het 
onderzoeksgebied polder de Ronde Hoep afgebakend en omschreven. 
 
2.1 Besluitvormingsprocessen 

Het  ruimtelijk  beleid  van Nederland  speelt  op  alle  schaalniveaus  een  belangrijke  rol. Van 
rijksoverheid tot gemeente worden er plannen gemaakt die met elkaar moeten stroken zodat er een 
duidelijke richting ingeslagen wordt wat betreft de ruimtelijke ordening.  

 
Het beleid  in de  ruimtelijke ordening  kan worden  opgedeeld  in  een drietal  soorten.  Er  is 

wettelijk bindend beleid, stimulerend beleid en er kan vanuit (deels) eigen initiatief beleid ontstaan. 
Dit beleidsinstrumentarium wordt ook wel onderverdeeld door middel van de termen zweep, peen 
en  preek  (Spit &  Zoete,  2006  p.23). Onder wettelijk  bindend  beleid  (zweep) wordt  al  het  beleid 
verstaan dat wettelijk is vastgelegd en directe juridische consequenties heeft wanneer hiervan wordt 
afgeweken  of  wanneer  het  wordt  genegeerd.  Stimulerend  beleid  (peen)  heeft  geen  juridische 
consequenties, maar probeert aan te zetten tot bepaald gedrag door bijvoorbeeld subsidies. Er kan 
ook door het stimuleren van eigen initiatief (preek) aangezet worden tot bepaalde acties die later in 
het  beleid  opgenomen  kunnen  worden.  Dit  heeft  als  voordeel  dat  van  te  voren  al  een  groot 
draagvlak  aanwezig  is  voor  het  beleid  (Vlaamse ministerie  van  Energie,  Steden, Wonen,  Sociale 
Economie, 2010). 

 
In  de  dagelijkse  praktijk  van  de  ruimtelijke  ordening  wordt  een  combinatie  van  de 

verschillende soorten beleid gebruikt. Lang niet alle nota’s en beleidstukken zijn wettelijk bindend 
(Bosma,  2010  p.126).  Een  van  de  meest  belangrijke  documenten  op  rijksniveau  voor  de 
cultuurhistorie  is  de  Monumentenwet  (1988).  Deze  wet  kan  losse  gebouwde  objecten, 
archeologische  vondsten  en  stads‐  en  dorpsgezichten  als  beschermd  monument  aanwijzen. 
Daarnaast bestaan onder andere de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007), het Besluit 
rijkssubsidiering  instandhouding  monumenten  (2006),  de  Beleidsbrief  modernisering 
monumentenzorg  (2004),  de  Nota  Belvedere  (1999)  en  de  Nota  Ruimte  (2009)  (Gemeente 
Epe,2010). De  laatste  twee genoemde stukken zullen verderop  in dit hoofdstuk worden toegelicht 
omdat zij het meest relevant zijn voor het onderzoek. 

  
Op  Europees  niveau  is  in  1992  het  verdrag  van Malta  (Valetta)  opgesteld.  In  1998  heeft 

Nederland  dit  verdrag  geratificeerd.  Dit  komt  ten  goede  aan  het  behoud  van  het  Nederlandse 
bodemarchief. Vanaf  toen moest  archeologisch materiaal  voor  aantasting worden  onderzocht  en 
geschiedt de financiering volgens het principe, de veroorzaker betaalt (Hendrikx, 1999 p.15‐16). 

 
Op  provinciaal  en  gemeentelijk  niveau  wordt  het  beleid  ten  aanzien  van  cultuurhistorie 

vastgelegd  in  structuurvisies  en  bestemmingplannen.  Een  structuurvisie  kent  geen  wettelijke 
procedure waardoor het gemakkelijk tot stand kan komen. Het bevat slechts de hoofdlijnen van het 
beleid maar werkt wel verplichtend. De visie die wordt uitgestippeld krijgt een definitieve vorm  in 
het bestemmingsplan. Dit plan is de juridische basis voor alle ruimtelijke ingrepen in het gebied en is 
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bindend voor zowel burger als overheid. Het opstellen van een bestemmingsplan  is verplicht voor 
het gehele gemeentelijke gebied zowel bebouwd als onbebouwd. Op het bestuurlijke niveau van de 
gemeente  is  het  bestemmingsplan  het  voornaamste  afwegingskader.  Binnen  dit  kader  moet 
rekening gehouden worden met cultuurhistorische elementen. In de toelichting van het plan kunnen 
de  cultuurhistorische  ambities  en  middelen  worden  opgesomd.  Via  de  plankaart  en  de 
gebruiksvoorschriften krijgen deze een juridisch bindende invulling (Bosma, 2010 p.127). 

 
Naast de wetgeving die vooral het  facet  ruimtelijke ordening en cultuurhistorie beïnvloedt 

zijn ook nog andere wetten  zijdelings  van belang  voor dit onderzoek. Zo  is het onderzoeksgebied 
vlak  naast  een  natura  2000  gebied  gelegen  genaamd  de  Botshol.  Dit  is  van  belang  omdat 
veranderingen  in  de  situatie  van  de  Ronde Hoep  een  effect  kunnen  hebben  op  de  Botshol.  Een 
natura  2000  gebied  is  een onderdeel  van  een  samenhangend netwerk  van natuurgebieden  in de 
Europese Unie. Door dit netwerk moet flora, fauna en hun leefgebied beschermd blijven. De Natura 
2000 wordt gevormd op basis van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Deze zijn beide ook door de 
Europese Unie opgesteld en bevatten lijsten van vogels, plant‐ en diersoorten en hun leefomgeving 
die speciale bescherming verdienen (Natuurbeheer, 2011). Het onderzoeksgebied valt niet onder de 
Natura 2000, maar het hart van het gebied bestaat wel uit een weidevogelgebied. In het hoofdstuk 
gebiedsomschrijving wordt hier verder op ingegaan. 
 
Beleidskader 

Omdat  dit  onderzoek  zich  voornamelijk  op  de  historisch  geografische  aspecten  van  de 
cultuurhistorie richt ligt de nadruk op de beleidstukken die hierop de meeste invloed hebben. Dit zijn 
de Nota Belvedere en de Nota Ruimte. De andere genoemde beleidstukken richten zich meer op de 
historisch  bouwkundige  en  archeologische  kant  van  de  cultuurhistorie  en  zullen  derhalve  slechts 
geraadpleegd  worden  ter  behoeve  van  aanvullende  informatie.  De  nota  Belvedere  en  de  nota 
Ruimte  zijn  het meest  van  belang  omdat  deze  de  cultuurhistorische  elementen  vanuit  nationaal 
niveau  beïnvloeden.  De  ideeën  worden  doorgevoerd  naar  het  provinciale  en  het  gemeentelijke 
niveau en hebben hierdoor een grote invloed op het gevoerde beleid.  

 
De basis van de nota Belvedere ligt in de toenemende maatschappelijke bewustwording van 

de  culturele  waarde  van  de  leefomgeving.  Er  bestaan  zorgen  over  de  inrichtingsopgave  van 
Nederland. De  vrees  is dat de  vervlakking  van diversiteit en  identiteit  in het  landelijk gebied  zich 
doorzet. Om dit  te voorkomen moet een  trendbreuk geforceerd worden die  zorg voor bestaande 
waarden  koppelt  aan  een  offensieve  ontwikkelingsgerichte  aanpak  vanuit  de  cultuurhistorie.  De 
nota heeft geen wettelijke status en  is voornamelijk bedoeld om provincies en gemeenten aan het 
denken te zetten over de omgang met cultuurhistorie  in hun beleid. Er wordt geprobeerd om met 
adviezen de  lagere overheden te  inspireren en te stimuleren om cultuurhistorie te behouden door 
middel van ontwikkeling. Daarnaast verandert het rijk haar rol ook. Na een periode van verdeeldheid 
wil het nu een  integrale  interdepartementale  samenwerking en wil het meer  initiatief  tonen voor 
grote  en  complexe  projecten.  De  relatie  tussen  cultuurhistorie  en  andere  factoren  zoals  natuur, 
landbouw,  waterbeheer  en  recreatie  moet  hierbij  versterkt  worden.  Hierdoor  is  sprake  van 
vermaatschappelijking van het cultureel erfgoed (Nota Belvedere, 1999 p.77‐78). 

 
  



  Ruben Vogel ‐ Masterthesis Urban and Regional Planning 2011  25

De nota Ruimte heeft  in  tegenstelling  tot de nota Belvedere wel een wettelijke status. De 
aandacht  voor  cultuurhistorie  krijgt  hierin  vorm  door  bijvoorbeeld  het  instellen  van  nationale 
landschappen.2 (Nota Ruimte, 2004 p.20) Deze nationale landschappen zijn een stimulatiemiddel om 
lagere  overheden  bewust  te  laten  worden  van  de  waardevolle  status  van  deze  gebieden.  De 
provincies  zijn  verantwoordelijk  voor  de  uitvoering  van  het  beleid  en  krijgen  van  het  rijk  extra 
aandacht en financiële middelen om de waardevolle elementen  in de gebieden te behouden en te 
ontwikkelen.  In  de  nationale  landschappen  wordt  een  speciaal  kwaliteitsbeleid  gevoerd.  Bij 
snelwegpanorama’s  wordt  meer  aandacht  geschonken  aan  de  openheid  van  het  uitzicht  en 
ruimtelijke ontwikkelingen  zijn alleen mogelijk als de kernkwaliteiten van het gebied behouden of 
versterkt  worden.  Daarnaast  mogen  er  alleen  nieuwe  woningen  voor  de  eigen  bevolkingsgroei 
gebouwd  worden,  het  migratiesaldo  is  0.  Hierdoor  wordt  getracht  te  zorgen  dat  grootschalige 
ruimtelijke  ontwikkelingen  zoals  Vinex  wijken  niet  kunnen  worden  uitgevoerd  (Nationale 
Landschappen, 2011). Wanneer deze  ingrepen vanwege een groot nationaal belang onvermijdelijk 
zijn moeten mitigerende  en  compenserende maatregelen worden  genomen  (Nota  Ruimte,  2004 
p.22). Het onderzoeksgebied van deze scriptie ligt in het nationale landschap het Groene Hart.  

 
Het  onderzoeksgebied  is  een  veenweidegebied  dat  zoals  reeds  is  vermeld  onder  het 

nationale  landschap het Groene Hart  valt. Het Groene Hart  is een  landelijk  gebied dat  tussen de 
grote  steden  van  de  Randstad  in  ligt  (kaart  2.1).  Het  is  al  vanaf  de  tweede  wereldoorlog  een 
planologisch begrip dat als doel heeft de kernkwaliteiten van het gebied, zoals openheid, diversiteit, 
het veenweidekarakter en de  rust  te waarborgen. Pas  in 2004 werd het een nationaal  landschap. 
Eerder  in  dit  hoofdstuk  is  uitgelegd wat  een  nationaal  landschap  inhoudt. Ondanks  het  speciale 
beleid dat er hierdoor gevoerd wordt staat het gebied hevig onderdruk door de uitbreidingsdrang 
van  onder  andere  de  grote  omliggende  steden  (nationale  landschappen,  2011).  Een  van  de 
uitvoeringsaccenten  van  het  programma  voor  het  groene  hart  is  de  transitie  van  de 
veenweidegebieden. Door de ontginning wordt het bodemwaterpeil van deze gebieden kunstmatig 
laag  gehouden.  Dit  zorgt  voor  het  inklinken  van  het  veen  waardoor  de  bodem  daalt.  Deze 
bodemdaling kan oplopen tot 1a1.5 cm per jaar. Hierdoor moet het waterpeil om de ongeveer tien 
jaar worden aangepast aan de nieuwe situatie. Dit  is echter op de  lange termijn niet houdbaar. De 
grote verschillen tussen de droogleggingseisen binnen de  landbouw en tussen  landbouw en natuur 
zorgen  voor  een  versnippering  van  het  peilbeheer.  Dit  heeft  als  gevolg  dat  de  complexiteit 
toeneemt, de efficiëntie afneemt en de kosten  stijgen. Daarnaast neemt ook de waterkwaliteit af 
door de  toevoer van gebiedsvreemd water uit de grote rivieren. Het beleid was gebaseerd op het 
principe ‘peil volgt functie’, maar door de toegenomen complexiteit is dit moeilijk haalbaar en wordt 
er gestreefd naar een beleid gebaseerd op de benadering  ‘functie volgt peil’. Dit betekend dat op 
veel plaatsen natuurbeheerders en agrarische ondernemers samen moeten werken en open moeten 
staan voor nieuwe ideeën om tot een duurzaam landgebruik te komen (Groene‐Hart, 2010)  

 

                                                            

2 Op 14 juni 2011 is er een ontwerp structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vrijgegeven. Deze structuurvisie zal 

op den duur onder andere de Nota Ruimte vervangen. Dit heeft als gevolg dat de verantwoordelijkheid voor 

het beleid van de nationale landschappen bij de provincies komt te liggen en de voorzetting van het huidige 

beleid niet vaststaat (Ministerie van I en M, 2011).  
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Kaart: 2.1: Ligging Groene Hart in de Randstad 

 
 
2.2 Waterbeleid 

Naast de regelgeving die zich voornamelijk richt op cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting is 
de wetgeving  betreffende  het  facet waterbeleid  ook  van  belang  voor  dit  onderzoek.  Er  zal  kort 
worden  ingegaan op de beleidsstukken peilbesluit, watergebiedsplan, Kaderrichtlijn Water en het 
stroomgebiedsplan met  twee  hieraan  gerelateerde  stukken  te weten; Nationaal  Bestuursakkoord 
Water en het document Waterbeleid voor de 21ste eeuw.  
 
Peilbesluit 

Een  peilbesluit  is  een  juridisch  bindende  regelgeving  waarin  staat  beschreven  welke 
oppervlaktewaterstanden  en  bijbehorende  waterstandmarges  een  waterschap  in  een  bepaald 
gebied  nastreeft. Dit  begrensde  gebied met  zijn  eigen waterstand  heet  een  peilvak.  Elke  10  jaar 
moet  het  peilbesluit  worden  herzien,  waarbij  de  verantwoordelijkheid  ligt  bij  het  waterschap 
(Waterschap  Noorderzijlvest,  2011).  Een  peil  moet  zo  goed  mogelijk  aansluiten  bij  een  gebied 
vanwege de diverse belangen die er spelen. De vier belangrijkste zijn: 

 

 De diverse functies in het gebied zoals agrarisch, bebouwing of natuur. Elke functie heeft zijn 
eigen  voorkeur  voor  een bepaald peil. Bij  verschillende  functies binnen  een peilvak moet 
gezocht worden naar consensus tussen de eisen. 

 Het  tegengaan van ongelijkmatig  zakken van het maaiveld. Hoe  lager de grondwaterstand 
hoe meer het maaiveld daalt. Dit speelt voornamelijk een grote  rol  in veenweidegebieden 
zoals het onderzoeksgebied. 

 Het voorkomen en tegengaan van kwel. Dit speelt vooral een rol  in diepe droogmakerijen. 
Kwel  zorgt  ervoor  dat  het  grondwater  en  de  bodem  zouter worden waardoor  gewassen 
slechter gedijen. 

 Het beperken van barrières ter bevordering van de ecologie en waterkwaliteit. Door kleine 
peilvakken zijn veel peil scheidende kunstwerken nodig zoals stuwen en dammen.  
Hierdoor wordt het waterleven beperkt  in zijn ontwikkeling wat  leidt tot een minder divers 
ecosysteem (Waterschap Rijnland, 2011). 
 
Verderop  in het  theoretisch kader wordt  ingegaan op een vorm van waterbeleid genaamd 

flexibel peilbeheer. Dit peilbeheer moet worden vastgelegd in een peilbesluit.  
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Watergebiedsplan 
Het  peilbesluit  is  een  onderdeel  van  het  watergebiedsplan.  In  dit  onderzoek  speelt  het 

peilbesluit een relatief belangrijke rol. Door kort uit te leggen wat het watergebiedsplan inhoudt is er 
meer duidelijkheid over het ontstaan en de exacte rol van het peilbesluit.  

 
Een watergebiedsplan  gaat  over  een  gebied waarin meerdere  peilbesluiten  gehandhaafd 

worden. Het  integrale watersysteem wordt  gedurende  een  periode  van  vaak meer  dan  een  jaar 
geanalyseerd.  De  knelpunten  en  kansen  op  het  gebied  van  (grond)waterkwaliteit  en  kwantiteit 
worden  in  beeld  gebracht. Hierna wordt  een  plan  uitgewerkt waarin  alle maatregelen  staan  die 
genomen moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse ruimtelijke functies en 
ontwikkelingen. Naast de peilbesluiten bestaat een watergebiedsplan uit een inrichtingsplan en een 
maatregelenplan.  In  een  inrichtingsplan  staan  alle  inrichtingsmaatregelen  zoals  het  graven  van 
watergangen  of  aanleggen  van  sluizen.  In  een maatregelenplan  staan  de maatregelen  die  op  de 
lange  termijn moeten  worden  uitgevoerd  en  soms  wordt  er  zelfs  een  visie  voor  het  gebied  in 
opgesteld (Waterschap Rijnland, 2010). 
 
Kaderrichtlijn Water 

De kwaliteit van het water handhaven  is een zorg die bij de Nederlandse overheid al vele 
jaren speelt. Doordat de stroomgebieden van de Nederlandse rivieren grensoverschrijdend zijn en zij 
een grote rol spelen  in de totale Nederlandse waterhuishouding  is regelgeving op nationaal niveau 
alleen niet voldoende. Gebieden die stroomopwaarts  liggen kunnen een negatieve  invloed hebben 
op  de  stroomafwaartse  gebieden  zonder  dat  deze  lagere  gebieden  hier  iets  aan  kunnen  doen. 
Daarom  wordt  vanaf  Europees  niveau  regelgeving  opgesteld  die  voor  meerdere  landen  geldt. 
Hierdoor kan er een significante verbetering op treden  in het gehele stroomgebied. Een voorbeeld 
hiervan  is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze maatregel is  in 2000  ingesteld en vult een 
aantal andere richtlijnen zoals de nitraatrichtlijn, zwemwaterrichtlijn en de vogel‐ en habitatrichtlijn 
aan. De KRW stelt doelen voor een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlakte‐ 
en grondwater. De EU lidstaten mogen zelf de maatregelen bepalen als in 2015 maar wordt voldaan 
aan de  resultaatverplichting. Deze  resultaatverplichting houdt  in dat er moet  zijn  voldaan  aan de 
normen  voor  chemische  stoffen  in  oppervlakte  en  grondwater.  Daarnaast moet  de  ecologische 
doelstelling gehaald zijn. Deze houdt kort gezegd in dat er een gevarieerde planten‐ en dierenwereld 
en een natuurlijke inrichting van de oevers moet zijn (Provincie Zeeland, 2005 p.3).  
   
Stroomgebiedsplan (NBW & WB21) 

Het  stroomgebiedsplan  is  een  grensoverschrijdend  plan  dat  de  belangen  van  de 
Kaderrichtlijn Water  wat  betreft  de  waterkwaliteit  nastreeft.  Het  is  een  nieuwe methodiek  om 
haalbare  en  aanvaardbare  doelen  op  te  stellen  en  na  te  streven. Hierbij  is  het  belangrijk  dat  de 
problemen  niet worden  afgewenteld naar benedenstroomse  gebieden  en  er moet  een  financiele 
afweging  van  kosten  en  baten  plaatsvinden.  In  het  stroomgebiedsplan worden  ook  de  belangen 
verwerkt die beschreven  staan  in het Nationaal Bestuursakkoord Water  (NBW). Dit  akkoord  stelt 
doelen  voor  de  waterkwantiteit  (Waterschap  Vallei  &  Eem,  2004).  Door  onder  andere 
klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling  is meer ruimte nodig voor water.   Het NBW 
wil dit realiseren door middel van een integrale samenwerking tussen waterschappen, provincies en 
gemeenten (Nationaal Bestuursakkoord Water, 2003).   Het NBW  is gebaseerd op de resultaten van 
het onderzoek naar het toekomstige waterbeleid van Nederland. Deze zijn verwerkt in het document 
Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21). Uit beide documenten komt naar voren dat er meer ruimte 
moet  komen  voor  water.  Dit  kan  worden  gerealiseerd  door  middel  van  waterbergings‐  en 
retentiegebieden (Ministerie van V en W, 2000 p.14‐16) 
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Zowel de KRW als WB21 en NBW hebben als doel een nieuwe manier van denken over water 
en het beleid ten opzichte daarvan te stimuleren. Naast een nieuwe manier van denken moeten er 
ook  daadwerkelijk  maatregelen  genomen  worden.  In  dit  onderzoek  komt  dat  neer  op  de 
beleidbeslissingen om  in het gebied de Ronde Hoep een  flexibel peilbeheer  in te stellen en om de 
polder  te  gebruiken  als  calamiteitenberging.  Deze  maatregelen  kunnen  verstrekkende  gevolgen 
hebben  voor  een  tal  van  factoren,  zoals  de  agrarische  sector,  de  bewoners,  de  recreatie  en  de 
cultuurhistorie in het gebied. 
 
2.3 Cultuurhistorische elementen 

De begrippen  (cultureel) erfgoed en cultuurhistorie zijn containerbegrippen en  fungeren  in 
eerste  instantie  als  verzamelnaam  voor  een  breed  scala  aan  sporen  uit  het  verleden  die  nu  nog 
zichtbaar  en  tastbaar  aanwezig  zijn  (Rijksdienst  voor  het  cultureel  erfgoed,  2011).  Het  begrip 
cultuurhistorie  wordt  geïntroduceerd  door  planologen  en  wordt  voornamelijk  gebruikt  in  de 
ruimtelijke ordening. Het begrip erfgoed wordt in breder opzicht gebruikt. Dus bijvoorbeeld ook als 
het immaterieel erfgoed of literatuur betreft. Het begrip cultuurhistorie laat zich niet vertalen in het 
Engels of het Duits.  In deze talen worden begrippen gehanteerd die overeenkomen met (cultureel) 
erfgoed.  In  de  recente  literatuur  wordt  daarom  steeds  vaker  gebruik  gemaakt  van  het  begrip 
erfgoed.  In Nederland  is  het  begrip  cultuurhistorie  echter  zo  sterk  gekoppeld  aan  de  ruimtelijke 
ordening en de daarin  spelende cultuurhistorische elementen dat  in dit onderzoek met dit begrip 
wordt gewerkt. Deze elementen  zijn bijvoorbeeld  landschapsobjecten die onderzocht en mogelijk 
behouden moeten worden, omdat ze te maken hebben met de opbouw, geschiedenis en  identiteit 
van een gebied. Onderzoekers wilden hiermee duidelijk maken dat naast de  invloed van de natuur 
ook de historische  invloed van de mens  sporen heeft achtergelaten die het behouden waard  zijn. 
Vanaf de jaren zeventig wordt het begrip cultuurhistorie steeds vaker gebruikt in overheidsstukken. 
De uitgebrachte nota’s vormen geen solide  landschapsbeleid, maar zorgen wel voor een groeiende 
interesse  in  het  onderwerp. Naast  losse  objecten,  ofwel  cultuurhistorische  punten, wordt  steeds 
meer  naar  de  structuur  in  gebieden  gekeken,  zoals  cultuurhistorische  lijnen  en  vlakken.  (Bosma, 
2010 p.126‐128). 

  
 In de onderzoeksvraag  is gekozen voor het begrip cultuurhistorische elementen omdat dit 

begrip  veel wordt  gebruikt  in  de  ruimtelijke  ordening. Het  begrip  cultuurhistorie  ontwikkelt  zich 
binnen de ruimtelijke ordening waardoor de definitie van het begrip aan verandering onderhevig is. 
De  brede  reikwijdte  van  het  begrip  bemoeilijkt  concreet  en  helder  onderzoek.  Het  begrip moet 
duidelijk afgebakend worden en de definitie moet toegespitst worden op het onderzoeksonderwerp.  

 
Vanuit  het  perspectief  van  de  ruimtelijke  ordening  wordt  het  begrip  cultuurhistorie 

doorgaans in drie aspecten opgedeeld (afbeelding 2.1): 

 Archeologie:  sporen  en  vondsten  die  door  mensen  in  het  verleden  in  de  grond  zijn 
achtergebleven. Bijvoorbeeld potscherven,  resten van voedselbereiding, graven, maar ook 
verkleuringen  in  de  grond  die  duiden  op  vroegere  bewoning  of  infrastructuur.  Een 
verzamelterm hiervoor  is  archeologische waarden. Alle  archeologische waarden bij  elkaar 
zijn het bodemarchief. 

 Historische  geografie:  alle  landschappelijke  elementen  die  het  gevolg  zijn  van menselijk 
handelen  in  het  verleden,  zoals  verkavelingspatronen,  pestbosjes,  landgoederenzones  of 
ontginningsassen.  Het  gaat  hierbij  om  de  wisselwerking  tussen  de mens  en  zijn  fysieke 
omgeving welke tot uiting komt in landschappelijke elementen en ruimtelijke patronen. 

 Historische (steden)bouwkunde: Gaat zowel over het exterieur, de architectuurgeschiedenis 
als  het  interieur,  de  bouwhistorie  van  kastelen,  kerken,  oude  boerderijen  of  landhuizen, 
maar ook stedenbouwkundige elementen als beschermde stads‐ of dorpsgezichten.  

(Commissie MER, 2010 en Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, 2011) 
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 Naast deze drie aspecten wordt in sommige gevallen sociaal‐ cultureel erfgoed ook gezien als 
een belangrijke factor van de cultuurhistorie. Hieronder worden menselijke interacties in de 
vorm  van economische activiteiten,  festiviteiten, gilden, handelsroutes, klederdrachten en 
religieuze bijeenkomsten verstaan. (Witteveen+Bos, 2008) 
 
Afbeelding 2.1: De diverse aspecten van cultuurhistorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit  onderzoek  richt  zich  voornamelijk  op  de  landschappelijke  aspecten  van  de 

cultuurhistorie.  De  historische  geografie  wordt  daarom  in  dit  onderzoek  als  belangrijkste 
cultuurhistorische aspect beschouwd. Daarnaast  is er ook aandacht voor bepaalde onderdelen van 
de historische bebouwing in het gebied. Het gebied scoort laag op de archeologische waardenkaart, 
wat  betekend  dat  de  kans  gering  is dat  er  cultuurhistorisch waardevolle  artefacten  in de bodem 
liggen (Mulder, 2006 p.12). Hierdoor worden de archeologische aspecten van de cultuurhistorie niet 
specifiek  in  dit  onderzoek meegenomen.  De  invloed  van  het  sociaal  culturele  erfgoed  heeft  de 
landschappelijke  situatie  weinig  beïnvloed  en  is  daardoor  niet  van  voldoende  belang  voor  het 
onderzoek om het daarin te betrekken.  
 
Waarde en elementen 

Het  is  van  belang  om  het  verschil  tussen  cultuurhistorische waarde  en  cultuurhistorische 
elementen scherp te stellen. Onder cultuurhistorische waarde wordt de mate waarin een individu of 
groep aan een bepaald cultuurhistorisch object of gebied hecht verstaan. Daarnaast kan het object 
of  gebied  ook  waarde  hebben  voor  de  maatschappij.  Deze  kan  uiteen  worden  gezet  in 
informatiewaarde en belevingswaarde.  

 
De  Informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin een object of gebied  informatie 

verschaft over de wordingsgeschiedenis van stad en  land. Hoe beter deze  informatieverschaffing  is 
hoe  hoger  het  cultuurhistorische  element  staat  in  de  rangorde  van  waardevolle  elementen.  De 
belangrijkste  beoordelingscriteria  voor  deze  afweging  zijn  zeldzaamheid  en  gaafheid.  Hoe 
specifieker,  zeldzamer  en  vollediger  deze  informatie  is  des  te  hoger  dit  element  kan  worden 
geplaatst in de rangorde. 
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 De belevingswaarde wordt bepaald door de rijkdom aan vormen en betekenissen zoals die 
wordt ervaren. De complexiteit  in ordening en verscheidenheid  is hiervoor verantwoordelijk, maar 
wordt sterk beïnvloed door de geestelijke bagage van de waarnemer. Naarmate er meer kennis en 
binding  is met  een  cultuurhistorisch  element  zal  de  belevingswaarde  hoger worden  beoordeeld 
(Hendrikx, 1999 p.15‐16). 

 
 De  cultuurhistorische waarde  van  objecten  en  gebieden  in  dit  onderzoek  zullen  niet  op 

persoonlijk niveau worden vastgesteld, maar worden bekeken op basis van artikelen, onderzoeken 
en  rapporten  van  experts. Hierbij  kan nog  steeds  geen  volledig objectief oordeel worden  geveld, 
omdat  elke  wetenschapper  onderhevig  is  aan  zijn  persoonlijke  voorkeuren.  Door  veelvuldig 
wetenschappelijk  onderzoek  kan  wel  een  systematisch  opgebouwd  en  onderbouwd  subjectief 
oordeel worden gegeven. Dit komt het dichtst bij een objectief oordeel. 

 
Onder  cultuurhistorische  elementen worden  de  cultuurhistorisch  belangrijke  objecten  en 

vlakken in een gebied verstaan. Deze kunnen uiteenlopen van objecten zoals een oude boerderij of 
molen  tot  grotere  vlakken  zoals  een  ontginningsgebied  of  dijk  tracé.  Onder  cultuurhistorische 
elementen  vallen  archeologische,  historisch  geografische  en  bouwkundige  elementen.  In  dit 
onderzoek wordt  ingegaan op de historisch geografische en bouwkundige elementen.  (Rijksdienst 
voor het  cultureel  erfgoed, 2011). Naast  cultuurhistorische elementen wordt  in de  literatuur ook 
gesproken over de cultuurhistorische waarden.3 Om begripsverwarring  te voorkomen wordt  in dit 
onderzoek het begrip cultuurhistorische elementen gebruikt in plaats van de term cultuurhistorische 
waarden. 

 
Dit  onderzoek  tracht  te  achterhalen  in  hoeverre  en  hoe  cultuurhistorische  elementen 

worden  meegewogen  in  de  besluitvorming  van  ruimtelijk  beleid  beslissingen.  Dit  is  een  breed 
onderzoeksonderwerp en het  is daarom van cruciaal belang dat duidelijk wordt afgebakend wat  in 
dit onderzoek onder de verschillende begrippen wordt verstaan. De definitie van cultuurhistorische 
elementen  is al gegeven. Het begrip beleidbeslissingen  is eveneens een  veelomvattend begrip en 
heeft daarom ook een duidelijke afbakening nodig. 
 

                                                            

3 Het begrip ‘cultuurhistorische waarden’ insinueert onterecht dat er overeenstemming is over de 

cultuurhistorische waarde die een bepaald element toegekend heeft gekregen. Dit is onder andere een 

onderbouwing voor de keuze om het begrip ‘cultuurhistorische elementen’ te gebruiken. 
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2.4 Beleidbeslissingen 
Flexibel Peilbeheer  
  Het instellen van flexibel peilbeheer is een methode om aan de resultaatverplichting van de 
hierboven genoemde kaderrichtlijn water te voldoen.  
 
Afbeelding 2.2: Weergave werking fexibel peilbeheer 

 
 
  Bij flexibel peilbeheer mag het grondwater seizoensgebonden fluctueren tussen een onder‐ 
en bovengrens  (afbeelding 2.2). De waterbeheerder grijpt pas  in bij het bereiken van de onder‐ of 
bovengrens. Dit zal tot gevolg hebben dat het peil in de zomer erg laag is en in de winter erg hoog. 
Daarnaast houdt door een natuurlijk verloop het lage peil ook langer aan. Het verschil in peilen heeft 
tot  gevolg  dat  de  oevers meer  droog  vallen  en  daardoor  ruimte  bieden  voor  natuur  en  dieren. 
Daarnaast  is  door  het  flexibele waterpeil minder  behoefte  aan  gebiedsvreemd water, water  van 
buiten  de  polder.  Dit  is  gunstig  omdat  gebiedsvreemd water  vaak  een  slechtere  kwaliteit  heeft 
doordat het meer nutriënten bevat zoals fosfaat en sulfaat (Waternet, 2009). Hoe meer nutriënten 
het water aanvoert hoe rijker aan deze stoffen de bodem wordt. Als gevolg neemt de biodiversiteit 
van  oeverbegroeiing  af,  wat  de  KRW  eisen  tegenwerkt.  Het  flexibele  peilbeheer  heeft  twee 
varianten. De ene variant laat de natuur volledig zijn vrije gang gaan zonder enige vorm van sturing 
van  het  peil.  Bij  de  andere  variant  wordt  het  flexibele  peilbeheer  in  specifieke  situaties  wel 
bijgestuurd.  Bij  deze  variant  krijgt  het  waterpeil  een  vastgesteld  tijdbestek  waarin  het  zelf  kan 
variëren, maar op een bepaald moment moet een bepaald peil worden bereikt. Als de natuur dit peil 
niet  vanzelf  op  tijd  bereikt moet  door  de  beheerder worden  ingegrepen.  Het  normale  flexibele 
beheer wordt daardoor vaak in het voorjaar beïnvloed door middel van een getrapte aflaat. Er is een 
bepaalde mate van drooglegging noodzakelijk voor vogels om nesten te bouwen, om de grasgroei op 
gang  te  laten komen en om het bodemleven  te  stimuleren. Door het hogere winterpeil  zover dat 
nodig is bij te sturen door de stuwen getrapt steeds lager te zetten wordt deze drooglegging bereikt. 
Deze variant wordt vaak gebruikt in situaties waar de vegetatie of ecologie specifieke waterpeileisen 
heeft, zoals bij een weidevogelreservaat. 
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Afbeelding 2.3: Weergave werking regulier peilbeheer   

 
 
Andere methoden van peilbeheer die worden gehandhaafd en die een minder positief effect 

hebben op de waterkwaliteit en de ecologie op de oevers zijn regulier en dynamisch peilbeheer. 
Bij regulier peilbeheer is er een vast hoog streefpeil in de winter en een laag streefpeil in de zomer. 
(afbeelding 2.3) Er is een vaste datum waarop tussen deze twee peilen geschakeld wordt. 
Bij dynamisch peilbeheer wordt het peil dynamisch  in de  tijd beheerd. De beheerder varieert het 
streefpeil in hoogte en tijdsduur tussen een minimum en maximum (afbeelding 2.4). Dit gebeurt op 
basis  van  een  aantal  criteria  zoals  actuele  omstandigheden,  weersverwachtingen  en  seizoenen 
(Delta advies, 2007). 
 
Afbeelding 2.4: Weergave werking dynamisch peilbeheer 

 
 

Flexibel waterpeil heeft naast de genoemde voordelige effecten die ten goede komen aan de 
eisen van het KRW ook een aantal gevolgen die een nadelig effect kunnen hebben. Zo zal bij flexibel 
peilbeheer geen of beperkte doorspoeling van het water in het gebied plaatsvinden. Daarnaast kan 
door een  laag waterpeil  in de zomer  inklinking van het veen plaatsvinden. Hierdoor zal de bodem 
extra  dalen  waardoor  nalevering  van  nutriënten  zoals  sulfaat  ontstaat.  Dit  verrijkt  de  bodem 
waardoor  er minder  biodiversiteit  in  de  oeverbegroeiing  optreedt  (AGV,  2010  p.60‐62).  Voor  de 
verschillende  belangen  in  het  onderzoeksgebied  heeft  het  invoeren  van  flexibel  waterpeil  een 
andere uitwerking.  
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Calamiteitenberging  
Hieraan voorafgaand is uitgelegd wat flexibel peilbeheer inhoudt. Naast flexibel peilbeheer is 

ook  calamiteitenberging een  ingrijpende maatregel die  in het onderzoeksgebied wordt  toegepast. 
Deze  maatregel  heeft  niet  als  doel  het  behalen  van  richtlijnen  ten  aanzien  van  milieu  en 
waterkwaliteit, maar heeft een veiligheidsfunctie. 

 
De  oppervlakte  aan  gebieden  voor  waterberging  is  drastisch  afgenomen.  Gebieden  die 

vroeger grote waterhoeveelheden konden opvangen zonder veel overlast  te veroorzaken zijn voor 
andere doeleinden in gebruik genomen. Hierdoor is de natuurlijke opvangcapaciteit van het landelijk 
gebied aanzienlijk verkleind. Technische oplossingen door middel van dijkverzwaringen en meer of 
betere  bemaling  hebben  uiteindelijk  ook  hun  limiet.  Er  moet  dus  naar  ruimtelijke  oplossingen 
gezocht  worden.  Een  van  die  oplossingen  is  tijdelijke  waterberging  in  van  te  voren  bepaalde 
gebieden. Omdat  ruimte  een  schaars  goed  is moeten  deze  gebieden  gecombineerd worden met 
doelen die daarmee verenigd kunnen worden zoals natuur, recreatie en  landbouw. Deze gebieden 
krijgen dan de functie calamiteitenberging (Ministerie van V en W, 2000 p.18‐19). 

 
Het is moeilijk om geheel objectief te definiëren wanneer er sprake van een calamiteit is. In 

dit  onderzoek  wordt  de  door  de  provincie  Noord‐Holland  ingevoerde  calamiteitenberging 
onderzocht,  daarom  wordt  ook  gebruik  gemaakt  van  hun  definiëring  van  calamiteit. 
Calamiteitenberging wordt gebruikt voor de opvang van water in situaties die extremer zijn dan het 
genormeerde veiligheidsniveau van het regionale watersysteem. Deze noodvoorziening wordt alleen 
gebruikt  om  de  directe  dreiging  van  een  grootschalige  calamiteit  in  het  stedelijk  gebied  af  te 
wenden.  Gemiddeld  zal  deze  voorziening  minder  dan  één  keer  per  100  jaar  gebruikt  worden 
(Provincie  Noord‐Holland,  2005  p.1).  Het  eeuwenoude  boezemstelsel  is  niet  berekend  op  de 
toegenomen aan‐ en afvoercapaciteit. Het verval kan zo groot zijn dat het maximale maatgevende 
boezempeil  (bijna)  wordt  bereikt.  Door  de  beperkte  financiële middelen  kunnen  er  slechts  een 
aantal  knelpunten  in  het  afvoersysteem  worden  aangepakt.  Dit  zal  op  de  lange  termijn  niet 
toereikend  zijn  en  er  is  maar  weinig  ruimte  voor  berging  op  de  boezem.  Voor  een  duurzame 
oplossing moet er worden gezocht naar andere manieren om het oude boezemsysteem te ontlasten. 
Tot die  tijd wordt de maatregel  calamiteitenberging  achter de hand  gehouden  als noodoplossing 
(Nelen  &  Schuurmans,  2006  p.4).  Dankzij  calamiteitenberging  kan  een  ongecontroleerde 
overstroming  van  het  boezemwater  worden  voorkomen  of  de  gevolgen  daarvan  kunnen  zoveel 
mogelijk worden geminimaliseerd. 

 
Niet elk gebied  is geschikt om als bergingsgebied  te dienen. Er moet uiteraard voldoende 

bergingscapaciteit  zijn  om  al  het  overvloedige water  in  op  te  slaan.  Daarnaast moet  het  aantal 
getroffen inwoners en de economische schade die in geval van overstroming geleden wordt zo klein 
mogelijk  zijn. De  economische  schade  die  veroorzaakt  kan worden  door  een  overstroming  is  erg 
breed.  Zo  kan  de  agrarische  sector  eronder  lijden  doordat  er  schade  ontstaat  aan  gewassen  en 
oogst. Voor de bewoners en de bedrijvigheid in het gebied zal schade aan de bebouwing de grootste 
vrees zijn. De natuur  in het gebied kan worden aangetast doordat de planten te  lang onder water 
staan  en  doordat  gierputten  met  allerlei  schadelijke  stoffen  overstromen  en  over  het  land 
uitgespreid worden. De cultuurhistorische elementen  in het gebied kunnen ook beschadigd  raken. 
Zo  kunnen  bijvoorbeeld  authentieke  verkavelings‐  en  slotenpatronen  vernietigd worden  door  de 
kracht van het water  (Provincie Noord‐Holland, 2004 p.13‐14). Ook de kosten voor het  installeren 
van de benodigde maatregelen spelen een belangrijke rol. Daarnaast kan er sprake van planschade 
zijn als bekend  is dat een gebied voor calamiteitenberging gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat 
de waarde van het gebied direct al daalt omdat het risico bestaat dat de polder tijdelijk onderwater 
gezet moet worden, met alle schadelijke gevolgen van dien. Om een geschikte plek te vinden voor 
calamiteitenberging  wordt  doorgaans  door  middel  van  afwegingsmethoden  zoals  een 
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maatschappelijke  kosten‐batenanalyse  alle  eigenschappen  van  verschillende  locaties  met  elkaar 
vergeleken. 
 
  Naast  calamiteitenberging  zijn  er  ook  nog  een  aantal  andere  noodmaatregelen.  Bij  een 
dreigende overstroming die zich slechts op een paar locaties voordoet kan gebruikt gemaakt worden 
van zandzakken. Deze bieden echter geen veiligheid als er een grootschalige overstroming dreigt en 
de maatregel wordt daarom niet als alternatief voor calamiteitenberging gezien.  
Ook het  afroepen  van  een  tijdelijke maalstop  kan  er  voor  zorgen dat de  aanvoer  van water niet 
groter  is  dan  de  afvoer  waardoor  de  boezem  niet  overstroomd.  Voor  het  uitvoeren  van  deze 
oplossing zijn geen grootschalige investeringen nodig. Dit heeft echter wel tot gevolg dat elke polder 
met  een maalstop  kan  inunderen met  alle  schadelijke  gevolgen  van dien. Het uitroepen  van  een 
maalstop  kan  gezien  worden  als  een  alternatief  voor  calamiteitenberging.  Echter,  doordat  de 
overstroming  op  verschillende  locaties  plaatsvindt  en  er  geen  beschermende  maatregelen  zijn 
genomen zal de economische schade vele malen hoger zijn.  
 

Er kunnen ook structurele maatregelen worden genomen zoals het verhogen en verzwaren 
van dijken en kades of het vergroten van de afvoercapaciteit. Er bestaat echter wel een grens  tot 
hoever deze maatregelen kunnen gaan en zij gaan altijd gepaard met grote investeringen. Hierdoor 
genieten  in het huidige beleid ruimtelijke maatregelen vaak de voorkeur (Provincie Noord‐Holland, 
2005 p.28). 
 
2.5 Methodologie 

De gebruikte methodologie in deze scriptie is een logisch gevolg van de centrale vraag en de 
deelvragen die zijn gebruikt om dit onderzoek structuur  te geven. De eerste en  tweede deelvraag 
richten  zich  op  de ontwikkeling  van  het  algemene waterbeheer  in Nederland  en  op  het  verband 
tussen cultuurhistorische elementen en waterbeleid. Beide vragen hebben als belangrijkste  functie 
het  schetsen  van  de  context  van  de  centrale  vraag.  De  vragen  kunnen  beide  door middel  van 
literatuuronderzoek beantwoord worden, omdat al over dit onderwerp gepubliceerd  is. De derde 
deelvraag is gericht op de specifieke situatie in het onderzoeksgebied. Deze situatie is zo complex en 
genuanceerd  dat  onderzoek  op  basis  van  alleen  literatuur  niet  voldoende  is.  Om  deze  vraag  te 
beantwoorden moet  gebruik worden  gemaakt  van  empirisch  onderzoek  dat  toegespitst  is  op  de 
probleemstelling. Alleen door empirisch onderzoek toe te passen kan de diepgang worden verkregen 
die  nodig  is.  Het  resultaat  van  de  beantwoording  van  deze  drie  vragen  is  een  analyse  van  het 
probleem en een antwoord op de centrale vraag. Dit antwoord wordt begeleid door aanbevelingen 
die er toe moeten leiden dat het proces in de toekomst beter uitgevoerd kan worden. 
 
De methodologie volgt uit de vraagstelling: 

DV1 en DV2   Context   Literatuur onderzoek  

DV3   Diepgang   Empirisch onderzoek 

CV   Conclusie & Aanbevelingen   Analyse  

 
Door in dit onderzoek zowel schriftelijke bronnen als empirische gegevens te gebruiken is er 

een grote hoeveelheid aan  relevante  informatie beschikbaar.  In deze  informatie  ligt de sleutel  tot 
het beantwoorden  van de deelvragen en de  centrale  vraag. Om  conclusies  te  kunnen  trekken en 
aanbevelingen  te  kunnen  doen  moet  de  verkregen  informatie  worden  gestructureerd.  In  deze 
scriptie  is gekozen om aan de hand van de Actor‐Network Theory (ANT) de empirische gegevens te 
ordenen.  
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Actor‐Network Theory in een notendop 
Bruno Latour, Michel Callon en John Law staan aan de wieg van de Actor‐Network Theory in 

het begin van de jaren tachtig. Zij bouwden voort op kennis en onderzoek van anderen en probeerde 
oorspronkelijk  het  proces  van  innovatie  en  kenniscreatie  in  technologie  te  begrijpen.  De  sociale 
wetenschappen krijgen volgens hen te weinig vertrouwen van de maatschappij. Daarnaast vinden ze 
dat er geen scherp onderscheid tussen  ‘harde’ en  ‘zachte’ wetenschap gemaakt kan worden, want 
deze twee wetenschappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 
Het  feit dat Latour zelf eerst afstand deed van de  term Actor‐Network Theory en  later de 

naam toch weer omarmde geeft aan dat het fenomeen ANT geen gemakkelijk definieerbare materie 
is (Farias & Bender, 2010 p.2). 

 
  ANT beschouwt zowel personen en dingen als actoren in een netwerk en zowel personen als 
dingen kunnen elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van het schaalniveau waarop je in‐ of uitzoomt, kun 
je specifieke actoren weer zien als een netwerk op zichzelf. De groep actoren in een netwerk is aan 
verandering onderhevig en is altijd van tijdelijke aard. Er moet een reden zijn waarom de groep 
wordt gevormd. Dit is meestal het doel waar de actoren naar toe werken. In de termen van ANT zou  
gesproken worden van ‘deploying a controversy’. Een controversy is een complex probleem waar 
diverse belangen bij betrokken zijn. Om een controversy op te lossen moet gezocht worden naar een 
‘association’. Welke belangen willen en kunnen samenwerken zodat een oplossing wordt gevonden 
voor de controversy (Latour, 2005 p.25). Om voor een controversy een association te vinden wordt 
een proces van translatie toegepast. Door middel van vier stappen beschrijft Callon het proces dat 
wordt doorlopen. Dit zijn problemisation, interressement, enrollment en mobilization.   
 
1. Bij de  stap  problematisation wordt  aandacht  besteed  aan  het  benadrukken  van  het  probleem 
waardoor de wetenschapper onvervangbaar wordt. 
2. Bij interessement worden andere invloedrijke actoren betrokken bij het probleem. 
3.  Bij  de  stap  enrollment moeten  de  actoren  hun  rol  in  het  proces  accepteren  en  samen willen 
werken aan een oplossing 
4. De stap mobilization moet ervoor zorgen dat iedereen zich kan vinden in de gekozen oplossing.  
(Boonstra, 2010)  
 
Functie van de Actor‐Network Theory 
  De Actor‐Network Theory kan beschouwd worden als een methode om op een objectieve 
manier een proces te beschrijven. Het kan gebruikt worden om de casus te analyseren zonder er een 
waarde  oordeel  over  te  geven.  ANT wordt  dus  gebruikt  om  de  gebeurtenissen  in  het  proces  te 
structureren zonder dat er  iets wordt gezegd over de succes of  faal  factor daarvan. Er kan helder 
worden weergegeven welke gebeurtenissen elkaar opvolgen en wat de gevolgen hiervan zijn. Pas als 
het hele proces beschreven  is  kunnen  er uitspraken worden  gedaan over de manier waarop  een 
soortgelijk proces in de toekomst beter zou kunnen.  
 

De keuze voor ANT kan worden verantwoord door het proces dat  is doorlopen tijdens het 
schrijven  van  dit  onderzoek.  Door  het  zoeken  naar  literatuur  om  de  eerste  twee  deelvragen  te 
kunnen beantwoorden  is er een breed  informatiebestand ontstaan. Deze  is  in het empirische deel 
uitgebreid met verdiepende informatie van belangrijke actoren. De kennis komt vanuit verschillende 
bronnen  en  bekijkt  de  probleemstelling  vanaf  verschillende  perspectieven.  De  complexiteit  en 
genuanceerdheid  van  de  kwestie maakt  een  objectieve  wetenschappelijke  structurering  van  het 
proces een handige methode om overzicht te krijgen over oorzaken en gevolgen.  
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Door  middel  van  de  Actor  Network  Theory  en  de  daarbij  horende  stappen  kan  het 
besluitvormingsproces  van  het  waterbeleid  in  de  Ronde  Hoep  en  de  invloed  daarvan  op 
cultuurhistorie worden  geanalyseerd. ANT  is  de  rode  draad waardoor het  empirische  deel  en  de 
analyse daarvan structuur krijgt. 
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3. GEBIEDSOMSCHRIJVING POLDER DE RONDE HOEP 
Kaart 3.1: Overzichtskaart Ronde Hoep en omgeving 
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3.1 Inleiding 
Deze scriptie onderzoekt het besluitvormingsproces en de mate waarin rekening gehouden 

wordt  met  de  cultuurhistorische  elementen  bij  het  maken  van  beslissingen  ten  aanzien  van 
waterbeleid. Als casestudy wordt in hoofdstuk 6 dieper  ingegaan op de situatie  in polder de Ronde 
Hoep.  Hieraan  voorafgaand  zijn  in  het  theoretisch  kader  de  belangrijkste  begrippen  uit  de 
hoofdvraag gedefinieerd  zodat het onderzoek een heldere afbakening en een duidelijke  structuur 
krijgt.  In  deze  paragraaf  wordt  het  onderzoeksgebied  nader  toegelicht.  Ten  eerste  wordt 
verantwoord waarom de keuze is gemaakt voor dit onderzoeksgebied. Daarna worden de locatie, de 
geschiedenis, het gebruik en de kernkwaliteiten beschreven. 
 
3.2 Verantwoording 

Dit  onderzoek  probeert  te  achterhalen  hoe  het  besluitvormingsproces  ten  aan  zien  van 
waterbeleid  is vormgegeven en wil te weten komen  in hoeverre cultuurhistorie hierin een rol krijgt 
toebedeeld. Gedurende het schrijven van deze scriptie werd door de onderzoeker een stage gevolgd 
bij het onafhankelijke onderzoeksbureau TNO. De stage opdracht  in die periode richtte zich op de 
vraag wat voor effecten het invoeren van flexibel peilbeheer in polder de Ronde Hoep zou hebben. 
Een  van  de  effecten  zou  mogelijke  aantasting  van  cultuurhistorische  elementen  kunnen  zijn. 
Daarnaast bleek de Ronde Hoep te zijn voorgesteld om op de Unesco werelderfgoed kandidatenlijst 
te komen en werd bekend dat de beslissing liep om het gebied als calamiteitenberging te gebruiken. 
Deze  interessante mix van belangen maakt de Ronde Hoep geschikt om te gebruiken als casestudy 
voor dit onderzoek.  
 
3.3 Locatie en kenmerken  

De Ronde Hoep is een Polder vlakbij Amstelveen ten zuiden van het dorp Ouderkerk aan de 
Amstel in de gemeente Ouder Amstel (kaart 3.1) De polder en het dorp worden gescheiden door de 
snelweg A9, maar dankzij enkele onderdoorgangen is de directe verbinding met het gebied in stand 
gebleven.  De  polder  wordt  begrensd  door  het  boezemwater  van  de  Amstel,  de  Waver  en  de 
Bullewijk.  De  totale  oppervlakte  van  de  polder  bedraagt  1266  hectare  en  de  maaiveldhoogte 
verloopt globaal van noordwest naar zuidoost van hoog (NAP‐2.10m) naar laag (NAP‐2.41m).  

 
Om het watersysteem van de polder te begrijpen is het belangrijk dat men zich ervan bewust 

is dat globaal genomen de westelijke zijde van de polder hoger ligt dan de oostelijke zijde. Doordat 
de polder  als het ware  scheef  ligt worden de  verschillende delen  van het  gebied op  een  andere 
manier beïnvloed door het water  (kaart 3.2). Door de  lagere  ligging van het oostelijke deel zal het 
water  die  richting  op  stromen.  Bij  normale  omstandigheden  is  dit  geen  probleem  omdat  aan  de 
oostkant ook het gemaal  is gesitueerd. Bij een  te grote aanvoer van water kan dit echter wel  tot 
problemen leiden. 
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 Kaart 3.2: Uitsnede maaiveld hoogtekaart van de Ronde Hoep gegevens 2004  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gedeelte  ten noorden van de snelweg  is bebouwd met woningen en enkele bedrijven. 
Het gebied ten zuiden van de snelweg is grotendeels open. In het onderzoek wordt onder de Ronde 
Hoep het gedeelte ten zuiden van de snelweg verstaan. In dit deel van het gebied komen vooral de 
cultuurhistorische  elementen  voor  en  hier  worden  ook  de  maatregelen  flexibel  waterpeil  en 
calamiteitenberging  ingevoerd.  Het  gebied  ten  zuiden  van  de  snelweg  bestaat  voornamelijk  uit 
grasland voor de agrarische sector. De meeste agrarische bedrijven zijn melkveehouderijen, omdat 
de grond over het algemeen te nat  is voor het verbouwen van gewassen. De agrariërs hebben hun 
boerderijen aan de rand van de polder en hun graslanden  in het midden. De overige bebouwing  is 
ook aan de randen van de polder gebouwd. Hierdoor ontstaat er een uitgestrekt ‘leeg’ landschap als 
men  polder  inwaarts  kijkt.  Het  bestemmingsplan  van  de  polder  wil  deze  structuur  behouden, 
daardoor zijn er alleen bebouwingsmogelijkheden aan de randen van de Ronde Hoep. 

 
In  historisch  geografisch  perspectief  behoort  de  ronde  Hoep  tot  het  agrarisch 

veenlandschap.  Dit  bestaat  uit  veenontginningen  en  droogmakerijen.  De  Ronde  Hoep  was  van 
oorsprong een veenkussen (Coeterier, 1998). In het midden van de polder lag een laag veenmosveen 
dat  in  de middeleeuwen  in  cultuur  is  gebracht  door middel  van  een min  of meer  regelmatige 
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strokenverkaveling  (Provincie Noord‐Holland, 2005 p.31‐32). De  verkaveling  van het  te ontginnen 
gebied  werd  van  hogerhand  vastgelegd.  De  breedte  stond  vast  en  ook  de  achtergrens  werd 
uitgemeten en vastgesteld op een bepaald aantal meters van de ontginningsbasis. De kavels werden 
meestal  loodrecht  vanaf  het  afwateringsriviertje  uitgezet  en  tussen  de  kavels  werden  slootjes 
aangelegd. Door de Ronde  loop van de afwateringsrivieren ontstond er een gerend patroon of wel 
een waaierverkaveling (kaart 3.3 ).  
Deze waaierverkaveling  is  zo  goed  als ongeschonden gebleven en  komt nog maar bij  vier andere 
Noord‐Hollandse  polders  voor  (Aalders  &  Leurs,  2005  p.5). Wanneer  de moderne  kaart met  de 
hoogte  van  het maaiveld wordt  vergeleken met  de  historische  kaart  is  duidelijk  te  zien  dat  het 
oorspronkelijke slotenpatroon behouden is gebleven. Het doorsnijden van de polder door de A9 en 
de bebouwing ten noorden van de snelweg zijn de grootste verschillen die sinds circa 1850 zijn te 
zien. 
Kaart 3.3: Historische kaart van polder de Ronde Hoep uit 1678 
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De naam  is af te  leiden van de cirkelvorm van het gebied. Hoep  is kort voor hoepel en het 
bijvoeglijk naamwoord ronde benadrukt deze vorm nog eens. Door de gaafheid van de polder  is de 
Ronde Hoep een uniek voorbeeld van de ontstaansgeschiedenis van een dergelijk gebied (Aalders & 
Leurs, 2009 p.6). 

 
De ondergrond van de polder bestaat uit een laag bosveen. Dit veen was ongeschikt om turf 

van te maken omdat er door de grote hoeveelheid klei die erin zat te veel as over bleef. Hierdoor is 
de  Ronde  Hoep  nooit  verveend.  Het was  gebruikelijk  om  het  land  na  vervening  op  nieuw  in  te 
richten.  Doordat  er  in  deze  polder  nooit  is  verveend  is  het  land  ook  niet  ‘vernieuwd’  ofwel 
heringericht en  is de oorspronkelijke structuur grotendeels behouden gebleven.  (Provincie Noord‐
Holland, 2005 p.34) 

 
Door de natuurlijke ontwatering  van  het  gebied  klonk de  veenbodem. Dit wil  zeggen dat 

door het onttrekken van grondwater de bodem in elkaar gedrukt wordt. De gronden verzakten met 
enkele  centimeters  per  jaar  en  kwamen  zo  na  verloop  van  tijd  onder  het  waterniveau  van  de 
omliggende riviertjes te  liggen. Een natuurlijke afvoer van water was toen niet meer mogelijk en er 
moesten dijken opgeworpen worden om het gebied  te beschermen. De agrarische sector had een 
bepaald peil nodig om te kunnen werken en om van het water  in het gebied af te komen moest er 
gepompt worden. Boerderijen maalden het water uit het gebied  in het omliggende hoger gelegen 
water,  de  boezem  genaamd.  Om  de  waterafvoer  naar  de  gemalen  te  verbeteren  werden  er 
weteringen  aangelegd. Deze weteringen  versterkten op hun beurt weer het proces  van  klink. De 
gebruikte bemaling kent een evolutie van bemaling met paarden tot molenbemaling en daarna van 
stoombemaling tot elektrische bemaling (Alders & Leurs, 2009). Tegenwoordig zijn er nog restanten 
van een aantal van deze oude bemalingsmethoden te vinden in het gebied.  

 
De  waterpeilen  die  worden  gehanteerd  moeten  steeds  opnieuw  vast  worden  gesteld, 

doordat het maaiveld daalt als gevolg van klink. Het meest recente peilbesluit stamt uit 2003. Hierin 
wordt de Ronde Hoep  in vijf peilvakken verdeeld waarvan de vier buitenste vakken een dynamisch 
landbouw peil volgen en het in het midden gelegen peilvak een flexibel peil4 volgt dat speciaal op de 
weidevogels is toegespitst. Het waterpeil volgt zijn natuurlijke verloop en er wordt alleen in uiterste 
gevallen ingegrepen om te allen tijde zoveel mogelijk aan de eisen van de weidevogels te voldoen. 

 
De Ronde Hoep  is honderden  jaren geleden door mensenhanden ontstaan. Op de dag van 

vandaag  heeft  de  polder  nog  steeds  bijna  exact  dezelfde  vorm  en  functie  als  destijds.  Een  diep 
gelegen groene grasland vlakte voor de veehouderij met een weids uitzicht. Als een moderne kaart 
naast  een  historische  kaart  wordt  gelegd  blijkt  dat  de  indeling  van  het  gebied  nauwelijks  is 
veranderd.  Binnen  het  gebied  zijn  doorgaande  wegen  nog  steeds  afwezig  en  de  beperkte 
lintbebouwing  staat  allemaal  aan  de  kade  kant  van  de  riviertjes.  Deze  waterwegen  liggen  er  al 
honderden  jaren en hebben nog steeds dezelfde  functie, het afwateren van het gebied  (Provincie 
Noord‐Holland, 2005 p.33). Hierdoor is de polder cultuurhistorisch een unieke locatie. 
 
3.4 Kernkwaliteiten polder de Ronde Hoep 

De  huidige  kernkwaliteiten  van  het  gebied  vallen  uiteen  in  een  aantal  functies. Naast  de 
agrarische functie die het heeft ligt de nadruk op de bestemmingen recreatie en natuur. Het gehele 
gebied vormt een aantrekkelijk  landschap. De  rondgaande weg om de  lager gelegen polder wordt 
door wandelaars en  fietsers gebruikt om van het gebied  te genieten. De Ronde Hoep  loop  is een 
jaarlijks terugkerend sportevenement en zorgt onder andere voor naamsbekendheid van het gebied. 

                                                            

4 Zie voor een gedetailleerde uitleg van de begrippen dynamisch en flexibel peil het Theoretisch Kader. 
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Daarnaast  wordt  het  gebied  ook  door  wielrenners  gebruikt  als  trainingsronde  (Beschermers 
Amstelland, 2011).  

 
Dit recreatieve gebruik van het gebied kan goed samengaan met de natuurfunctie doordat 

de begaanbare wegen rond de polder lopen en de polder niet doorkruisen. In de kern van het gebied 
ontstaat  hierdoor  een  aaneengesloten  groen  gebied.  Hier  is  een  natuurreservaat  gelegen  dat 
eigendom  is  van  natuurbeschermingsorganisaties  zoals  Provinciale  landschappen  en 
Staatsbosbeheer wat  gebruikt word  als weidevogelgebied  (Natuurkaart,  2011)  (kaart  3.4).  In  dit 
centrale deel  van de polder  komen  een  aantal planten‐  en  vogelsoorten  voor die op  rode  lijsten 
vermeld staan. Daarnaast wordt het door een groot aantal andere weidevogels, eenden en ganzen 
als rust‐ en  foerageergebied gebruikt. Ook  leven er bedreigde zoogdieren zoals de waterspitsmuis, 
de meervleermuis en zeldzame amfibieën (Baas & Melman, 2005). 
 
Kaart 3.4: Weidevogels van de rode lijst gespot in de Ronde Hoep in 2005 

 
 

Eerder in dit hoofdstuk is al gesproken over de unieke ontstaanswijze en vorm van de polder. 
Door  zijn  zeldzaamheid  en  gaafheid  heeft  het  onderzoeksgebied  veel  cultuurhistorische waarde. 
Naast de bijzondere  landschappelijke ofwel historisch geografische aspecten herbergt het ook een 
aantal losse cultuurhistorisch interessante objecten. Alle relevante cultuurhistorische elementen uit 
het onderzoeksgebied zullen in hoofdstuk 5 worden onderzocht op hun relatie met water en het te 
voeren waterbeleid.  
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Kandidaat UNESCO werelderfgoed 
Door  deze  schat  aan  cultuurhistorie  heeft  de  stichting  beschermers  Amstelland  in  2010 

besloten om de Ronde Hoep voor te dragen als kandidaat voor het Unesco Werelderfgoed bestand. 
Ondanks de waardevolle eigenschappen van het gebied heeft de commissie besloten om de Ronde 
Hoep niet op te nemen in de voorlopige lijst met kansmakers om bij het werelderfgoed te horen. Zij 
argumenteerden dat het verschil tussen de Ronde Hoep en de al tot het werelderfgoed behorende 
droogmakerij  de  Beemster  voor  het  buitenland  te  klein  is  en  er  zijn  in  Nederland  meerdere 
soortgelijke veenontginningen te vinden (CVLW, 2010 p.81)  

Ondanks de afwijzing van de werelderfgoed commissie geeft dit voorval een duidelijk signaal 
af dat de cultuurhistorische waarde van dit gebied door diverse partijen serieus wordt genomen.  
 
3.5 Cultuurhistorische elementen   
  Op  basis  van  de  literatuur  is  een  lijst  opgesteld  met  de  voor  dit  onderzoek  relevante 
cultuurhistorische elementen in de Ronde Hoep.  
 

 De  polder  als  geheel wordt  gezien  als  een  zeer waardevol  cultuurhistorisch  element.  Dit 
komt doordat het een aantal eigenschappen bezit die vrij zeldzaam zijn, goed bewaard zijn 
gebleven en goed zijn te herkennen in het landschap. 

 Het  is een herkenbare ruimtelijke entiteit omgeven door de wateren, Amstel, Oude Waver, 
Waver, Bullewijk. 

 Het bezit een uniek open en groen midden gebied dat niet wordt doorsneden door wegen. 

 De karakteristieke ruimtelijke opbouw van veenrivier en kade als ontginningsbasis.  

 Het  radiale  slotenpatroon  voor  de  afwatering  en  het  verkavelingpatroon  dat  hierdoor  is 
ontstaan zijn zeldzaam. 

 De  bebouwing  is  bijna  volledig  aan  de  buitenkanten  van  de  polder  als  bebouwingslint 
gerealiseerd en deels bewaard gebleven. De hierbij ontstane huisterpen zijn ook nog  in het 
gebied te herkennen. 

 De gaafheid van de structuur doordat er nooit veen is afgegraven  in het gebied draagt veel 
bij aan de cultuurhistorische waarde van het gebied (Provincie Noord‐Holland, 2005 p.25). 

 
Naast deze elementen die de polder als ensemble van componenten zo belangrijk maakt zijn 

er ook nog een aantal losstaande cultuurhistorische objecten die bijdragen aan het gebied. Een deel 
van de objecten zijn waterstaatkundig van aard en hebben een rol gespeeld  in het ontstaan en het 
behoud van de polder. 
 

 De  romp  van  de Nessermolen  is  de  enige  van  de  drie  schepradgemalen  die  behouden  is 
gebleven. Deze molen werd  in 1637 gebouwd en werd vroeger gebruikt voor de bemaling 
van  het  gebied. Na  enkele  verbouwingen  is  hij  in  1934  ontmanteld, maar  de  romp  bleef 
bewaard (Kroon, 2009 p.73). 

 De Wavermolen was ook een van de drie schepradgemalen. In 1913 is deze vervangen door 
een  dieselgemaal.  In  1942  werd  het  dieselgemaal  voorzien  van  een  elektromotor.  Dit 
elektrische gemaal verloor  in 1995  zijn  functie  toen er een nieuw elektrisch gemaal werd 
gebouwd. Het oude diesel gemaal  is wel bewaard gebleven (Provincie Noord‐Holland, 2005 
p.23). 

 De rivier de Waver vormde de grens tussen het graafschap Holland en het bisdom Utrecht. In 
1625 werd besloten om tol te eisen bij het oversteken van de grens. De Waverbrug werd de 
grens overgang en er werd een tolhuis gebouwd. Nadat het verboden werd de grens over te 
steken  gedurende  de  nacht  ontstond  er  een  herberg  genaamd  de  Voetangel  bij  de  gens 
overgang. De herberg kreeg korte tijd de functie van brandstoffenhandel en bestaat nu nog 
steeds met de functie van restaurant (Gemeente Rotterdam Bibliotheek, 2010). 
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Naast de waterstaatkundige objecten zijn er ook een aantal objecten die te maken hebben 
met  de  verdedigingswerken  van  Amsterdam.  Door  de  gunstige  ligging  en  de  inundatie 
mogelijkheden  van  het  gebied  buiten  de  polder  had  de  Ronde  Hoep  een  waardevolle militaire 
positie.  

 

 De Ronde Hoep valt binnen de stelling van Amsterdam. De stelling bestaat uit een veertigtal 
forten en  staat  sinds 1996 op de  lijst van het werelderfgoed van Unesco. De kern van de 
stelling mocht in geen enkel geval door de vijand worden ingenomen of onder water komen 
te staan. Buiten de stelling moesten de gebieden juist wel onderwater gezet kunnen worden 
om de mobiliteit van de vijand te bemoeilijken. Door dijken werd de inundatiegrens bepaald 
en  op  plaatsen  waar  deze  werd  doorkruist  door  wegen  en  spoorlijnen  werden  forten 
gebouwd.  Het  feit  dat  de  Ronde  Hoep  binnen  de  stelling  zorgt  niet  voor  directe 
landschappelijke  effecten.  Het  geeft  echter  wel  aan  dat  het  gebied  vanuit  historisch 
perspectief gezien altijd droog moest blijven (Provincie Noord‐Holland, 2005 p.23). 

 Bij de Ronde Hoep zijn twee  forten van de stelling van Amsterdam gesitueerd. Dit zijn  fort 
Waver‐Amstel en fort Botshol. De aardewerken basis van fort Waver‐Amstel werd al in 1886 
aangelegd.  Tussen  1908‐1912  werden  de  bomvrije  gebouwen  hier  aan  toegevoegd.  Het 
begin van de aanleg van  fort Botshol vond plaats  in 1895. Dit  fort  is echter nooit volledig 
afgebouwd (Stichting Mega, 2011).  

 In  1784  is  in  de  Ronde Hoep  een  kruitmolen  gebouwd  voor  de  productie  van  kruit  voor 
onder  andere  de  Verenigde  Oostindische  Compagnie.  Deze  kruitmolen  genaamd  de 
Sollenburg  is tegenwoordig niet meer  in gebruik. Het pand heeft een tijd als boerderij voor 
de  landbouw  gediend  en  werd  daarna  tot  begin  2011  gekraakt  door  een  kunstenaar. 
Ondanks de wat tumultueuze  levensloop  is het historische gebouw nog steeds aanwezig  in 
de Ronde Hoep (Kroon, 2009 p.78). 

 
3.6 Conclusie 

De bijzondere ontstaansgeschiedenis en de behouden gebleven cultuurhistorische objecten 
maken  de  Ronde  Hoep  een  cultuurhistorisch  interessant  gebied.  Daarnaast  zorgen  de  actuele 
situatie  en  de  ontwikkelingen  in  het waterbeleid  ervoor  dat  er  hedendaagse  problemen moeten 
worden  aangepakt.  De  combinatie  van  actueel waterbeleid  in  een  historisch waardevolle  polder 
zorgt voor een bijzondere uitdaging die zeer geschikt  is om nader  te bekijken  in het kader van dit 
onderzoek.  In  de  casestudy  zal  dieper  op  de  situatie  in  de  Ronde Hoep worden  ingegaan  om  te 
achterhalen hoe de besluitvormingsprocessen ten aanzien van waterbeleid zijn gelopen en hoe de 
impact op de cultuurhistorische elementen hierin is meegenomen.  
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4. ONTWIKKELINGEN IN HET WATERBELEID  
 
4.1 Inleiding 
In  de  voorgaande  hoofdstukken  is  het  algemene  kenniskader  geschetst  dat  nodig  is  om  via  de 
deelvragen de centrale onderzoeksvraag te begrijpen en te beantwoorden. In dit hoofdstuk wordt de 
eerste deelvraag behandeld. Er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: 
 
 Hoe heeft het perspectief op waterbeleid in Nederland zich ontwikkeld en wat is de huidige trend?  

 
De  ontwikkeling  van  het waterbeleid  en  de  huidige  denkwijze  die  de  boventoon  voert  is 

sterk van  invloed op de manier waarop er met water en de bebouwde omgeving wordt omgegaan. 
In  de  rest  van  deze  inleiding  zal  uiteengezet worden wat  onder  het  begrip  ‘paradigma’  verstaan 
wordt. Daarna worden het oude en het nieuwe paradigma van het waterbeleid besproken. Door het 
schetsen  van  vijf  verschuivingen wordt  ingegaan  op  de  verschillen  tussen  deze  twee. Vervolgens 
wordt  er  gekeken  naar  de  acceptatie  van  het  nieuwe  paradigma  en  de  invloed  van  het  nieuwe 
paradigma op dit onderzoek. 

 
 In het beleidsgebied van water  is er een paradigma over de gewenste manier van omgaan 

met  water.  Het  paradigma  wordt  breed  geaccepteerd  en  kent  daardoor  veel  draagvlak.  Een 
paradigma kan gezien worden als een overkoepelend denkraamwerk. Het is een model voor analyse 
en  interpretatie ofwel een specifieke  lens waardoor men  informatie opneemt en ordent. Door een 
paradigma worden de aannames die iemand maakt en de vragen die iemand stelt bepaald. Ook stelt 
het  grenzen  aan  de  verwachte  oplossingen  voor  problemen  (Bruynes,  2010).  Door  deze 
vanzelfsprekendheid  ontstaat  er  een  vorm  van  path‐dependency  en  tunnelvisie.  De  ene  stap  of 
beslissingen  doet  als  automatisch  de  andere  volgen  zonder  dat met  een  volledig  open  blik  naar 
nieuwe methoden  en manieren  om  problemen  op  te  lossen wordt  gekeken. Dit  kan  vaak  alleen 
doorbroken worden door een gebeurtenis met een grootschalige  impact. Als hierdoor een nieuw 
paradigma ontstaat wordt er gesproken van een paradigma shift. 
 
4.2 Het oude paradigma 

In het waterbeleid in Nederland is in de afgelopen decennia sprake van een paradigma shift. 
De  oorspronkelijke  visie  van waterbeleid  bestond  uit  de  gedachte  dat  het water  geweerd moest 
worden.  Water  was  een  bedreiging  die  door  middel  van  dijken,  dammen,  stuwen,  sluizen  en 
stormvloedkeringen  buitengesloten  diende  te  worden.  De  dreiging  van  het  water  werd  zelf 
gecreëerd doordat land werd veroverd op het water door middel van droogmakerijen en polders. In 
deze  laag gelegen gebieden was een dijk het enige wat het water belette om het gewonnen  land 
weer te hernemen (AWT, 2000 p.20). Water wordt gezien als een ‘vijand’ waartegen ‘strijd’ geleverd 
moet worden. Het water moet koste wat het kost geweerd en gekeerd worden (Saeijs, 1999 p.3).  

 
Als het risico op een overstroming of dijkdoorbraak te groot wordt dan wordt dit opgelost 

met behulp van technologische vernieuwingen. Dit houdt bijvoorbeeld het verhogen, verbreden en 
verzwaren van dijken  in. De nadruk van het beleid  ligt op zekerheid en het behoud van veiligheid. 
Hierdoor  wordt  vastgehouden  aan  vertrouwde  technieken  en  oplossingen.  Oplossingen  voor  de 
wateropgave worden alleen binnen het bestaande paradigma gezocht. Het paradigma houdt zichzelf 
hiermee in stand. Vernieuwing brengt onzekerheid met zich mee en onzekerheid en veiligheid gaan 
niet samen (Rijnveld en van Schie, 2007 p.2). De druk op de harde gefixeerde grenzen tussen land en 
water wordt echter van beide zijden steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door veranderingen in het 
klimaat. Deze veranderingen hebben als gevolg dat de zeespiegel stijgt en de afvoer van de rivieren 
toeneemt. Gepaard met bodemdaling zorgt dit voor een grote druk van de watersystemen op het 
land. Hier komt bij dat ook de druk vanaf het land op het watersysteem toeneemt. Door de groei van 
de bevolking en de individualisering neemt het aandeel bebouwing toe. Er zijn meer mensen en deze 
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willen hun eigen woning. Deze woningen en bedrijven worden onder andere gebouwd op  locaties 
die  in wezen deel uitmaken van het watersysteem zoals polders en uiterwaarden. Daarnaast wordt 
water steeds vaker gebruikt voor waterrecreatie en om aan te wonen (AWT, 2000 p.20). Door deze 
ontwikkelingen  stijgt  het  risico  op  overstromingen  in  deze  gebieden  en  tegelijkertijd  zullen  de 
gevolgen  van  een  overstroming  in  deze  gebieden  aanzienlijk  groter  zijn  doordat  er  meer 
huishoudens getroffen worden.  

 
Het waterbeleid blijft echter bij zijn sectorale aanpak. Het richt zich puur op het verbannen 

van water uit gebieden waar het niet wenselijk is zoals woon‐ en landbouwgebieden. De methoden 
die gebruikt worden blijven puur technisch van aard en kunnen alleen voor oplossingen op de korte 
termijn  zorgen.  Sterker  nog,  op  de  lange  termijn  kunnen  deze  technische  ingrepen  zelfs  een 
probleem vormen. De bouw van steeds hogere dijken en grotere gemalen brengt bijvoorbeeld ook 
een  verhoogde  impact met  zich mee.  Bij  een  dijkdoorbraak  of  een  gemaal  dat  uitvalt  zullen  de 
gevolgen steeds groter worden (Saeijs, 1999 p.3).   

 
In de  jaren negentig blijkt dat  alle  genomen maatregelen niet mogen baten  en wordt de 

vrees van Nederland tweemaal werkelijkheid.  In 1993 en 1995 vinden twee overstromingen plaats 
met  alle  schadelijk  gevolgen  van dien.  Eind  1993 moest de Maas het meeste water per  seconde 
afvoeren  in zijn gemeten geschiedenis. Dit zorgde ervoor dat het water zes meter hoger kwam  te 
staan dan normaal en buiten de oevers van de rivier trad. De meeste overlast werd veroorzaakt  in 
Limburg. Hier moesten ongeveer tienduizend mensen hun huis uitvluchten.  In 1995 vond opnieuw 
een  overstroming  plaats.  Ditmaal  had  ook  de  Rijn  te  kampen  met  extreem  hoge  waterafvoer 
hoeveelheden. In zowel Limburg als Brabant en Gelderland werd getwijfeld aan de stabiliteit van de 
dijken en moesten honderdduizenden mensen en een miljoen exemplaren vee geëvacueerd worden. 
Ondanks dat de dijken niet doorbraken kwamen wel grote woon‐ en  landbouwgebieden  voor vijf 
dagen  achtereen  onderwater  te  staan  (Stichting  Natuurdichtbij,  2009).  Ook  dichter  bij  het 
onderzoeksgebied zijn er voorbeelden van dijkdoorbraken  in het verleden.  In 2003 brak de dijk bij 
Wilnis door (afbeelding 4.1). Vanwege een langdurige droge periode was de dijk uitgedroogd en ging 
deze scheuren vertonen (ANP, 2003).  

 
De oorzaak achter deze overstromingen wordt gezocht achter de warme en natte winters en 

de  aanvoer  van  smeltwater  vanuit  de  bergen. Deze  symptomen passen  in het huidige  beeld  van 
klimaatverandering. Door onder  andere het broeikaseffect  zou de  aarde opwarmen. Dit heeft  als 
gevolg dat de zeespiegel stijgt doordat de poolkappen smelten. Daarnaast is de verwachting dat de 
winters  warmer  en  natter  zullen  worden.  Deze  factoren  in  combinatie  met  een  versnelde 
waterafvoer  naar  de  rivieren  door  de  toenemende  verstening  en  een  versnelde  afvoer  door  de 
rivieren  omdat  deze  gekanaliseerd  zijn  zorgen  voor  een  structurele  overstromingsproblematiek 
(AWT, 2000 p.16).   

 
Het  waterbeleid  voldeed  niet  meer  aan  de  eisen  die  eraan  gesteld  werden.  De 

betrouwbaarheid  was  geschonden  en  de  veiligheid  bleek  niet  afdoende  te  zijn.  Het  bestaande 
paradigma kwam door deze twee overstromingen op losse schroeven te staan en er ontstond steeds 
meer draagvlak  voor een nieuwe visie op waterbeleid.  ‘Het water  is buiten haar  sectorale oevers 
getreden en er moet een  integrale benadering voor  in de plaats komen.’  (Ministerie van V en W, 
2006 p.65) 
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Afbeelding 4.1: Dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003 

 
 
4.3 Het nieuwe paradigma 

Door  de  overstromingen  in  de  jaren  negentig  wordt  duidelijk  dat  de  oude  manier  van 
waterbeleid tekort schiet. Waterbeleid kan niet meer als sectorale maatregel gezien worden. Het zal 
andere  sectoren  moeten  betrekken  in  het  proces.  Investeringen  tegen  overstromingen  dienen 
verbonden te zijn met het verbeteren van ecologische processen en het versterken van economische 
mogelijkheden. Dit  is de basis van een  integrale aanpak van waterbeleid  (Ministerie van V en W, 
2007  p.13).  Alleen  als met  andere  sectoren  zoals  landbouw,  natuur,  bewoning,  bedrijvigheid  en 
recreatie  wordt  samengewerkt  kunnen  nieuwe  innovatieve  en  duurzame  oplossingen  worden 
gevonden. Om tot dit soort oplossingen te komen is een nieuwe visie op het waterbeleid nodig. Door 
de gebeurtenissen  is er steeds meer draagvlak voor een structurele en cruciale verandering  in het 
denken over de manier waarop Nederland met water om moet gaan.  

 
Het  paradigma  verschuift  van  het  credo  ‘keren  en  beheren’  naar  ‘anticiperen  en 

meebewegen’. Water moet een meer sturende rol krijgen waarvoor ruimte wordt gemaakt. Water 
moet bij ontwikkelingen leidend kunnen zijn als de toekomst van Nederland ervan afhangt. Het mag 
niet  langer  in  een  keurslijf  geperst  worden  door  middel  van  harde  maatregelen.  Er  moet 
geanticipeerd  worden  op  de  oncontroleerbaarheid  van  een  natuurlijk  element  zoals  water  en 
mensen en organisaties moeten zich flexibel opstellen. Waterbeleid moet zich ontwikkelen van een 
reactief naar een proactief management. Hierbij ligt de focus op het beperken en voorbereidt zijn op 
extreme situaties. (Ministerie van V en W, 2006 p.49) Zo zouden bijvoorbeeld uiterwaarden gebruikt 
kunnen worden om  tijdelijk op een veilige manier een overvloed aan water  te bergen  (afbeelding 
4.2) (Dienstlandelijk gebied, 2011).  
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Afbeelding 4.2: Uiterwaarden langs de Rijn worden tijdelijk voor waterberging gebruikt. 

 
 

Deze paradigmashift is onder te verdelen in vijf verschuivingen. Om scherp te stellen hoe de 
huidige  trend  van  de  visie  op waterbeleid  in  elkaar  steekt  en  hoe  hij  afwijkt  van  de  oude  visie 
worden hieronder kort alle verschuivingen aangekaart en uitgelegd. 

 
Verschuiving 1 

De eerste verschuiving  is een verandering van de prioriteit die water krijgt. In plaats dat de 
ruimte het watergebruik en de  te  treffen maatregelen bepaalt,  zou water de  ruimtelijke ordening 
moeten  sturen.  Er moet dus niet  eigenwijs  tegen de  landschappelijke omstandigheden  in  gegaan 
worden, maar er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden en beperkingen van een 
gebied. 

 
 In de Nota Ruimte die kort besproken  is  in het theoretisch kader van dit onderzoek wordt 

deze  sturende  functie  van  het water  erkend. Hier  op  aansluitend  is  de  denkwijze;  ‘functie  volgt 
waterpeil’. In het oude paradigma zou het waterpeil kunstmatig worden aangepast aan de gewenste 
functie, ofwel ‘waterpeil volgt functie’. In het nieuwe paradigma wordt echter bekeken welke functie 
het beste past bij het natuurlijke waterpeil.  (Ministerie van V en W, 2006 p.51) Hiermee wordt de 
belangrijke  rol  van water bevestigd. Water houdt de natuurlijke  en  landschappelijke  systemen  in 
stand die de dragers zijn van de ruimtelijke ordening (Ministerie van V en W, 2007 p.23) Het is hierbij 
van  belang  dat  de  functie  water  samenwerkingsverbanden  aangaat met  andere  functies  in  het 
gebied om  een  integrale  aanpak  te waarborgen.  Er  kan ook worden  gekozen  voor de denkwijze; 
‘functie  volgt  waterkwaliteit’  als  de  ecologische  grenzen  van  het  watersysteem  overschreden 
dreigen te worden (Ministerie van V en W, 2006 p.51). 
 
Verschuiving 2 
  Het oude waterbeleid op zowel Europees als nationaal niveau  bestaat  uit  het  hanteren  en 
controleren  van  allerlei normen  en doelen. Dit  kan uiteen  lopen  van  concentraties  van  bepaalde 
stoffen meten  tot het precies bijhouden  van waterpeilen en  afvoercapaciteiten. Deze manier  van 



  Ruben Vogel ‐ Masterthesis Urban and Regional Planning 2011  49

beleid voeren veroorzaakt echter een schijnobjectiviteit. Het halen van de vastgestelde normen en 
doelen  hoeft  namelijk  niet  te  leiden  tot  het  behalen  van  het  echte  doel,  het  realiseren  van  een 
goede gebiedskwaliteit en een hoogwaardige gebruikerswaarde. Maar aan de andere kant hoeft het 
niet halen van de normen en doelen ook niet te betekenen dat het echte doel niet wordt behaald. 

  
In plaats van kortzichtig naar de aanwezigheid van een bepaald stofje in het water te kijken 

moet men een breder evaluatiekader gebruiken. Er moeten grotere geografische eenheden gebruikt 
worden,  zoals de  in het  theoretisch kader besproken  stroomgebiedsplannen. Daarnaast moet het 
begrip  kwaliteit  ten  aanzien  van water  geherdefinieerd  en  verbreed worden. Hierdoor wordt het 
mogelijk dat een lokale verslechtering van het watersysteem optreedt als daar een groter gebied per 
saldo van profiteert (Ministerie van V en W, 2006 p.53).   

 
Verschuiving 3 

Het oude paradigma van het waterbeleid had een totaal andere kijk op de toegankelijkheid 
en  maakbaarheid  van  water.  Hierin  werd  water  gezien  als  een  vanzelfsprekendheid  die  vrij 
toegankelijk  is en oneindig maakbaar zou zijn. Ook de  financiering behoefde geen zorgen want er 
werd  vanuit  gegaan  dat  de  waterdiensten  zoals  hoogwaterbescherming  en  waterkwaliteit‐  en 
kwantiteitsbeheer zonder tegenspraak betaald zouden worden.  

 
Tegenwoordig is men echter steeds meer bewust dat dit niet zo is. Het gebruik van water en 

waterdiensten  is  niet  ongelimiteerd.  Water  is  schaars  en  hierdoor  zijn  de  verschillende 
gebruiksfuncties  met  elkaar  in  concurrentie.  Deze  gebruiksfuncties  lopen  uiteen  van  waarde 
verhogen van vastgoed door een grote  zichtkwaliteit,  transport mogelijkheden voor bedrijven, de 
mogelijkheid tot zwemmen of vissen en mogelijkheden voor de pleziervaart. Door te accepteren dat 
het  gebruik  van water  gelimiteerd  is  kan  het  door  een  open  en  transparante  afweging  beter  en 
verantwoordelijker  worden  ingezet.  Op  deze  manier  zou  het  waterbeleid  een  breder 
maatschappelijk nut kunnen hebben (Ministerie van V en W, 2006 p.55).    
 
Verschuiving 4 
  De oorspronkelijke methode om het waterbeleid  aan  te  sturen  is  sterk  top down gericht. 
Vanuit hogere overheden wordt naar  lagere overheden gereguleerd en geld geschoven. De  lagere 
overheden  krijgen  sterk gedetailleerde  voorschriften over wat er moet gebeuren en waaraan het 
geld mag worden  uitgegeven. Hierdoor  hebben  ze weinig  tot  geen  eigen  initiatief  en  kunnen  er 
alleen kant en klare van bovenaf opgelegde oplossingen komen.  

 
Het nieuwe paradigma wil deze manier van handelen doorbreken. De sturing wordt minder 

top down en de  lagere overheden moeten meer eigen  initiatief  kunnen en willen  tonen om met 
unieke en specifieke oplossingen lokale problemen op te lossen. Dit kan alleen gerealiseerd worden 
als er geen gedetailleerde regulatie plaats vindt. Er moet een kader worden opgesteld waarbinnen 
actoren op hun eigen manier kunnen werken aan het behalen van doelen en kunnen leren van hun 
gezamenlijke  ervaringen.  Hierbij moet  de  overheid  innovaties  en  initiatieven  stimuleren.  Dit  kan 
door  externe  partijen  de  vrijheid  te  geven mee  te werken  en  door  het  geven  van  ruimte  voor 
regionale en lokale sturing (Ministerie van V en W, 2006 p.59).   
 
Verschuiving 5 
  Van oudsher heeft de overheid maatregelen getroffen   om  het  land  en  haar  bewoners  te 
beschermen  tegen het water. Deze maatregelen hadden als doel het water  te weren door middel 
van technische structuren zoals dijken en dammen. De overheid heeft hiermee de schijn gewekt dat 
zij  veiligheidsgaranties  zou  kunnen  geven.  Na  verloop  van  tijd  werd  steeds  beter  duidelijk  dat 
absolute veiligheid niet bestaat en communiceerde de overheid dit ook door naar de bevolking. Door 
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een betere bewustwording van de onvoorspelbaarheid van water dringt het bij de overheid door dat 
er andere maatregelen getroffen zullen moeten worden.  

   
De nieuwe visie op waterbeleid wil niet veinzen dat Nederland volledig  is beschermd tegen 

water, maar  wil  helderheid  geven  over  de  keuze  om  te  leven met  afgewogen  waterrisico’s.  Zo 
kunnen bepaalde  locaties worden aangewezen als waterretentiegebieden. Hierbij  is communicatie 
en het verstrekken van informatie van cruciaal belang. Door een open en transparante opstelling van 
de  overheid  kunnen  zorgen worden weggenomen  en  komen  bewoners  open  te  staan  voor  deze 
nieuwe manier van omgaan met waterveiligheid (Ministerie van V en W, 2006 p.61).   
 
4.4 Acceptatie nieuwe paradigma 
  Een paradigma shift  is geen strakke overgang van de ene denkwijze naar de andere. Het  is 
een  langlopend proces van accentverschuiving  in perceptie. De hierboven omschreven geleidelijke 
paradigma  shift wordt vooral gesteund door overheidspartijen en onderzoekers. Ondanks het  feit 
dat  in deze partijen veel voorstanders  zijn voor het nieuwe waterbeleid wordt dit niet klakkeloos 
overgenomen door gebruikers en bewoners. Vaak zijn zij huiverig voor de nieuwe ideeën van politici 
en bestuurders omdat deze onzekerheid met zich meebrengen. Daarnaast zijn  er vaak investeringen 
nodig die tijd en geld kosten terwijl op de korte termijn niet altijd een positief resultaat is te zien. Er 
wordt vastgeklampt aan de oude mentaliteit die voor het gevoel de meeste zekerheid en veiligheid 
biedt.  
   

Het  is  aan  de  overheid de  taak  om  draagvlak  te  creëren waardoor  hun  perceptie op  het 
probleem wordt gedeeld door de gebruikers. Hierdoor  zullen de gebruikers eerder  instemmen en 
bijdragen  aan  de  aangeleverde  oplossingsmogelijkheden. De  ontsluiting  van  informatie  en  kennis 
speelt  hierin  een  belangrijke  rol.  De  overheid  moet  op  een  open  manier  en  in  een 
gemeenschappelijke  taal  met  belanghebbenden  uit  een  gebied  in  gesprek  gaan.  Deze 
gemeenschappelijke  taal  moet  enerzijds  voldoende  houvast  bieden  om  concrete  plannen  en 
afspraken mee  te maken en  anderzijds  voldoende  aansluiten bij de  leefwereld  van de  gebruikers 
(Ministerie  van  V  en  W,  2006  p.53).  Een  hulpmiddel  om  de  bewustwording  van  gebruikers  te 
verbeteren  is  het maken  van  een  kosten‐batenanalyse. Hierin  zijn  alle  kosten  en  baten  van  een 
watersysteem uitgedrukt  in  geld. Het maken  van  een  kosten‐batenanalyse hangt  van  afwegingen 
aan elkaar, maar uiteindelijk kan er een goed beargumenteerd overzicht ontstaan van de financiële 
effecten die  een maatregel  heeft. Hiermee  kan duidelijk worden  gemaakt dat  als de  invloed  van 
bepaalde ingrepen geheel doorgerekend zou worden deze nooit zou hebben plaatsgevonden omdat 
ze een enorm kapitaalverlies betekenen (Saeijs, 1999 p.5).  
   

Met  deze  en  andere  methoden  moet  getracht  worden  om  voor  en  samen  met  de 
belanghebbenden  in een gebied tot begrijpelijke beleidsopties te komen. Op basis hiervan kunnen 
voor‐ en nadelen en kansen en bedreigingen van verschillende  ingrepen worden geïdentificeerd en 
gewogen. Dankzij deze heldere en begrijpelijke  kennis  zullen meer gebruikers gaan geloven  in de 
aanpak die strookt met het nieuwe paradigma van het waterbeleid. 
 
4.5 Relatie nieuwe paradigma tot onderzoek 

Doordat er meer draagvlak ontstaat voor het nieuwe paradigma van het waterbeleid en de 
denkwijzen  en  oplossingsmogelijkheden  die  dit  met  zich  meebrengt  kan  op  nieuwe  manieren 
worden  omgegaan met water. De  kern  van  deze  ingrepen  is  gebaseerd  op het  idee  dat het  een 
integrale aanpak moet zijn die niet alleen rekening houd met de functie water. Samenwerking tussen 
verschillende  functies en  samenwerking  tussen  regio’s en  landen  is nodig om  in het heden en de 
toekomst  te  voldoen  aan  de  gestelde  eisen. Deze  eisen  richten  zich  vooral  op  het  behouden  en 
verbeteren van de ecologie en het garanderen van zo min mogelijk overstromingsrisico op plekken 
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waar  dit  veel  schade  oplevert.  In  het  onderzoek  zal  dit  tot  uiting  komen  door middel  van  twee 
maatregelen met elk hun eigen doelstelling. Dit zijn flexibel peilbeheer en calamiteitenberging.  
Beide maatregelen zijn al besproken in het theoretisch kader. In het hoofdstuk gebiedsomschrijving 
is ingegaan op het onderzoeksgebied de Ronde Hoep. In dit gebied is naar aanleiding van de nieuwe 
trend in het waterbeleid gekozen voor deze twee maatregelen. 
   

Het  flexibel peilbeheer  is  ingesteld met als belangrijkste  reden het behalen van de doelen 
van de Kaderrichtlijn Water. Dit houdt in dat er een goede ecologische en chemische samenstelling 
van  het  grond‐  en  oppervlaktewater moet  zijn  en  dat  de  ecologische  functie  op  de  oevers  een 
uitgebreid en gevarieerd karakter moet hebben.  In de Ronde Hoep  is het flexibel peilbeheer alleen 
ingesteld in het centrale deel van de polder waar het natuurreservaat is gelegen. Dit natuurreservaat 
is onder andere bestemd als broed‐ en foerageergebied voor een uitgebreid scala aan weidevogels. 
Hierdoor moet ook  rekening gehouden worden met deze  functie van het gebied. Het kan daarom 
nodig zijn om het waterpeil aan te passen zodat het gebied aan de eisen van de vogels voldoet. Het 
is echter de bedoeling om het waterpeil zoveel mogelijk zijn natuurlijke gang te  laten gaan. Dit zal 
positieve gevolgen hebben voor de ecologie en waterkwaliteit, maar negatieve gevolgen voor onder 
andere het grondgebruik van de aangrenzende weilanden. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook de 
typische  cultuurhistorisch  waardevolle  radiale  slotenstructuur  beïnvloeden.  Deze  afweging  van 
tegenstrijdige belangen  zal moeten worden gemaakt  voordat de beslissing wordt genomen.  In de 
derde  deelvraag  van  dit  onderzoek  wordt  verder  ingegaan  op  het  proces  dat  aan  dit  soort 
beleidbeslissingen voorafgaat.  

 
  Naast  flexibel  peilbeheer  is  ook  besloten  om  de  Ronde  Hoep  te  gebruiken  als 
calamiteitenberging.  In  het  theoretisch  kader  van  dit  onderzoek  is  al  globaal  ingegaan  op  dit 
fenomeen. De polder  kan gebruikt worden om  tijdelijk water vanuit de  rivieren  in op  te  slaan bij 
risico op overstroming  van nabij  gelegen  stedelijke  gebieden. Dit  gebeurd  alleen bij  een  extreem 
hoge  water  aanvoer  vanuit  de  rivieren  die  waarschijnlijk  slechts  eenmaal  in  de  honderd  jaar 
voorkomt.  Desondanks  moeten  de  gevolgen  die  deze  beslissing  op  het  gebied  heeft  serieus 
genomen worden. Door tijdelijke  inundatie van het gebied kan schade optreden aan gebouwen en 
cultuurhistorische elementen. Daarnaast kan het schadelijke effecten hebben op het milieu doordat 
bijvoorbeeld gierputten overstromen en uitvloeien over het  land. Ondanks deze negatieve effecten 
is  besloten  de  Ronde  Hoep  te  gebruiken  als  calamiteitenberging  om  op  deze  manier  andere 
gebieden  te ontzien van het  risico op overstroming. De afwegingen die  zijn gemaakt om  tot deze 
beslissing te komen en de rol die cultuurhistorie hierin speelt worden verder uitgewerkt in deelvraag 
drie. 
 
4.6 Conclusie 

Dit hoofdstuk over waterbeleid heeft naar het antwoord gezocht op de eerste deelvraag: 
 

Hoe heeft het perspectief op waterbeleid in Nederland zich ontwikkeld en wat is de huidige trend? 
  
Door het toenemen van de bebouwde omgeving op onder andere plaatsen die  in principe deel uit 
maken van het watersysteem zoals uiterwaarden worden de negatieve gevolgen bij overstromingen 
veel  grootschaliger.  Door  onvoorziene  gebeurtenissen  zoals  de  overstroming  in  1993  en  1995  is 
gebleken dat het  toenmalige waterbeleid  van water weren en water keren niet de veiligheid kon 
garanderen. Het oude paradigma verschuift langzaam naar het nieuwe paradigma waarin de nadruk 
ligt op water accommoderen. De wetenschap en de politiek omarmen deze nieuwe visie als eerste 
en  proberen  door  middel  van  transparantie  en  open  communicatie  draagvlak  te  creëren  bij 
bewoners. De twee onderzochte aspecten van het waterbeleid  in het onderzoeksgebied zijn beide 
een  gevolg  van  dit  nieuwe  paradigma.  Zowel  flexibel  peilbeheer  als  calamiteitenberging worden 
vanuit  de  politiek  geïmplanteerd  en  stuiten  op  weerstand  bij  een  deel  van  de  bewoners  en 
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gebruikers.  In het vervolg van dit onderzoek  zal aandacht worden besteed aan de  invloed van dit 
waterbeleid op de cultuurhistorische elementen  in de Ronde Hoep en aan de manier waarop het 
besluitvormingsproces rondom deze twee maatregelen heeft plaats gevonden. 
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5. INVLOED VAN HET WATERBELEID OP DE CULTUURHISTORIE  
5.1 Inleiding 
  In  de  centrale  vraag  van  dit  onderzoek  zijn  de  belangrijkste  begrippen  
‘besluitvormingsprocessen’,  ‘waterbeleid’,  ‘cultuurhistorische elementen’ en  ‘beleidbeslissingen’.  In 
het  Theoretisch  kader  zijn deze begrippen  gedefinieerd.  In hoofdstuk  4  is dieper  ingegaan op de 
ontwikkelingen in het waterbeleid. Daarnaast is de relatie van het waterbeleid met de maatregelen 
flexibel peilbeheer en calamiteitenberging bekeken.  In dit hoofdstuk wordt dieper  ingegaan op het 
begrip  cultuurhistorie.  Daarnaast  wordt  onderzocht  op  welke  manieren  cultuurhistorie 
meegenomen  kan  worden  in  het  waterbeleid.  Door  middel  van  dit  hoofdstuk  wordt  naar  een 
antwoord gezocht op de tweede deelvraag:  
 
Hoe staan cultuurhistorische elementen in relatie tot waterbeleid en met welke methoden kunnen 
cultuurhistorische elementen worden meegenomen in besluitvormingsprocessen? 
 
  In de gebiedsomschrijving is een inventarisatie gegeven van de cultuurhistorische elementen 
in  de  Ronde  Hoep.  In  dit  hoofdstuk  wordt  gekeken  op  welke  manier  en  in  welke  mate  deze 
elementen beïnvloed kunnen worden door het waterbeleid. Daarna worden een aantal methoden 
besproken waarmee cultuurhistorie een plek in het beleid kan krijgen. Deze informatie is van belang 
voor het beantwoorden van de derde deelvraag en de centrale vraag. Door een beter idee te hebben 
van  de  aanwezige  cultuurhistorische  elementen  en  hun  relatie met  het  waterbeleid  kan  in  het 
empirische deel van het onderzoek gerichter op dit onderwerp ingegaan worden. 
 
5.2 Cultuurhistorische elementen in relatie tot het waterbeleid 
  Het  aanbod  aan  cultuurhistorische  elementen  in  de  Ronde  Hoep  is  uitgebreid  en  divers 
(Afbeelding 5.1). Hierdoor zijn er verschillen in de mate waarin elementen zullen worden beïnvloed 
door  het  invoeren  van  flexibel  peilbeheer  en  calamiteitenberging  in  de  polder.  Bepaalde  typen 
elementen zijn beter bestand tegen de invloeden van het water, maar ook andere omstandigheden 
zoals locatie, verwachte inundatiediepte en beschermende maatregelen hebben invloed op de mate 
waarin  een  element  last  zou  kunnen  hebben  van  het waterbeleid.  In  deze  paragraaf wordt  een 
indicatie  geschetst  van  de  problemen  die  zouden  kunnen  optreden  ten  aanzien  van 
cultuurhistorische elementen door het invoeren van de twee eerder genoemde beleidsmaatregelen. 
Hiermee wordt een aanzet gemaakt voor het concretiseren van de vraag welke cultuurhistorische 
elementen in het empirische deel van het onderzoek aandacht moeten krijgen. 
 

Flexibel peilbeheer  is slechts  ingevoerd  in het middelste peilvak van de polder. De effecten 
van deze maatregel zullen voornamelijk  in het centraal gelegen natuurreservaat en wellicht  in een 
gedeelte van de aanliggende gebieden te merken zijn. Door het waterpeil minder te sturen en meer 
te  laten  fluctueren  op  basis  van  de  natuurlijke  omstandigheden  zal  in  de  winter  een  hoog  peil 
ontstaan  en  in  de  zomer  een  laag  peil.  Dit  heeft  invloed  op  de  omstandigheden  in  het 
natuurreservaat. Door de grotere peil  fluctuatie kunnen er bredere oevers met meer biodiversiteit 
ontstaan  en  doordat  er  nauwelijks  water  in  het  gebied  wordt  ingelaten  zou  er  minder 
gebiedsvreemd  water  nodig  zijn.  Het  natuurreservaat  is  echter  ook  een  belangrijke  broed‐  en 
foerageerplek voor vogels. De meeste vogels gedijen niet in een sterk verdroogde omgeving en het is 
daarom mogelijk  dat  er  toch  water  ingelaten moet  worden  om  aan  de  eisen  van  de  vogels  te 
voldoen  (Veer en Kuiper, 2009 p.7). Daarnaast kan  flexibel peilbeheer een  invloed hebben op het 
unieke  radiale  slotenpatroon.  In  droge  perioden  kan  het waterpeil  in  deze  sloten  een  stuk  lager 
komen  te  liggen.  Hierdoor  kan  een  deel  van  het  authentieke  slotenpatroon  slechter  zichtbaar 
worden. Dit zal voornamelijk in het middelste deel van de polder voorkomen. Vanaf de rand van de 
polder zal dit waarschijnlijk minder opvallen. Desondanks kan op deze manier een cultuurhistorisch 
element  worden  aangetast.  Geen  van  de  in  de  bovenstaande  paragraaf  genoemde  losstaande 
cultuurhistorische objecten heeft  zijn  locatie  in het  gebied  dat wordt beïnvloed door het  flexibel 
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peilbeheer.  Deze  objecten  zullen  daardoor  waarschijnlijk  geen  schade  ondervinden  van  deze 
beleidmaatregel. Vanuit de literatuur lijken de schadelijke gevolgen die flexibel peilbeheer met zich 
mee kan brengen ten aanzien van de cultuurhistorie mee te vallen.  In het empirische deel van dit 
onderzoek zal worden getracht om door middel van kwalitatief onderzoek hier meer duidelijkheid 
over te krijgen. 

 
Flexibel  peilbeheer  is  na  invoering  continu  gedurende  het  hele  jaar  in  werking.  Hier 

tegenover  staat  de  beleidbeslissing  die  is  genomen  om  de  polder  te  gebruiken  als 
calamiteitenberging. Naar verwachting zou dit slechts een keer  in de honderd  jaar nodig zijn, maar 
dat neemt niet weg dat er rekening gehouden moet worden met de invloed van deze maatregel op 
de cultuurhistorische elementen. Het  inwerking  treden van de calamiteitenberging  zorgt voor een 
tijdelijke  inundatie  van  een  groot  gedeelte  van  de  polder. Doordat  een  aanzienlijk  gebied  onder 
water komt  te staan zullen waarschijnlijk veel bewoners en gebruikers  te kampen hebben met de 
overlast. De ernst van de overlast kan echter meevallen omdat het water gemiddeld slechts enkele 
decimeters  boven maaiveld  komt  te  staan.  In  deze  paragraaf  ligt  de  nadruk  op  de  permanente 
schade die wordt aangebracht aan de polder en niet op de  tijdelijke  schade die alleen  tijdens de 
inundatie  te merken  is. Daarnaast dient ook  rekening gehouden  te worden met de aantasting van 
cultuurhistorische elementen door het realiseren van beschermende maatregelen. 

 
In  de  literatuur  zijn  de  meningen  over  de  mogelijke  effecten  van  inundatie  op 

cultuurhistorische elementen verveeld. Dit heeft te maken met de onzekerheid en onduidelijkheid 
over het exacte verloop van de  inundatie. Dit  is onmogelijk precies te voorspellen en men kan dus 
slechts onderbouwde aannames doen. Daarnaast beïnvloedt ook de positie in de discussie over het 
nut  van  Ronde  Hoep  als  calamiteitenberging  de  voorspellingen  die  er  gemaakt  worden.  De 
voorstanders voorspellen significant andere gevolgen voor de cultuurhistorische elementen dan de 
tegenstanders van deze maatregel. Door deze onduidelijkheid in de literatuur is er voor gekozen om 
een korte opsomming te geven van de mogelijke gevolgen van inundatie in de Ronde Hoep. Op basis 
van deze opsomming kan het empirische deel van dit onderzoek wat betreft de calamiteitenberging 
beter worden gestructureerd.  

 
Een  aantal  cultuurhistorische  eigenschappen  van de polder worden bedreigd doordat het 

onderwater  zetten  van  de  polder met  veel  kracht  en waterstroming  gepaard  gaat.  Zelfs  bij  een 
gecontroleerde inlaat van het water kan schade aan cultuurhistorische elementen ontstaan (Arcadis, 
2006 p.39). Het unieke open  karakter  van de polder  zal niet worden  aangetast door  een  tijdelijk 
inundatie en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Het zeldzame radiale sloten patroon is echter 
wel een kwetsbare factor  in het gebied. Door de waterstroom kunnen sloten worden aangetast en 
het authentiek patroon kan beschadigd  raken. Dit heeft een negatieve  invloed op de nu  zo  ‘gave’ 
status van de polder. Tevens zal door deze sterke waterstroom een gat worden geslagen achter het 
inlaatpunt  in  de  dijk.  Hierdoor  wordt  het  bodemarchief  voorgoed  verwoest.  Gezien  de  lage 
archeologische waarden in het gebied hoeft dit niet direct een grootschalig probleem te betekenen.  
Door  het  aanleggen  van  een  inlaat  wordt  op  die  plek  ook  de  uitstraling  van  de  dijk  ingrijpend 
veranderd. Deze wordt verhard en dit zal te zien zijn in het landschap. Om waardevolle gebouwen en 
schadelijke stoffen te beschermen voor overstroming kunnen kades gebouwd worden. Deze kades 
hebben  een  permanente  invloed  op  de  uitstraling  van  het  gebied.  Doordat  de  relatie  tussen  de 
lintbebouwing en de achterliggende landerijen wordt gebarricadeerd heeft dit een grote invloed op 
het  cultuurhistorische beeld  van het  gebied.  In  tegenstelling  tot het  flexibel peilbeheer heeft het 
onder water komen te staan van de polder wel invloed op een aantal losstaande cultuurhistorische 
objecten.  Doordat  het  waterpeil  tijdelijk  boven  maaiveld  komt  te  staan  kan  er  indien  er  geen 
beschermende  maatregelen  getroffen  worden  waterschade  ontstaan  aan  gebouwen.  Vooral 
historische  panden  zijn  hier  gevoelig  voor  en  hebben  grote  investeringen  nodig  om  hersteld  te 
worden.  
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Als positieve  invloed van  calamiteitenberging op de  cultuurhistorie wordt het behoud van 

het open karakter gezien. Als de Ronde Hoep wordt gebruikt voor calamiteitenberging dan zal het 
open gebied zeker niet worden gebruikt om woningen te bouwen. Het is echter de vraag hoe groot 
de  kans  is  dat  er  in  het  binnen  gebied  wordt  gebouwd  als  de  polder  niet  de  functie  van 
calamiteitenberging zou hebben. 

 
  Ondanks de uiteenlopende meningen over de ernst van de  invloed van calamiteitenberging 
wordt in het algemeen aangenomen dat er schadelijke effecten te verwachten zijn. Deze effecten op 
de  cultuurhistorie  in  het  gebied  dienen  mee  te  worden  genomen  bij  de  besluitvorming  over 
beleidbeslissingen.  
 
Afbeelding 5.1: Cultuurhistorische elementen  in de Ronde Hoep; Het oude  gemaal,  restaurant de 
Voetangel, fort Waver‐Amstel en de romp van de Nessermolen (zie ook hoofdstuk 3.5).  

  
5.3 Methoden om effecten op cultuurhistorische elementen te inventariseren 

In  de  praktijk  krijgt  cultuurhistorie  vaak  geen  prominente  rol  bij  de  afweging  van 
verschillende  beleidbeslissingen.  Door  onder  andere  de  nota  Belvedere  is  steeds  meer 
bewustwording ontstaan over de functie die cultuurhistorie in een gebied heeft en de functie die het 
kan  spelen bij het maken van beleid.  Sindsdien worden  verschillende methoden gebruikt om een 
onderbouwde afweging te maken tussen de positieve en negatieve effecten van beleidbeslissingen 
op  de  cultuurhistorische  elementen  in  een  gebied.  Twee  veel  gebruikte methoden worden  hier 
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besproken.  Dit  zijn  de  cultuurhistorische  effectrapportage  en  de  maatschappelijke  kosten‐
batenanalyse met een focus op cultuurhistorie. 

 
De cultuurhistorische effectrapportage  is gebaseerd op de milieueffectrapportage of m.e.r. 

Deze methode bestaat al langer en is in de ruimtelijke ordening breder geaccepteerd. Deze methode 
wordt  eerst  uiteen  gezet  zodat  duidelijk wordt waarop  de  cultuurhistorische  effectrapportage  is 
gebaseerd. 
 
m.e.r. 
  In  1985 werden  de  eerste  richtlijnen  opgesteld  voor  de milieubeoordeling  van  bepaalde 
openbare en particuliere projecten. In de loop van de tijd is de m.e.r. aangepast en verbonden met 
andere  rapportagemethoden, maar  het  hoofddoel  is  gelijk  gebleven  (Ministerie  van VROM,  2006 
p.7). Dit centrale doel wordt omschreven als: 

 Het milieubelang  een  volwaardige  plaats  geven  in  de  besluitvorming  over  activiteiten  die 
mogelijk een nadelige invloed kunnen hebben op het milieu.  

Daarnaast zijn nog twee nevendoelen te herkennen. 
1. Het stroomlijnen van besluitvorming 
2. Het verbeteren van de milieuattitude 

Dit  wil  zeggen  dat  door  het  begeleiden  van  de  verschillende  procedures  die  nodig  zijn  en  het 
systematisch in kaart brengen van de gevolgen voor het milieu de houding van betrokkenen positief 
beïnvloed kan worden (Commissie MER, 2011).  
Om deze doelen te behalen bevat de m.e.r.‐procedure een aantal acties: 

 De participatie van betrokkenen en bewoners wordt gestimuleerd 

 Er wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld 

 De commissie m.e.r. toets de kwaliteit van de MER 

 De milieugevolgen en alternatieven worden meegenomen in de besluitvorming 

 Er wordt openheid gegeven over de totstandkoming van de beslissing 
(Rijksoverheid, 2011) 
 
Door  een milieueffectrapport wordt  inzichtelijk  gemaakt wat  voor milieueffecten worden 

verwacht bij het uitvoeren van een bepaald plan. Deze effecten op de omgeving kunnen uiteen gezet 
worden in vier typen. Alle typen hebben een positieve en een negatieve verschijningsvorm. 
De fysieke effecten zijn: 

 Verstoring of ontstoring: De zichtbaarheid of herkenbaarheid kan veranderd worden. 

 Doorsnijding of verbinding: Cultuurhistorische elementen kunnen doorbroken of van elkaar 
gescheiden worden door bijvoorbeeld de aanleg van een autoweg in een gebied. 

 Vernietiging  of  versterking:  Een  cultuurhistorisch  element  kan  verdwijnen  of  juist  in  ere 
hersteld worden. 

 Verdroging of vernatting: Dit heeft effecten op de  fysieke kwaliteit van elementen. Zo kan 
bijvoorbeeld een houtwal afsterven door verdroging of een slotenpatroon vervagen doordat 
het waterpeil te veel stijgt. 
(Witteveen + Bos,2009 p.19‐21). 
 
  Deze mogelijke effecten op de omgeving  kunnen ook de  cultuurhistorie  aantasten. Door 

een m.e.r.  kan  in  een  vroeg  stadium  van  het  planproces  al  inzichtelijk  gemaakt worden wat  de 
gevolgen van een plan zijn voor het milieu. Door op tijd bewust te zijn van de effecten op het milieu 
van een ingreep kan hier op een relatief eenvoudige manier nog rekening mee gehouden worden. Zo 
kan  bijvoorbeeld  voor  een  alternatief  worden  gekozen  of  een  plan  kan  worden  aangepast. 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011). 
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Een m.e.r.  procedure moet  verplicht  doorlopen  worden  bij  projecten  waarvan  verwacht 
wordt  dat  ze  grootschalige  invloed  zullen  hebben  op  het  milieu.  Omdat  de  effecten  op  de 
cultuurhistorie vaak onderbelicht blijven als er specifiek naar effecten op het milieu wordt gekeken 
kan  in  sommige  situaties  gekozen  worden  om  een  cultuurhistorisch  effectrapport  (CHER)  op  te 
stellen.  
 
CHER 
  Een  cultuurhistorisch effectrapport wijkt op een aantal punten  af  van een MER. Zo  is het 
CHER niet wettelijk verplicht en ligt de nadruk van de rapportage op de cultuurhistorie in plaats van 
het algemene milieu. Het uitvoeren van een CHER is een vrijwillige keuze en wordt vaak uitgevoerd 
wanneer er geen m.e.r. verplichting is, maar cultuurhistorie wel een speciale rol in het gebied speelt. 
De beide methoden kunnen echter ook naast elkaar gebruikt worden en elkaar aanvullen. 
 

Een cultuurhistorisch effectrapport en een m.e.r. hebben ongeveer hetzelfde doel. Een CHER 
wil  het  cultuurhistorisch  belang  een  volwaardige  plaats  geven  in  de  belangenafweging  over 
activiteiten die mogelijk een nadelige invloed kunnen hebben op de cultuurhistorie (Gemeente Zeist, 
2005  p.9).  Dit  wordt  getracht  te  bereiken  door  een  integrale  aanpak  van  al  de  aspecten  van 
cultuurhistorie zoals deze  in het theoretisch kader zijn behandeld. De cultuurhistorische elementen 
worden  in  kaart  gebracht en beschreven. Daarna wordt  geanalyseerd hoe  kwetsbaar  ze  zijn  voor 
eventuele  ingrepen  in  de  ruimte  en  als  laatste  worden  er  aanbevelingen  gedaan  hoe  de 
cultuurhistorische  elementen  behouden,  hersteld  of  verder  ontwikkeld  kunnen  worden  (RAAP, 
2011).  Door  middel  van  een  CHER  wordt  concreet  duidelijk  gemaakt  wat  voor  effecten  de 
cultuurhistorische  elementen  zullen  ondervinden  bij  bepaalde  ingrepen.  Op  basis  van  deze 
informatie kan een onderbouwde beleidbeslissing worden gemaakt. 
 
MKBA 
  Naast de m.e.r. of CHER kan ook gebruik worden gemaakt van een maatschappelijke kosten‐
batenanalyse (MKBA). Alle drie deze afwegingsmethoden worden gebruikt ter ondersteuning van de 
besluitvorming. De MKBA richt zich echter meer op de gevolgen voor de welvaart. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de  luchtkwaliteit, geluidshinder, werkgelegenheidseffecten en consequenties voor de 
cultuurhistorie  (Witteveen + Bos,2009 p.22‐23) (afbeelding 5.2). Een kosten‐batenanalyse probeert 
de  effecten  op  de  te  onderzoeken  facetten  kwantitatief  uit  te  drukken.  Deze  kosten  en  baten 
kunnen  zowel  financieel‐economisch als maatschappelijk  zijn. Sommige  facetten  zijn vrij  simpel  in 
geldeenheden uit  te drukken, maar voor onder andere cultuurhistorie  is dit niet het geval. Zo kan 
bijvoorbeeld dankzij vergelijkbare situaties de te verwachten  invloed op de waarde van onroerend 
goed bij een ingreep worden geschat. Het is echter een stuk lastiger om de effecten op het klimaat 
of  de  effecten  op  de  vererving  (de  wens  om  het  nageslacht  iets  achter  te  laten)  te  vatten  in 
geldeenheden. Als de wijze van kwantificering niet voor de hand  ligt dan volgt er pionierswerk om 
toch  tot  een  betrouwbare  kwantitatieve  eenheid  te  komen.  Het  uiteindelijke  doel  is  een  helder 
overzicht van de maatschappelijke baten en lasten die met een ingreep gemoeid gaan. De methode 
is gebaseerd op de economische welvaartstheorie. Als de totale baten voor de samenleving groter 
zijn dan de totale lasten dan is de ingreep positief voor de maatschappij in zijn geheel (Ministerie van 
VROM, 2011). 
 
 
 



  Ruben Vogel ‐ Masterthesis Urban and Regional Planning 2011 58 

Afbeelding 5.2 Invloedsvelden van cultuurhistorie 

 
 
5.4 Gebruikte afwegingsmethoden in het onderzoeksgebied  

Door  middel  van  de  hierboven  genoemde  afwegingsmethoden  wordt  getracht  om 
cultuurhistorie  een meer  solide  plaats  te  geven  in  het  krachtenveld  van  de  diverse  aspecten  die 
tijdens de beleidsvorming spelen.  In de geraadpleegde  literatuur over de Ronde Hoep wordt er  in 
één van de stukken gebruik gemaakt van een afwegingsmethode. In deze paragraaf wordt aandacht 
besteed aan de manier waarop cultuurhistorie is opgenomen in deze methode. 

 
Het  betreft  een  rapport  over  de  effecten  van waterberging  in  de  Ronde Hoep  genaamd 

‘Pilot’  de  Ronde  Hoep;  een  weegschaal  voor  beheersing  van  hoogwatercalamiteiten.  De 
opdrachtgevers voor dit rapport zijn de provincie Noord‐Holland en het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht.  Het  uitvoerende  onderzoeksbureau  is  HKV  LIJN  IN  WATER.  In  het  rapport  wordt  een 
afwegingskader  gebruikt  dat  is  gebaseerd  op  een  milieueffectrapportage.  Hiermee  wordt 
onderzocht wat de effecten  van het  instellen  van  calamiteitenberging op de  cultuurhistorie  in de 
Ronde Hoep zijn. Het rapport geeft geen definitief advies, maar schetst de te verwachten effecten 
van  diverse  maatregelen  die  genomen  kunnen  worden  om  het  risico  op  overstroming  van 
economisch waardevolle  gebieden  te  verkleinen. Naast  de  effecten  op  cultuurhistorie wordt  ook 
ingegaan  op  de  effecten  op  natuur  en  milieu  en  wordt  er  rekening  gehouden  met  het  aantal 
getroffen  inwoners,  de  technische  haalbaarheid  en  de  juridische  en planologische  effecten  (HKV, 
2005 p.35).  

 
Gezien  de  aard  van  dit  onderzoek  wordt  hier  de  nadruk  gelegd  op  de  manier  waarop 

cultuurhistorie  is meegenomen  in het beoordelingsproces. Dit  is  gebeurd door middel  van  een  5 
punts  schaal waardering  die  uiteen  loopt  van  ‐  ‐  tot  +  +  en  hiermee  aangeeft  of  het  effect  zeer 
negatief of zeer positief  is. Waarbij onder negatief structurele aantasting van de cultuurhistorische 
elementen  wordt  verstaan  en  onder  positief  het  niet  aantasten  of  zelfs  versterken  van  deze 
elementen. Het afwegingskader  is een globale benadering van de effecten die  inundatie als gevolg 
van calamiteitenberging zou kunnen hebben op cultuurhistorische elementen in de Ronde Hoep. 
Er wordt  hierbij  gekeken  naar  de  invloed  op  een  aantal  facetten,  zoals  de  polder  als  ruimtelijke 
entiteit, de karakteristieke waaierverkaveling, het bodemarchief, de  lintbebouwing, de historische 
objecten en het verband met de stelling van Amsterdam. Over elk facet wordt een waardering geven 
van de invloed.  
 

Er moet  opgemerkt  worden  dat  deze  effecten  zeer  globaal  worden  omschreven  en  dat 
gedetailleerder onderzoek in een volledige m.e.r. tot een beter overzicht zal leiden van de invloeden 
van inundatie. De volledige m.e.r. voor de calamiteitenberging in de Ronde Hoep moet nog worden 
geschreven. Deze kan dus niet worden gebruikt om te onderzoeken  in hoeverre cultuurhistorische 
elementen zijn meegenomen in de afweging voor het maken van beslissingen over het waterbeleid. 
Om  toch  te  achterhalen  in  hoeverre  en  op welke manier  cultuurhistorie  is meegenomen  in  het 
besluitvormingsproces wordt er zelf onafhankelijk onderzoek gedaan. 
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5.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk over de  interactie tussen cultuurhistorie en waterbeleid  is geprobeerd een 

antwoord te vinden op de tweede deelvraag. 
 

Hoe staan cultuurhistorische elementen in relatie tot waterbeleid en met welke methoden kunnen 
cultuurhistorische elementen worden meegenomen in besluitvormingsprocessen? 
 
Op basis van de literatuur is in de gebiedsomschrijving een lijst opgesteld met de voor dit onderzoek 
relevante  cultuurhistorische elementen  in de Ronde Hoep. De  verschillende maatregelen  van het 
waterbeleid  hebben  uiteenlopende  gevolgen  voor  deze  elementen.  De  invoering  van  flexibel 
peilbeheer zal waarschijnlijk vooral zijn invloed hebben op de waardevolle landschappelijke aspecten 
zoals het radiale slotenpatroon en de verkavelingsstructuur. Er wordt verwacht dat de omvang van 
de negatieve  effecten op de  cultuurhistorie door  flexibel peilbeheer beperkt  is. Het  instellen  van 
calamiteitenberging in de polder en de inrichtingsmaatregelen die hiermee gepaard gaan zullen een 
veel  grotere  negatieve  invloed  hebben  op  de  cultuurhistorische  elementen.  Door  het  laten 
instromen  van  grote hoeveelheden water uit de boezem  is de  kans  groot dat  slotenpatronen  en 
verkavelingstructuren  worden  weggespoeld.  Daarnaast  zullen  de  inrichtingsmaatregelen  die 
genomen kunnen worden om de bestaande bebouwing te beschermen een negatieve impact op de 
cultuurhistorie  hebben.  De  inlaat  en  dijkjes  die  dan  gecreëerd worden  verminderen  de  doorkijk 
mogelijkheden en veranderen de bestaande structuur van de polder. Er zijn echter ook partijen die 
vinden  dat  calamiteitenberging ook  een positieve  invloed heeft op de  cultuurhistorie, omdat het 
open karakter van de Ronde Hoep behouden zal blijven vanwege de beperking die deze functie legt 
op de bouwmogelijkheden in de polder. 
 

Er zijn twee afwegingsmethoden besproken die gebuikt kunnen worden om ervoor te zorgen 
dat  cultuurhistorie  een  plek  krijgt  in  het  besluitvormingsproces  voor  beleid.  Dit  zijn  het 
cultuurhistorische  effectrapport  (CHER)  en  de maatschappelijke  kosten‐batenanalyse  (MKBA).  De 
CHER  is  gebaseerd  op  de  steeds  vaker  gebruikte  milieueffectrapportage  en  inventariseert  de 
cultuurhistorische elementen in een gebied. Daarna onderzoekt het  in welke mate deze elementen 
gevoelig zijn voor de gevolgen van het mogelijk uit te voeren beleid. Als blijkt dat het beleid een zeer 
negatieve  invloed  heeft op  de  cultuurhistorie  kan besloten worden  het  plan  aan  te  passen of  te 
stoppen.  De  MKBA  kan  voor  allerlei  onderwerpen  gebruikt  worden  en  richt  zich  meer  op  de 
gevolgen van het beleid voor de welvaart. De effecten moeten kwantitatief uitgedrukt worden. Dit is 
voor  een  aantal  indicatoren  moeilijk  realiseerbaar.  Hierdoor  zijn  dit  soort  afwegingsmethoden 
gevoelig voor subjectiviteit en kunnen de resultaten relatief gemakkelijk worden beïnvloed.  

 
In  de  literatuur  over  het  onderzoeksgebied  is  een  versimpelde  variant  van  een  m.e.r. 

gebruikt  om  de  effecten  van  calamiteitenberging  op  de  cultuurhistorie  te  onderzoeken.  De 
resultaten van deze methode geven een eenzijdig beeld over de  invloeden die calamiteitenberging 
op cultuurhistorie heeft. Het is daarom nuttig om deze schriftelijke bronnen aan te vullen met eigen 
empirisch onderzoek. 
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6. PRAKTIJKVOORBEELD POLDER DE RONDE HOEP 
6.1 Inleiding 

Er  zijn  weinig  schriftelijke  bronnen  te  vinden  waaruit  duidelijk  naar  voren  komt  hoe 
besluitvormingsprocessen zijn vormgegeven en  in hoeverre en op welke manier cultuurhistorische 
elementen  worden  meegenomen  bij  waterbeleid.  Het  in  de  tweede  deelvraag  besproken 
afwegingskader  is  slechts  globaal  en mist  de  diepgang  van  een milieueffectrapportage.  Om  een 
beeld  te  krijgen  van  het  proces  en  de  verschillende  perspectieven  daarop  zal  gericht  onderzoek 
moeten worden gedaan. In deze deelvraag wordt uiteengezet hoe dit onderzoek eruit moet zien en 
worden de gevonden resultaten behandeld. 
 
6.2 Empirisch Onderzoek 

 De derde deelvraag is nodig om voldoende diepgang te krijgen zodat de centrale vraag van 
dit onderzoek beantwoord kan worden. Er kan niet worden voldaan met alleen literatuuronderzoek, 
maar er moet empirische  input worden  gehaald uit een  casestudy. Door de  situatie  in polder de 
Ronde Hoep te bestuderen wordt het empirische onderzoek concreet vormgegeven. Dit gebeurd aan 
de hand van de vraag: 

 
Hoe verliep het besluitvormingsproces en  in hoeverre  is de  invloed op cultuurhistorische elementen 
meegenomen  in de beleidbeslissingen ten aanzien van flexibel peilbeheer en calamiteitenberging  in 
polder de Ronde Hoep? 

 
Door de  literatuur werd  al duidelijk dat het proces  van besluitvorming bij het maken  van 

beleidbeslissingen  complex  is  en  vanuit  verschillende  perspectieven  kan  worden  ervaren.  Twee 
belangrijke rapporten uit de relevante literatuur schetsen bijvoorbeeld allebei een heel ander beeld 
van de situatie. In het Rapport genaamd: Pilot de Ronde Hoep; Een weegschaal voor beheersing van 
hoogwatercalamiteiten  dat  is  gemaakt  in  opdracht  van  de  Provincie  Noord‐Holland  en  het 
Waterschap  Amstel,  Gooi  en  Vecht  wordt  geschreven:  “Geconcludeerd  wordt  dat 
calamiteitenberging met  beschermende maatregelen  in  de  Ronde Hoep  beperkte  effecten  op  de 
cultuurhistorische waarden  heeft.”  Daarentegen wordt  in  een  rapport  getiteld:  Ronde  Hoep;  De 
polder  spreekt!  dat  is  geschreven  in  naam  van  de  land‐  en  tuinbouworganisatie  en  belangen 
organisatie  Stichting de Ronde Hoep  vermeld:  “Het blijkt dat het  gebruik  van de Ronde Hoep  als 
calamiteitenberging desastreuze gevolgen voor de cultuurhistorische waarden van dit gebied en de 
continuïteit van de agrarische bedrijfsvoering in de polder heeft.”  

 
 De  veelheid  aan belanghebbende  actoren en de  verscheidenheid  aan meningen over het 

beleid zorgen voor een uitgebreid krachtenveld waarin de kwestie zich afspeelt. Om te achterhalen 
hoe  dit web  van  interacties  in  elkaar  steekt  en  om  te  achterhalen  op welke manier  rekening  is 
gehouden met de  invloed op de cultuurhistorische elementen tijdens de besluitvormingsprocessen 
moet er naast literatuuronderzoek ook empirisch onderzoek gedaan worden.  
 
6.3 Actoranalyse 
  Op basis van de schriftelijke bronnen over het onderzoeksonderwerp kan een actoranalyse 
worden gemaakt.  In deze actoranalyse wordt  kort uiteengezet wat de belangrijke partijen  zijn bij 
zowel  het  waterbeleid  aangaande  flexibel  peilbeheer  als  het  beleid  ten  aanzien  van 
calamiteitenberging. Daarnaast wordt kort uitgelegd waarom bepaalde actoren wel of niet worden 
benaderd  voor  het  empirische  onderzoek. De  actoren  zijn  grofweg  in  volgorde  van  schaalniveau 
ingedeeld. Wanneer een actor voornamelijk op hoog schaalniveau opereert wordt deze als eerste 
behandeld, de actoren die op een relatief  laag schaalniveau operen worden als  laatste behandeld. 
Daarnaast  is  aan  de  kleur  van  de  tekst  te  zien  of  de  actor  wordt  opgenomen  (groen)  in  het 
onderzoek of niet (rood). 
 



  Ruben Vogel ‐ Masterthesis Urban and Regional Planning 2011  61

De betrokken actoren voor zowel het flexibel peilbeheer als de calamiteitenberging zijn: 

 Dienst Landelijk Gebied 

 Provincie Noord‐Holland 

 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet 

 Gemeente Ouder‐Amstel  

 Land en Tuinbouw Organisatie 

 Agrarische Natuur Vereniging ‐ De Amstel 

 Landschap Noord‐Holland 

 Stichting de Ronde Hoep 

 Reservaatcommissie  
 

 
De Dienst Landelijk Gebied  is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie en is alleen betrokken geweest tijdens de landinrichting van het onderzoeksgebied. Het is 
hierdoor alleen betrokken geweest bij het maken van een eerste aanzet voor flexibel peilbeheer en 
heeft  weinig  directe  invloed  gehad  in  het  proces.  Het  is  daarom  niet  nodig  om  deze  actor  te 
benaderen voor het empirische gedeelte van het onderzoek. 
 
De Provincie Noord‐Holland geeft de eerste concrete aanzet tot waterbeleid door bijvoorbeeld een 
structuurvisie, maar  staat  ver  van  het  praktische  gedeelte.  Beide maatregelen  zijn  al  in  een  ver 
gevorderd stadium en de provincie  is daarom al grotendeels uit beeld verdwenen. Het  is hierdoor 
niet nuttig om de provincie expliciet bij het empirische onderzoek te betrekken. Daarnaast zijn door 
de korte ambtelijke tijdsspanne weinig van de initiatief nemende actoren nu nog actief betrokken bij 
de Ronde Hoep. 
 
Het Waterschap AGV en het daarbij horende uitvoerende orgaan Waternet zijn beide betrokken bij 
het waterbeleid. Zij zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in het onderzoeksgebied en worden 
samen met de gemeente gestuurd door de plannen van de provincie. Het is nuttig om deze partij te 
betrekken bij het empirische gedeelte. 
 
De  Gemeente  Ouder‐Amstel  is  verantwoordelijk  voor  de  bestemmingsplannen  in  het 
onderzoeksgebied  en  is  aanspreekpunt  voor  bewoners  en  betrokkenen. Hierdoor  is  zij  direct  en 
nauw betrokken bij de aanloop en uitvoering van het waterbeleid  in de Ronde Hoep. Deze partij  is 
interessant voor het empirische onderzoek. 
 
De Land‐ en Tuinbouw Organisatie behartigt de belangen van agrariërs. LTO werkt breder dan alleen 
de Ronde Hoep, maar heeft wel een sterke band met het gebied. Een van de agrariërs uit de Ronde 
Hoep is werkzaam voor LTO en het is zinvol om deze actor te betrekken bij het empirische deel. 
 
De  Agrarische Natuurvereniging  De  Amstel  bestaat  onder  andere  uit  een  aantal  agrariërs  uit  de 
Ronde Hoep en werkt vaak samen met de beheerder van het natuurreservaat. De natuurvereniging 
heeft geen directe invloed op het waterbeleid, maar  is met name een spreekbuis voor de agrariërs 
betreft de invloed van flexibel peilbeheer op het agrarische bestaan. Bij het empirische deel van het 
onderzoek  zal  de  penningmeester  van  de  natuurvereniging  die  tevens  ook  agrariër  is  worden 
betrokken. 
 
 Landschap  Noord‐Holland  is  verantwoordelijk  voor  het  beheer  van  het  natuurreservaat  waar 
flexibel  peilbeheer  wordt  gehandhaafd.  Deze  partij  staat  dicht  bij  de  uitvoering  van  flexibel 
peilbeheer en is daardoor een belangrijke bron voor het empirische gedeelte. 
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Stichting de Ronde Hoep is in het leven geroepen door de gebruikers naar aanleiding van een aantal 
onzekerheden toen bekend werd gemaakt dat er calamiteitenberging in de Ronde Hoep zal worden 
toegepast.  Een  groot  deel  van  de  bewoners,  de  agrarische  en  andere  ondernemers  en  overige 
belanghebbenden uit het onderzoeksgebied zijn lid van de stichting. De stichting zet zich actief in om 
het huidige waterbeleid te veranderen en is daardoor een interessante bron om te benaderen in het 
empirische gedeelte. 
 
De  reservaat  commissie  bestaat  uit  een  aantal  boeren  en  word  bijgezeten  door  de  beheerder 
Landschap  Noord‐Holland.  Het  is  een  kleinschalig  orgaan  dat  zich  exclusief  richt  op  het 
natuurreservaat. Omdat de beheerder van het reservaat zal worden benaderd voor het empirische 
onderzoek kan de reservaat commissie als sleutelactor komen te vervallen. 
 
De personen die op basis van de actor analyse zijn benaderd voor een interview zijn: 

 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet: K. Blatter en J. Ellen 

 Gemeente Ouder‐Amstel: Wethouder C. den Blanken 

 Land en Tuinbouw Organisatie: J. van der kroon 

 Agrarische Natuur Vereniging ‐ De Amstel: W. Korrel 

 Landschap Noord‐Holland: L. Valentijn 

 Stichting de Ronde Hoep: W.J. Aalders 
 

Daarnaast  zijn een aantal agrarische ondernemers gesproken naar aanleiding van het  FlexPeil 
onderzoek  in  opdracht  van  TNO.  In  deze  gesprekken  zijn  ook  beide  beleidsmaatregelen  aan  bod 
gekomen en de resultaten zijn gebruikt voor dit onderzoek. De geïnterviewde personen zijn: 

 Agrariër: J. Spengen 

 Agrariër: M. Kea 
 
6.4 Kwantitatief of kwalitatief  

Door de actoranalyse  is duidelijk welke  sleutelactoren benaderd moeten worden voor het 
empirische deel  van  het  onderzoek. Daarnaast  kan  op  basis  van  de  actoren worden  besloten op 
welke manier het onderzoek vorm zal moeten krijgen. 

 
Door de complexe en gevoelige materie die wordt onderzocht  is het voor de hand  liggend 

dat  er  geen  gebruik  wordt  gemaakt  van  een  gestandaardiseerde,  grootschalige,  schriftelijke 
vragenlijst. Kwantitatief onderzoek  zal niet de gewenste  scope  aan  inzichten  verkrijgen omdat de 
meningen van bewoners, gebruikers en beleidsmakers waarschijnlijk  zeer genuanceerd  zullen zijn. 
De onevenredige  verhouding  tussen deze partijen maakt het  kwantitatieve onderzoek ongeschikt 
voor betrouwbare statistische toetsing. Daarnaast kunnen actoren bij gesloten vragen niet genoeg 
achtergrond  informatie  geven  om  de  gehele materie  te  onderbouwen  en  begrijpelijk  te maken. 
Tevens is het niet mogelijk om bij het gebruiken van een schriftelijke vragenlijst direct door te vragen 
op punten die niet zijn meegenomen in de vragenlijst of die onduidelijk blijven. 

 
  Het  gebruikmaken  van  kwalitatief  onderzoek  zal  dus  noodzakelijk  zijn.  Een  selecte  groep 
sleutelactoren wordt benaderd om hun visie over het beleidsproces ten aanzien van waterbeleid en 
de  invloed daarvan op cultuurhistorie  in beeld  te brengen. Door de complexiteit, veelzijdigheid en 
gevoeligheid van de materie kan er niet rigide gebruik worden gemaakt van een vragenlijst om het 
interview  structuur  te  geven.  Elke  sleutelactor  heeft  zijn  eigen  perspectief  op  het 
onderzoeksonderwerp  en  zal  om  een  individuele  aanpak  vragen.  Om  toch  tot  een  consistente 
onderzoeksmethode  te  komen  zal  een  algemene  vragenlijst worden  opgesteld  die  flexibel wordt 
gebruikt  tijdens het kwalitatieve onderzoek  (Bijlage 1). De gevoeligheid van bepaalde  facetten uit 
het onderzoek en de multi‐interpreteerbaarheid van bepaalde cruciale begrippen vereist dat door 
middel van  face  to  face  contact met actoren wordt gesproken. De gebruikte onderzoeksmethode 
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kan worden omschreven als een organisch face to face interview aan de hand van een begeleidende 
vragenlijst.  De  vragenlijst  is  dan  een  leidraad  voor  het  gesprek  en  zal  niet  letterlijk  worden 
afgewerkt.  Indien  er  toestemming wordt  gegeven  zal  het  gesprek worden  opgenomen. Dit  zorgt 
vanuit wetenschappelijk oogpunt dat de controleerbaarheid wordt gewaarborgd en kan daarnaast 
worden gebruikt om de aantekeningen die gemaakt zijn tijdens het gesprek aan te vullen gedurende 
het verwerken van de interviews.  
 
6.5 Resultaten empirisch onderzoek 

In  de  interviews  is  aandacht  besteed  aan  de  twee  vormen  van waterbeleid.  Voor  zowel 
flexibel peilbeheer als calamiteitenberging werd onderzocht hoe het besluitvormingsproces verliep 
en welke gevolgen zij kunnen hebben voor de cultuurhistorische elementen  in de Ronde Hoep.  In 
deze paragraaf zal de aan de hand van de  interviews verkregen  informatie worden gestructureerd. 
Voor beide vormen van waterbeleid wordt getracht helder te krijgen hoe het proces en de  invloed 
op de cultuurhistorie  in elkaar steken. Door middel van tijdlijnen en met behulp van mindmaps zal 
getracht worden een helder beeld te geven van de situatie in de Ronde Hoep.  

 
Om het overzicht te behouden wordt de beantwoording van deze deelvraag  in onderdelen 

opgedeeld.  Eerst  wordt  ingegaan  op  het  besluitvormingsproces  van  flexibel  peilbeheer  en  de 
gevolgen daarvan op de cultuurhistorie. Daarna worden deze twee  thema’s onderzocht vanuit het 
perspectief van calamiteitenberging. Beide beleidsmaatregelen worden apart behandeld omdat zij 
op  een  aantal  cruciale punten  van  elkaar  verschillen.  Flexibel peilbeheer  is  al  sinds  2006  volledig 
ingevoerd  in het onderzoeksgebied  en wordt op dit moment  geëvalueerd. Calamiteitenberging  is 
daarentegen  nog  steeds midden  in  het  proces  van  implementatie  en  is  daardoor  nog  aan  veel 
veranderingen  onderhevig.  Daarnaast  beïnvloedt  flexibel  peilbeheer  voornamelijk  het 
natuurreservaat  in  het  centrale  deel  van  de  polder  en  heeft  calamiteitenberging  invloed  op  de 
gehele  polder.  Het  zwaartepunt  van  het  belang  van  de  actoren  verschilt  eveneens  bij  beide 
maatregelen.  Enkele  actoren  zijn  slechts  betrokken  bij  één  van  de  beleidvormen.  De  beide 
beschrijvingen zijn gebaseerd op de kennis die  is verkregen tijdens de interviews en aangevuld met 
informatie uit de literatuur. 
 
Flexibel Peilbeheer 
Afbeelding 6.1: Chronologische weergave hoofdpunten van het proces voor flexibel peilheer 

Proces 
In 1970 ontstaan de eerste plannen voor de landinrichting van polder de Ronde Hoep. In de 

loop van de tijd zijn boeren weggegaan of is het land verdeeld onder het nageslacht hierdoor heeft 
een  versnippering  van  de  kavels  plaats  gevonden.  De  landinrichting moet  ervoor  zorgen  dat  de 
boeren grotere aaneengesloten stukken land krijgen die zo dicht mogelijk bij hun huiskavel gelegen 
zijn. Naast deze doelstelling wordt ook besloten dat de natuurwaarden en vooral de weidevogels die 
al  in de polder foerageren beschermd moeten worden. Om dit te kunnen realiseren wordt bedacht 



  Ruben Vogel ‐ Masterthesis Urban and Regional Planning 2011 64 

om  in het midden van de polder een natuurreservaat aan  te  leggen waar de weidevogels kunnen 
overleven.  

 
Vanaf  1970  wordt  begonnen  met  het  aankopen  van  land  in  de  polder  om  het 

natuurreservaat aan te kunnen  leggen.  In 1995 wordt het ontwerpplan “Herinrichting Amstelland” 
vastgesteld, maar pas in 2000 wordt actief begonnen met de landinrichting van de Ronde Hoep. Het 
grasland  in  het  reservaat wordt  verpacht  onder  de  boeren.  De  boeren moeten met  een  aantal 
randvoorwaarden  instemmen, zoals het verlaat maaien van het  land en de  invoer van een  flexibel 
peilbeheer in het reservaat. Er spelen verschillende belangen mee met de landinrichting waaronder 
weidevogels, natuur,  flexibel peilbeheer en de  landbouw. Daarom wordt overleg gepleegd met de 
afgevaardigden  van  Provincie  Noord‐Holland,  Waterschap  Amstel,  Gooi  en  Vecht,  de  Land‐  en 
Tuinbouw Organisatie en de landeigenaren.  

 
In eerste instantie was het doel van het flexibel peilbeheer de leefomstandigheden voor de 

weidevogels  verbeteren,  maar  nadat  de  Kaderrichtlijn  water  werd  ingevoerd  in  2000  wilde  de 
provincie er ook andere belangen aan ophangen zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en het 
stimuleren van de ecologie en biodiversiteit op de oevers.  

 
  Nadat  het  peilbesluit  voor  de  Ronde  Hoep  ter  inzage  heeft  gelegen  werd  deze  in  2003 
vastgesteld. (Bijlage 2) De polder wordt verdeeld in vijf peilvakken. In het centrale peilvak zal binnen 
bepaalde marges flexibel peilbeheer worden gehandhaafd. In de overige vier peilvakken wordt een 
dynamisch peilbeheer gehandhaafd. Dit peilbeheer is gebruikelijk voor landbouwgebieden.5  
 

Pas  in 2006 wordt het  flexibel peilbeheer daadwerkelijk  in het natuurreservaat  ingevoerd. 
Doordat de weidevogels een belangrijke rol spelen in de polder is gekozen voor een peilbeheer met 
getrapte aflaat zodat aan de waterpeileisen van de weidevogels voldaan kan worden als deze niet 
natuurlijk worden gehaald. Door de  lange doorlooptijd van het project wordt het reservaat tijdens 
de feitelijke realisatie door een aantal partijen al niet meer van deze tijd bevonden.  

 

  In  2009  is  een  grootschalig  project  opgestart  genaamd:  ‘Flexibel  Peilbeheer;  van  denken 

naar doen.’ Kortweg wordt dit het FlexPeil project genoemd. Het project wordt uitgevoerd door een 
consortium  van  verschillende  partijen,  zoals  kennisinstellingen  en  overheden.  Het  doel  van  het 
project is demonstreren dat flexibel peilbeheer een methode is die kan bijdragen om de  eisen die de 
Kaderrichtlijn Water stelt  te halen. Dit wordt onderzocht door middel van het  implementeren van 
flexibel peilbeheer  in verschillende gebieden en het monitoren van de effecten die deze vorm van 
waterbeheer heeft. Een van deze gebieden is polder de Ronde Hoep. TNO is in 2011 gevraagd om te 
achterhalen welke  indicatoren  gebruikt  zouden moeten worden  bij  het monitoren  van  effecten. 
Door het afnemen van interviews met de agrariërs in het gebied is een eerste beeld van de situatie 
verkregen.  In  het  vervolg  van  het  project  worden  keukentafelgesprekken  georganiseerd  om 
agrariërs, water‐  en  grondexperts  bij  elkaar  te  krijgen  om  na  te denken over  flexibel  peilbeheer. 
Hoewel  flexibel  peilbeheer  al  een  aantal  jaren  is  ingevoerd  in  het  onderzoeksgebied  blijft  het 
onderwerp actueel omdat de exacte effecten nog onbekend zijn en onderzocht moeten worden. 
 
Cultuurhistorie 

Het  invoeren  van  de  waterbeleidsmaatregel  flexibel  peilbeheer  heeft  invloed  op  het 
landschap.  Als  gevolg  van  deze  invloed  kunnen  de  cultuurhistorische  elementen  op  een  aantal 
punten worden aangetast. Een aantal actoren vinden dat het slotenpatroon  is aangetast door het 
graven  van  dwarssloten  om  een  ringsloot  rond  het  natuurreservaat  te  creëren. Door middel  van 
                                                            

5 Zie het Theoretisch kader, hoofdstuk 2 voor een uitgebreide beschrijving van de diverse peilbeheer vormen.  
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dammen, dijkjes en keerschotten zijn de sloten afgedicht. Deze elementen zijn van dichtbij goed te 
zien, maar  zullen  van  veraf  slechts  een  kleine  belemmering  vormen. Van  bovenaf  gezien  zal  het 
flexibel  peilbeheer  ook  weinig  invloed  hebben  op  de  zeldzame  vorm  van  de  waaierverkaveling. 
Verschillende actoren zijn zich bewust van het feit dat de polder niet meer één watersysteem  is en 
vinden  dat  het  afsluiten  van  de  lengtesloten  door  middel  van  dammen  de  doorstroming 
verslechterd.  Deze  slechte  doorstroming  heeft  zijn  invloed  op  de  waterkwaliteit  en  op  de 
hoeveelheid water die kan worden aangevoerd naar het gemaal. Maar deze effecten zouden ook het 
gevolg  kunnen  zijn geweest bij het  instellen  van  verschillende normale peilvakken  zonder  flexibel 
peilbeheer.  

 
  De betrokken overheden denken wat  lichter over de gevolgen van  flexibel peilbeheer voor 
de cultuurhistorie. Cultuurhistorie is geen kerntaak en er kan pas aandacht aan geschonken worden 
als er genoeg geld  is. Zij zien echter wel dat het doortrekken van de watergang rond het reservaat 
zijn  gevolgen  voor  de  cultuurhistorische  elementen  heeft  gehad.  Een  van  de  voornaamste 
doelstelling en is dat er geboerd moet kunnen blijven worden in het gebied.  
 

Over het algemeen wordt de focus op weidevogels in het natuurreservaat als positief gezien 
omdat dit ervoor zorgt dat het land nog steeds gebruikt kan worden als agrarisch grasland waardoor 
de authentieke open uitstraling van de polder behouden blijft. 
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Calamiteitenberging 
Afbeelding 6.2: Chronologische weergave kernpunten van het proces bij calamiteitenberging 

Proces 
In  februari 2004 wordt door de provincie een beleidsnota genaamd:  ‘Evenwichtig omgaan 

met  water’  gepubliceerd.  Hierin  staat  vermeld  dat  voor  het  streekplan  gebied  Noord‐Holland 
gezocht moet worden naar gebieden voor waterberging bij calamiteiten. Een van deze gebieden  is 
de  Ronde  Hoep,  deze  heeft  in  de  Deelstroomgebiedsvisie  Amstelland  de  potentiële  functie  van 
calamiteitenberging  gekregen.  Bij  het  vaststellen  van  de  overkoepelende  beleidsnota  hebben  de 
Provinciale  Staten  daarom  een  motie  “Ronde  Hoep”  aangenomen.  Hierin  staat  onder  andere 
vermeldt  dat;  naast  de  Ronde  Hoep  ook  naar  andere  gebieden  gezocht  moet  worden,  dat  de 
financiële haalbaarheid van de Ronde Hoep als calamiteitenberging onderzocht moet worden en dat 
onderzocht  moet  worden  of  er  door  calamiteitenberging  natuurschade  of  schade  aan  de 
cultuurhistorische elementen in de polder kan ontstaan (HKV, 2005 p.1).  

 
  Op 30 mei 2005 kom het rapport ‘Pilot de Ronde Hoep; Een weegschaal voor beheersing van 
hoogwatercalamiteiten’ uit. Dit document is geschreven in opdracht van de Provincie Noord‐Holland 
en  het  Waterschap  Amstel,  Gooi  en  vecht.  Hierin  wordt  het  nut  en  de  noodzaak  van 
calamiteitenberging  in de Ronde Hoep onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of er alternatieve 
maatregelen  zijn  om  een  ongecontroleerde  overstroming  te  voorkomen.  De  resultaten  van  het 
rapport zouden een bestuurlijke afweging van de te kiezen veiligheidsstrategie moeten faciliteren.  
 
  Op  18  januari  2006  geven  de  provincie  en  het waterschap  tijdens  een  informatie  avond 
toelichting  op  het  besluit  om  de  Ronde  Hoep  te  gebruiken  als  calamiteitenberging  bij  een 
overstroming wanneer er geen ander alternatief. Dit betekend dat ook zonder inlaatwerk waardoor 
een  gecontroleerde  inundatie  mogelijk  is  de  polder  onder  water  wordt  gezet.  Er  wordt  vooral 
ingegaan  op  de  kwesties;  waarom  moet  calamiteitenberging  er  komen  en  hoe  moet  deze 
gerealiseerd worden? Als reactie op dit nieuws wordt de stichting de Ronde Hoep opgericht. Deze 
stichting bestaat uit bewoners en andere gebruikers van de Ronde Hoep die zich sterk maken tegen 
de plannen voor het instellen van de functie calamiteitenberging in de polder. 
 

 In januari 2006 komt er ook een document uit waarin de gevolgen van calamiteitenberging 
in  de  Ronde  Hoep  verder  zijn  onderzocht.  Hierin  wordt  vermeld  dat  de  provincie  in  2006  een 
definitieve keuze wil maken of de polder als  calamiteitenberging wordt  ingericht of niet  (Arcadis, 
2006 p.6). In hetzelfde jaar worden twee onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen voor mogelijke 
vermogensschade door aanwijzing en schade door inrichtingsmaatregelen (Haak & Lente, 2006).   

 
In juli 2009 besluit het waterschap te gaan beginnen met de voorbereidingen die nodig zijn 

voor het  inrichtingsplan. Het waterschap eist wel dat de Provinciale Staten van Noord‐Holland de 
Ronde  Hoep  als  calamiteitenberging  in  de  structuurvisie  opneemt  en  dat  de  Gemeente  Ouder‐
Amstel op basis van dit besluit het bestemmingsplan aanpast (AGV, 2009). 
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De plannen die de provincie en het waterschap hebben bekend  gemaakt  vereisen dat de 
gemeente het bestemmingsplan genaamd  ‘Ronde Hoep 2003’ aanpast.  In december 2009 stelt de 
Gemeenteraad  van  Ouder‐Amstel  een  amendement  op  waarin  staat  dat  zij  onder  een  aantal 
voorwaarden het bestemmingsplan wil aanpassen (bijlage 3). Deze voorwaarden zijn: 

 
1. De  provincie  Noord‐Holland  moet  in  de  structuurvisie  vaststellen  dat 

waterberging  Amstelgroen  ondubbelzinnig  als  piekberging  wordt  genoemd 
conform het Nationaal bestuursakkoord Water 

2. Het  moet  helder  zijn  dat  alle  financiële  gevolgen  van  de  aanwijzing  als 
calamiteitenberging niet voor rekening van de gemeente Ouder‐Amstel komen. 

3. Het  waterschap  moet  gelijktijdig  beginnen  met  het  opstellen  van  een 
inrichtingsplan  voor  de  polder  in  overleg  met  de  betrokken  bewoners  en 
ondernemers. 

 
Daarnaast  stelt  de  gemeente  zich  verantwoordelijk  voor  het  helpen  van  bewoners  en 

ondernemers bij de  inventarisatie  en  zullen  er waar nodig met behulp  van  een  externe partij de 
bewoners  gefaciliteerd  en  gesteund worden bij  het opstellen  van hun  inrichtingsplan  (Gemeente 
ouder‐Amstel, 2009).  

 
Op 21 juni 2010 komt de nieuwe structuurvisie van Noord‐Holland uit waarin de Ronde Hoep 

officieel  is  vastgelegd  als  calamiteitenberging  (kaart  6.1).  Ook  indien  er  geen  beschermende 
maatregelen  zijn  getroffen en  er  geen  inlaatwerk  is,  zal  toch de dijk worden doorbroken om het 
overschot aan water tijdelijk te bergen in de Ronde Hoep. (Provincie Noord‐Holland, 2010 p. 21)  
 
Kaart 6.1: Ronde Hoep vastgelegd als locatie voor calamiteitenberging in structuurvisie 2010 
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Gedurende 2010 werd aangekondigd dat bezuinigd zou worden op recreatiegebieden. Het is 
onduidelijk in hoeverre het gebied Amstelgroen onder deze categorie valt. Het Rijk zet hiermee een 
streep door de gemaakte afspraken, maar de provincie blijft  zich  inzetten voor het  realiseren van 
Amstelgroen met de bijbehorende functie van grootschalige piekberging. De verwachting is dat eind 
2011 meer duidelijkheid is over de toekomst van Amstelgroen. (Provincie Noord‐Holland, 2011) 

 
Er  kunnen  op  dit  moment  geen  garanties  worden  gegeven  dat  Amstelgroen  wordt 

gerealiseerd, maar de gemeente Ouder‐Amstel blijft vertrouwen houden  in de gemaakte afspraken 
met de  provincie  en  het waterschap. Amstelgroen  is niet  alleen  een  gebied met  een  recreatieve 
functie,  maar  omdat  het  gebruikt  moet  worden  voor  polderpiekberging  ook  met  een 
veiligheidsfunctie. Op basis van het belang van deze functie , de structuurvisie Noord‐Holland en op 
basis van het vertrouwen tussen de partijen heeft de gemeente ook besloten door te gaan met de 
voorbereidingen voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

 
2 februari 2011 gaat Kees den Blanken de wethouder ruimtelijke ordening van Ouder‐Amstel 

in  gesprek  met  de  Stichting  de  Ronde  Hoep  en  de  Land‐  en  Tuinbouw  Organisatie.  Beide 
belangengroepen  hebben  veel  kritiek  op  de  onduidelijkheid  over  de  schaderegelingen  van  de 
calamiteitenberging (Gemeente Ouder‐Amstel, 2011).  

 
  Tot op het moment van dit schrijven is het proces rondom het inrichten van de Ronde Hoep 
als  calamiteitenberging  in  volle  gang.  De  diverse  partijen  zijn  nog  steeds  in  overleg  om  tot 
gezamenlijke oplossingen te komen. Dit proces is complex en kost veel tijd.  
 
Cultuurhistorie 

Het invoeren van calamiteitenberging zal volgens verschillende bronnen een invloed hebben 
op de cultuurhistorische elementen  in de Ronde Hoep. Deze  invloed zal te merken kunnen zijn bij 
het  daadwerkelijk  inunderen  van  de  polder,  maar  ook  al  bij  het  inrichten  van  de  polder  met 
beschermende maatregelen.  

 
  In de verwachtingen die er zijn over de gevolgen  is een  tweedeling  te maken. Aan de ene 
kant  staan  de  gemeente  en  het waterschap  en  aan  de  andere  kant  staan  de  land‐  en  tuinbouw 
organisatie, de stichting de Ronde Hoep en de agrarische natuurvereniging de Amstel. 
 

De gemeente Ouder‐Amstel en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn er van overtuigd 
dat de beschermende maatregelen  zo  in het  landschap  kunnen worden  ingepast dat  zij minimale 
schade zullen doen aan de cultuurhistorische elementen. Door dijkjes glooiend aan te leggen zullen 
deze  bijvoorbeeld minder  opvallen.  Daarnaast moeten,  om  het  water  zoveel mogelijk  door  het 
bestaande  hoofdwatersysteem  te  laten  verwerken,  de  sloten  verbreed worden.  Het  authentieke 
waaierpatroon zal hierbij wel  intact blijven. Zij menen ook dat het  inlaatwerk dat nodig  is voor een 
gecontroleerde inlaat kan worden verwerkt in de dijk waardoor deze zo min mogelijk verstoring van 
de cultuurhistorie veroorzaakt.  

 
  De andere drie partijen vinden de calamiteitenberging een aanslag op de cultuurhistorische 
elementen van de polder. De inlaatconstructie zal volgens hen simpel gezegd een betonnen bak zijn.   
De beschermende maatregelen bestaan uit dijkjes die op  sommige plekken  slechts 20  centimeter 
hoog hoeven te zijn, maar in de diep gelegen stukken van de polder zullen deze meer dan een meter 
moeten worden. Daar  komt  bij  dat  de  vorming  van  golfslag  tijdens  inundatie  nog  hogere  dijkjes 
vereist. Hierdoor wordt  het  zicht  over  de  open  polder  vanaf  de  dijk  ernstig  belemmerd. Ook  de 
dijkjes die de boerderijen moeten beschermen  zullen het uitzicht over de polder doorbreken. Het 
inunderen van de polder zal zelfs met beschermende maatregelen er voor kunnen zorgen dat het 
slotenpatroon deels wordt weggespoeld en dat veenlagen kunnen gaan verschuiven.  
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7. ANALYSE VAN POLDER DE RONDE HOEP  
7.1 Inleiding 

Het is door de uitgebreidheid van de materie en de talloze verschillende perspectieven niet 
realistisch  om  volledig  te  zijn  in  de  analyse.  Wel  is  geprobeerd  inzicht  te  geven  in  de 
uiteenlopendheid en complexheid van de meningen en perspectieven over het onderwerp. Hierbij is 
getracht  om  een  eerlijke  verhouding  te  vinden  tussen  de  verschillende  partijen  en  hun 
uiteenlopende opinies. Het uiteindelijke doel  is om het proces op die manier zo objectief mogelijk 
vanuit verschillende standpunten te beschrijven. Het is niet het doel om feitelijk vast te leggen wat 
precies  in het proces  is gebeurd en of dit wel op correcte wijze naar voren komt  in het empirische 
onderzoek. Er wordt wel getracht weer te geven hoe de diverse actoren het proces hebben ervaren, 
hoe  zij  gebeurtenissen  hebben  geïnterpreteerd  en  hoe  zij  denken  over  de  andere  actoren. Deze 
gegevens  geven  veel  beter  weer  hoe  het  er  tijdens  een  besluitvormingsproces  aan  toegaat  en 
waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. 

 
Het  onderzoeksgebied  in  de  casus  heeft  te  maken  met  de  waterbeleidsmaatregelen 

calamiteitenberging  en  flexibel  peilbeheer.  Deze  twee  maatregelen  kunnen  gezien  worden  als 
controversies die worden geplaatst in de Ronde Hoep en die allerlei gevolgen met zich meebrengen. 
Om deze maatregelen vormen zich netwerken van actoren die betrokken zijn bij het proces. Een van 
de  factoren  waar  de  waterbeleidsmaatregelen  invloed  op  zouden  kunnen  hebben  is  de 
cultuurhistorie. Door de verschillende partijen wordt het begrip cultuurhistorie anders gedefinieerd. 
In deze analyse wordt aan de hand van de Actor‐Network Theory6 het proces van de besluitvorming 
over  de  twee  waterbeleidsmaatregelen  en  hun  invloed  op  de  cultuurhistorische  elementen 
beschreven. Door het volgen van de stappen van het proces van translatie worden de verschillende 
perspectieven op het proces beschreven. 

 
  Beide  waterbeleidsmaatregelen  hebben  een  netwerk  van  belanghebbende  actoren.  Veel 
partijen  spelen  in  allebei de  gevallen  een  rol. Deze  rol  kan  echter per maatregel  anders worden 
vormgegeven, daarom worden de processen  van de  twee maatregelen  los  van elkaar besproken. 
Alle  geïnterviewde  personen  gaven  toestemming  tot  opname  van  het  interview  en  kunnen  dus 
geciteerd worden,  behalve  de  heer W.J.  Aalders  zijn  bevindingen worden  in  de  analyse  daarom 
uitsluitend geparafraseerd. 
 
7.2 Mindmaps  

Door  de  belangrijkste meningen  van  de  betrokken  actoren  te  visualiseren  in  een  poster 
kunnen de complexe resultaten van de analyse beter geïnterpreteerd worden. In het centrum staat 
het  onderwerp  en  daar  omheen  staan  de  betrokken  actoren  en  hun  meningen.  Om  de 
overzichtelijkheid  te  behouden  is  er  niet  gestreefd  naar  volledigheid  van  alle  meningen.  Deze 
methode  van  visualisatie  wordt  mindmapping  genoemd.  Door  de  twee  posters  bij  de  hand  te 
houden  tijdens  het  lezen  van  de  paragrafen  7.3  en  7.4  zullen  deze  onderdelen  makkelijker  te 
begrijpen zijn (Bijlage 4 & 5).  
 
7.3 Flexibel Peilbeheer  
Problematisation 

In  de  Ronde  Hoep  vinden  in  de  jaren  zeventig  de  voorbereidingen  plaats  voor  een 
landinrichting van de polder.  

 

                                                            

6 In onderdeel 2.5 Methodologie van het Theoretisch kader wordt de achtergrond en de functie van de Actor‐

Network Theory toegelicht. 
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‘Als er  zo’n proces wordt opgesteld voor een  regio dan worden mensen van alle betrokken partijen 
gevraagd  om  zitting  te  nemen  in  een  commissie,  de  landinrichtingscommissie.  Dat  zijn  mensen  van  de 
provincie,  het  waterschap,  de  gemeente,  iemand  die  de  boerenbelangen  verwoord,  iemand  die  de 
natuurbelangen verwoord, bewoners, ondernemers, het  recreatieschap. Echt vanuit elke hoek,  je kunt het zo 
gek  niet  bedenken,  je wilt  niet weten  hoeveel  partijen  er mee  kunnen  praten  over  een  regio.’  ‐  Valentijn, 
Landschap Noord‐Holland 

 
In die periode ontstaat bij het waterschap AGV en de gemeente Ouder‐Amstel het  idee om 

middenin de polder een weidevogelreservaat  in  te  richten. De Ronde Hoep was  al een populaire 
foerageerplek  voor  vogels, maar met  het oog  op de  gevreesde mechanisatie  en  schaalvergroting 
vonden  de  overheden  dat  de  vogels  een  veilige  plek  in  het  gebied moesten  krijgen.  De  locatie 
middenin de polder was niet ideaal door de vochtige grond, maar het ligt wel ver van de drukke dijk 
waardoor de vogels de meeste rust hebben.  

 
‘…na overleg is uitgekomen dat het weidevogel reservaat in het centrale deel van de polder zou komen 

te liggen. Ver van de bebouwing af, zodat de vogels geen last hebben van de opgaande bomen bij bebouwing 
waar  roofvogels  zitten en verstoring door mensen,  trekkers, kijkers enzovoorts. Dus  is  in het midden van de 
polder een weidevogelreservaat bedacht. Dit was waterstaatkundig niet de meest  ideale oplossing, want de 
polder is rond, midden in de polder een barrière opwerpen was dus daar wat minder geslaagd, maar vanuit een 
ander aspect juist weer heel erg gewenst om het daar te hebben.’ ‐ Ellen, Waterschap AGV 

 
De grond van het reservaat is in bezit van Staatsbosbeheer en de beheerder van het gebied 

is Landschap Noord‐Holland. De boeren werden van de plannen op de hoogte gesteld en kregen de 
mogelijkheid om het deel van het reservaat aansluitend aan hun  land te pachten. Er zitten wel een 
aantal randvoorwaarden verbonden aan deze pacht.  
 

‘In principe  is al het  land hier  in agrarische pacht uitgegeven, maar dan met  randvoorwaarden. We 
hebben  nu  de  broedtijd  (mei)  en  dan willen we  het  zo  rustig mogelijk  houden. Dus  hebben we  de  boeren 
gevraagd  om  er  helemaal  niet  te  komen.  En  dan  vanaf  15  juni  zijn meestal  de  pullen  van  de weidevogels 
vliegvlug, dan kan het daarna weer als redelijk gewoon boerenland worden gebruikt. Dan kan het gras worden 
geoogst en het vee kan er in.’ ‐ Valentijn, Landschap Noord‐Holland  
 

Andere voorwaarden zijn dat de boeren verlaat moeten maaien, weidevogelnesten moeten 
beschermen en moesten instemmen met de invoer van flexibel peilbeheer in het reservaat.  
Flexibel Peilbeheer  zou  ten goede moeten  komen  aan de weidevogels waardoor deze meer gaan 
voorkomen in de Ronde Hoep. 
 

 Het  waterschap  is  een  van  de  grootste  voorstanders  van  het  invoeren  van  flexibel 
peilbeheer, omdat deze maatregel naast de weidevogels ook het water en oeverleven positief kan 
beïnvloeden. Verbetering van deze doelen moet door de resultaatverplichting van de KaderRichtlijn 
Water door het waterschap gehaald worden. Andere partijen zien echter ook de nadelen van flexibel 
peilbeheer. 
 
Interessement 

Het invoeren van flexibel peilbeheer wordt niet meteen door  iedereen omarmd, omdat het 
negatieve gevolgen kan hebben voor de opbrengsten van het  land en voor de cultuurhistorie  in de 
polder.  Er  spelen  veel  belangen  in  het  gebied  zoals  natuur,  weidevogels  en  landbouw.  Diverse 
partijen proberen hun standpunt een plek te geven in de toekomstige situatie. De beheerder van het 
natuurreservaat, Landschap Noord‐Holland, richt zich zeer specifiek op de weidevogels.  

 
‘Ik bekijk alles vanuit die weidevogel doelstelling, wat dat betreft heb ik best wel een tunnelkijk op de 

dingen, maar als je gaat voor de weidevogels dan moet je dat wel hebben, want die laat zich moeilijk… het is 
een beetje een  lastige natuursoort zullen we maar zeggen. Het  laat zich niet verenigen met andere zaken. Je 
moet je echt blind staren op wat die weidevogels wensen.’ ‐ Valentijn, Landschap Noord‐Holland 
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De gemeente  is zich bewust van dit krachtenveld aan uiteenlopende belangen en vindt dat 

natuur en landbouw moeten kunnen samengaan.  
 
‘…wij willen graag dat er koeien in de polder staan, zodat er gewoon geboerd kan worden. Maar ja in 

de  polder  houden  zich  ook  bijzondere  soorten  op  van weidevogels  en  laten  we  zeggen  die  twee  functies 
vereisen  een  ander waterpeil. Vandaar  dat  er  gekozen  is  voor  flexibel waterpeil,  om  die  twee  functies met 
elkaar te kunnen verenigen.’ ‐ den Blanken, wethouder gemeente Ouder‐Amstel 

 
De overheden willen het  flexibel peilbeheer  in het  reservaat  instellen, dus proberen ze de 

andere  partijen  aan  boord  te  krijgen.  Deze  andere  partijen  zijn  de  boeren  die  worden 
vertegenwoordigd door LTO Noord, Agrarische Natuurvereniging  ‐ de Amstel en de beheerder van 
het gebied; Landschap Noord‐Holland. Het waterschap wil onder andere met deze partijen in overleg 
gaan. Het  is  echter niet  gemakkelijk om  alle partijen het  gevoel  te  geven dat  er naar hen wordt 
geluisterd.  
 

‘Zeker bij een herinrichting vertegenwoordigt de LTO alle boeren of de agrarische functie in het gebied. 
Bij individuele projecten hoop je maar dat alle boeren zijn aangesloten bij de LTO, dat is natuurlijk lang niet zo. 
Bij de herinrichting is de LTO de vertegenwoordiger.’ Blatter, Waterschap AGV  
 

Andere bronnen merken op dat individuele boeren het gevoel hebben dat hun belangen niet 
goed zijn vertegenwoordigt ten tijde van het overleg. 
  

‘Je hebt natuurlijk als er zeg maar 20 agrariërs zijn heb je 18 verschillende meningen en je kan ze nooit 
allemaal  inbrengen natuurlijk. Je moet met 1 standpunt komen. Dus een heleboel van die boeren,  ik sprak er 
gisteren nog een die zei, daar kan  ik prima mee samenwerken overigens, maar die zei heel eerlijk: “ja  ik vind 
dat het er nooit had moeten komen dat vogelgebied. Dat vind ik nu nog steeds. Als het morgen terug gedraaid 
kan worden dan stem ik daar voor”.’ ‐ Valentijn, Landschap Noord‐Holland  
 

LTO  zelf  is  tevreden met de manier waarop de  communicatie  tussen de overheden en de 
boeren over de plannen gegaan is. Het was duidelijk dat er een flexibel peilbeheer zou komen en de 
peilbesluiten hebben ter inzage gelegen. 
 

‘Dat is allemaal toentertijd in de voorlichting met die landinrichting meegegaan en ook het peilbeheer 
heeft ter inzage gelegen, het peilbesluit, daar kon je het ook in zien.’ ‐ van der Kroon, Agrariër / LTO  

   
Naast de  tevredenheid bij sommige partijen over de goede communicatie en de openheid 

van de overheden staat het  feit dat sommige boeren het gevoel kregen bang gemaakt  te zijn met 
doemscenario’s. 

 
‘Maar je wordt ook bang gemaakt, van als je dit niet doet dan krijg je dat ofzo. Dus dan wordt er vaak 

van de  twee  slechte de minst  slechte gekozen, want anders zeggen ze bijvoorbeeld dan gaat de hele polder 
aangepast beheer worden weetjewel, weet ik wat voor gekkigheid, ja soms wordt je ook bang gemaakt om niks 
natuurlijk.’ ‐  Spengen, Agrariër  

   
Enrollment 

De overheden zijn overtuigd van het nut van flexibel peilbeheer en zetten hun plannen door.  
Doordat  er  zoveel  belangen  spelen  wordt  het  overleg  alleen  met  afgevaardigden  van  deze 
belangengroepen gevoerd. Dit poldermodel heeft als gevolg dat er altijd onbehartigde belangen zijn 
in de achterban van de woordvoerders.  

 
‘Ik denk dat het een typische polder oplossing  is om  iedereen mee te  laten praten, maar uiteindelijk 

krijg  je dan ook een eindresultaat waar  iedereen de  indruk heeft een beetje verloren te hebben. En dat  levert 
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dus een heleboel ontevredenheid op. Dus ik hoop dat er een efficiënter middel in de toekomst gaat komen om 
landstreken te herorganiseren.’ ‐ Valentijn, Landschap Noord‐Holland 

 

Daarnaast werd vanuit het waterschap alleen overlegd met een select groepje boeren, een 
klankbordgroep,  hierdoor wordt  de  verantwoordelijkheid  voor  het  agrarische  belang  van  heel  de 
polder op enkele boeren afgeschoven. 

 
‘…die denken van als we maar een klankbordgroepje hebben van boeren dan zit het wel goed, maar ja 

dat is eigenlijk niet voldoende en je legt natuurlijk die verantwoording ook even gauw bij die  paar boeren die je 
vraagt voor zo’n klankbordgroepje. Dat is toch zo, want die worden dan gevraagd en die zeggen niet zo gauw 
nee,  je wil er wel bij betrokken zijn. Vervolgens komt daar een of ander plan uit  rollen waar  je misschien of 
zoals  ik dan helemaal niet achter stond, maar  ja  je wordt er wel op aangekeken door andere boeren snap  je 
wat ik bedoel. En dat krijg je er nog eens bij zeg maar.’ ‐ Korrel, Agrariër / ANV 

 
Er  speelde bij de boeren en belanghebbenden de ergernis dat er door de overheden niet 

werd geluisterd naar hun ideeën over het beheer. 
 

‘Wij hadden geen  inspraak  in het beheer van het reservaat nee. Via de natuurvereniging hebben we 
daar wel dus proberen wat invloed op te krijgen. Maar goed ze hebben dat toch wel min of meer opgelegd zo. 
Ze wilden dit gewoon proberen.’ ‐ Kea, Agrariër   

 
Uiteindelijk accepteren de boeren allemaal de randvoorwaarden voor het pachten van een 

stuk land in het reservaat. Ze zijn het lang niet altijd eens met alle voorwaarden, maar het alternatief 
is minder land en dat wordt als nog nadeliger ondervonden. 

 
  ‘Ik had er ook helemaal vanaf kunnen zien, maar goed dan ben je natuurlijk ook de mestrechten kwijt 
enzo en  ik weet ook niet hoe het  is met de bereikbaarheid of  je dan ook via  je eigen kavelpad anderen moet 
toelaten in het reservaat. Dan zou je dus wel anderen door het land heen krijgen die het dan gaan beheren en 
onderhouden en nou goed daar zit ik ook niet op te wachten.’ ‐ Kea, Agrariër   

 
De  landinrichting was  relatief  gunstig  voor  de  boeren.  Zij  hebben  nu meer  grond  en  de 

gronden  liggen  dichter  bij  de  huiskavel.  Het  accepteren  van  het  natuurreservaat  met  flexibel 
peilbeheer was een offer dat ze daarvoor hebben moeten maken. 

 
‘En die gronden die  je gecompenseerd gehad  hebt  voor dat natuurgebied die  liggen  allemaal, met 

minder  afstand  als  het  natuurgebied.  Dus  om  te  gebruiken  is  het  gebruiksvriendelijker  voor  ons, want  de 
afstand is korter, want het reservaat is natuurlijk middenin de polder gecreëerd.’‐ Spengen, Agrariër  

 
Mobillisation 

Het gevoel dat de boeren een offer hebben moeten brengen om de  landinrichting rond te 
krijgen speelt nu nog. Niet alle boeren zijn blij met het weidevogelreservaat.  

 
‘Sommige zijn het er totaal niet mee eens. Ik vind het ook niet leuk dat het reservaat in die polder ligt 

hoor, maar ja in de jaren zeventig is het aangewezen en ja dat is uitgevoerd.’ ‐ Kroon, agrariër / LTO 

 
Over het algemeen zien de boeren wel in wat het nut zou moeten zijn van een reservaat met 

flexibel peilbeheer en zijn ze het ook eens met het idee dat de weidevogelpopulatie gesteund moet 
worden. Zij vinden echter dat dit ook op andere manieren kan, zoals door agrarisch natuurbeheer.  

 
‘Het komt een klein beetje uit de tijd, de jaren tachtig, nee eerder natuurlijk nog, zeventig, dat natuur 

en  agrarisch  erg  tegenover  elkaar  stonden.  Terwijl  dat  nu  helemaal  geïntegreerd  is,  want  agrarisch 
natuurbeheer is heel effectief, dat is wel gebleken. Maar in die tijd is het geboren en dan moest er, omdat het 
animo toch wat afnam in de landbouw toen, hebben ze het land zeg maar gekocht om ooit een landinrichting 
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te bewerkstelligen waar een groot gedeelte voor het natuurgebied besteed zou worden. Zo is het ontstaan, dus 
het is eigenlijk al niet meer van deze tijd.’ ‐ Korrel, Agrariër / ANV ‐ De Amstel 

 
De mogelijke  aantasting  van  cultuurhistorie  speelt  een  belangrijke  rol  in  het  gebied.  De 

diverse  partijen  hebben  uiteenlopende  meningen  over  de  mate  van  aantasting  door  Flexibel 
Peilbeheer. De boeren die regelmatig  in de buurt van het reservaat komen vinden de dammen en 
stuwen  die  zijn  geplaatst  een  doorn  in  het  oog  voor  de  cultuurhistorie.  De  gemeente  en  het 
waterschap vinden dat de aantasting van cultuurhistorische elementen wel mee valt en geven aan 
dat zeker vanaf de weg weinig is te zien van de dammetjes (afbeelding 7.1). 

 
‘Het is de grootste fout die ze gemaakt hebben. Het waren allemaal langsop sloten helemaal naar het 

hart  van  de  polder.  De  doorgaande  sloten  zijn  allemaal  afgedamd  en  de  polder  is  eigenlijk  naar  de  klote 
geholpen. Ik vind het doodzonde wat ze gedaan hebben.’ ‐ Korrel, Agrariër / ANV ‐ De Amstel 

 
‘…Omdat  die  verkavelingstructuur  niet  is  aangetast, wat  je  ook  kunt  zien  puur met  foto’s,  is mijn 

herinnering zo dat inderdaad op dat punt de cultuurhistorische waarde niet is aangetast. Maar je gaat er wel 
op  ingrijpen met wat dijkjes dus het zal vast ook wel, als  je er met  je neus bovenop staat zie  je het ook wel, 
maar vanaf hoogte, vanaf de dijk zie je het niet…’‐ den Blanken, Wethouder gemeente Ouder‐Amstel 

 
Daarnaast vindt de gemeente dat het authentieke waaierpatroon niet is aangetast door het 

afdammen van de  lengtesloten. Voor het oog zijn deze sloten namelijk gelijk gebleven. De boeren 
merken  echter  dat  de  eeuwenoude  functie  van  de  sloten,  namelijk  de  ontwatering,  er  wel  op 
achteruit  is  gegaan.  De  doorstroming  is  slechter  en  dit  vinden  zij  ook  een  aantasting  van  de 
cultuurhistorie. 

 
‘…dat heeft ook weer te maken met de waterhuishouding, de waterafvoer  is veel slechter geworden. 

Niemand hoor je daar over. Normaal hadden wij drie watergangen voor de afvoer naar het gemaal. Maar dat 
zijn er nu, in deze polder is er gewoon 30 procent weg, omdat daar in het midden, daar ligt de meentsloot heet 
ie Die is dus helemaal in het reservaat gekomen. Dus de afwatering daarvan, die de meentsloot mee hielp om 
het water naar het gemaal te transporteren is helemaal weg.’ ‐ Spengen, Agrariër  
   

Het  waterschap  ziet  cultuurhistorie  niet  als  een  kerntaak  van  haar.  Zij  kan  hier  pas  op 
inzetten als er voldoende geld is.  
 

Onderzoeker: Dus cultuurhistorie staat niet op de hoogste prioriteit, maar je kijkt wel steeds hoe je er 
het best mee om kan gaan? 
‘Ja… Nou best mee omgaan, Kansen grijpen doen we niet zo vaak, over het algemeen, dingen versterken enzo.  
Maar het is wel vaak zo min mogelijk aantasten en randvoorwaarden scheppen.’‐ Ellen, Waterschap AGV  
 

‘Uiteindelijk zijn de functies, bedienen enzovoorts wel belangrijker, tenminste belangrijker, daar doe je 
het voor, zonder cultuurhistorische waarden te schaden. Maar echt versterken doen we als waterschap maar 
heel af en toe... heel weinig.’‐  Blatter, Waterschap AGV   
 

De meningen over de  resultaten  van  flexibel peilbeheer  voor de weidevogelpopulatie  zijn 
uiteenlopend. De een  is er van overtuigd dat het werkt en de ander vindt dat de situatie voor het 
flexibel peilbeheer beter was.  

 
‘Pas  weer  zijn  er  gruttotellingen  gedaan  en  in  het  reservaatgebied  zitten  er  veel,  maar  in  het 

boerenland er omheen zitten er ook veel, bij ons zitten ook heel veel grutto’s bijvoorbeeld.’ ‐ Kroon, Agrariër / 
LTO 

 
‘En over de vogels, dat ik zeg van goh dat kan je toch zien hoor dat natuurreservaat dat miegelt van de 

vogels, nou al die vogels gaan weg hier in de polder lijkt het wel.‘ ‐ Spengen, Agrariër  
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Afbeelding 7.1: Dammetje om het waterpeil in het weidevogelgebied te beheren.  

 
 
7.4 Calamiteitenberging 
Problematisation 

Door  onder  andere  klimaatverandering wordt de  kans  op  extreme weersomstandigheden 
met  als  gevolg  een  overstroming  steeds  groter.  Daarnaast  neemt  de  impact  van  een  dergelijke 
overstroming toe omdat de bebouwing toeneemt op kwetsbare locaties zoals uiterwaarden.  
 

‘In die situatie dan stromen de dijken over of die breken door dus die Amstel dijken. Nou dat moet je 
niet  hebben  bij Uithoorn, want  dan  is Uithoorn  helemaal weg  en  je moet  het  niet  hebben  bij Amstelveen, 
Westwijk  en  zelfs  niet  meer  noordelijk  zeg  maar  in  Buitenveldert  of  misschien  nog  wel  binnen  de 
grachtengordel, hoewel dat natuurlijk allemaal stenen dijken zijn maar goed die kunnen ook overstromen.’  ‐ 
den Blanken, wethouder gemeente Ouder‐Amstel  

 
De provincie Noord‐Holland stuurt aan op het onderzoeken van de mogelijkheden om een 

oplossing te vinden voor dit probleem. Door middel van studies door het waterschap is bekeken wat 
de gevolgen zijn als de Amstel zou overstromen en is onderzocht welke locatie het beste kan worden 
ingezet als calamiteitenberging.  
 

‘En  daar  is  uitgekomen  dat,  vanuit  puur  schade  beperkend  optreden  de  Ronde  Hoep  dan  is 
aangewezen als een dergelijke calamiteitenberging, dus dat die inlaat hier moet komen. Nou die beslissing ligt 
bij  de  gemeente  en  valt  dus  omdat  er  daarvoor  een  bestemmingwijziging  nodig  is  onder  mijn 
verantwoordelijkheid.’ ‐ den Blanken, wethouder gemeente Ouder‐Amstel   

 
In  het  Rapport  Pilot  de  Ronde  Hoep;  Een  weegschaal  voor  beheersing  van 

hoogwatercalamiteiten  wordt  onderzocht  welke  mogelijkheden  er  zijn  om  de  Ronde  Hoep  als 
calamiteitenberging in te richten. Om de waterberging gecontroleerd te kunnen uitvoeren is echter 
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toestemming nodig van de gemeente Ouder‐Amstel om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat een 
inlaat gebouwd kan worden.  
 

‘In eerste  instantie  is de provincie aan zet geweest en die hebben  in de structuurvisie vastgelegd dat 
het calamiteitenberging wordt. De volgende stap is dat de gemeente het bestemmingsplan gaat aanpassen en 
dat wij het  inrichtingsplan gaan maken. Dus wij zijn echt de technische,  inhoudelijke partij. De provincie gaat 
langzaam  wat  meer  uit  beeld  want  die  hebben  gewoon  het  ruimtelijke  segment  in  de  structuurvisie 
opgenomen.’‐ Blatter, waterschap AGV 

 
De bestuurlijke druk vanuit de provincie is erg groot, omdat zij zo snel mogelijk een oplossing 

wil opnemen voor een potentiële watercalamiteit  in de nieuwe structuurvisie. Het  inzetten van de 
Ronde Hoep is een oplossing voor een regionaal overstromingsprobleem. Hierdoor is de druk zelfs zo 
groot  dat  zij  ook  zonder medewerking  vanuit  de  gemeente  de  Ronde Hoep willen  gebruiken  als 
calamiteitenberging. 
 

‘..het  alternatief  is  namelijk  als we  geen medewerking  verlenen  aan  een  inlaatwerk,  ja  dan  zal  de 
dijkgraaf op aanwijzen van de commissaris van de koningin bij een calamiteit, en dat was eens in de honderd 
jaar is toen berekent, statistisch gezien, maar goed dat kan morgen zijn dat weet je niet. Dat gewoon de schop 
in de dijk gaat en dan krijg je een ongecontroleerde inlaat en dan heb je kans dat een stuk dijk wegslaat. En dan 
komt het water, dan stroomt in feite de hele Amstel leeg, inclusief alle slib die in de bodem zit.’‐ den Blanken, 
wethouder gemeente Ouder‐Amstel  

 
Omdat de gemeente door heeft dat het vanuit de provincie al vast ligt dat de Ronde Hoep de 

taak als calamiteitenberging moet gaan vervullen besluiten zij mee te werken aan het wijzigen van 
het  bestemmingsplan  om  een  inlaat  mogelijk  te  maken.  Ze  verbinden  echter  wel  een  aantal 
voorwaarden  aan  hun  coöperatie.  Één  van  die  voorwaarden  is  het  realiseren  van  een 
polderpiekberging  in het gebied de Amstelgroen. Door bezuinigingen van het kabinet  is echter de 
voortgang  van  dit  project  in  het  geding  gekomen,  maar  de  gemeente  gaat  er  vanuit  dat  het 
waterschap zich aan zijn afspraken houdt.  

 
‘Ik heb vertrouwen dat Amstelgroen wordt ingericht. Dat baseer ik op de structuurvisie Noord‐Holland 

en de afspraken die ik met de provincie en AGV heb gemaakt. Alle partijen hebben er belang bij dat 
Amstelgroen wordt ingericht als grootschalige waterberging, maar de financiering hiervan is problematisch 
door rijksbezuinigingen.’ ‐ den Blanken, wethouder gemeente Ouder‐Amstel 

 

Op basis van deze afspraken en het vertrouwen dat de partijen in elkaar hebben wordt er 
doorgegaan met de voorbereidingen voor het toepassen van gecontroleerde calamiteitenberging in 
de Ronde Hoep. 

 
Interessement 

De overheidsorganen hebben onderling de voorwaarden besproken voor de samenwerking 
en gaan door met de voorbereidingen. Hiervoor moeten zij de bewoners en gebruikers van de Ronde 
Hoep op de hoogte stellen van hun plannen.  

 
De  Heer  Aalders  is  voorzitter  van  de  stichting  de  Ronde  Hoep  en  vertelde  tijdens  het 

interview dat hij vond dat de plannen voor de Ronde Hoep die werden gepresenteerd  tijdens een 
informatie  bijeenkomst  in  2006  erg  confronterend waren  voor de  aanwezige bewoners. Op deze 
bijeenkomst  bleek  dat  de  Ronde  Hoep  definitief  zal  worden  ingezet  als  waterberging  bij  een 
calamiteit  terwijl  veel  bewoners  niet  eens  op  de  hoogte waren  van  het  feit  dat  de  polder  een 
potentiële locatie hiervoor was. 
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Sommige betrokkenen en bewoners waren wel op de hoogte van het uitvoeren van de pilot, 
maar  lieten  nog  steeds weten  dat  de  definitieve  beslissing  om  de  Ronde Hoep  te  gebruiken  als 
calamiteitenberging onverwacht kwam. 

 
‘Nou  eerst hebben  ze  een  pilot gedaan  in deze polder  en  toen  is  het  in  eens echt geworden.  Toen 

begon het  ineens,  ze vroegen of we mee wilden werken aan die pilot, maar  toen  ineens draaiden ze om en 
zeiden ze van nou we doen gelijk maar eeuh.. toen bestempelden ze de polder maar als calamiteitenberging. En 
zo begon die miscommunicatie al.’ ‐ Kroon, Agrariër / LTO 

 
  Een aantal van deze overrompelde bewoners richtte kort hierna als tegenreactie stichting de 
Ronde  Hoep  op.  Andere  partijen  die  betrokken  zijn  bij  het  proces  omtrent  het  invoeren  van 
calamiteitenberging  zijn  LTO  en ANV  de Amstel.  LTO  en  de  stichting  zijn  allebei  op  verschillende 
manieren actief.  
 

‘Nou  LTO  is wel  het meest  praktisch  tot  nu  toe  in  de  zin  van  dat  die meer  overtuigd  zijn  van  de 
noodzaak  van maatregelen met  name  die  van  gecontroleerde  inlaat.’  ‐  den  Blanken, wethouder  gemeente 
Ouder‐Amstel 

 
‘Maar het hangt er ook  van af hoe  je  je  zelf opstelt he. Die  stichting bijvoorbeeld die was  tegen, die wilde 
nergens over praten. LTO is meer de onderhandelingen in gegaan en dan kom je toch verder.’ ‐ Kroon, Agrariër 
/ LTO  

 

LTO  heeft  een  onderhandelende  instelling  en  probeert  hiermee  een  voor  hen  zo  gunstig 
mogelijke  toekomstige  situatie  voor  de  Ronde Hoep  te  realiseren. De  stichting  richt  zich  niet  op 
onderhandelen over de manier waarop calamiteitenberging in de Ronde Hoep geïmplementeerd zou 
kunnen worden (afbeelding 7.2). 

 

‘En er  is gewoon een actieve groep, die stichting, die zijn gewoon heel actief en die gooien 
gewoon alles in de strijd om het tegen te werken. Die zijn gewoon tegen. Die zijn het er op zich wel 
mee eens dat er wat moet gebeuren, maar die  vinden dat er andere alternatieven  zijn die  in hun 
ogen beter zijn of in ieder geval niet goed genoeg onderzocht zijn.’‐ Blatter, waterschap AGV 

 

De  Heer  Aalders  omschrijft  zelf  de  aanpak  van  de  Stichting  als  schriftelijk  en  verbaal 
agressief,  maar  wel  volgens  de  regels.  Hiermee  willen  ze  de  politiek  uitdagen  zodat  deze  met 
antwoorden  komt,  omdat  ze  vinden  dat  de  overheden  vragen  ontwijken  en  niet met  rationele 
argumenten komen.  
 

ANV De Amstel  is ook actief betrokken  in het proces, een aantal van  zijn  leden  zit  in een 
klankbordgroep en kan mee praten met de plannen voor de Ronde Hoep. Dit heeft echter ook zijn 
nadelen.  

 
‘Dat hebben we  nu met die  calamiteitenberging weer precies  hetzelfde, daar  zit  ik dan ook  in  een 

groepje. Ja.. dan wordt je toch wel weer. Ja.. als de rest van de boeren vindt dat het niet goed gaat dan worden 
wij daar weer op aan gekeken. Dat is een proces wat niet altijd even goed gaat.’ ‐ Korrel, Agrariër / ANV 

 
Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat de meeste belangenpartijen proberen 

actief  betrokken  te  zijn  bij  het  proces.  Landschap  Noord‐Holland,  de  beheerder  van  het 
natuurreservaat in het centrale deel van de polder ontbreekt echter bij deze actieve partijen. 
 

‘Daar weet ik iets minder van, want ik weet niet precies hoe en waar de gesprekken daarover worden 
gevoerd. Wij zijn daar nooit voor uitgenodigd als  landschap Noord‐Holland en voor mij blijft het, en daarom 
vroeg ik me ook af of er een gestuurd proces aan ten grondslag ligt, volgens mij is het de verantwoordelijkheid 
van de provincie om  calamiteitenberging op plekken aan  te wijzen. Maar  ik heb als  relatief betrokkene, we 
hebben toch 160 hectare daar, geen idee hoe ze dat aanpakken. Of er nu al een definitief besluit is genomen en 
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zo  ja  wanneer?  En  welk  overleg  circuit  daaraan  vooraf  is  gegaan  is  mij  helemaal  onbekend.’‐  Valentijn, 
Landschap Noord‐Holland 

 
Enrollment 

Het waarderen  en  accepteren  van  de  uitkomsten  van  het  besluitvormingsproces worden 
beïnvloed door de mate waarin de diverse partijen het gevoel hebben gehad dat de communicatie 
tussen  de  verschillende  actoren  helder was.  Daarnaast  zal  het  gevoel  dat  er  daadwerkelijk  naar 
elkaar  geluisterd wordt  en  er  rekening  gehouden  is met  elkaars  belangen  zwaar meewegen.  Bij 
complexe  besluitvormingsprocessen  zoals  het  invoeren  van  calamiteitenberging  is  het  een  zware 
opgave om  aan  deze  eisen  te  voldoen. De overheden  zijn  de  initiatiefnemers  van het project  en 
hebben daarom de verantwoordelijkheid om op een correcte manier de informatie die zij hebben te 
delen met de betrokken. Het waterschap gaf zelf aan dat dit in het geval van de calamiteitenberging 
niet voor de volle honderd procent is gelukt.  

 
‘Dat  is wel  lastig, want  ik denk dat vanuit de bewoners gezien, die vinden dat dat veel  te weinig  is 

gebeurd. Het  is ook wel  lastig hier, er  is heel veel weerstand omdat  je een oplossing zoekt  in de Ronde Hoep 
maar die oplossing is niet voor de mensen in de Ronde Hoep zelf, maar juist voor de mensen in de omgeving.’ ‐ 
Blatter, waterschap AGV  

 
Uit de interviews met de agrariërs in het gebied kwam dit gevoel ook naar voren. 

 
‘Want ook met calamiteitenberging dat is ons hier opgelegd en ze hebben ons nooit gevraagd van hoe denken 
jullie er over.’‐ Kea, Agrariër  

 
  Ook het Landschap Noord‐Holland liet zich uit over de manier waarop zij betrokken werden 
bij het proces. 
 

‘Ik ben een keer benaderd door de bewonersvereniging en die vroeg onze mening en toen hebben we 
eigenlijk in een email en niet eens in een officiële brief gezegd dat we de polder goed vinden zoals hij nu is en 
dat die structuur gehandhaafd moet blijven, dat dat ons standpunt  is. Maar omdat we nooit zijn uitgenodigd 
om mee  te praten, wilden we ons daar verder niet actief  tegenaan bemoeien.’‐ Valentijn, Landschap Noord‐
Holland  

 
  Sommige partijen geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij  tot nu  toe niet mee hebben 
mogen praten tijdens het proces. De voorzitter van de Stichting de Ronde Hoep liet in zijn interview 
blijken dat hij het ook niet eens was met de manier waarop met de vragen van betrokkenen om 
werd gegaan tijdens informatie bijeenkomsten. Hij vindt dat de overheden niet serieus op de vragen 
van betrokkenen ingaan, omdat deze of in korte tijd gesteld moeten worden of pas later schriftelijk 
gesteld moeten worden. Hierdoor kunnen de overheden vragen bundelen en daarmee  sturen  tot 
algemene gemakkelijk  te beantwoorden vragen. Uit de  interviews kwam vanuit de betrokken een 
algemene wens naar voren die aangeeft hoe hun perspectief op de manier van communicatie vanuit 
de overheden is.  
 

‘Duidelijkheid! Dan kun je je focussen wat er gaat gebeuren. Kijk zet het maar onderwater, als je maar 
weet hoe en wat  je kan verwachten. Dat  is gewoon duidelijk, kijk  tegenhouden doe  je het niet meer. Dat  is 
gewoon het verhaal, maar dan kan je er op in spelen.’‐ van der Kroon, Agrariër / LTO 
 

‘Nou het is natuurlijk altijd fijn als je wel benaderd wordt en als je dan zelf mag besluiten of je wel of 
niet meedenkt. Of ik zou graag wel de stukken krijgen zodat ik op de hoogte blijf van waar zijn ze nu, want dat 
is,  ik weet  niet  eens,  is  het  besluit  al  genomen  om  het  als  calamiteitenberging  in  te  richten?’  ‐  Valentijn, 
Landschap Noord‐Holland  
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  De gemeente laat weten dat het deze ontevredenheid bij zijn bewoners heeft opgemerkt. Zij 
weet  dat  bewoners  op  deze manier  eerder  geneigd  zijn  om  tegen  te werken  dan  om  samen  te 
werken om tot een oplossing te komen.  
 

‘En daarvan hoor ik wel eens, ik zeg niet dat dat de mening van de stichting is, maar ik hoor wel eens 
bewoners zeggen van: “Niet meewerken, het is allemaal bluf”  en laten we zeggen: “als het water komt steken 
we hem alsnog wel door, maar we moeten eerst nog maar eens zien.” Met andere woorden hoor  je ze bijna 
zeggen we nemen zelf wel onze maatregelen. En er zijn een aantal bewoners die daar heel fanatiek in zitten en 
dat maakt  de  discussie  ook wel  lastig want  het  is  heel  voelbaar  hier.’‐  den  Blanken, wethouder  gemeente 
Ouder‐Amstel 
 

Om het besluitvormingsproces beter te laten verlopen moet er geïnvesteerd worden in een 
heldere  en  transparante  communicatie  tussen  alle overheden en  andere betrokkenen  tijdens het 
proces. De gemeente en het waterschap zijn zich hier allebei van bewust en zetten stappen om het 
contact tussen verschillende partijen te versterken. 

 
‘..de raad heeft ons opgeroepen om de inwoners tijdens dat proces te helpen en te ondersteunen. We 

hebben  ook  een  overleg  groep  samengesteld  voor  vertegenwoordigers  van  de  bewoners  en 
vertegenwoordigers  van  de  boeren,  het  loopt  een  beetje  door  elkaar.’‐  den  Blanken, wethouder  gemeente 
Ouder‐Amstel 
 

‘Maar goed er zullen ook een hele hoop mensen zijn die wel maatregelen rondom de bebouwing willen 
en met die mensen moeten we dus echt  individuele gesprekken gaan voeren. Wat zou er  technisch mogelijk 
zijn, wat  adviseren wij, wat  kunnen we  doen  om  schade  te  voorkomen.  Dus  in  dat  traject  zullen we  heel 
intensief 1 op 1 met mensen gaan praten en daarnaast heb je de stichting en ook de LTO, dat is ook een best 
wel  grote  groep  in  het  gebied  die  de  agrariërs  vertegenwoordigen,  en  daar  hebben  we  ook  nog  aparte 
gesprekken mee. Die nemen we ook wel mee in keuzes van goh, hoe gaan we het aanpakken, zijn jullie het hier 
mee eens.’‐ Blatter, waterschap AGV 

 
Uit een van de  interviews bleek dat de communicatie  in de  loop der tijd al een verbetering 

had doorgemaakt. LTO was  in eerste instantie ontevreden over de manier van communiceren door 
de overheden.  

 
‘De communicatie  is slecht. Het waterschap komt met halve waarheden. Ze  liegen net niet, maar ze 

vertellen ook niet alle waarheden laten we het zo zeggen.’ ‐ Kroon, Agrariër / LTO 

 
Echter  door  veelvuldig  aankaarten  van  hun  kant  en  door  vragen  te  blijven  stellen  is  dit 

verbeterd. 
 

‘..nou dat is nu al toegezegd en de communicatie is een stuk verbeterd. Ze hebben ook ingezien dat ze 
toch  ons  als  boeren  zeker  als  LTO wel  nodig  hebben  om  dat  een  beetje  te  bereiken.  Dus  ze worden wel 
transparanter. We krijgen nu meer  inzicht in de gegevens.’… ‘Maar in het begin was het heel stroef.’ ‐ Kroon, 
Agrariër / LTO  

 
Mobilisation 

Het afwegen van  factoren om  tot een  locatie  te komen voor calamiteitenberging  lijkt een 
ingewikkeld proces, maar in de interviews kwam naar voren dat sommige partijen relatief snel een, 
in hun opinie, logische oplossing hadden gevonden voor het probleem. 
 

‘..het is eigenlijk al een calamiteitenpolder nu al. Gewoon door de ligging en door het feit dat er alleen 
maar bebouwing aan de randen zit en niet  in de polder  is hij heel geschikt voor dat doel.’‐ Ellen, Waterschap 
AGV 
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‘..de  provincie  heeft  het  waterschap  opdracht  gegeven  om  gewoon  ergens  een 
calamiteitenbergingsgebied te zoeken en  toen hebben de medewerkers van het waterschap die hebben daar 
gekeken en die hebben toen gezien dat de Ronde Hoep, dat die een beetje een kom vorm heeft en toen hebben 
ze gedacht nou dat is ideaal. Dan kunnen we in de ronde hoep die kom dus echt gebruiken voor de wateropslag 
en dan heeft die bebouwing die er staat er weinig last van.’‐ Kea, Agrariër 

 
  Andere partijen hebben het gevoel dat er  te gemakkelijk en  te kortzichtig  is gezocht naar 
oplossingen. Zo wordt ook geopperd dat er interregionaal naar het probleem gekeken kan worden. 
Op die manier zouden er andere oplossingsmogelijkheden geweest zijn.  
 

‘..kijk per provincie was men verplicht om calamiteitenberging aan te wijzen, dus Noord‐Holland kijkt 
puur naar zijn eigen grond gebied en de mensen die er wonen kijken naar hun eigen regio en die wijzen over de 
provincie grens naar polder Groot Mijdrecht die 5 meter dieper  is, 4 meter misschien en  ja daar kan  je vele 
meer water  in kwijt. Dus dan zeggen ze waarom  loos  je het daar niet en dan  laat  je de Ronde Hoep buiten 
schot.’‐ Valentijn, Landschap Noord‐Holland 

 
  De cultuurhistorische elementen die de polder bezit drukken ook hun stempel op de manier 
waarop er afwegingen zijn gemaakt. Enerzijds  is het authentieke open karakter van de polder een 
van de belangrijkste redenen waarom het gebied geschikt is voor calamiteitenberging. 
 

‘..juist omdat we er zo zuinig op zijn geweest is de polder nu zo geschikt om te worden aangewezen. 
Juist omdat er zo weinig mensen wonen. Als we dat ding hadden volgebouwd was de Ronde Hoep echt niet als 
calamiteitenberging aangewezen.’‐ den Blanken, wethouder gemeente Ouder‐Amstel 

 
Anderzijds  zorgen  de  cultuurhistorische  elementen  in  de  polder  ervoor  dat  het  gebied 

kwetsbaar is voor schade door bijvoorbeeld het plaatsen van beschermende inrichtingsmaatregelen 
en door de potentiële inundatie zelf.  

 
‘..maar dat we ook oog moeten hebben dat we niet die verkavelingstructuur die zo karakteristiek  is 

voor  de  polder,  die  zeg  maar  geweld  aan  doen.  Dus  ik  durf  niet  met  zekerheid  te  zeggen  of  die  wordt 
meegenomen, normaliter denk  ik heel beperkt, maar  ik vind het wel van belang en dat zullen wij ook zeker 
gaan  doen,  dat  we  gaan  kijken  hoe  dat  nou  kan  met  zoveel  mogelijk  laten  we  zeggen  oog  voor  die 
karakteristieke verkavelingstructuur van de polder zelf.’‐ den Blanken, wethouder gemeente Ouder‐Amstel 

 
Ondanks dat het waterschap waarde hecht aan de cultuurhistorische elementen in de polder 

is  het  zich  bewust  van  de  mogelijkheden  die  het  heeft.  Haar  prioriteiten  ligt  niet  bij  de 
cultuurhistorie  en  de  beschikbare  financiële middelen  dienen  volgens  haar  ten  eerste  voor  het 
waterbeheer te worden  ingezet. Dit neemt echter niet weg dat er geen  rekening wordt gehouden 
met  de  cultuurhistorie.  Het  wordt  echter  niet  gezien  als  een  harde  randvoorwaarde  waaraan 
voldaan moet worden. 
 

‘Ik denk niet dat dat meeweegt  in de afweging. Er zijn hier al een aantal alternatieven genoemd en 
dan wordt er met name gekeken naar; hoeveel schade ontstaat er, kosten,  inundatie, wat zijn de kosten om 
maatregelen  te nemen, welke alternatieven  zijn  er. Dus bijvoorbeeld dijken ophogen of  een  leiding  richting 
IJmeer. Maar dat  zijn alternatieven die  zo gigantisch  veel geld  kosten dat  ze  puur op basis  daarvan  al  zijn 
afgevallen. Volgens mij is cultuurhistorie daar niet een criterium in geweest.’ ‐ Blatter, Waterschap AGV 

 
  ‘Cultuurhistorie  is gewoon een  randvoorwaarde,  je mag het niet verstoren of beschadigen,  tenzij  je 
echt een afweging maakt van  ja het  is heel belangrijk. Het  is niet echt een harde  randvoorwaarde maar het 
wordt wel meegenomen. Versterken is dan bijna nooit aan de orde, zeker niet bij dit soort projecten.’ ‐ Blatter, 
Waterschap AGV 

 
  Bij betrokkenen en bewoners leeft het beeld dat cultuurhistorie zeer laag geprioriteerd is bij 
de beslissende overheden.  
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‘Nou  ja  als  het  erop  aan  komt  dan  is  het  gewoon  van: Hoezo  cultuurhistorie? Dan wordt  er  toch 

gewoon besloten over bepaalde zaken. 
Onderzoeker: Wat krijgt dan het meeste gewicht? 
‘Ja het waterschap is voor het waterbeheer he. Dus waterbeheer krijgt de hoogste prioriteit.’‐ Korrel, Agrariër / 
ANV  

 
Ook van de stichting de Ronde Hoep kwam er ontevredenheid over de manier waarop met 

de  cultuurhistorie  in  het  gebied  wordt  omgegaan  naar  voren.  De  heer  Aalders  gaf  aan  dat  de 
effecten veel groter zullen zijn dan dat op dit moment door de overheden wordt geschat. Daarnaast 
frustreert  het  hem dat  het waterschap wel  zegt  dat  het  cultuurhistorie  serieus  neemt, maar  het 
uiteindelijk  door  de  financiële  beperkingen  toch  altijd  ondergeschikt maakt  aan  het  beheren  van 
water. Hierdoor  lijkt het alsof cultuurhistorie de aandacht krijgt die het verdient, maar  in  realiteit 
valt  dit  tegen.  Hij  vreest  bijvoorbeeld  dat  het  waterschap  de  doelstelling  om  na  inundatie  alle 
cultuurhistorische elementen te herstellen niet of slechts gedeeltelijk na zal worden gekomen. Het 
gebrek aan harde afspraken heeft als gevolg dat er tevens weinig vertrouwen tussen de partijen is.  
 

Het waterschap  en de  gemeente  geven beide  aan wel  rekening  te willen houden met de 
cultuurhistorie  in  de  polder, maar  zijn  erg  beperkt  in  hun mogelijkheden.  Uit  de  houding  in  de 
interviews blijkt dat ze de communicatie tussen hen en de verschillende partijen willen verbeteren 
en  dat  ze  serieus  willen  nadenken  over  oplossingsmogelijkheden  die  de  cultuurhistorie  zo  min 
mogelijk belasten. 

 
‘Eigenlijk zijn we als gemeente pas geslaagd in de opdracht om het op een goede manier te doen, als 

een nietsvermoedende toerist na een rondje fietsen roept dat het niet is opgevallen en zegt wat een prachtige 
authentiek polder. Maar goed  ik weet niet of we daar  in slagen, maar dat  is  in  ieder geval mijn  inzet.’‐ den 
Blanken, wethouder gemeente Ouder‐Amstel 
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Afbeelding 7.2: Protestbord tegen calamiteitenberging in de Ronde Hoep 

 
 
7.5 Conclusie 

Dit  hoofdstuk werd  ingeleid met  de  derde  en  laatste  deelvraag  van  dit  onderzoek.  Door 
middel  van deze derde deelvraag moest het onderzoek meer diepgang  krijgen. De  informatie  en 
kennis die geput kon worden uit de literatuur is aangevuld met actuele en realistische informatie uit 
de  ‘echte’  wereld.  Door middel  van  een  casestudy  zijn  er  twee  besluitvormingsprocessen  voor 
waterbeleid onder de  loep genomen en  is vanuit het perspectief van verschillende partijen naar de 
processen gekeken. De deelvraag die als leidraad diende in het hoofdstuk luidde als volgt: 

 
Hoe verliep het besluitvormingsproces en  in hoeverre  is de  invloed op cultuurhistorische elementen 
meegenomen  in de beleidbeslissingen over  flexibel peilbeheer en  calamiteitenberging  in polder de 
Ronde Hoep? 
 

Om  deze  vraag  te  beantwoorden  werden  de  maatregelen  flexibel  peilbeheer  en 
calamiteitenberging  apart  behandeld.  Er  werd  ingegaan  op  de manier  waarop  het  proces  heeft 
plaats gevonden en hoe de actoren daar tegenover stonden. Daarnaast werd aandacht besteed aan 
de  manier  waarop  is  omgegaan  met  de  rol  van  cultuurhistorie  en  hoe  dit  in  het  proces  is 
meegenomen.  
 
Flexibel Peilbeheer 
  Het concept flexibel peilbeheer was bedacht als aanvulling op het weidevogelreservaat in de 
Ronde Hoep en had als primaire doel de  leefomstandigheden voor de weidevogels  te verbeteren. 
Door de eisen die er in de Kaderrichtlijn water worden gesteld aan oevervegetatie en waterkwaliteit 
leek het logisch om dit beleid ook hier voor in te zetten.  
 

Het  concept werd bedacht  vanuit de overheden. Het waterschap  en de  gemeente waren 
voorstanders  voor het  idee. Doordat  zij het  instemmen met het  invoeren  van  flexibel peilbeheer 
koppelden aan de landinrichting van de polder was er weinig tegenstand. De boeren kregen meer en 
beter bereikbaar land en konden ervoor kiezen om een deel van het centrale peilvak te pachten als 
agrarische grond. Met deze pacht verbonden zij zich aan een aantal voorwaarden die zijn opgesteld 
om de weidevogels ten goede te komen.  
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  In het proces is getracht met alle partijen rekening te houden. Het was door het grote aantal 
betrokkenen  echter  noodzakelijk  om met  vertegenwoordigers  te  werken met  als  gevolg  dat  er 
partijen zijn die het gevoel hebben dat ze niet voldoende zijn gehoord.  
 
  Partijen  zoals  de  LTO  gaven  aan  dat  er  altijd  netjes  en  open  is  gecommuniceerd  en 
gehandeld door de overheden. Echter sommige individuele agrariërs kregen het gevoel dat ze bang 
werden gemaakt met doemscenario’s. 
 
  Ondanks de voordelen van de  landinrichting hebben een aantal agrariërs het gevoel dat zij 
een  offer  hebben moeten  brengen  door  de  invoer  van  het  flexibele  peilbeheer.  Dit  komt  onder 
andere omdat de  kwaliteit  van de  gepachte  gronden door het extreme peilbeheer nadelig wordt 
beïnvloed.  
 

Daarnaast  hebben de  inrichtingsmaatregelen  die nodig waren  om  het  peilvak mogelijk  te 
maken invloed gehad op de cultuurhistorische elementen in de polder. Er heerst onenigheid tussen 
de  diverse  actoren  over  de manier  waarop  het  gebied  is  afgedamd.  Enerzijds  zou  hierdoor  de 
karakteristieke radiaal‐vormige slotenstructuur schade zijn toegedaan en is de doorstroming van het 
water  verslechterd.  Anderzijds  bestaat  de mening  dat  de  dammetjes  vanaf  de  dijk  zeer moeilijk 
zichtbaar  zijn,  dat  de  historisch  waardevolle  lengtesloten  intact  zijn  gebleven  en  dat  er  slechts 
minimale verandering in het patroon van de dwarssloten is. 

 
Ook  zijn  de meningen  verdeeld  over  het  effect  dat  het  flexibel  peilbeheer  heeft  op  de 

weidevogelpopulatie.  Sommige  betrokkenen  vinden  dat  er  geen  positief  effect  merkbaar  is  en 
anderen vinden dat door middel van agrarisch natuurbeheer door de boeren hetzelfde effect bereikt 
zou kunnen worden.  

 
  Ondanks dat veel actoren gemengde gevoelens hebben over het  flexibele peilbeheer  is de 
maatregel algemeen geaccepteerd. Alle betrokkenen hebben zich neergelegd bij de beslissing en er 
worden geen concrete stappen genomen om de besluiten tegen te gaan.   
 
Calamiteitenberging 

Het besluitvormingsproces ten aanzien van het  invoeren van calamiteitenberging was in de 
begin fase zeer top‐down gestructureerd. Vanuit rijkswetgeving werden de provincies verplicht om 
op zoek te gaan naar  locaties voor calamiteitenberging. Onder andere door middel van onderzoek 
door het waterschap werd de Ronde Hoep geselecteerd als beste locatie voor dit doel. Op basis van 
deze beslissingen werd het  stokje gelegd bij de gemeente. Het bestemmingsplan moest gewijzigd 
worden zodat er een inlaat gebouwd kan worden.  

 
In dit eerste deel van het proces is marginaal rekening gehouden met de wensen en ideeën 

van bewoners en andere betrokkenen. Zij werden min of meer geconfronteerd met de mededeling 
dat de Ronde Hoep  voor  calamiteitenberging  gebruikt  zal worden  zonder dat  zij  de mogelijkheid 
hebben gehad om te kunnen meedenken over alternatieve oplossingen.  

 
Op dit moment  is de beslissing om de Ronde Hoep  in  te  zetten als calamiteitenberging al 

genomen,  ongeacht  of  er  een  inlaat  wordt  geplaatst  die  een  gecontroleerde  instroom mogelijk 
maakt.  Door  de  instroom  van  water  kan  schade  worden  toegedaan  aan  de  cultuurhistorische 
elementen  in de polder. Zo kunnen bijvoorbeeld authentieke slotenpatronen worden weggevaagd 
door het water. Daarnaast kan het water zorgen voor schade aan de gebouwen in de polder. Om dit 
te voorkomen zouden beschermende maatregelen moeten worden geplaatst in de vorm van dijkjes. 
Deze dijkjes zullen echter ook weer een negatief effect hebben op de cultuurhistorie omdat ze door 
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hun hoogte het open karakter van de polder doorbreken. Toch moet er serieus worden nagedacht 
over de beslissing om beschermende maatregelen te treffen. 

 
De betrokken overheden hebben echter wel in de gaten dat het top‐down opleggen van dit 

soort  beslissingen  zorgt  voor  veel  tegenstand  vanuit  de  bewoners  en  betrokkenen.  Er  is weinig 
begrip voor de manier waarop het eerste deel van het proces heeft plaats gevonden en hierdoor  is 
er bijna geen draagvlak voor calamiteitenberging. Alle partijen stellen verschillende belangen voorop 
en hebben tot nu toe voornamelijk naar zichzelf geluisterd. 

 
De  vervolgstappen die de overheden willen nemen  zoals het plaatsen  van beschermende 

maatregelen  zullen daarom  in  veel  beter overleg moeten plaatsvinden. De overheden  zullen  een 
bottom‐up gestructureerd besluitvormingsproces moeten hanteren waarbij de belanghebbenden  in 
een  vroeg  stadium  hun  wensen  en  ideeën  kwijt  kunnen.  Als  gevolg  van  deze  interactie  tussen 
overheid  en  belanghebbenden  zal  het  proces  in  complexiteit  toenemen  en  zelfs  bij  een  hechte 
samenwerking  zullen  er  partijen  zijn  die  zich  niet  gehoord  voelen.  Het  actief  en  serieus 
samenwerken  met  de  betrokkenen  zal  echter  zorgen  voor  meer  begrip  en  draagvlak  voor  de 
uiteindelijke keuzes die gemaakt worden. 

 
Het  eerste  deel  van  het  besluitvormingsproces  is  erg  bekritiseerd  door  de  verschillende 

betrokken partijen. Ook de initiatiefnemende partijen zoals de overheden waren niet altijd tevreden 
over  hun  eigen  optreden.  De  keuze  om  de  Ronde  Hoep  te  gebruiken  als  calamiteitenberging  is 
gemaakt. De exacte manier waarop en de  inrichtingsmaatregelen die daarvoor nodig zijn staan nog 
niet vast.  

 
De  overheden  willen  het  vervolg  van  het  besluitvormingsproces  op  een  andere  manier 

aanpakken.  Er  moet  meer  geluisterd  worden  naar  de  verschillende  belanghebbenden  en  de 
communicatie en informatieverstrekking tussen de diverse partijen moet helder zijn.  

 
Vergelijking 

Als de besluitvormingsprocessen van de twee beleidbeslissingen naast elkaar worden gelegd 
valt  op  dat  de  processen  in  allebei  de  gevallen moeizaam  verlopen. Het  lijkt  onmogelijk  om  alle 
betrokken tevreden te krijgen over de resultaten. De belangen van de partijen zijn divers en kunnen 
zeer ver uit elkaar liggen. Er zijn ook verschillen tussen de twee maatregelen.  

 
Het besluitvormingsproces voor flexibel peilbeheer  is vrij open en transparant verlopen. De 

betrokkenen waren op de hoogte van de mogelijkheden en de gevolgen die deze zouden hebben. 
Daar komt ook bij dat flexibel peilbeheer slechts een klein deel van de polder direct beïnvloedt en 
dat de gevolgen voor de cultuurhistorische elementen zijn te overzien. Dit neemt niet weg dat voor 
een aantal betrokkenen de situatie nooit had hoeven veranderen. Er zijn echter ook partijen die wel 
het nut inzien van de maatregel. 
   

De beleidbeslissing om calamiteitenberging toe te passen in de Ronde Hoep zorgde voor de 
nodige  weerstand  vanuit  de  betrokkenen.  De  overheden  hebben  in  dit  proces  te  weinig 
gecommuniceerd met de belanghebbenden waardoor er onduidelijkheid en wantrouwen ontstond. 
Het ontbreken van transparantie en het onvermogen om te  luisteren naar de belangen van andere 
betrokkenen  heeft  ervoor  gezorgd  dat  veel  belanghebbenden  zich  verzetten  tegen  de 
beleidsmaatregel.  Daar  komt  bij  dat  calamiteitenberging  een  grote  directe  invloed  heeft  op  de 
gehele polder en ook in termen van cultuurhistorie ingrijpend is.  
 
 
 



  Ruben Vogel ‐ Masterthesis Urban and Regional Planning 2011 84 

8. CONCLUSIE  
In deze scriptie  is aan de hand van drie deelvragen toegewerkt naar de beantwoording van 

de centrale vraag. Door de complexiteit van de materie is het onrealistisch om te verwachten dat er 
een eenduidig antwoord kan worden gegeven op deze vraag. De centrale vraag  is bedoeld als gids 
om het onderzoek te structureren zodat er richting een bepaald doel gewerkt wordt. Er zullen naast 
antwoorden  vooral ook nieuwe  vragen  zijn ontstaan  als  gevolg  van het onderzoek. Dit  is positief 
omdat  hierdoor  de  aanzet  tot  vervolgonderzoek  wordt  gestimuleerd.  Door  de  complexe  en 
dynamische  aard  van  de  onderzochte materie  zal  er  continu  ruimte  zijn  voor  verbetering  in  het 
besluitvormingsproces.  De  enige  manier  om  steeds  aan  te  sluiten  bij  de  veranderende 
omstandigheden  in de maatschappij  is door onderzoek  te doen en het proces voortdurend aan  te 
passen.  In deze scriptie  is daarom niet gezocht naar een eenduidig antwoord op de centrale vraag, 
maar is er gezocht naar de sterke en zwakke punten van besluitvormingsprocessen zoals deze in de 
realiteit worden ervaren. De hierbij gebruikte centrale vraag luid als volgt: 

 
Hoe ziet het besluitvormingsproces van complexe vraagstukken in het Nederlandse waterbeleid eruit 
en  in  hoeverre  wordt  de  impact  op  cultuurhistorische  elementen  meegenomen  bij  deze 
beleidbeslissingen? 
 

Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden is zowel literatuuronderzoek als empirisch 
onderzoek  gedaan.  Op  basis  van  de  resultaten  hiervan  kunnen  een  aantal  dilemma’s  worden 
geselecteerd die voor kunnen komen  tijdens besluitvormingsprocessen voor beleidbeslissingen.  In 
de  loop  van dit onderzoek  zijn deze  struikelblokken  gedetecteerd, maar  zijn  ze nog niet expliciet 
genoemd.  In  dit  hoofdstuk wordt  op  basis  van  de  onderzoeksresultaten  op  elk  dilemma  dieper 
ingegaan.  In  het  hoofdstuk  daarna  worden  aanbevelingen  gegeven  hoe  met  deze  dilemma’s 
omgegaan kan worden.  

 
8.1 Dilemma’s 

Besluitvormingsprocessen  voor  complexe  vraagstukken  op  het  gebied  van  waterbeleid 
spelen  altijd  in  een  krachtenveld  van  meerdere  actoren  die  uiteenlopende  belangen  kunnen 
nastreven. Al deze actoren hebben hun eigen visie op het probleem en hebben hun eigen voorkeur 
voor  oplossingen.  Het  opdringen  van  een  bepaalde  oplossing  zorgt  voor  onvrede  bij  de  andere 
belanghebbenden en daardoor voor het verlies van draagvlak voor de gekozen oplossing. Er moet 
dus  een  afweging  van mogelijke oplossingen  gemaakt worden  zodat  alle betrokkenen het  gevoel 
hebben gehad dat serieus naar hen is geluisterd. Op deze manier wordt meer begrip gecreëerd voor 
de  uiteindelijk  genomen  beslissing.  Doordat  belanghebbenden  begrip  hebben  voor  het 
besluitvormingsproces en de uiteindelijke beleidbeslissing is er meer draagvlak voor de oplossing en 
is er minder onvrede onder de betrokkenen. Er zijn vijf dilemma’s die uit het onderzoek naar voren 
komen.  
 
8.2 Vertegenwoordiging dilemma 

Bij  besluitvormingsprocessen  voor  beleidbeslissingen  zijn  veel  actoren  direct  of  indirect 
betrokken. Al deze betrokkenen willen dat hun belang wordt gewaardeerd en dat naar hun  ideeën 
geluisterd wordt. Omdat het krachtenveld aan actoren zeer uitgebreid kan zijn is het in veel gevallen 
niet realistisch om alle betrokkenen individueel te benaderen. Dit zou veel tijd en geld kosten en zou 
het proces te uitgebreid en onoverzichtelijk maken.  

 
Om  zoveel  mogelijk  verschillende  belangen  een  kans  te  geven  mee  te  doen  in  het 

planningsproces  wordt  vaak  voor  gekozen  om  uit  verschillende  belangengroepen  een  aantal 
vertegenwoordigers  te  selecteren.  Dit  groepje  moet  de  belangen  behartigen  voor  de  gehele 
achterban. Dit maakt het proces overzichtelijker, maar de  verantwoordelijkheid  voor  input  in het 
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proces  wordt  hierdoor  bij  een  klein  groepje  gelegd.  Als  de  achterban  het met  de  uiteindelijke 
beslissing niet eens is zal deze zich mogelijk toch tegen het proces en de vertegenwoordigers keren. 
 
8.3 Poldermodel dilemma 

Het top‐down opleggen van beleidbeslissingen past niet meer bij de dynamische, complexe 
en  individualistische maatschappij  van  tegenwoordig. Actoren willen  hun  eigen  ideeën  inbrengen 
tijdens  besluitvormingsprocessen.  Het  proces  krijgt  hierdoor  vaak  een  bottom‐up  vorm  wat 
betekend dat een brede vertegenwoordiging van de belanghebbenden zich actief bemoeid met de 
besluitvorming.  

 
De belangen van alle betrokken actoren moeten serieus behandeld worden en om draagvlak 

te  creëren  wordt  er  geneigd  om  de  eisen  en  wensen  van  alle  belanghebbenden  in  te  willigen. 
Hierdoor ontstaat een dilemma. De eisen en wensen van verschillende belangen kunnen namelijk 
uiteenlopend en  tegenstrijdig  zijn. Om alle partijen  tevreden  te houden kan aan het eind van het 
onderhandelingsproces uitkomen dat elke belanghebbende een deel van zijn eisen  ingewilligd ziet 
worden, maar een groot deel ook niet. Dit heeft als gevolg dat alle actoren het gevoel hebben als 
verliezer  uit  de  bus  te  komen.  Doordat  er  teveel water  bij  de wijn wordt  gedaan  om  iedereen 
tevreden  te houden  zijn de partijen  juist ontevreden omdat  ze voor hun gevoel met  lege handen 
komen te staan. De druk van de achterban die grote verwachtingen had voor het waarmaken van de 
eisen en wensen kan dit gevoel versterken.  
 
8.4 Prioriteit dilemma 

De diverse actoren uit een krachtenveld hebben allemaal hun eigen belangen. De diverse 
eigen belangen spelen een grote rol  in het dagelijks  leven van de actoren. Omdat de kans groot  is 
dat er onderhandeld moet worden over de te behartigen belangen kan een partij ervoor kiezen om 
één heel duidelijk standpunt naar voren  te brengen waar niet aan getornd mag worden. Er wordt 
aan dit belang de hoogste prioriteit gegeven. 

 
Dit heeft als gevolg dat er weinig aandacht wordt besteed aan wat andere partijen willen en 

er wordt niet  ingezet op of onderhandeld met de belangen die een  lagere prioriteit hebben. Door 
heel erg star vast  te houden aan één belang worden de onderhandelingsmogelijkheden kleiner en 
wordt  de  kans  op  tegenvallende  resultaten  van  het  besluitvormingsproces  groter.  Als  het 
nagestreefde belang niet wordt behartigd dan blijft er niks anders over waarop is ingezet. Hier komt 
bij dat belangen die door veel partijen belangrijk worden gevonden, maar bij alle actoren niet de 
hoogste prioriteit krijgen, buiten de boot vallen. Een voorbeeld hiervan zou cultuurhistorie kunnen 
zijn. Weinig  actoren  zullen  aangeven  dat  ze  geen waarde  hechten  aan  cultuurhistorie, maar  de 
hoogste prioriteit wordt doorgaans aan een belang gegeven waar zij als enige voor vechten. 
 
8.5 Communicatie dilemma 

Bij  een  besluitvormingsproces  voor  beleidbeslissingen  zijn  veel  actoren  betrokken  met 
uiteenlopende achtergronden. Deze partijen variëren van overheden; zoals provincies, gemeenten 
en waterschappen  tot  overige  betrokkenen;  zoals  natuurverenigingen,  bewonersverenigingen  en 
vertegenwoordigers uit de agrarische sector. Al deze partijen hebben eigen gebruiken en gewoonten 
en hebben een eigen manier van communiceren. Deze verschillen in communicatiestijlen kunnen er 
voor zorgen dat partijen elkaar verkeerd of niet begrijpen.  

 
Om de kwaliteit van het proces te waarborgen moeten alle partijen helder en duidelijk met 

elkaar communiceren. Deze communicatie moet zowel kwantitatief als kwalitatief goed zijn. Dit wil 
zeggen  dat  partijen  op  tijd  en  met  genoeg  informatie  moeten  komen,  maar  ook  dat  deze 
communicatie  zowel  schriftelijk  als  face‐to‐face  geleverd  kan  worden  al  naar  gelang  de  inhoud 
vereist. Alle partijen moeten vragen eerlijk en volledig beantwoorden, waardoor getracht wordt te 
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voorkomen dat er wantrouwen ontstaat tussen de betrokkenen. Alle actoren, maar voornamelijk de 
initiatiefnemers,  moeten  zorgen  voor  zoveel  mogelijk  transparantie.  Het  volledige  bestand  aan 
relevante kennis en informatie die zij hebben, moet gedeeld worden met de overige betrokkenen in 
het besluitvormingsproces.  
 
8.6 Externaliteit dilemma 
  Wanneer  een  beleidbeslissing  een  belang  steunt  voor  een  bepaald  gebied,  maar  de  
negatieve gevolgen van deze beslissing  in een ander gebied ondervonden worden ontstaat er een 
discrepantie. De directe betrokken  vinden  vaak dat  zij het  slachtoffer  zijn  van de problemen  van 
anderen en dat hier niet voldoende tegenprestatie tegenover staat.  In de casestudy zijn de directe 
negatieve gevolgen voornamelijk te merken  in de polder de Ronde Hoep, maar de beleidbeslissing 
steunt de veiligheidsbelangen van de gehele regio. De belanghebbenden hebben het gevoel dat de 
gebruikers van de beleidsbeslissing gemakkelijk de negatieve gevolgen kunnen afschuiven. Er  is  in 
deze  situatie  sprake  van  een negatieve  externaliteit. Door het handelen  van  een bepaalde  groep 
ondervindt een andere groep schade zonder dat deze schade wordt vergoed. Dit gevoel kan zorgen 
voor weinig  draagvlak  onder de  belanghebbenden  en  daardoor  een  ernstige  belemmering  in  het 
proces vormen.  
 
8.7 Cultuurhistorie 

Deze dilemma’s hebben allemaal direct betrekking op het algemene besluitvormingsproces 
voor beleidbeslissingen.  In dit onderzoek  is ook  ingezoomd op de manier waarop cultuurhistorie  is 
opgenomen in dit proces.  
 

Betrokken actoren zijn zich vaak bewust dat cultuurhistorische elementen behouden zouden 
moeten blijven. Toch hebben de  verschillende partijen andere belangen die een hogere prioriteit 
krijgen. Cultuurhistorie wordt niet gezien als een harde randvoorwaarde waar niet aan getornd mag 
worden, maar als een belang dat als het kan zo min mogelijk beschadigd moet worden.  
 

De kracht van cultuurhistorie wordt vaak niet ingezien door de betrokken en dat  is een van 
de  voornaamste  redenen  dat  er  niet  in  geïnvesteerd wordt.  Daarnaast  hebben  partijen  vaak  te 
weinig geld en middelen om en hun hoogst geprioriteerde belang te verwezenlijken en te investeren 
in  de  cultuurhistorische  elementen.  Deze  ondergeschikte  positie  van  cultuurhistorie  in  het 
besluitvormingsproces zorgt ervoor dat het weinig aandacht krijgt. Cultuurhistorie heeft geen vaste 
plek  in  de  onderzoeksrapporten  die  vooraf  gaan  aan  complexe  beleidbeslissingen.  Het  kan 
opgenomen  worden  in  een  milieueffectrapportage  en  als  er  aanleiding  toe  is  kan  een 
cultuurhistorische  effectrapportage  of  een  maatschappelijke  kosten‐batenanalyse  worden 
uitgevoerd met  aandacht  voor  de  cultuurhistorische  elementen.  Er wordt  echter  niet  standaard 
onderzocht  wat  de  invloeden  van  een  beslissing  zijn  op  cultuurhistorie.  Hierdoor  verdwijnt 
cultuurhistorie vaak naar de achtergrond van het planproces waardoor negatieve effecten soms pas 
aan het licht komen nadat de beleidbeslissing al genomen is.  

 
In  bepaalde  situaties  wordt  al  vroegtijdig  aandacht  gevestigd  op  cultuurhistorie  door 

belangenpartijen. Dit gebeurd vaak als de cultuurhistorische elementen als middel gebruikt kunnen 
worden om hun belang met de meeste prioriteit te steunen. De cultuurhistorie wordt in dit geval als 
onderhandelingsmiddel gebruikt tijdens het besluitvormingsproces.  
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9. Aanbevelingen 
In het vorige hoofdstuk  is  ingegaan op een aantal bevindingen die uit het onderzoek naar 

voren  kwamen.  Deze  bevindingen  zijn  voornamelijk  knelpunten  in  de  huidige  gangbare 
besluitvormingsprocessen. Om een stap  in de  richting van oplossingen  te zetten, moet niet alleen 
worden aangekaard waar de knelpunten  liggen. Er moeten ook aanbevelingen worden gedaan hoe 
met  deze  knelpunten  omgegaan  zou  kunnen  worden.  Het  is  niet  de  intentie  om  kant  en  klare 
oplossingen  aan  te  dragen, maar  om  een  idee  te  geven  in welke  richting  er  vervolg  onderzoek 
gedaan moet worden. Door mogelijke oplossingen aan te dragen en door te sturen waarop  ingezet 
moet worden om een knelpunt op te lossen wordt de stap naar concreet vervolg onderzoek kleiner 
gemaakt.  

 
9.1 Vertegenwoordiging dilemma 
  Het  komt  regelmatig  voor  dat  personen  willekeurig  geselecteerd  worden  door  de 
initiatiefnemers  van  een  beleidbeslissing  om  in  een  groepje  bepaalde  belangen  te 
vertegenwoordigen. Er wordt dan weliswaar een aselecte steekproef genomen uit de betrokkenen 
die deze belangen  aanhangen, maar deze  selectie  zorgt er niet  voor dat de beste mensen op de 
juiste plek zitten. Het zou daarom beter zijn als de diverse belangenhebbende partijen zelf een keuze 
maken  uit  de  betrokkene  personen.  Hierdoor  wordt  een  gemotiveerde  en  deskundige  groep 
vertegenwoordigers  gecreëerd  die  actief meedoet  tijdens  het  besluitvormingsproces.  Het  is  wel 
belangrijk  dat  deze  vertegenwoordigers  een  goede  band  en  heldere  communicatie  onderhouden 
met de achterban. Zodat deze op de hoogte  is van alle vorderingen van de vertegenwoordiger en 
niet voor verassingen komt te staan.  
 
9.2 Poldermodel dilemma 

Door  een  bottom‐up  gevormd  besluitvormingsproces  laten  veel  actoren  weten  welke 
belangen  zij  behartigen. Omdat  elke  partij  pas  tevreden  is  als  het  belang  dat  zij  nastreeft wordt 
gehaald vorderen de onderhandelingen vaak moeizaam. Uiteindelijk  is er zoveel water bij de wijn 
gedaan  dat  het  belang wel wordt  behartigd, maar  eigenlijk  niet meer  overeen  komt met wat  in 
eerste  instantie werd nagestreefd. Hier  ligt een rol voor de  initiatiefnemers van de beleidbeslissing 
om te streven naar een goede oplossing en niet naar een matige oplossing waar  iedereen het een 
beetje mee eens is. Dit kan betekenen dat er soms keuzes worden gemaakt waar bepaalde partijen 
zich  totaal  niet  in  kunnen  vinden.  Door  een  goede  communicatie  tussen  actoren  en  door  het 
onderbouwen en beargumenteren van beslissingen wordt zoveel mogelijk begrip en draagvlak van 
de betrokken partijen gerealiseerd. Belanghebbenden moeten bewust zijn van het feit dat er keuzes 
gemaakt moeten worden  en  van  de mogelijkheid dat hun  eisen  en wensen niet  volledig worden 
behaald.  

 
9.3 Prioriteit dilemma 

Doordat  belangenverenigingen  vaak  inzetten  op  slechts  één  belang  is  er  weinig 
onderhandelingsruimte  in  het  besluitvormingsproces. Door  scherp  te  stellen welke  belangen  nog 
meer gewaardeerd worden ontstaat meer ruimte om tot een oplossing  te komen waarbij niet het 
gevoel  heerst  dat  het  enige  doel  niet  is  behaald.  Daarnaast moet  er  voor  gewaakt worden  dat 
sommige belangen niet buiten beeld vallen omdat partijen er geen prioriteit aan geven terwijl deze 
belangen wel van grote waarde zijn. Het is vooral aan de initiatiefnemers van de beleidbeslissing om 
deze verantwoordelijkheid te dragen. 
 
9.4 Communicatie dilemma 

Tijdens  een  besluitvormingsproces  moet  duidelijke  en  heldere  communicatie  van  twee 
kanten  komen.  Zowel  de  initiatiefnemende  partijen  als  de  betrokkenen  zijn  hiervoor 
verantwoordelijk. De initiatiefnemende partijen moeten zoveel mogelijk transparantie van kennis en 
een  duidelijke  informatieoverdracht  waarborgen.  De  betrokken  partijen  moeten  vragen  durven 
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stellen als zaken niet helder zijn en te kennen geven wat zij verwachten van het proces. Door open 
met  elkaar  te  communiceren  wordt  wederzijds  wantrouwen  weggenomen  waardoor  het  proces 
efficiënter verloopt.  

 
9.5 Externaliteit dilemma 
  De  verhoudingen  tussen  de  verschillende  partijen  zijn  zeer  gevoelig  en  kunnen  snel 
verstoord worden. Wanneer  belanghebbenden  het  gevoel  krijgen  op  te moeten  draaien  voor  de 
problemen die door  iemand anders zijn veroorzaakt  is de kans groot dat zij  zich  tegen het proces 
keren. Deze situatie van negatieve externaliteit moet voorkomen worden. De eensgezindheid in het 
proces moet daarom bewaakt worden door het duidelijk en helder formuleren van de uiteindelijke 
doelen die de beleidmaatregel moet behalen. Daarnaast moeten alle alternatieven een eerlijke kans 
krijgen. Hierdoor wordt geprobeerd de partijen waar de gevolgen het meest ingrijpend zijn te laten 
inzien dat hun belangen niet  aan de  kant worden  geschoven  en  geofferd worden  voor het  grote 
belang. Zij zijn juist de allerbelangrijkste schakels  in het proces en zijn bereid hun eigen belang een 
nieuwe prioriteit te geven zodat andere partijen geholpen kunnen worden. Deze rol mag best wat 
meer waardering krijgen in het proces. De balans tussen waarderen en op een voetstuk zetten moet 
gewaarborgd worden door eerlijk en consequent met deze partijen te overleggen. 
 
9.6 Cultuurhistorie 

De positie van cultuurhistorie in een besluitvormingsproces hangt vaak precies overal tussen 
in.  Alle  partijen  zijn  zich  bewust  van  het  belang  ervan, maar  geen  van  de  partijen  heeft  het  als 
hoogste prioriteit omdat  er  vaak  vanuit wordt  gegaan dat  iedereen het beste  voor heeft met de 
cultuurhistorische  elementen  in  een  gebied. Hierdoor  is  de  kans  reëel  dat  er  niet  of  pas  te  laat 
aandacht wordt besteed aan de effecten op de cultuurhistorie van een beleidbeslissing.  

Door  in de onderzoeken en  rapportages die aan een beleidbeslissing voorafgaan, verplicht 
een onderzoek naar de mogelijke effecten op cultuurhistorische elementen op te nemen, wordt het 
risico  dat  de  cultuurhistorie  wordt  vergeten  weggenomen.  Het  vroegtijdig  bewust  omgaan met 
cultuurhistorie  tijdens  een  besluitvormingsproces  zou  een  harde  randvoorwaarde  moeten  zijn 
waaraan voldaan moet worden.  

Daarnaast zou een verplichte financiële bijdrage van de betrokken partijen gevraagd moeten 
worden om de cultuurhistorische elementen  in een gebied te waarborgen. Dit zorgt ervoor dat het 
argument  dat  er  onvoldoende  financiële  middelen  zijn  voor  cultuurhistorie  komt  te  vervallen. 
Hierdoor wordt  cultuurhistorie  tevens  een  gezamenlijk  belang  dat  de  verschillende  partijen met 
elkaar verbindt. 
 
9.7 Slotbeschouwing 

Zoals al in het begin van dit hoofdstuk is uitgelegd, dienen de gemaakte aanbevelingen niet 
opgevat  te worden als kant en klare oplossingen, maar als voorzetjes om vervolgonderzoek op  te 
baseren. Dit onderzoek was gericht op het achterhalen hoe besluitvormingsprocessen van complexe 
vraagstukken  in het Nederlands waterbeleid er uit zien en wat hier de sterke en zwakke punten  in 
zijn. Daarnaast werd onderzocht op welke manier de impact op cultuurhistorische elementen werd 
meegenomen bij deze beslissingen. Dit onderzoek kan dus gezien worden als een eerste stap. Er  is 
achterhaalt wat  er  gebeurd  tijdens  een  besluitvormingsproces  en waar  de  problemen  zitten. De 
volgende  stap  is  verdiepend  onderzoek  naar  de  oplossingsrichtingen  die  zijn  aangedragen.  Dit 
vervolg onderzoek zal voornamelijk door kennisinstellingen gedaan moeten worden.  

Daarnaast  kunnen  besluitvormingsprocessen  worden  verbeterd  op  basis  van  de  
aanbevelingen  die  reeds  gedaan  zijn.  Procesbegeleiding  door  onafhankelijke  onderzoeks‐  en 
adviesbureaus  kan  ervoor  zorgen  dat  de  besproken  dilemma’s  vroegtijdig  of  voortijdig  worden 
opgelost.  Op  deze  manier  kunnen  de  aanbevelingen  steun  bieden  bij  de  mediation  van 
besluitvormingsprocessen.  Een  laatste methode  is  het  doorvoeren  van  deze  aanbevelingen  in  de 
vorm van een gids met richtlijnen aan de overheden. Doordat deze initiatiefnemers bewust zijn van 
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de  dilemma’s  in  het  besluitvormingsproces  dat  zij  moeten  doorlopen  kunnen  zij  zelf  stappen 
ondernemen om deze struikelblokken weg te nemen. 
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