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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

Medio 2010 is vanuit de gemeente Rotterdam en de provincies Overijssel en Zeeland een SKB-project gestart 

met als beoogd resultaat een afwegingskader voor de ondergrond. Gedurende het proces is dit gewenste 

eindresultaat veranderd in het ontwikkelen van een hulpmiddel bij het beantwoorden van de vraag: “Wat heb je 

nodig, maar vooral wat moet je doen om de ondergrond integraal onderdeel te laten worden van afwegingen in 

ruimtelijke processen/ontwikkelingen?” Het ontwikkelde Ontwikkelingsmodel Ondergrond (“Torenmodel”)  kan 

worden getypeerd als: “een fasen- of groeimodel op weg naar professionalisering van overheidsorganisaties op 

het gebied van samenwerking tussen ondergrond en ruimte in ruimtelijke ordeningsprocessen.” Dit Torenmodel 

wordt inmiddels gebruikt bij diverse organisaties, o.a. in het kader van ILB-2-projecten. Voor een beschrijving 

van het Ontwikkelingsmodel Ondergrond en het doorlopen proces wordt verwezen naar de deelrapporten 1 en 2 

van dit SKB-project (www.soilpedia.nl).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Ontwikkelingsmodel Ondergrond is dus een handig hulpmiddel voor overheidsorganisaties, maar geeft geen 

antwoord op de vraag hoe je afwegingen maakt. Juist bij het duurzaam benutten van de ondergrond moeten 

vaak complexe afwegingen worden gemaakt, waarbij steeds de balans moet worden gevonden tussen benutten 

en duurzaam beschermen van de ondergrond voor andere functies of toekomstig gebruik. Dat dit een lastig 

afwegingsproces is blijkt ook uit de felle maatschappelijke discussie rondom de winning van schaliegas.  

 

We constateren dat: 

 Vanuit diverse maatschappelijke vraagstukken en daaraan gerelateerde functies een beroep wordt 

gedaan op de ondergrond. Denk hierbij aan bodemenergie, verbeteren leefomgeving, 

drinkwatervoorziening, K&L-netwerken,... 

 Gevolg is dat het dus steeds drukker wordt in de ondergrond. Ook zijn niet alle functies naast of boven 

elkaar mogelijk. Hoe vinden we een goede balans tussen beschermen en gebruiken van de 

ondergrond. Wanneer is herstel noodzakelijk?  

 Binnen de complexe vraagstukken waaraan wij werken moeten dus integrale afwegingen worden 

gemaakt. Hoe doe je dat?  

 Hierbij is ook de rolverandering voor de overheden van belang; van initiatiefnemer naar meer 

kaderstellend voor initiatieven vanuit de maatschappij. Dan vooral de randen van het speelveld 

aangeven waarbinnen "goede" oplossingen kunnen worden gevonden. 

 Het proces van afwegen in complexe situaties is niet uniek voor de ondergrond.   

Het vraagstuk van het gebiedsgericht maken van afwegingen en keuzes bij het duurzaam benutten van de 

ondergrond is dus een heel relevant item. Omdat we merken dat we binnen het beleidsdomein ondergrond erg 

worstelen met dit afwegingsproces, hebben we als projectgroep besloten om ons licht eens op te steken bij 

geheel andere beleidsvelden. Want overal moeten afwegingen binnen een complexe omgeving worden 

gemaakt! Wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen we daar ons voordeel mee doen? 
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Daarom hebben we vier deskundigen vanuit geheel andere werkvelden gevraagd om een essay te schrijven 

onder het motto: Afwegen: hoe doe je dat? De deskundigen zijn: 

 Frank Visscher,  (kinder)neuroloog 

 Lodewijk van Nieuwenhuijze, landschapsarchitect H+N+S 

 Harm Borgers en Jürgen van der Heijden, vanuit duurzaamheid/juridische invalshoek (At Osborne) 

 Martijn van der Steen, bestuurskundige NSOB 

Aan de opstellers van de essays zijn de volgende vragen meegegeven: 

 Wat is typisch voor afwegingen binnen uw vakgebied / werkterrein? 

 Wordt er een vaste methode of standaard model gehanteerd? Zo ja, welke? 

 Welke aspecten worden meegenomen bij de afweging? 

 Wat zijn de doorslaggevende aspecten / overwegingen? 

 Wie neemt bij afwegingen binnen uw vakgebied / werkterrein de uiteindelijke beslissing? 

 Wat zijn de sterke kanten van de manier van afwegen binnen uw vakgebied / werkterrein? En wat kan 

nog worden verbeterd? 

 Wat is uw grootste wens rondom het afwegen binnen uw vakgebied/werkterrein? 

 Welke kenmerken of elementen van afwegingen binnen uw vakgebied / werkterrein kunt u 

aanbevelen? En welke niet? 

1.2 Doelstelling 

Het doel van de essays is om ons te laten inspireren door afwegingen die in geheel andere vakgebieden worden 

gemaakt en daar elementen uit te halen die wij kunnen gebruiken bij onze afwegingen. We willen dus tips & 

trics vinden om in onze afwegingsprocessen te gebruiken. 

  
De doegroep zijn primair provincies en gemeenten, maar ook het Rijk en andere stakeholders rondom de 

ondergrond kunnen hier hun voordeel mee doen.  

 

1.3 Leeswijzer 

De vier essays zijn opgenomen in de navolgende hoofdstukken 2 tot en met 5. Voor het uitwisselen van de 

lessen uit de essays is het project afgesloten met een plenaire werksessie. In hoofdstuk 6 wordt hiervan verslag 

gedaan. Tevens worden de rode draden, die uit de essays en de gevoerde discussie zijn gehaald, beschreven.  
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2 Afwegingen binnen de medische 

wereld  

door Frank Visscher, (kinder-)neuroloog 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Zeeland  

 

 

2.1 Situatieschets 

Mijn  medische praktijk zit boordevol met het maken van afwegingen. Voor een goed begrip van het 

‘probleemveld’ begin ik met een korte situatieschets van mijn dagelijks leven als neuroloog en kinderneuroloog.  

Een groot gedeelte van mijn tijd wordt in beslag genomen door het directe contact met patiënten en/of hun 

ouders op de polikliniek, op de (beddden)afdeling en de Spoedeisende Hulp. Op de polikliniek komen mensen 

met problemen, van wie de verwijzer (doorgaans huisarts of kinderarts) vermoedt dat er sprake is van een 

neurologisch probleem. Slechts zelden komen patiënten met een kant-en-klare diagnose: ze hebben 

symptomen, waarvan ze de oorzaak zelf ook niet weten en vol verwachting nemen ze plaats in je spreekkamer.  

Voor een nieuwe patiënt zijn 30 minuten uitgetrokken, voor een herhalingsbezoek 10 minuten. In deze korte 

periode komt er proces op gang waarbij de dokter moet bepalen waar de problemen vandaan komen, welke 

aanvullende (technische) onderzoeken evt. moeten worden ingezet (MRI, EEG, lab etc.) én welke therapieën 

mogelijk zijn. Al die afwegingen rollen door elkaar heen en het is de bedoeling dat na dat half uur de patiënt 

(en evt. zijn ouders) het gevoel hebben dat het contact met de dokter zinvol was. Je vult de formulieren in 

(digitaal), je dicteert een brief aan de verwijzer en de volgende kan binnenkomen. Betreft het hier nog 

betrekkelijk gereguleerde processen (de zogenaamde electieve zorg, via afspraak dus), nog gecompliceerder 

zijn de afwegingen als er patiënten binnen gebracht worden op de Spoedeisende hulp. In mijn beroep gaat het 

dan om patiënten met de verdenking op aandoeningen als een beroerte, epileptische aanvallen of een 

hersentrauma. Bij deze categorie aandoeningen klemt de snelheid van de afwegingen die moeten gaan leiden 

tot een goede aanpak nog meer. Achtereenvolgens zullen we nu de gang van zaken omschrijven bij de 

diagnose, bij de therapie en bij het levenseinde. 

 

2.2 Hulpmiddelen bij diagnostische afwegingen 

Iedere arts die de de medische faculteit verlaat wordt geacht kennis van zaken te hebben op het gebied van de 

genees-, heel- en verloskunde. Daarna volgt doorgaans een jarenlange specialisatie periode tot bv. huisarts of 

specialist. Het kost heel wat jaren training voor je daadwerkelijk zelfstandig op de patiënten wordt losgelaten, 

en gelukkig maar! Echter, het hebben van je registratie betekent nog niet ‘dat je er bent’. Wie zou durven 

beweren dat hij of zij na het behalen van het rijbewijs een geoefende chauffeur is? Een goede dokter is iemand 

die op basis van een gedegen theoretische kennis, verrijkt met ervaring en met een dosis zelfkritiek eerlijk de 

weg zoekt om samen met patiënten de veelheid aan informatie te kanaliseren om daarmee tot een oplossing te 

komen. Het is een hele mond vol, maar laten we afdalen tot de praktijk.  

 

Welke middelen heeft een arts nu zoal tot zijn beschikking om binnen de chaos aan gegevens een 

verantwoorde afweging te kunnen maken. Ik noem een vier mogelijkheden: de kruk, intercollegiaal overleg, 

protocollen en richtlijnen, internet 
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2.2.1 De kruk.  

Zoals een stabiele kruk op drie poten staat, zo staat een goede diagnose (vaak) op 3 aspecten: 

1. De anamnese  

2. Het lichamelijk onderzoek  

3. Het aanvullend onderzoek. 

 

Ad 1) Het contact begint met een gesprek, de zogenaamde anamnese genoemd.. Als de patiënt zelf niets kan 

zeggen (te jong, te ziek) dan moet je gebruik maken van andere mensen, de zg. heteroanamnese. Er zijn 

standaarden voor een diagnostisch gesprek, wat je allemaal moet vragen bv., maar het belangrijkste is dat de 

patiënt zijn verhaal kan doen. Dit blijkt nog een hele kunst. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde 

arts al na 18 seconden de patiënt in de rede valt. Sinds ik dit las probeer ik me wat meer in te houden, maar 

dat valt nog niet mee. Een dokter heeft namelijk de gezonde neiging om het probleem al razendsnel naar een 

bepaalde diagnose te kanaliseren en zoekt voordurend argumenten ter ontkrachting of ter bevestiging van zijn 

vermoedens. Hij heeft in dit kader ook al een vooroordeel: zo is de kans dat de patiënt een veel voorkomende 

aandoening heeft veel groter dan een zeldzame aandoening. Iemand die na echtscheiding en een ontslag 

hoofdpijn heeft meer kans op een goedaardige spanningshoofdpijn dan op een hersentumor. In de anamnese 

ga je dan ook op zoek naar verontrustende aanwijzingen, in goed potjeslatijn  ‘de red flags’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….op zoek naar ‘red flags’.. 

 

Als de zojuist opgevoerde ontslagen en gescheiden werknemer bij navraag meldt dat hij ook heel veel slaapt, 

dubbel ziet en ’s nachts moet braken dan gaan er alarmbellen rinkelen bij die dokter: hier is meer aan de hand. 

Het is dus de kunst om rode vlaggen op te sporen. Naast deze gerichte vragen gaat er ook een soort van 

gevoel spelen: de ‘intuïtie’, die soms zelfs al bij binnenkomen van de patiënt begint op te gloeien. In zijn 

dissertatie ‘Het denken van de neuroloog’ (Groningen, 1989) heeft de neuroloog J.W. Snoek getracht dit soort 

processen te analyseren. Intuïtie blijkt geen zweverig begrip, maar een hulpmiddel om beter afwegingen te 

kunnen maken. Ervaren dokters herkennen bepaalde patronen namelijk eerder dan bijvoorbeeld coassistenten. 

De intuïtie die op komt zetten als het er om gaat serieuze signalen van ‘ruis’ te onderscheiden wordt ook wel 

omschreven als het Pluis / niet pluis gevoel (en waarachtig er is al een afkorting voor: PNP, zie ook Medisch 

Contact van 28 februari 2013).  

 

Ad 2) Vervolgens is er dan het lichamelijk onderzoek. In het gesprek heb je al een indruk gekregen van de aard 

van de klachten en die bepalen wat en in hoeverre je gaat onderzoeken. Mijn opleider van de VU zei altijd dat 

je, ook al was de diagnose duidelijk, je toch een patiënt lichamelijk moest onderzoeken. Dat was goed voor de 

vertrouwensband, een beetje te vergelijken met apen die elkaar vlooien..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..lichamelijk onderzoek is goed voor de vertrouwensband…. 

 

Los van deze relationele overwegingen is een gericht onderzoek van belang om symptomen op te sporen. Dit 

onderzoek is gestandaardiseerd en behelst zaken als de hogere functies (bewustzijn, taal), de motoriek 

(spierkracht), gevoel, reflexen en zo meer. Bij onduidelijke klachten is het goed om gewoon routinematig de 

diverse onderdelen te onderzoeken. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. In een minuut of 10 ben je een eind 

verder. Als blijkt dat bevindingen passen bij het klachtenpatroon kan er gericht aanvullend onderzoek vinden. 
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Dit is een serieuze afweging: niet alles wat onderzocht kan worden hoeft aangevraagd te worden. Onderzoek 

toonde aan dat onervaren arts-assistenten véél meer kruisjes zet op de aanvraaglijst dan ervaren dokters… 

Over besparingen in de gezondheidszorg gesproken, maar dat terzijde. 

 

Ad 3) de huidige arts staat (zeker in Nederland) een enorm arsenaal aan technische hulpmiddelen ter 

beschikking. Het is de kunst om een afweging te maken. Niet iedere patiënt met hoofdpijn hoeft een MRI te 

krijgen. Sterker nog, het klakkeloos aanvragen van onderzoeken kan bevindingen opleveren die niks met de 

klacht te maken hebben maar wel onrust bij de patiënt veroorzaken. Zo zal een cyste in het hoofd vaak 

aangeboren zijn en geen hoofdpijn verklaren. De wetenschap dat je met een hersencyste rond loopt is echter 

niet zo prettig. Alhoewel de patiënt steeds mondiger wordt en soms onderzoeken eist, is het overgrote deel van 

de mensen in een rustig gesprek wel te overtuigen van de noodzaak om bij voorbaat overbodig onderzoek te  

vermijden én van het nut om gericht onderzoek in te zetten. De beste militair is immers de scherpschutter en 

niet de bommenwerper. 

 

Niet altijd lukt het met deze drie poten 1-2-3 de problemen te benoemen. In de dagelijkse praktijk zijn er 

gelukkig nog meer mogelijkheden om onze diagnostische afwegingen te verfijnen zoals: 

 

2.2.2 Intercollegiaal overleg  

Vrijwel alle artsen werken tegenwoordig in een maatschap of vakgroep/groepspraktijk. Onder het motto “twee 

weten meer dan één” is het goed om intern momenten te zoeken om moeilijke gevallen met elkaar te 

bespreken. In de loop van de tijd heb je ook buiten je eigen werkomgeving een netwerk opgebouwd van 

collega’s die een speciale interesse en ervaring hebben met bepaalde ziekten. Het is werkelijk opmerkelijk hoe 

binnen dit soort collegiale structuren de bereidheid bestaat om mee te denken. Een ‘blinde second opinion’ is 

mijn inziens veel minder zinvol. Idealiter bepaal je samen met de patiënt bij wie je die tweede mening gaat 

halen. Niet ieder ziekenhuis, ook geen groot academisch, heeft de expertise in huis om behulpzaam te kunnen 

zijn. 

 

2.2.3 Protocollen en richtlijnen 

In toenemende mate worden door onze beroepsverenigingen protocollen en richtlijnen geproduceerd. Hiermee 

heb je houvast hoe je tot een oordeel kunt komen. Probleem is wel dat lang niet alle ziektebeelden hierin 

gevangen zijn en bovendien: de totstandkoming van een protocol neemt veel tijd in beslag en sommige 

onderdelen zijn dus al weer verouderd bij publicatie. Daarnaast is er nog een gevaar. Protocollen en richtlijnen 

gaan uit van de gemiddelde patiënt. En aangezien ieder mens verschillend is moeten protocollen en richtlijnen 

beschouwd worden als handleidingen om je afwegingen te maken. Als het een keurslijf wordt dan kan het, zoals 

onlangs nog ons vakblad Het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde memoreerde doden kosten! 

 

2.2.4 Internet  

Ook internet kan ingezet worden; veelal hebben patiënten dit ook al gedaan. Probleem is echter dat er wel héél 

véél te vinden is op internet. Beginnende medische studenten lijden wel eens aan de zogenaamde 

kandidatenziekte. Zij lezen over ziekten en symptomen en denken dat ze die zelf ook wel eens zouden kunnen 

hebben. Dit gevaar dreigt ons allemaal, dus ook de patiënt die voor je zit. Het is de taak van de professional 

om die rijstebrij berg aan internetgegevens op waarde te schatten, uiteraard in samenspraak met de patiënt.  

Ondanks al die inspanningen kan het gebeuren dat de oorzaak van de klachten niet duidelijk word; je hebt wel 

een vermoeden, maar er blijft een soort van onzekerheid bestaan. Dan doemt de vraag in hoeverre je nog 

verder moet. Hierbij spelen medische en financiële argumenten een rol. Dr. Snoek (zie boven) poneerde de 

stelling: ‘de mate van tolerantie van onzekerheid is vermoedelijk de belangrijkste variabele in de kosten van 

medisch onderzoek. Dit betreft zowel de patiënt als de dokter’. 
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…..er staat héél véél op internet… 

 

 

2.3 Therapeutische overwegingen 

Zeker in mijn beroep is de eerste en tijdrovendste stap in het proces dus het komen tot een goede diagnose. 

Daarna komt de afweging óf en wat we er aan kunnen doen. De afwegingen zijn ook hier sterk bepaald door 

ervaringen, consensus en de bovenbeschreven hulpmiddelen. 

1. protocollen: soms is therapie protocollair vastgelegd, met name bij chemotherapie zijn duidelijke 

schema’s voor handen. Voor veel aandoeningen is er wat meer vrijheid.  

2. cultuur: in België is men eerder geneigd om te opereren bij rugproblemen dan in Nederland. In 

Roemenie (waar ik af en toe ook spreekuur houd, samen met een kinderarts) ben je een slechte arts 

als je geen tabletten voorschrijft, terwijl patiënten met een Turkse achtergrond injecties schijnen te 

prefereren 

3. ervaring: de meeste middelen werken redelijk tot goed, maar als je als arts bij 2 opeenvolgende 

kinderen  2 x een medicament X tegen epilepsie hebt voorgeschreven en 2 maal zonder effect dan ga 

je, alhoewel de kans groot is dat de volgende patiënt wél zal reageren toch eens medicijn Y proberen. 

Bij patiënten speelt dit ook. Wat gechargeerd: als ze via internet één moeder zijn tegengekomen die 

medicijn Y afraadde voor haar kind, dan willen ze dat niet. Dit soort irrationele afwegingen spelen dus 

zeker een rol. 

 

Dokters hebben vaak een basaal wantrouwen tegen managers en hun taalgebruik, maar wellicht onbewust 

maken ze gebruik van de bekende kwaliteitscyclus: Plan (medicijn kiezen) Do (voorschrijven) Check 

(vervolgafspraak om effect te vernemen) en Act ( evt.aanpassen dosis of andere wijziging). 

 

Ingewikkelder wordt het als eigenlijk niemand precies weet wat nu het beste is voor een patiënt. De 

afwegingen leiden dus tot een patstelling. Zo zijn er patiënten die gemiddeld maar 1 epileptische aanval per 

jaar hebben. Er zijn goede neurologen die bij deze vorm van epilepsie (de oligo-epilepsie) medicatie ontraden, 

terwijl er ook prima neurologen zijn die toch dagelijkse portie medicijnen voorschrijven. Dit soort patstellingen 

zijn er meer dan menigeen denkt. Hier speelt ook de persoonlijke en vaak toevallige ervaring van de arts én de 

mening van de patiënt een rol. Persoonlijk neig ik dan tot het aloude adagium: ‘in dubio abstine’, bij twijfel niks 

doen, dus niks voorschrijven. Als een collega dat bij deze vorm van epilepsie wel wil doen: even goede vrienden 

want we hebben alle twee (on)gelijk… 
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2.4 Afwegingen bij het levenseinde 

Artsen hebben te maken met de grimmigheid van het bestaan, waarbij de dood vrijwel iedere week een rol 

speelt. In ons ziekenhuis sterft er gemiddeld 1 patiënt per dag, waarvan een fors gedeelte op de neurologische 

afdeling. De belangrijkste afweging bij patiënten met een naderend levenseinde is in hoeverre je nog door moet 

gaan met levensverlengende therapieën. Moet je de medicijnen stoppen, kan de beademing afgezet worden, 

moet de sondevoeding nog doorgaan etc. Als het ergens op communicatie aankomt dan is het wel bij deze 

vraagstukken. Familieleden kunnen bang zijn te snel te stoppen of, het omgekeerde, te lang door te gaan. Nog 

erger wordt het als er binnen 1 familie die verschillende gevoelens aanwezig zijn. Een vriend van mij maakte 

mee dat de dienstdoend arts hem vroeg: “zegt u het maar, moeten we doorgaan of zullen we stoppen met de 

behandeling van uw vrouw” (die op de IC in coma lag met hartfalen en lymfklierkanker, FV). Ik meen, en velen 

met mij, dat je als arts hierin je verantwoordelijkheid moet nemen en na de familie gehoord en aangevoeld te 

hebben een voorgenomen besluit moet communiceren, in de verwachting dat de familie het er mee eens is. De 

familie alleen die afweging te laten maken kan wreed zijn.  

 

2.5 Besluit 

Als arts ben je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat afwegingen aan het maken: welke elementen uit de 

anamnese zijn van belang, wat leer ik uit het lichamelijk onderzoek, welke technieken moet ik inzetten voor 

diagnostiek en therapie en wanneer moet ik de therapie aanpassen of stoppen? En dit dan bij vele patiënten per 

dag. Gelukkig blijken er heel wat mogelijkheden te zijn om tot verantwoorde beslissingen te komen. Daarnaast 

mag intuïtie en het zogenaamde pluis/niet-pluis gevoel een rol spelen in je afwegingen. Tenslotte is een 

gezonde dosis zelfkritiek van belang. In alle bovengenoemde onderwerpen kan ook een arts lijden aan een 

tunnelvisie: hij bijt zich vast in een veronderstelde diagnose of veronderstelde goede therapie en laat contra-

argumenten niet toe. Een arts is immers ook maar een mens en heeft ook zo zijn voorkeuren en specifieke 

ervaringen. Een goede arts is geen solist, heeft open oog en oor voor de patiënt. De media zouden je anders 

kunnen doen geloven maar de meeste artsen zijn prima in staat om naar eer en geweten zorgvuldige 

afwegingen te maken in het belang van de aan hem of haar toevertrouwde patiënt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. tunnelvisie bij patient en dokter…. 
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3 De dubbele bodem van voordeel en 

nadeel in het bodemrecht  

door Harm Borgers en Jurgen van der Heijden, AT Osborne 

 

3.1 Inleiding 

Sinds het industriële tijdperk is er grootschalig verbouwd en gebouwd op de bodem, is er afgegraven en is 

vervuiling in de bodem terecht gekomen. Deze vergaande aanpassing van de functies van de bodem aan onze 

moderne gebruiken botst met het belang van de bodemkwaliteit. Dankzij een gestage toename vanaf de jaren 

1960 van ons bewustzijn en van onze kennis van het bodembelang, hebben zich methoden ontwikkeld die het 

mogelijk maken om de bodem te gebruiken en die tegelijk de bodem beschermen tegen dit gebruik. Denk aan 

een boer die op natuurlijke wijze het bodemleven verrijkt. Daardoor stijgt niet alleen zijn productie, maar ook 

het vermogen van de bodem om water vast te houden en te zuiveren. Door het gecombineerde gebruik vindt 

tegelijk bescherming plaats van de bodem, tegen wateroverlast en van waterkwaliteit. Op deze manier kan de 

bodem diensten verlenen aan drie gebruikers, namelijk; de boer, de waterbeheerder die wateroverlast 

voorkomt en een waterwinbedrijf. Gebruik en bescherming kunnen samen gaan. Hoe gunstig dit ook klinkt, 

toch staat dit soort oplossingen vaak op gespannen voet met de gangbare opvatting van het recht. Dat zou niet 

zo moeten zijn. Vraag in dit essay is hoe dit komt en hoe dat anders kan. 

 

3.2 Hoe het recht zichzelf in de weg staat 

De wet, thans nog de Wet Bodembescherming en over enkele jaren de Omgevingswet, legt beperkingen op aan 

het gebruik van de bodem. Via verbods- en gebodsbepalingen streeft de wetgever ernaar de kwaliteit van de 

bodem tot op een bepaald niveau te beschermen. Zo zitten de meeste publiekrechtelijke wetten in elkaar, maar 

het is de vraag of dit op de lange duur effectief en efficiënt is. De opzet van de wet maakt deze tot een 

strijdtoneel, wat in het bijzonder opvalt in de rechtspraak. De frontlijn loopt in de rechtszaal tussen partijen die 

meer ruimte voor een  bepaald gebruik willen en partijen die meer bescherming tegen datzelfde gebruik willen. 

Daar is op zichzelf niets mis mee, want mensen gaan naar de rechter om conflicten uit te vechten, en de 

wetgever gebruikt de wet om grenzen te trekken tussen gebruik en bescherming. Het probleem is dat deze 

benadering niet is toegesneden op situaties waarin het gebruik uit zichzelf tot bescherming kan leiden. Dat is 

een harmonieuze relatie waarin geen conflict tussen gebruik en bescherming bestaat. Eigenlijk zouden 

wetgever en rechter daar diep tevreden mee moeten zijn. Toch lukt het niet om deze relatie op zijn merites te 

beoordelen en vanuit het bestaande wettelijke stelsel volop te benutten. Daardoor komt het recht in de weg te 

staan van zichzelf. Wij zien drie oorzaken: handhaving, wetgeving en rechtspraak. 
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3.2.1 Handhaving 

Industriële productie doet op een geheel eigen wijze een beroep op mens en omgeving. Om overeind te blijven, 

is een producent gehouden om zijn product of dienst zo efficiënt mogelijk te leveren en om zijn productie 

steeds te vergroten. Om de kosten van producten of diensten te blijven verminderen en opbrengsten te blijven 

verhogen, moeten mens en omgeving zich continu aanpassen aan die productie. Schaalvergroting, grotere 

snelheden, continue reorganisaties en nieuwe risico’s vereisen veranderingen van mens, natuur, bodem, water 

en de gebouwde omgeving. Dat botst met de natuurlijke en menselijke gang van zaken, en om die botsingen in 

goede banen te leiden heeft zich veel recht ontwikkeld. Meteen al vanaf de industriële revolutie en sinds de 

jaren 1960 in snel groeiend tempo, gelijk op met de groei van de productie en van de kennis over de negatieve 

gevolgen daarvan. In het publiekrecht is dit juridische stelsel doorgegroeid tot een geheel dat tegelijk gebruik 

regelt en bescherming biedt. 

De bodem zal altijd gebruikt worden en bescherming nodig hebben, ook als mensen anders gaan produceren en 

juist daardoor bescherming regelen. Ook dan kunnen zij het verkeerde doen en dat is reden om vast te houden 

aan recht dat de bodem beschermt, en ook recht dat bijvoorbeeld waterkwaliteit beschermt, of dat ons 

beschermt tegen wateroverlast. Aan dergelijk recht kleven echter nadelen die in de weg staan van mensen die 

anders willen produceren, om gebruik en bescherming zelf te kunnen combineren. Het eerste nadeel is dat het 

werk van de handhaver in de meeste gevallen past bij de industriële wijze van productie. 

Een handhaver is gehouden om zo efficiënt mogelijk een enkele dienst te verlenen, zoals het handhaven van de 

minimale kwaliteit van drinkwater. Dat combineren met landbouw of wateropslag is hem niet vreemd, maar hij 

heeft daar geen taak in en wordt er niet op afgerekend. Juist dit laatste kan hem tot een spelbreker maken bij 

het veranderen van de productie. Terwijl een combinatie met landbouw en wateropslag ideaal kan zijn voor 

waterwinning, kan de handhaver van wetten op het gebied van waterkwaliteit die combinatie verbieden. Hij zal 

geneigd zijn de dominante wijze van werken toe te passen, waarin het maken van zo’n combinatie niet past, 

omdat zijn werk draait om een sectorale oplossing. 

Nu weten wij ook dat een enkele, individuele handhaver het bestaande systeem niet kan veranderen. En dat 

het recht meestal niet fundamenteel in de weg staat van innovatie met een gecombineerde oplossing. Maar de 

praktijk is dat het recht wel dominant van invloed is op de wijze waarop de handhaver functioneert. Hij mag 

meestal best meewerken aan een optimale oplossing, maar doet dit niet snel of eenvoudig, omdat het niet past 

in de wijze van werken van zijn organisatie of van zijn rechtsgebied. Het recht leidt tot het probleem dat het 

sturend is in een bepaalde, niet op voordeel gerichte vorm van uitvoering van de handhaving. 

Soms is het recht het probleem, omdat er een obstakel in terecht is gekomen die een combinatie tussen 

bijvoorbeeld wateropslag, waterwinning en landbouw onmogelijk maakt. Dergelijke obstakels kan de wetgever 

weghalen, of hij kan een regel toevoegen (maatwerk, innovatie, ontheffing, afwijking) die het mogelijk maakt 

langs het juridische obstakel te komen. Voor die paar toevallige wettelijke obstakels is dat een oplossing, maar 

belangrijker is dat de wetgever dit kan gebruiken als hefboom om het grotere probleem op te lossen. Dat 

betreft de ondoordachte wijze van uitvoering van sectorale wetten. Als zowel handhavers als burgers gaan 

begrijpen dat wetten nooit in de weg mogen staan aan een voordelige lokale bundeling van krachten via de 

combinatie van functies, dan kan de omkering van productie sneller gaan dan deze nu gaat. 

Bij uitstek de bodem leent zich voor een meervoudige bundeling van krachten. Sterk voorbeeld is 

stadslandbouw. Dat resulteert niet alleen in voedsel, maar ook in natuurkwaliteit, capaciteit van de bodem om 

water vast te houden, klimaatbestendigheid, koelte, minder fijnstof, en ook sociale effecten als beter onderwijs, 

betere arbeidsintegratie en zelfs minder criminaliteit. Een sectorale rolopvatting op basis van het bestaande 

publiekrecht doet lokale bestuurders echter vaak aarzelend staan tegenover stadslandbouw. Daardoor 

onthouden zij deze lange staart aan voordelige effecten aan hun bewoners. Hetzelfde probleem kan zich 

voordoen rond bijvoorbeeld een waterschap. Met hun fusies passen zeker deze organisaties perfect in het beeld 

van schaalvergroting en steeds grotere en snellere productie. Dan is de reflex van een medewerker al snel om 

niet mee te werken aan een lokaal project waar tal van kwaliteiten op, in en rond de bodem gebundeld worden. 

De wetgever kan behulpzaam zijn om deze reflex om te keren ten gunste van combinaties. Maar kan de 

wetgever dat, is hij niet zelf teveel een product van grote, centrale productie? 
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3.2.2 Wetgever 

Wie de wetgever bezig ziet, bijvoorbeeld rond de toekomstige Omgevingswet, ziet dat hij onderdeel is van een 

overheid die in hoge mate past in het beeld van centraal gestuurde productie. Niet alleen moet de wet er snel 

komen, maar deze moet ook in hoge mate faciliterend zijn aan productieprocessen die steeds sneller steeds 

meer tot stand brengen. Lastig is dat juist het recht er is om die processen niet alleen te faciliteren, maar daar 

ook bescherming tegen moet bieden vanwege de uitwassen van te snel en te veel.  

Hoe kan de wetgever uit dit dilemma komen, van een wet die moet beschermen tegen wat de wet zelf moet 

faciliteren? De wet zal altijd onbevredigend zijn voor ofwel de groep die primair wil produceren ofwel de groep 

die primair wil beschermen. En waarschijnlijk voor beide. Voor een deel kan de wetgever uit het dilemma 

komen, namelijk door te stimuleren dat overheden en burgers projecten realiseren waarin zij krachten 

bundelen, zoals de verschillende capaciteiten van de bodem. Hoe kan de wet dit stimuleren, bijvoorbeeld rond 

gebruik van de bodem? Een controversiële casus kan helpen om het antwoord te vinden. Deze betreft de 

combinatie tussen het winnen van drinkwater en het saneren van de bodem. Op het eerste gezicht volstrekt 

onwenselijk natuurlijk, want wie gaat er nu water winnen op vervuilde locaties? Toch zijn er mensen die hier 

serieus over nadenken en zij hebben twee voorname argumenten. 

Het eerste argument komt uit de hoek van de waterwinbedrijven die op zoek zijn naar nieuwe locaties en 

vrijwel geheel Nederland als zoekgebied hebben. Nu al bevinden zich in waterwingebieden tal van functies, dus 

enkel zoeken naar maagdelijke gebieden hoeft niet en is ook niet realistisch gezien de ruimtedruk in Nederland. 

Waarom inderdaad niet van het land in zijn geheel een waterwingebied maken? Het tweede argument komt uit 

de hoek van de bodemsanering. Verspreid over Nederland liggen honderden, zo niet duizenden vervuilde 

locaties en het kost nog decennia, zo niet eeuwen om die te saneren. Zou geheel Nederland een 

waterwingebied zijn, dan kan op veel meer plaatsen gepompt gaan worden, waaronder in gebieden waar 

vervuilingen zitten. Waarom niet eerst vervuilingen uit dit water halen en het dan verder bewerken tot 

drinkwater? De huidige technieken laten dit toe. Mogelijk zijn er nog meer argumenten zoals meer 

mogelijkheden om gebruik te maken van de sponswerking van de bodem, waardoor de wateropslagcapaciteit in 

Nederland toeneemt, en misschien tegelijk de bodemdaling vermindert, en de productie van biomassa stijgt. 

Zo zijn er misschien nog meer argumenten, maar de kans is groot dat huidige wetgeving elk argument 

overbodig maakt, omdat water winnen nabij vervuilde locaties eenvoudig niet mag. Het verbod bepaalt hier dus 

het gebruik, in plaats van dat het potentiële gebruik bepalend. Stel nu dat de wetgever het signaal zou geven 

dat een afweging van voordelen en nadelen op basis van goede argumenten de basisaanpak uit de wet opzij 

mag zetten? In aanvulling op het stellen van harde grenzen, stimuleert de wetgever dan tevens dat mensen die 

grenzen overbodig maken met een goed plan plus afweging. Is dit niet een manier om uit het dilemma te 

komen van ofwel productie faciliteren, ofwel belangen beschermen? Immers, er wordt productie gefaciliteerd en 

wel zodanige productie dat juist van bescherming sprake is. 

Misschien is dit niet het soort productie dat sommige mensen willen. Zij willen een enkel product zo snel en 

zoveel mogelijk blijven maken. Dat is vragen om harde wettelijke grenzen zonder enige ambitie om ze 

overbodig te maken. Juist niet, want de concurrent zal zich ook aan die grenzen moeten houden en de rechter 

kan oordelen binnen welke grenzen de productie maximaal kan draaien. Misschien is dit ook niet het soort 

bescherming dat sommige mensen willen. Zij willen zwakke belangen zoveel mogelijk onaangetast houden en 

ook niet laten aantasten door innovatieve concepten, zoals de combinatie van waterwinning en bodemsanering. 

Hun keuze is een keuze voor strijd, dat wil zeggen de vrijwel permanente strijd in het parlement en voor de 

rechter tussen produceren en beschermen. Deze “war on rules” duurt al sinds de industriële revolutie en kan 

nog heel lang voortduren. Het alternatief dient zich nu echter aan in de vorm van de omkering van productie 

tot combinatie. 

Ons advies is dat de wetgever deze laatste vorm van productie een eerlijke kans geeft. Dat kan door ruimte te 

geven aan mooie projecten die voorbij een wettelijke begrenzing voordelen bieden. Zeker in de bodemsector 

kan dit heilzaam zijn. Daar dendert de economie in de oude richting gewoon voort. Tegelijk komt aan alle 

kanten de benadering op gang om veel beter op de plek zelf gebruik te maken van de meervoudige baten van 

de bodem. Dit begint inmiddels een behoorlijke economie te worden, maar haalt het nog bij lange na niet bij de 

oude economie. Dit illustreert de twee tegengestelde richtingen waarin economie en samenleving zich 

ontwikkelen. Dat hiermee wrijving gepaard gaat, kan bijna niet anders, omdat er ideologische verschillen onder 

zitten. Die maken debat mogelijk dus goed is deze zeker niet te verzwijgen. 

Juist nu er nieuwe wetgeving op komst is, zou het parlement de botsing tussen grote, snelle centrale productie 

en kleine, meervoudige decentrale productie moeten gebruiken voor een goed debat over de koers van de 

wetgeving: hoe kan wettelijke ruimte worden gegeven aan de bescherming tegen nadeel door meervoudig 

gebruik dat verschillende voordelen combineert? Helaas komt dit debat er te weinig van, omdat de politiek zelf 

onderdeel van het probleem is. Dan moet de rechter eraan te pas komen, maar de bestuursrechter die 

daarvoor het meest in aanmerking komt is de Raad van State en die geeft niet thuis. Naar onze indruk heeft de 

Raad van State zich geheel aan de zijde van de politiek geschaard: er wordt recht gesproken vanuit de 

bestaande toepassing van wetten en niet vanuit de richtinggevende kracht van het recht.  
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Momenteel is de enige uitkomst derhalve de gang naar de burgerlijke rechter. Hoe zit dat precies? 

 

3.2.3 Rechtspraak 

Er is een uiterst beklemmende relatie ontstaan tussen rechtsbescherming en instrumentaliteit. Hetzelfde 

bestuursrecht geeft instrumenten om bestuurlijke handelingen te verrichten, waartegen datzelfde recht ook 

beschermt. Wie die instrumenten wil inzetten, krijgt al snel te maken met mensen die daartegen bescherming 

zoeken, juist omdat deze instrumenten erop gericht zijn om toestemming te geven om hun belangen aan te 

tasten. De rechter krijgt dit voor zijn kiezen. Bescherming en instrumentaliteit zijn tegenover elkaar komen te 

staan, terwijl zij uitstekend in elkaars verlengde zouden kunnen liggen. De tegenstelling is echter zo uitvergroot 

en verlammend geworden, dat de bestuursrechter zelfs geen ruimte meer weet te vinden voor oplossingen die 

een belang beschermen terwijl tegelijkertijd een ander dat belang exploiteert. Hoe heeft het zo ver kunnen 

komen, en hoe kom je daar ooit uit? 

De doorlopende druk om op de oude voet te blijven produceren, maakt dat de beschermende functie van het 

recht continu onder druk staat van de instrumentele functie. Beide zijn elkaars opponenten geworden, die 

binnen verschillende rechtsgebieden vrijwel op voet van oorlog met elkaar staan. Illustratief is de frontlijn die 

voelbaar in de rechtszaal loopt tussen milieubeschermingsorganisaties en de producenten van 

landbouwbestrijdingsmiddelen. Rond het thema bodem is dit iets minder voelbaar, maar in essentie gaat het 

daar niet anders en de trend is dat het steeds erger wordt. Bijvoorbeeld met de belangstelling om schaliegas 

aan te boren, en snel ook, zullen de standpunten zich verharden. De reactie van de Raad van State is telkens 

opnieuw om heel dicht bij de wet te blijven. Door te willen beschermen tegen ontwikkeling op basis van 

dezelfde wet die ontwikkeling mogelijk maakt, heeft de Raad zich heel klein gemaakt in de toepassing van het 

recht op voordelige combinaties. 

In een samenleving waarin de politiek de wet als instrument gebruikt om te ontwikkelen, heeft de Raad de 

letter van de wet opgezocht om belangen te beschermen. Dat is door de Raad uitgelegd als het “afstand 

houden van de politiek”, zoals een goed rechter betaamt. Maar dat is nooit het hele verhaal van het recht. 

Recht moet de wet kunnen weerstaan en richtinggevend zijn, als de politiek de wet teveel van de essentie van 

het recht doet afdrijven. Door de vereenzelviging van het recht met de wet, houdt de Raad van State zich blind 

voor de afwikkeling van het geheel van een handeling en voor de context van andere handelingen waarin deze 

zich afspeelt. Daarin kunnen op basis van puur juridische argumenten echter wel degelijk rechtvaardige 

verhoudingen worden aangebracht die zorgvuldig, proportioneel en redelijk zijn. Die met andere woorden 

zorgen voor maatschappelijke verhoudingen waarin belangen elkaar versterken in plaats van verzwakken. 

Instrumentaliteit en bescherming komen dan in elkaars verlengde te liggen en het bestuursrechtelijk geschil 

verdampt voor de ogen. 

Het bestuursrecht blijkt geschikt te zijn voor afstemming in plaats van afweging van belangen. Wij vinden dat 

de bestuursrechter (dat hoeft niet per se de Raad van State te zijn) ertoe in staat moet zijn om deze 

belangenafstemming te mogen eisen en beoordelen, zonder het risico dat zijn rechtspraak daarmee politiek 

wordt. Sterker nog, een rechter die dit nalaat door zich eng op de wet te fixeren, kan nog wel eens politieker 

zijn dan een rechter die het recht meer richtinggevend wil toepassen. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat de 

Hoge Raad op andere wijze recht spreekt dan de Raad van State: met alle voordelen voor het burgerlijk recht 

van dien. 

Zoals vaker in de geschiedenis zal de verandering moeten komen van de burger zelf, die om wettelijk erkende 

ruimte voor innovatie vraagt en die zich desnoods tot de burgerlijke rechter wendt en simpelweg aangeeft 

schade te lijden als het publiekrecht hem zijn handeling verbiedt. Als de legalistische uitleg van het 

bestuursrecht een burger belemmert om een belang tegelijk te behartigen en beschermen, en hij dus schade 

lijdt, is de burgerlijke rechter misschien bereid om te stellen dat dit onrechtmatig is. Dat kan de wending in het 

recht betekenen waarin mensen het weer zullen gaan omarmen. 
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3.3 Conclusie 

De samenleving ontwikkelt zich tegelijk in twee tegengestelde richtingen, en daarmee ook de economie. De ene 

richting is ingezet vanaf de industriële revolutie en betreft het steeds sneller en steeds meer produceren binnen 

steeds grotere, centrale organisaties. De andere richting is ingezet vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 

toen steeds meer mensen vraagtekens begonnen te plaatsen bij de industriële samenleving. Zij hebben steeds 

meer inspraak gevraagd en gekregen en roepen het recht op voor bescherming tegen industriële productie. 

Tegelijk hebben zij methoden ontwikkeld om de bescherming van zwakke belangen niet alleen te laten komen 

van het recht, maar juist ook van de productie. Zeker de bodemsector kent daarvan vele voorbeelden, zoals 

landbouwproductie die de bodem gezonder maakt en daarmee beschermt tegen de nadelige gevolgen van die 

productie. 

 

Het recht staat in de traditie van ruimte geven aan productie en daartegen tegelijk bescherming geven. Beter is 

als gebruik en bescherming samenvallen, maar het recht is daarop slecht toegesneden. Toch kan het recht 

steun bieden door handelingen op elkaar af te laten stemmen en ruimte te bieden voor gunstige combinaties. 

Daarvoor is een omkering nodig: van verbieden dat iemand zijn boekje te buiten gaat naar gebieden dat hij dit 

juist wel doet. De ambtenaar welzijn die zich nu niet wil inlaten met stadslandbouw, omdat hij niet bevoegd is 

zich met het groen te bemoeien, zal dat juist moeten doen. De beheerder van een dijk die zich nu verre houdt 

van natuur en landbouw, zal erop aangekeken worden dat hij niet de mogelijkheden heeft onderzocht zijn 

waterkering te versterken met behulp van natuur en landbouw. Een ambtenaar met bodembescherming in zijn 

takenpakket zal uitnodigingen versturen aan collega’s die zich bezighouden met wateropslag, waterwinning, 

energieopslag, bodemdaling en nog veel meer. Het recht kan dit alles stimuleren, maar dan moet het wel eerst 

omkeren. 
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4 Nieuwe beelden – een reflectie op 

bestuurlijke afwegingen over de bodem  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Martijn van der Steen, bestuurskundige en historicus en is als co-decaan verbonden aan de Nederlandse 

School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag.  

 

4.1 Ver weg, onder de grond 

De Deltacommissaris is een bijzonder instituut. Het beoogde doel: Nederland in 2100 gereed te maken voor 

zeespiegelstijging. De Deltacommissaris werkt aan een beleidsdoel waarvan hij weet dat hij nooit zal zien of het 

gerealiseerd is. Het is een regeringscommissaris die direct rapporteert aan de regering en niet onder de 

ministeriële verantwoordelijkheid valt van één bewindspersoon. Geen politiek bestuurder, maar een 

technocraat. Met taken en verantwoordelijkheden, maar zonder al directe bevoegdheden. Maar wel aan het 

hoofd van een met belastinggeld gevuld Deltafonds, dat benut wordt voor klimaatadaptatie.  

Er is veel te zeggen over de zin van het Deltafonds. Het meest bijzondere aan het fonds is echter dat het er is. 

Bedacht door de Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman en vervolgens geaccordeerd door het 

Parlement. Interessant aan het fonds is dat het Parlement er in erkent dat het voor bepaalde ver weg gelegen 

doeleinden soms verstandiger is om de discussie erover buiten de politiek te plaatsen. Klimaatadaptatie is een 

fenomeen dat en ver weg is en veel investeringen vereist. Het moet nu, maar de resultaten ervan zijn amper 

zichtbaar te maken. Het doet nu pijn - want het geld had ook elders benut kunnen worden -, maar de baten 

zijn er pas voor komende generaties die nu nog niet stemmen. Het is vergelijkbaar met sparen terwijl je in 

geldnood verkeert. Een appeltje voor de dorst, terwijl je honger hebt. Soms is het veiliger om het besluit elders 

onder te brengen, zodat je het zelf niet hoeft te nemen. De oprichting van het Deltafonds en de 

Deltacommissaris zijn in die zin een blijk van intelligente bewuste onbekwaamheid. Omdat het Parlement 

begrijpt dat het zelf moeilijk de verleiding kan weerstaan zijn de middelen voor klimaatadaptatie veilig opzij 

gezet en buiten de politieke discussie geplaatst. 

Klimaatadaptatie is een van de vele beleidsonderwerpen die in de toekomst spelen en nu actie vereisen. 

Vergelijkbaar zijn structurele hervormingen, zoals op de woningmarkt, het ontslagrecht, pensioenstelsel en 

energietransitie. Steeds is het toekomstbeeld bekend, maar vereisen de benodigde acties op de kortere termijn 

politieke inzet en overtuiging. Dat maakt ze belangrijk, maar ook onwaarschijnlijk en moeilijk. Niet omdat 

bestuurders of parlementariërs kortzichtig zijn, maar omdat het ingewikkeld is om de lange termijn met de 

korte termijn te verenigen. Bestuurders en beleidsmakers begrijpen dat het van belang is om nu voorzieningen 

te treffen die op langere termijn effect hebben, maar in de praktijk van vandaag zijn ze lastig te realiseren. In 

de praktijk gaat the urgent toch voor the important. Of anders uitgedrukt: urgentie is een belang in zichzelf, 

dat in de praktijk van besluitvorming boven importantie uitstijgt. Onmogelijk volgens de logica van de rationele 

beslisboom, maar de realiteit en rationaliteit in de wereld van beleid en politiek.  

Bij afwegingen rond de bodem is het niet anders. Ze zijn noodzakelijk voor de lange termijn en vormen de basis 

voor veel van de voorzieningen die we het meest nodig hebben. Maar hoe nuttig ze ook zijn, het zijn allerminst 

eenvoudige keuzes. Het in een bepaalde richting, volgorde en diepte leggen van leidingen, het open laten van 

ruimtes, keuzes voor de samenstelling van de grond (zand of vruchtbare aarde), wel of niet saneren en het 

opwaarderen van ondergrondse infrastructuur zoals riolering en leidingwerk zijn interventies die op lange 

termijn rendabel en nuttig zijn, maar op korte termijn last veroorzaken. Het zijn klassieke voorbeelden van het 

spanningsveld tussen de korte en langere termijn. Het zijn interventies die onzichtbaar zijn – ze bevinden zich 

letterlijk ondergronds. Bruggen en bouwwerken zijn zichtbare iconen, maar een buizenstelsel heeft geen 

beeldende kwaliteit. Keuzes in de bodem zijn nu eenmaal moeilijk in beeld te brengen. We zien een drukke 

verbindingsweg in de binnenstad die maanden lang open ligt, maar geen gevoel bij wat er gebeurt en waarom 

dat nodig is. De burger ziet overlast, geen opbrengst. Het voelt alsof het lang duurt, terwijl het vervolgens weer 

decennia mee kan. Niet alleen contrasteren korte en lange termijn rond de bodem met elkaar, het gaat ook om 
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kwesties van zichtbaar en onzichtbaar. Dat geldt ten aanzien van de opbrengsten, maar ook van de problemen. 

Afnemende kwaliteit van leidingen leidt tot het moment waarop het letterlijk springt amper tot zichtbare 

problemen. Het voelt niet slecht, totdat het zover is. Het bestuur van de bodem vereist afwegingen die in dat 

ongemak hun weg vinden. Hoe is dat te doen?  

 

4.2 De bodem uit beeld 

De bodem sluit dus moeizaam aan op de politieke logica en de inherente, ongeschreven maar dwingende regels 

van politiek bestuur. Daarin zijn zichtbaarheid en daadkracht belangrijke argumenten voor besluitvorming en 

worden naast de financiële kosten en baten van besluiten afwegingen gemaakt over de hoeveelheid politiek 

kapitaal die ingezet moet worden. Besluiten hebben op die politieke index een positief resultaat als de 

investering van politiek kapitaal – bijvoorbeeld reputatie, geld, doorzettingsmacht, appel doen op relaties – 

leidt tot opbrengsten die hoger zijn dan de investering. Het doorzetten van een iconisch infrastructuurproject 

kost veel – vaak meer dan begroot – kapitaal. Maar als het er eenmaal staat dan kan de bestuurder zich er op 

voor laten staan: het levert politiek en maatschappelijk kapitaal op. Het is een succes dat te vieren is, 

herleidbaar aan politieke interventies en met nut en esthetische waarde voor burgers. Het is niet alleen een 

project dat afgerond is, maar ook letterlijk een prestatie. Iets om trots op te zijn, dat op de track record van de 

bestuurder en de overheid kan worden bijgeschreven. 

Voor afwegingen over de bodem geldt dezelfde politieke logica van afwegingen. Maar bezien vanuit politiek 

kapitaal geldt een aantal complicerende factoren. De aard van de interventies van de bodem maakt dat het 

moeilijk is om het politiek kapitaal te verzilveren dat voor de bodem nodig is. De volgende kenmerken zijn 

cruciaal: 

 Structurele interventie: aanpassingen in de bodem maken allerlei voorzieningen en diensten aan de 

oppervlakte mogelijk, maar zijn in hun eigen opbrengsten amper zichtbaar. Aanpassingen in de bodem 

structuren, ordenen en maken mogelijk wat er aan de oppervlakte gebeurt, maar zijn daarin niet zelf 

zichtbaar. 

 Lange termijn interventie: aanpassingen in de bodem hebben vaak op langere termijn effect of worden 

voor langere termijn gedaan. Tegelijkertijd kosten ze op korte termijn geld en zorgt de aanleg ervan 

voor directe overlast.  

 Ondergrondse interventie: aanpassingen in de boden leiden niet tot in de ruimte zichtbare en 

herleidbare resultaten of opbrengsten, zoals andere bovengrondse infrastructurele werken wel doen. 

Voor wat bovengronds is gebouwd zijn ondergrondse inspanningen cruciaal, maar ze zijn moeilijk 

zichtbaar te maken te vieren. 

 Preventieve interventie: aanpassingen in de bodem voorkomen vaak mogelijke problemen, al voordat 

ze er zijn. Dat is van groot belang, maar maakt tegelijkertijd moeilijk invoelbaar wat die problemen 

dan precies zijn. Zo wordt het al snel vanzelfsprekend dat de bodem op orde is, terwijl er inspanningen 

en investeringen voor nodig zijn. Crises en incidenten zorgen voor aandacht en urgentie voor 

interventies, maar voor de bodem geldt dat goed beheer van de bodem juist maakt dat die incidenten 

zich niet voordoen. Waar komt dan de aandacht en urgentie vandaan? 

  

EIGENSCHAP VAN DE BODEM PROBLEEM HANDELINGSOPTIE 

 

De bodem als structurele 

interventie 

… die andere voorzieningen 

mogelijk maakt, maar niet tot 

direct merkbare eigen baten leidt 

Het structurele effect inzichtelijk 

maken. 

De bodem als lange termijn 

interventie 

… die een probleem oplost dat nog 

niet merkbaar is én op korte 

termijn voor kosten en (over)last 

zorgt. 

Het lange termijn probleem en de 

lange termijn effecten 

overbrengen. 

De bodem als ondergrondse 

interventie 

… die zich afspeelt in een ruimte 

die mensen niet direct waarnemen 

en die geen zichtbare kwaliteit 

toevoegt. 

Het ondergrondse verbeelden. 

De bodem als preventieve 

interventie 

… die voorkomt dat verstorende en 

schadelijke incidenten zich 

voordoen, maar juist daardoor niet 

zichtbaar is. 

De crisis die zich als gevolg van 

interventies in de bodem niet 

voordoet zichtbaar maken. 
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De bodem is dus letterlijk uit beeld. Dat is meer dan een esthetische kwestie of een probleem voor de 

voorlichter. In de afwegingen van zaken staat de bodem consequent op een moeizame plaats in vergelijking tot 

andere mogelijke prioriteiten. Iedereen ziet het belang van de bodem, maar het is lastig om er tijd, geld en 

kapitaal voor vrij te maken. Om de bodem in de besluitvorming te betrekken is het nodig om hier rekening mee 

te houden.  

 

4.3 De bodem en het netwerk 

De bodem heeft dus een aantal inherente eigenschappen die besluitvorming over investeringsprogramma’s en 

concrete interventies ingewikkeld maken. Maar dat is niet alles. De omgeving waarin interventies invulling 

krijgen is de laatste jaren ingrijpend veranderd. De samenleving heeft steeds meer het karakter van een 

netwerk. In het verlengde daarvan staan in de publieke ruimte partijen niet in een verticale maar horizontale 

relatie tot elkaar. De overheid is in het publieke domein niet de baas, maar komt in samenwerking met anderen 

tot de productie van publieke waarde. De overheid produceert met anderen, of anderen zijn in de publieke 

ruimte ook zonder of ondanks de overheid actief. Woningcorporaties en burgers zijn net zo belangrijk voor de 

leefbaarheid en staat van het publieke domein als de gemeente. Burgers maken fysieke en sociale veiligheid in 

belangrijke mate zelf, net zoals ze samen of met maatschappelijke initiatieven werken aan beleidsdoelen als 

participatie en integratie realiseren. 

Voor de overheid heeft dit majeure implicaties. Het betekent dat de controle over het publieke domein meer 

met anderen gedeeld wordt. De afgelopen decennia is het publieke domein sterk gecollectiviseerd. Meer taken 

zijn naar de overheid getrokken en de overheid heeft steeds meer op zich genomen. Dat is gepaard gegaan met 

stromen van marktwerking en uitbesteding, maar de kern is dat de overheid de controle behoudt over wat er 

gebeurt. De overheid is onveranderd de baas en anderen voeren het project uit. Soms zijn dat hiërarchische 

relaties, soms netwerkvormen zoals PPS-constructies of allianties. Steeds staat de overheid aan het roer. 

De netwerksamenleving verandert dat. Partijen in de samenleving treden uit eigen beweging naar voren. Ze 

worden actief in het publieke domein, op eigen voorwaarden en uit eigen initiatief. Dat betekent dat het publiek 

domein vol loopt met activiteiten, die niet door de overheid gestuurd worden. Individuele burgers, sociale 

ondernemers, maatschappelijke organisaties of andere verbanden nemen zelf initiatief en verantwoordelijkheid. 

De overheid staat er buiten. De eerste consequentie van de netwerksamenleving is daarmee dat de activiteit in 

het publieke domein verspreid is over heel veel partijen. Er zijn veel partijen actief, met eigen en uiteenlopende 

doelen, wensen en werkwijzen. De overheid is één partij tussen anderen. Waarbij die anderen ook zelf initiatief 

nemen en steeds meer eigen activiteiten ontplooien. Wat er gebeurt in het publieke domein is minder het 

product van politieke keuze van de overheid en steeds meer van individuele keuzes van partijen en individuen 

in het netwerk. Controle, regie, sturing en voorspelbaarheid door de overheid nemen daarmee sterk af. Maar 

hoewel controle en regie afnemen, hebben handelingen van anderen wel gevolgen voor de bodem. Het netwerk 

opereert autonoom, maar het gebeurt allemaal op of in dezelfde fysieke ondergrond en heeft dus consequenties 

voor de bodem. De overheid gaat er niet meer over, maar heeft er wel mee te maken. De overheid kan het niet 

sturen, maar moet er wel mee om gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerksamenleving 
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Daar komt bij dat het door de afnemende eigen middelen en de toenemende complexiteit van het netwerk voor 

de overheid lastiger is om in het ‘volle’ publieke domein zelf nog tot productie te komen. Het realiseren van 

publieke waarde gebeurt steeds meer in relatie tot anderen, met anderen en vaak ook met enige frictie van 

andere partijen. Het is voor de overheid letterlijk lastiger manoeuvreren in de netwerksamenleving. Niet alle 

taken worden door het netwerk opgepakt, er is nog steeds veel waar de overheid zelf het voortouw in neemt. 

Gebiedsontwikkeling is een voorbeeld. De overheid heeft eigen wensen en belangen, maar zal anderen mee 

moeten krijgen om doelen te realiseren. Om ze mee te laten investeren en produceren moeten ze van het nut 

overtuigd worden. De overheid gaat niet voorop, maar doet mee. In veel gevallen loopt de overheid letterlijk 

achter anderen aan en volgt ze het initiatief dat andere partijen nemen. Er is minder geld om partijen mee over 

de streep te trekken en invoeren van regels is ongewenst verklaard. De overheid moet zich steeds maar 

beroepen op ‘zachte sturing’ – gesprek, gedeelde beelden, doelen delen – om anderen mee te krijgen. En vaak 

betekent dat inherent het meebewegen met anderen. In het netwerk is voor actie in het publieke domein is 

steeds meer interactie nodig.   

Dat voegt een vijfde complicerende dimensie toe aan het sturen van de bodem, namelijk de bodem als 

genetwerkte interventie. De kern daarvan is dat de context van de netwerksamenleving het lastiger maakt voor 

de overheid om zelf zaken te regelen, omdat er anderen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. 

Tegelijkertijd betekent het ook dat anderen actief zijn op of in de bodem, waar de overheid zich moet 

verhouden.  

 

De bodem als genetwerkte 

interventie 

… die steeds meer met, voor en 

soms ook door anderen wordt 

gerealiseerd. 

Interactie met de samenleving om 

processen vooruit te brengen én 

het opvatten van de bodem als 

ordening in het netwerk. 

 

 

4.4 Overheidssturing en de bodem 

Het voorgaande heeft inzichten opgeleverd voor het analyseren en verbeteren van afwegingsprocessen over de 

bodem. De bodem is een onderwerp met eigenschappen die politiek-bestuurlijke afwegingen lastig maken. De 

bodem is ver weg, ondergronds en de opbrengsten zijn niet goed zichtbaar te maken. Tegelijkertijd zijn 

interventies meteen ingrijpend, grootschalig en bezorgen ze een direct gevoelde ‘overlast’ voor wie er mee te 

maken heeft. De straat ligt open, de weg wordt omgeleid en gebieden zijn niet toegankelijk. De burger ziet niet 

dat erger wordt voorkomen en dat anderen de interventie vervolgens benutten om er nieuwe waarde mee te 

genereren. Ze zien de last van de sanering, maar voelen niet de gezondheidswinst. Succesvol bodembeleid 

voorkomt in plaats van geneest, maar daarmee wordt niet zichtbaar hoe belangrijk dat is.   

De context van de netwerksamenleving voegt hier aan toe dat in projecten steeds meer andere partijen nodig 

zijn om tot resultaat te komen. Dat vergroot de complexiteit. Ingrijpender nog is het eigen initiatief van 

partijen. Wat er in de publieke ruimte gebeurt is steeds meer het gevolg van keuzes van anderen dan de 

overheid zelf. Dat zorgt voor onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid. De overheid moet keuzes over de 

bodem maken zonder inzicht in toekomstig gebruik van de ruime. En daar komt bij dat naast de overheid ook 

anderen interventies in of met consequenties voor de bodem doen. De bodem wordt daarmee steeds meer 

gedeeld en – als gevolg daarvan – minder voorspelbaar.  

Bestuurlijk afwegingen hebben altijd een analytisch-rationele en een politiek-symbolische component. Het gaat 

om een technische inschatting van het probleem en een analyse van de kosten en baten van een ingreep. 

Tegelijkertijd gaat het ook om politieke processen van agendering, prioritering en het in de politieke en 

maatschappelijke arena ‘verkopen’ van het voorstel. Politiek is naast analyse ook een zaak van symboliek. 

Problemen zijn pas groot en echt als ze gevoeld of beleefd worden. Voor ingrijpende oplossingen is draagvlak 

als het gevoel gedeeld wordt dat ze wezenlijk zijn. Goed bestuur vereist daarom een combinatie van technische 

analyse en gevoel voor symboliek en beeld. De bodem is inhoudelijk belangrijk, maar om hoog op de agenda te 

staan moet de bodem bovenal ook in beeld zijn. Door de problemen op langere termijn zichtbaar naar voren te 

halen. Door te laten zien welke waarde anderen bovengronds niet meer kunnen realiseren als de ondergrond 

niet op orde is. Door in kaartbeeld en voor het grote publiek begrijpelijke uitdrukkingen zichtbaar te maken dat 

voor wat zij bovengronds zien het fundament onder de grond is gelegd. Of door te laten zien welke problemen 

de bodem voorkomt en wat daarvan de consequenties voor burgers zouden zijn. En door de bodem niet te zien 

als een netwerkvraagstuk dat steeds lastiger is aan te pakken, maar het te benoemen als een nieuw 

aangrijpingspunt om in het netwerk ordening aan te brengen en partijen via de bodem te richten. 

Bovenal is het dus zoeken naar de nieuwe beelden voor de bodem. Inhoudelijk en technisch is het op orde en 

zijn de plannen van prima niveau. De volgende stap is om te werken aan beelden die in het maatschappelijke 

en politieke debat overtuigen en daar beweging brengen.  
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De bodem als platform voor maatschappelijke ontwikkeling bijvoorbeeld, voor wat elders, zichtbaar en door 

anderen gedaan kan worden. En, voor bestuurders ook interessant, als basis voor sturing. Als partijen in het 

netwerk steeds meer autonomie krijgen of nemen, dan kan de bodem nog een zekere ordening in hun 

inspanningen aanbrengen.  

Dit essay begon met een verwijzing naar de Deltacommissaris en het Deltafonds. Het zijn geslaagde 

voorbeelden van een toekomstig en onzichtbaar vraagstuk dat via beeldstrategie en slimme bestuurlijke 

arrangementen beheersbaar is gemaakt. Inhoud en beeld zijn er gecombineerd, tot een arrangement waarin de 

technische experts kunnen doen waar zij goed in zijn en de bestuurlijke afweging goed gemaakt kan worden. 

Het pleidooi hier is niet direct om een Bodemcommissaris aan te wijzen, maar wel om op zoek te gaan naar een 

manier om inhoud en beeld, heden en toekomst, onder en bovengrond, en infrastructuur en dienstverlening 

met elkaar te verbinden. We zoeken niet naar betere plannen, maar naar de beste beelden.  
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5 Ontwerpen is een plausibel verhaal 

ontwikkelen 

Door Ir. Arjen Meeuwsen en Ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze, H+N+S Landschapsarchitecten, Amersfoort, 

 

 

5.1 Intro 

Landschapsarchitecten werken altijd voor een opdrachtgever; waarbij ze deze ondersteunen om z’n dromen en 

ambities te verwezenlijken. De landschapsarchitect verbeeldt ‘waaruit’ en ‘waarover’ te kiezen valt, en helpt 

daarmee de opdrachtgever te kiezen. Er is nooit één voor de hand liggende keuze (oplossing), het gaat altijd 

om de ontwikkeling van een logisch en plausibel verhaal aan de hand waarvan een keuzeproces kan worden 

doorlopen. Een landschapsarchitect is een ontwerper die nadenkt over het toekomstige landschap. Of het nu 

gaat over een tuin, polderlandschap of regio, in principe wordt hetzelfde ontwerpproces doorlopen. Er is altijd 

sprake van een bestaande situatie met specifieke eigenschappen en kwaliteiten en een opdrachtgever die daar 

iets aan wil veranderen. 

Opdrachtgevers voor landschapsarchitecten zijn divers; van tuineigenaar tot interministeriële stuurgroepen. Als 

ontwerper integreert en verbindt de landschapsarchitect de verschillende aspecten en belangen met elkaar. 

Vaak lijkt het er voor buitenstaanders op dat het plan-/keuzeproces van programma van eisen tot 

voorkeursontwerp volstrekt subjectief in een blackbox tot stand komt. In dit essay doen we een poging enig 

inzicht te verschaffen in de werking van die blackbox. 

 

5.2 Het ontwerpproces als blackbox 

Het ontwerpen van landschappen is een proces waarin uit een bestaand landschap en een daarop geprojecteerd 

programma een nieuw landschap ontstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een bestaand landschap te onderzoeken op kwaliteiten, mogelijkheden, knelpunten en bedreigingen 

ontstaat inzicht in het functioneren en in de draagkracht van een gebied. Wanneer deze landschapsanalyse 

wordt geconfronteerd met een programma van eisen, ontstaat pas de ontwerpopgave. In het ontwerpproces 

wordt gezocht naar oplossingen voor de opgave. Door landschap en programma met elkaar in (een nieuw) 

evenwicht te brengen ontstaan nieuwe kwaliteiten. Deze ‘black box’ is zowel analytisch als intuïtief. 
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Zowel het zorgvuldig analyseren van het bestaande landschap, als het formuleren van het vaak onzekere 

programma, vereisen een onderzoeksfase.  

In deze eerste fase wordt met behulp van kaartgegevens, terreinbezoeken, literatuurstudie en besprekingen 

met opdrachtgevers en belanghebbenden inzicht verkregen in de essentie van de vraag. Voor de 

landschapsarchitect is de wens van de opdrachtgever niet hetzelfde als de ontwerpopgave. Vaak ontstaan door 

een specifieke wens andere mogelijkheden in een gebied, door de samenhang in belangen of deelgebieden. Of 

er moeten eerst andere zaken aangepakt worden om de wens mogelijk te maken. Deze vaak complexe 

samenhang is aanleiding voor het doorlopen van een cyclisch ontwerpproces. Door uit analyse voortkomende 

mogelijkheden te testen in een ontwerp, kunnen oplossingsrichtingen besproken worden. Een keuze voor een 

hoofdrichting leidt weer tot een volgend onderzoekend ontwerp, maar nu meer in detail, enzovoorts.  
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In het cyclische ontwerpproces leidt het op elkaar betrekken van mogelijkheden en moeilijkheden tot een 

eerste fase: het planconcept. Het planconcept typeert de essentie van de oplossing; het belangrijkste idee. 

Deze kan een ruimtelijke uitwerking hebben, maar dat is nog niet het belangrijkste. Concepten komen tot stand 

door met een bepaalde afstand te kijken naar de resultaten van de analysefase, en in tegenstelling tot de 

analytische houding, creatief en intuïtief aan de slag te gaan met de gegevens. Vaak gaat het om het creëren 

van een inspirerend en plausibel verhaal. De feitelijke onderbouwing of ruimtelijke uitwerking komt later wel. 

Door het creatief construeren van dergelijke combinaties van ingrepen en oplossingen, ontstaan concepten die 

vervolgens weer analytisch en kritisch getest kunnen worden. De tijdelijke verschuiving van meer rationeel 

naar meer intuïtief denken is bepalend voor de uitkomst van deze conceptfase. Intuïtie is ‘gestolde ervaring’, of 

‘tacit knowledge’, de bagage aan moeilijk vast te leggen associaties die helpen bij het scheppen. Dit associatief 

en verhalend construeren leidt tot grensverleggende concepten, die onverwachte mogelijkheden bieden. Een 

goede balans tussen het wisselend aanspreken van de linker- en de rechterhersenhelft is vereist. 

 

 

 

 

Linker hersenhelft     Rechter hersenhelft 

Analytisch vermogen     Creatief vermogen 

Ratio      Intuïtie 
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Een mooi voorbeeld van het ontwerpen van planconcepten is terug te vinden in het werk van het consortium 

‘de Watermachine’, dat deelgenomen heeft aan de tender voor de toekomst van de Afsluitdijk. De concepten 

zijn gebaseerd op de veronderstelling dat in de toekomst extreme IJssel afvoeren over de Afsluitdijk in de 

Waddenzee gepompt zullen worden. Hiervoor zal duurzame energie worden ingezet, maar welke energievorm 

dat uiteindelijk wordt is nu nog onzeker. Wordt het wind-, getijde- of blue (osmose) energie? De concepten 

laten zien hoe afhankelijk van de toegepaste duurzame energiebron de waterveiligheid van de Afsluitdijk steeds 

op een zeer onderscheidende wijze wordt gecombineerd met de kansen voor gebiedsontwikkeling, nieuwe 

natuur en recreatieperspectieven.  

Wanneer gekozen zou worden voor de getijdecentrale, is een groot tussenmeer nodig waardoor een zo groot 

mogelijke hoeveelheid water met het getij naar binnen en naar buiten kan stromen. Een osmosecentrale draait 

op de invoer van ‘zo zout mogelijk’ en zoet water en levert naast energie vooral brak water. Door inname punt 

en de afvoer van brak water zover mogelijk uit elkaar te leggen, wordt het rendement van de centrale vergroot. 

Hierdoor werd het meer vooral langgerekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getijdecentrale   Osmosecentrale bij Den Oever Windenergie en  

bij Kornwerderzand     vooroeverontwikkeling  

 

 

Door de geconstrueerde concepten te toetsen op gevolgen, en de levensvatbaarheid ervan te bestuderen en 

bespreken, kan gekozen worden welk concept, of welke concepten, het verdienen uitgewerkt te worden. Dit 

keuzemoment is een afweging van voor- en nadelen, waarbij alle betrokkenen meedoen: opdrachtgever, 

gebruikers, belanghebbenden, adviseurs.  

 

Wanneer gekozen is voor een concept, begint de nadere uitwerking. Vaak is het programma na de keuze 

duidelijker geworden, en is inzicht verkregen in de richting waar de kansrijke combinaties liggen. Dan begint 

het ruimtelijk ontwerp: wederom een ‘scheppende’ fase, waarin ruimtelijke modellen worden gemaakt, die alle 

op hun eigen wijze een mogelijke toekomst schetsen.  

 



   25 

Hiervan wederom een paar voorbeelden, dit keer voor de Noordoostpolder. Een wateropgave en een 

stedenbouwkundige opgave worden gecombineerd met verschillende interpretaties van de historische en 

fysieke essenties van de Noordoostpolder. In het model links wordt Urk weer een eiland, in het middelste model 

worden de laaggelegen delen van de polder vernat, in het rechter model wordt alles geconcentreerd in 

centrumstad Emmeloord, waardoor deze nog meer het ‘centrum’ van het eiland wordt.  In alle modellen wordt 

het programma ingepast in de bestaande landschappelijke structuur en worden kwaliteiten toegevoegd. In alle 

modellen wordt doorgegaan op een ‘verhaal’ dat al in de polder aanwezig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorkeursmodel wordt vervolgens met zorg uitgewerkt. Deze laatste ontwerpcyclus behandelt het 

vormgeven, de ecologische, landschappelijke en functionele randvoorwaarden en maakt een concreet plan dat 

uitgevoerd kan worden. Door samen te werken met andere disciplines ontstaat een sterk en integraal plan.  

 

In het voorbeeld van de Pendelparking Oostkamp werd het programma van een carpoolplaats ingezet om het 

landgoederenlandschap te herstellen en versterken. Niet alleen zorgde deze niet zo voor de hand liggende 

combinatie voor een bijzonder ontwerp, ook leidde het concept tot een bijzonder palet aan 

landschapselementen. Ontwerpprincipes uit de landschapsstijl worden ingezet om de parkeerplaats subtiel aan 

het oog te onttrekken, en om identiteitsdragers zoals bijzondere bomen, een mooi wegprofiel en een hol 

verlopende weide toe te voegen. 
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5.3 De blackbox transparant gemaakt 

Met de schets van het cyclische planproces in drie rondes is het frame van de blackbox van het ontwerpproces 

transparant gemaakt. Naast deze werkwijze neemt iedere landschapsarchitect ook zijn eigen normatieve en 

vakopvattingen mee, die het keuzeproces ‘inkleuren’. Opdrachtegevers zouden veel bewuster moeten kiezen 

voor de stijl die iedere individuele landschapsarchitect met zich meeneemt. Deze ‘stijl’ is onder te verdelen in 

drie aspecten, die op hun beurt zijn te beschouwen als drie lades binnen het frame van de blackbox: 

1. ontwerphouding of bureaufilosofie 

2. landschapsopvatting 

3. vakmanschap 

 

Nu alleen nog de drie lades openen en de blackbox van het keuzeproces is volledig transparant gemaakt. 

 

In de eerste lade zit de H+N+S bureaufilosofie, waar drie aspecten altijd een rol spelen in het zowel het verhaal 

als in het ruimtelijk ontwerp:  

1. water is de basis: in Nederland ligt het watersysteem altijd ten grondslag aan wat wel en niet kan in 

een gebied: het speelt een bepalende rol in infrastructuur, verstedelijking, landbouw en natuur. Een 

duurzaam landschap begint bij een goed watersysteem. 

2. ontwerpen door de schalen heen: zowel de grote lijnen en systeemeigenschappen, als de details op de 

menselijke maat dienen met aandacht ontworpen te worden. Het zoeken naar samenhang tussen de 

verschillende schaalniveaus versterkt de kracht van het ontwerp. 

3. maken en groeien: bij oplevering is een plan nooit ‘af’. De natuur, maar ook de maatschappij, heeft 

tijd nodig om een verandering in het landschap zich ‘eigen’ te maken. Een plan dat hier slim op 

anticipeert wordt sterker in de nabije toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tweede lade zit het nastreven van de juiste balans tussen de verschillende landschappelijke kwaliteiten, 

economie, ecologie en esthetiek. Het uitsplitsen van een ruimtelijk ontwerp in aspecten die, kwalitatief of 

kwantitatief, tegen elkaar gewogen kunnen worden, helpt het keuzeproces. 
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De laatste lade bevat het vakmanschap van de landschapsarchitect. Deze ambachtelijke houding is, naast de 

academische houding van de ontwerpend onderzoeker, van belang voor een goed ontwerp. In een ambacht 

komen kennis en kunde bijeen. Ook dit vereist meerdere cycli van bedenken, maken en evalueren. Hoe meer 

vakmanschap, hoe meer cycli kunnen worden doorlopen en hoe beter het uiteindelijke ontwerp kan worden 

bijgeschaafd. Door vakmanschap wordt een ontwerp functioneel, duurzaam én mooi. 

 

                         

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakmanschap 
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6 Rode draden dwars door alle essays 

heen 

6.1 Inleiding 

Op 7 juni 2013 heeft ter afsluiting een plenaire werksessie “Afwegen: Hoe doe je dat?” plaatsgevonden. Tijdens 

deze werksessie hebben de essayschrijvers hun essay toegelicht en heeft een geanimeerde discussie 

plaatsgevonden.  

 

6.2 Toelichting essays en verslag discussie 

Pitch van Frank Visscher – (kinder)neuroloog 

Visscher herhaalt de hoofdlijnen van zijn pitch in een aantal heel duidelijke sheets.  

  

Beslisingen in de neurologie zijn gebaseerd op: 

 meer dan 12 jaar opleiding; 

 honderden beslissingen per maand; 

 maatschappelijk mandaat om mensen te onderzoeken; 

 officium nobile; 

 enorme verantwoordelijkheid; 

 ervaring, cultuur, protocollen; 

 patient en arts-variabelen; 

 soft skills: empathie, pluis of niet pluis–gevoel; 

 plan - do - check – act. 

Belangrijkste valkuilen die hij noemt van een arts: 

 Tunnelvisie: “zo zal het wel zijn” (zonder het probleem echt goed te bekijken/onderzoeken); 

 Te snel conclusies trekken; 

 Gemakzucht; 

 Sterallures; 

 Irritaties, bijv. als iemand vraag maar blijft herhalen/aandringen op verder onderzoek; 

 Vermoeidheid, bijv. als je het te druk hebt en nog maar halve aandacht kunt opbrengen. 

Over kosten en risico’s zegt Visscher dat je je als arts voortdurend moet afvragen hoeveel nieuwe informatie 

aanvullend onderzoek nog gaat opleveren? Dat neem je steeds mee in je afweging en advies. Aanvullend 

onderzoek moet gericht uitgevoerd worden; liever een scherpschutter dan een bom. Je bent bezig met 

onderzekerheidsreductie.  

Een andere vraag gaat over de kosten. Hoe maakt hij daarin afwegingen? Daarover is Visscher heel duidelijk; 

die afweging maakt hij als arts niet. De kosten voor een bepaalde handeling mogen voor een arts geen 

afweging zijn om iets wel/niet te doen. Dat zou onmenselijk zijn. Die keuzes moeten op andere plekken 

gemaakt worden, bijv. in de politiek.  

 

Na afloop van zijn verhaal komt een vraag over de intuïtie die hij gebruikt in zijn werk (pluis-niet-pluis gevoel). 

Hoe maakt hij die intuïtie tastbaar of zichtbaar? Hij geeft daarbij aan dat de intuïtie vooral aan de orde komt als 

de uitkomsten van de onderzoeken niet overeenkomen met de klachten die een patiënt zegt te hebben. Ook 

koppelt hij intuïtie aan opgebouwde ervaring.  
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De laatste vraag die wordt gesteld gaat over zijn ervaringen met preventieve interventies. Veruit de meest 

ziektekosten worden gemaakt in de laatste levensjaren. Preventie stelt dit alleen uit in de tijd, verschuiving van 

deze kosten naar latere levensjaren.  

 

Pitch van Jurgen van de Heijden.  

Van der Heijden herkent in het verhaal van Visscher dat het 100% naleven van protocollen gevaarlijk kan zijn. 

“Je moet wel blijven nadenken”.  Dat geldt ook voor het letterlijk naleven van de wet.  

 

Het dilemma dat Van der Heijden wil benadrukken vanuit de juridische context is dat wet- en regelgeving soms 

te eng wordt nageleefd/gehandhaafd. Te enge uitspraken van de Raad van State doen lijken alsof er niets 

mogelijk is en de wet belemmerend werkt bij het realiseren van vernieuwing. Dat zou wat hem betreft niet zo 

hoeven zijn. Bij een experiment met wetgeving binnen Stad en Milieu bleken 23 cases toch binnen de wet te 

passen en slechts 2 niet; de perceptie “het zal toch wel niet mogen” speelt dus een grote rol. Gevolg is dus ook 

dat projecten proberen het recht te vermijden en dat resulteert niet in het beste project. Van der Heijden ziet 

daarin wel verschil tussen de Hoge Raad en de Raad van State. De Hoge Raad kijkt volgens hem holistischer of 

meer vanuit een systeembril naar een vraagstuk.  

 

De spanning die ontstaat heeft te maken met dat de wet sectoraal is georganiseerd en slechts op onderdelen 

van het systeem afrekent, in plaats van integraal. Voor bodem en ondergrond vraagstukken is dat een 

probleem, omdat daarvoor een grensoverschrijdende aanpak nodig is. Tegelijkertijd ziet Van der Heijden ook 

dat het doorbreken van dit ‘sectoraal afrekenen’ lastig is, omdat niemand daar echt belang bij heeft. 

Bijvoorbeeld: 

 Het komt natuur- en milieuorganisaties best goed uit dat de wet op onderdelen afrekent en de wet 

strikt hanteert. Als naar het grotere plaatje gekeken zou worden, zou het natuur/milieubelang moeten 

worden vergeleken met andere belangen.  

 Vanuit de juridische kant levert het ‘sectoraal afrekenen’ ook extra werk op en dus €’s.  

Voor het grotere geheel en meervoudige oplossingen voor complexe problemen is dit echter een belemmerende 

praktijk. In de praktijk hebben veel maatschappelijke functies een eigen plekje gekregen; er is veel 

monofunctioneel geregeld, ook in de bodem. Terwijl als je naar 1 m3 bodem kijkt, hier veel functies worden 

gecombineerd, er worden diverse ecosysteemdiensten geleverd. De vraag die hierbij wordt gesteld is of je door 

combimeren (“meer met minder”) afwegingen onnodig maakt?  

Juridisch is veel gebaseerd op afscheiding van sectoren en op vergoeding van schade/nadelen. Het delen van 

voordelen met een ander is geen enkele verplichting (“free-rider”). Ook het begrip “voordeelaansprakelijkheid” 

tussen mensen onderling bestaat niet. Daarbij speelt het sectorale beloningssysteem, terwijl meervoudige 

oplossingen juist om de verbinding en gezamenlijke belangen vragen, over grenzen van sectoren en wetboeken 

heen.   

 

De discussie gaat vervolgens over de vraag of het recht niet juist alle risico’s probeert af te dekken? Daar is 

Van der Heijden het niet mee eens; hij ziet juist het tegenovergestelde, namelijk dat de wet nog teveel risico’s 

toestaat, zoals vervuiling, dat mag nog steeds.  De EU-wetgeving heeft een sterk beschermend karakter (Nee, 

tenzij…). Binnen de Crises- en Herstelwet en de Omgevingswet zitten/komen wel innovatieve bepalingen. 

Kritische noot die hierbij gemaakt wordt is dat het heel goed is om te kijken hoe het grote verhaal er uit ziet en 

hoe de wet het realiseren van dat grote verhaal mogelijk kan maken. Maar tegelijkertijd geldt dat het grote 

verhaal nooit voor elk individu een goed verhaal kan zijn. Voor dat soort situaties beschermt de wet natuurlijk 

ook. Dat is een grote uitdagingen voor de uiteindelijke afweging: het collectieve versus het individuele belang.  

Van der Heijden zou graag zien dat de stap wordt gemaakt van win-verlies-compenseer naar win-win-verlies-

compenseer. Het zoeken naar win-win situaties leidt ook tot veranderingszin. Het tragische is alleen dat dit type 

denken niet wordt gestimuleerd.  

Eigenlijk zou je moeten uitgaan van de volgende vragen: 

1. Zijn de belangen valide? Vormen ze onderdeel van de maatschappelijke opgave? 

2. Kan ik de belangen combineren? Innovatiedenken houdt hier vaak op door de sectorale wet –en 

regelgeving.  

 

Als we de stap naar bodem/ondergrond/water/ruimtelijk ontwikkeling maken, zien we ook daar dat alle 

professionals die in deze domeinen werken en ernaar streven om deze verschillende domeinen in hun 

onderlinge samenhang te bekijken, zelf ook onderdeel zijn van een sectoraal systeem, waar ze voortdurend te 

maken hebben met “zo doen we dat altijd”; out of the box denken wordt niet gestimuleerd en het recht lijkt 

eerder te belemmeren dan openingen te bieden want “we doen wat de regels ons vragen”.  
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Pitch van Martijn van der Steen  

Er is sprake van een ontwikkeling van bestuurscentristisch sturen naar samen sturen. Van der Steen laat twee 

voorbeelden zien van ‘zelforganisatie’:  

 Buurtbewoners die gezamenlijk een bibliotheek opzetten met eigen boeken en in eigen beheer, nadat 

de gemeentelijke bibliotheek wegens bezuinigingen moet sluiten. Om binnen de wet te kunnen blijven 

heet het geen ‘lenen’, maar ‘meenemen, met de intentie het ook weer terug te brengen’; 

 Buurtbewoners die gezamenlijk de lokale supermarkt overnemen en daardoor laten bestaan.  

De vragen die daaruit voortkomen zijn tweeledig: 

 Wat kun je als burger zelf doen om je belang in leven te houden? 

 Hoeveel ruimte kun je (als overheid) binnen de regels nog bieden voor maatwerk en eigen initiatief?  

De ontwikkeling van het betrekken van burgers heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt van (van 

burgerparticipatie naar overheidsparticipatie): 

1. Wij eisen inspraak 

2. We leggen het nogmaals uit 

3. Zegt u het maar: A of B? 

4. Hoe zou u het willen? 

5. Burgelijke ongehoorzaamheid, b.v. ’s nachts een plantsoen aanpakken 

 

Netwerksamenleving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Jürgen van der Heijden wordt aangegeven dat er ook tussen gemeenschap en markt allerlei verbindingen 

lopen, bijv. in energie domein. Burgers willen iets en betrekken bedrijven om het voor mekaar te krijgen.  

 

Is er vanuit de overheid nog sprake van  ‘Besluiten die je neemt?’ of is er sprake van “Het besluit dat komt?’. 

Meer initiatieven van onderop zorgen voor besluiten die je (als overheid) overkomen. Anderen nemen een 

besluit. Hoe ga je daarmee om als overheid? 

Gaat het om ‘Sturing die je geeft?’ of ‘Sturing die ontstaat?’ Als overheid ga je meebewegen met wat ontstaat 

en zoek je daar je rol in.  

 

Van der Steen introduceert het volgende rijtje, dat vaak meespeelt bij het maken van beleidsmatige 

afwegingen: 

 Kan het: mogelijkheden, hier op deze plek?  

 Past het: past het bij de dingen die we doen? Bij het repertoire? Dossier? Portfeuille?  

 Mag het: volgens de regels?  heeft hele negatieve connotatie gekregen, waarom eigenlijk> zie ook 

pitch/discussie Jürgen van der Heijden.  

 Werkt het: praktijk! Er is geld besteed, maar waaraan eigenlijk en met welke effecten? Context 

waarin iets wel/niet werkt is heel belangrijk. Monitoren of genomen maatregelen ook effect hebben in 

de praktijk.  

Discussie vindt nog plaats over de volgorde c.q. wat is de dominante vraag in bovenstaand rijtje?  
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Hoe vinden nu afwegingen plaats in een netwerksamenleving? 

 Van grote nota’s naar kleine verhalen 

 Van burger- naar overheidsparticipatie 

 Het publieke domein loopt vol 

 Sturing met anderen 

 Symboliek is rationeel 

 ‘Solutions looking for problems’ 

 Veerkrachtig organiseren: structureren, meebewegen én loslaten... 

Duidelijk is dat je binnen een netwerksamenleving steeds minder je eigen afwegingen kunt maken. Ook is het 

zo dat beleidsafwegingen ruimte moeten bieden voor lokaal maatwerk; besef dat een oplossing niet in alle 

contexten werkt (b.v. buurtconciërge).  

 

Om de ondergrond beter op de agenda te krijgen moet er worden gewerkt aan de beeldvorming. 

1. Zorg voor een krachtig verhaal waarom dit onderwerp belangrijk is, haal het probleem naar voren en 

geeft het een gezicht, zorg voor de beeldende kant (denk b.v. aan folder van Rotterdam); 

2. Gezien de ontwikkeling van burger- naar overheidsparticipatie, ga meebewegen met anderen, kies het 

goed moment, zoek aansluiting.  

 

Een discussie die ontstaat en wordt aangezwengeld door Visscher is wie bij het maken van keuzes voor de 

ondergrond eigenlijk de ‘eindbaas’ of ‘hoofdbehandelaar’ is. Voor hem is het onbegrijpelijk dat het nemen van 

besluiten over zoveel partijen en schaalniveaus is verdeeld. In zijn praktijk als kinderneuroloog is er altijd één 

arts die de eindverantwoordelijkheid heeft en het besluit neemt.  

De factor tijd speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer iemand op de spoedeisende hulp binnenkomt wordt er 

direct één hoofdbehandelaar aangewezen die de besluiten neemt, om  zo ook te voorkomen dat tijd verloren 

gaat met over wie nu de behandelaar is. Voor bodem/ondergrond is de tijd misschien wel onze grootste vijand. 

Voor lange termijnzaken is het Rijk aan zet en voor de korte termijn meer de gemeente, waarbij de provincie 

zich richt op de intermediaire strategie? In feite moet je een analyse maken van het ondergrondsysteem 

inclusief systeemrelaties en op basis daarvan bepalen wie de hoofdbehandelaar zou moeten zijn  

Een ontwikkeling die hier positief aan zou kunnen bijdragen is het decentraliseren van taken en 

verantwoordelijkheden richting de gemeenten. Voordelen zijn het lokaal organiseren van voorzieningen, 

maatwerk is mogelijk, ook bundeling met sociale domein, duidelijk wie kan worden aangesproken als er wat 

mis gaat. De vraag daarbij is wel hoeveel kan een gemeente aan? Want behalve dat het meer ruimte biedt voor 

maatwerk om als instantie dichter op de samenleving te zitten en daarmee de kwaliteit zou kunnen verbeteren, 

betreft het hier natuurlijk ook een bezuiniging en worden risico’s doorgeschoven naar lagere schaalniveaus.  

 

Hoe krijg ik Lange Termijn-problemen rondom de ondergrond op de agenda? ‘Solutions looking for problems’. 

Bij het waterbeheer is het gelukt vanuit het denken over de klimaatverandering, daar wordt 50 tot 100 jaar 

vooruitgekeken. Je hebt een ramp nodig of er moet urgentie voortkomen uit het verbinden van de korte termijn 

met de lange termijn ‘als we nu niets doen, gaat het straks heel erg mis’. Bij water is er ook sprake van ‘trots’.  

Enerzijds kan je de ondergrond benadrukken vanuit de integraliteit, maar kijk ook naar de economie die de 

ondergrond zélf kan maken. 

 

Pitch van Lodewijk van Nieuwenhuijze.  

Van Nieuwenhuijze herkent de cyclische manier van werken die door Frank Visscher is toegelicht. Als 

landschapsarchitect begint hij altijd bij de bestaande situatie, waarin een opdrachtgever iets wil veranderen of 

realiseren, met een verandering van de huidige situatie tot gevolg oftewel een nieuwe toekomst. Als 

landschapsarchitect is het de kunst om deze drie lagen goed met elkaar te combineren en ook een goede 

inschatting te gaan maken van hoe de gewenste veranderingen gaan uitpakken in de huidige situatie.  

Wat hij daarbij belangrijk vindt is dat een opdrachtgever zich veel meer bewust zou moeten zijn van de stijl van 

de landschapsarchitect die wordt ingehuurd om de nieuwe toekomst te realiseren. Vanuit welke filosofie wordt 

gewerkt? Past dat bij de ambities en opgave van de opdrachtgever? Etc. Hij ziet dit nog te weinig gebeuren.  

 

Voor het integraal betrokken krijgen van de ondergrond is het nodig dat de ‘mental map’ verandert; het beeld 

van het fysieke systeem moet 3D worden c.q. de ondergrond en bovengrond moeten aan elkaar worden 

getekend. Ook is het belangrijk om een ‘trigger’ te hebben en dat lijkt het energieverhaal: CO2 – WKO – 

schaliegas/fracking… Zet in het begin stippen op de horizon. Hoe voorkom je een tunnelvisie? Door het cyclisch 

te doen.  

 

Bij het maken van afwegingen voor de ondergrond vraagt van Nieuwenhuijze zich af wat ‘het hart’ van de 

ondergrond is. Zodat de keuzes die je gaat maken voor het te veranderen landschap uiteindelijk niet je hart stil 

leggen. Met andere worden: welke stap kun je op dit moment bedenken, die openheid biedt richting de 

toekomst, zonder andere mogelijke toekomsten uit te sluiten. Hoe houd je het open? Hij gaat dus op zoek naar 
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‘kiemkristallen’ en stelt strategische keuzes zoveel mogelijk uit, zodat het hart niet teveel wordt aangetast of 

belast. Op deze manier creeër je voor jezelf ontwikkelruimte.  

Ontwerpen is  het vinden van de best denkbare oplossing voor een vraag, uitgaande van behoud (‘hoe werkt 

het systeem’) en ontwikkelen ( ‘maakbaarheid’). Dit vormt samen de essentie van het landschapsbeleid.  

 

6.3 Rode draden door alle verhalen heen 

Opvallend tijdens de discussies is dat de schrijvers veel in elkaars verhalen herkennen. De belangrijkste 

inzichten die worden gezien en die behulpzaam kunnen zijn voor het maken van afwegingen voor de 

ondergrond zijn herleid tot een aantal rode draden. Vervolgens is per inzicht aangegeven hoe we hier vanuit de 

bodem/ondergrond verder mee kunnen. 

 

 
Zorg dat je de feiten van de ondergrond op een rijtje hebt 
 

 Ken het systeem. Hoe werkt het? Wat zijn de relaties/verbanden zowel op de korte als de lange 

termijn? Iedere locatie is anders. Protocollen zijn voor gemiddelden, dus blijf alert. 

 Weet ook wat de mogelijkheden zijn, de potenties van het systeem.  

 Zorg voor een goede verbeelding van de ondergrond. 

 Om risico’s te reduceren heb je soms aanvullend onderzoek nodig, maar doe dit gericht. ‘Liever een 

scherpschutter dan een bom’. Welke mate van onzekerheid is acceptabel?  

 

 

 

 

Zorg voor een goede analyse van de situatie / opgave 
 

 Bepaal de opgave / het programma. De wens van de opdrachtgever is niet per definitie hetzelfde als 

de ontwerpopgave. 

 Ontwerp met de ondergrond: zowel met de ruimte als met de bodemeigenschappen en kwaliteiten. 

 Van grof naar fijn, plan-do-check-act. Cyclisch ontwerpproces, maar wel met een beeld van het 

einddoel. 

 Is het mogelijk alle vragen/opgaven op een goede manier in te passen? Niet alles hoeft perse een 

eigen plek te krijgen. Combineer, meervoudig ruimtegebruik is mogelijk, verdient misschien wel de 

voorkeur. 

 Ontwerp zodanig dan lange termijnopties open blijven. 

 Gericht inzetten van een second opinion wanneer er teveel onzekerheden zijn. 

Beschouw het gehele systeem en sluit niets bij voorbaat uit. In plaats van je te laten tegenhouden door de 

belemmeringen die je daarin tegenkomt gaat de voorkeur uit naar het omgekeerde denken: welke 

mogelijkheden zijn er WEL om de benodigde opgave te realiseren. 

 

Geef ook ruimte voor intuïtie, c.q. het pluis-niet-pluis gevoel. Soms doe je alles zoals het moet, zoals je geleerd 

hebt of zoals de protocollen het voorschrijven, maar blijft de gewenste verbetering of oplossing toch uit. Volg 

ook protocollen niet te strikt op, kan leiden tot verkeerde besluiten. Welke opties heb je nog meer? Wat zie je 

over het hoofd? Blijf nadenken!  

 

 

 

 

 

 
 
 
Afwegen op basis van 4 vragen? 

 

Voor het maken van afwegingen kan het volgende rijtje worden gevolgd:  

 Kan het? Belangrijkste voor de ingenieur (technisch) 

 Past het? Belangrijkste voor de lanschapsarchitect, bestuurder 

 Mag het? Belangrijkste voor de jurist 

 Werkt het? Belangrijkste voor de medicus 

Zorg dat je de informatie van de ondergrond goed op een rij hebt,  zodat helder is wat de kansen en 

mogelijkheden van de ondergrond zijn. Voer aanvullend onderzoek selectief en gericht uit.  

Redeneer vanuit de maatschappelijke opgaven en probeer vanuit een brede blik slimme, integrale 

oplossingen te vinden die meerdere opgaven verbinden. Laat daarbij ook mensen vanuit 

verschillende invalshoeken meedenken/meekijken. Laat je niet teveel inperken door protocollen en 

richtlijnen. 
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Dit rijtje wordt door allen herkend. De volgorde van de vragen (prioriteit) verschilt per deskundige. Ook de 

definities zijn mogelijk wat anders. 

 

Aan dit rijtje kan nog een bestuurlijke, politieke afweging worden toegevoegd: 

 Is het urgent? (The urgent gaat voor the important) 

 

 

 

 

 
Hoe worden afwegingen integraal? 
 

Voor het nemen van het overkoepelende besluit heb je een hoofdbehandelaar nodig, die hoofd- en bijzaken kan 

scheiden. Dan komt de vraag op: Wie is de hoofdbehandelaar? Misschien is het grootste probleem van 

bodem/ondergrond wel dat er niet één persoon is die het uiteindelijke besluit neemt, maar dat dit verdeeld is 

over verschillende lagen. Zou het helpen als er één ‘hoofdbehandelaar’ of ‘ambassadeur’ wordt aangesteld voor 

alles wat er met de ondergrond te maken heeft? Zoals de Deltacommissaris dat is voor de grote 

maatschappelijke watervraagstukken van de toekomst?   

 

De vraag is niet: 'wat gaat voor wat' , maar is het mogelijk alle vragen/opgaven op een goede manier in te 

passen. Eigenlijk zou je moeten uitgaan van de volgende vragen: 

 Zijn de belangen valide? Vormen ze onderdeel van de maatschappelijke opgave? 

 Kan ik de belangen combineren? Is meervoudig ruimtegebruik mogelijk? Zo ja, dan verdient die 

oplosing misschien wel de voorkeur. 

 Wat wil je bereiken en wat is dan de effectiviteit van de gekozen oplossing? Economie, ecologie, 

esthetiek, leefomgevingskwaliteit. 

 Hoe beoordeel ik het totaalresultaat? Wetgeving is vaak gericht op sectorale schade 

beperken/vergoeden en niet op het stimuleren/belonen van positieve integrale oplossingen. Het 

samenspel tussen beschermen en ontwikkelen. 

 Misschien moet ik strategisch keuzes uitstellen? Zorg dat je geen onherstelbare dingen doet – ‘het hart 

raakt’. Maar wel naar voren halen van dingen die je moet doen voor het op termijn kunnen maken van 

de keuze.  

 

 

 

 

 

Hoe krijgen we de ondergrond op de bestuurlijk/politieke agenda? 

 

De kenmerken van bestuur/politiek zijn: 

 in de politiek gaat ‘the urgent’ gaat voor ‘the important’; 

 naast zichtbaarheid, daadkracht en financiële kosten en baten is bij afwegingen de inzet van de 

hoeveelheid politiek kapitaal van belang; 

 goed bestuur vereist een combinatie van technische analyse en gevoel voor symboliek en beeld.  

De bodem sluit moeizaam aan op de kenmerken van bestuur/politiek. De aard van de interventies van de 

bodem maakt het moeilijk om het politiek kapitaal te verzilveren dat voor de bodem nodig is. Goed bestuur 

vereist daarom een combinatie van technische analyse en gevoel voor symboliek en beeld. De technische 

analyse is op orde, maar bovenal is er behoefte aan nieuwe beelden voor de bodem! Een geslaagd voorbeeld 

hiervoor is het Deltafonds. Koppel de ondergrond nadrukkelijk aan de maatschappelijke vraagstukken rondom 

water en energie en zorg voor het creeëren van een inspirerend en plausibel verhaal.  

 

 

Analyseer oplossingen en dilemma’s rond de ondergrond aan de hand van bovenstaande lijstje met 

vragen. 

 

Probeer per vraatstuk te komen tot één hoofdbehandelaar, die wel breed alle belangen goed 

inventariseert en in nauwe overleg met de stakeholders afweegt.  

 

Kijk hoe de ondergrond kan resulteren in politiek kapitaal voor de gedeputeerde of wethouder. 

Koppel hiervoor de ondergrond nadrukkelijk aan maatschappelijke vraagstukken.  


